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

pnX .  0 601 70 76 45,0 60170 82 84

ZAW SZE AKTU ALN E - 24H !!!

^ N S P O R T G R ^ I S M lj l

NAJWIĘCEJ PŁACIMY]

tel. (071) 339 76 25 H ł  
Y*  (071) 362 89 88 H 
ul. Karkonoska 36 (parking przy czołgach) 

sprzedaż części do aut francuskich

a ul. Przyjaźni 2/4
O n  tel. (071) 339 71 50 -O

" ^ S e r w is  R O g *

s s v LOM BARD
js c a r

Natychmiastowe pożyczki 
pod zastaw  aut, złota, n ie ruchom ości

2% tygodniowo
Wrocław, ul. Pułaskiego 43/50 

tel. 071/372-49-25,0-601 7015 80,0-601 70 50 71

N I S K I E  C E N Y  W Y S Y Ł K A

KRUK-CZĘSCI Wrocław ul; Litomska 25
tel. 071/3S5-8M 8,0602 U  95 41, fu  071/373-52-34

m m i
P o ż y c z k i  p o d  z a s t a w  a u t  

: n i e r u c h o m o ś c i ( e l e k t r o n i k i  i t p  
'■ ' i% tygodniowo, fa ktu ry  V AT ’ 
W roc ław , p l .  P o w s t; Ś I. 5  (rondo ): 
te l.  0 7 1 /361-52 -50 , 0 -601 5 5  2 0 5 1  

i . t 9  96 75* d-GMStSjtOJŚ '
OP006741

szczegóły 
l na str 
I nr 99

■ A "  ■ j K i k l U B

fMH H H LE 4B> Elring
CZĘŚCI SILNIKÓW
_  P a t r z  s t r .  5 1

BLOKADY 
SKRZYNI BIEGÓW

TYTA N -D IP O L
W rocław , ul. K a sp ro w ic za  100 

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

K U P I E C
N A J W Y Ż S Z E  C E N Y  w 1 inne ^

K U R I Ę  A U T O  ] 

R O  W Y R A D K U
t e l .  0 - 6 0 5 - 6 2 0 - 0 1 4

N n  rm stahi
BINGO Wrocław 071/372-67-33 
HEFAJSTOS Kłodzko 074/868-73-15 
GRAMP0 L Leszno 065/52-66-333 
AUTOMATYKA Bolesławiec 075/734-52-24 
ARCADIO Lubin 076/844-48-59 
B-M Jelenia Góra 075/764-99-99 
KAMEX Wałbrzych 074/847-86-81 

■ ■ ■ ■ ■ ■  EWBA Legnica 076/854-34-28
GARAŻOWE, OGRODZENIOWE, okna Ostrów wikp.0 6 2 /5 9 1 -8 9 -7 9  

AUTOMATYKA, SZLABANY WELL Łagiewniki 071/39-3-M44

BRAMY GARAŻOWE

BRAMY
UŻYWANE  

CZĘŚCI ZAMIENNE  
DO A U T

AUTO  M ARPO JAPO ŃSK ICH
51-214 Wrocław, ul. Armii Ludowej 29 

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

KUPIĘ
AUTA

K U P I M Y  A U T A  U S Z K O D Z O N E
NAJW YŻSZE C EN Y  - ZADZW OŃ, SPRAWDŹ 
t e l .  0 - 6 0 3  9 7  3 1  9 6 ,  t e l . / f a x  0 6 5 / 5 7 2 - 0 8 - 0 2WYPADKU

L§Ąlonu|OKULARY 50%

A K U M U L A T O R Y

CUNIWERAUTO )

ŜKUPUJEMY WSZYSTKIE'

IA T Y  126p)
[  ROK I STAN TECHNICZNY OBOJĘTNY ,k

iWYPŁATA GOTÓWKI W20 MINUT Wj

RADIA, GŁOŚNIKI, NAWIGACJA SATEUTARNA 
zestawy głośno mówiące, montaż 

SU PR A L , Wrocław, al. Kasprow icza 111 
V  tel. 071/325-33-93. 326-01-15

L O M B A R D  " W A L O R "
nieruchom ości, auta, RTV, z ło to  1  

2%  tygodniow o §
Wrocław, ul. Traugutta 107 § 

tel. 343-56-35, 0-501 66 42 59 °

~ ^ u t o  p a r t n e r

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

W ROCŁAW  
T EL/FA X  071342 92 64

0501403 135
^ CZYNNE C AŁĄ  DO BĘ

: z ę ś c i  -  a k c e s o r i ;
d o  s a m o c h o d ó w v  
:O R D -O P E L -V W  |

M f c & p l ę i W ,  U h J Ś l ę ż ń a  i Ą S ?
te l . / fa x  3 7 3 -2 3 -2 0  

i  m ^ n r ie o d  8*-17“ ,wsoBoty 9"-14” ^ śSBI

FIAT LANCIA IVECO 
ALFA ROMEO

in  i cR-MOTOR 
oferuje części zamienne 

do aut włoskich 
(również na zamówienie) 

Wrocław, ul. Lwowska 9
tal. 361-86-70 OP976940

RABATY DLA WARSZTATÓW

WAŁY NAPĘDOWE 
■  fpARDANA” 

REGENERACJA
i w ie low ypustów , w yw ażan ie

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

części 
do aut francuskich
Wrocław, ul. Czarnieckiego 11 

071/354-45-61,359-54-64,0-501 746 40! 
sprzedaj wysyłkowa 0

W
Itel.

RESORY - SPRĘŻYNY 
naprawa + mechanika
5 0 -50 5  W ro c ław , ul. P ię k n a  18 

tel. 071/336-59-28 OP002684

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI
1 szyby •  blachy •  skrzynie biegów 
I kompl. naprawcze do skrzyń biegów 
t części nowe i używane 

niskie ceny, terminy realizacji zamówień: 3-7 dni 
B&P AUTO PARTS W-w, ul. Brochowska 8
tei./fax 071/341-68-54, tel. 0-601 71 58 76

OPOH337

GM •  FORD •  CHRYSLER •  JEPP

B&P AUTO SERYICE W-w, ul. Rakowa 38A
tel./fax 071/325-28-21, tel. 0-601 71 58 76 
w w w .b p a u to . c o m .p lb iu r o @ b p a u to .c o m .p l 

skrzyń biegów •  silników •  układów zawieszenia 
I klimatyzacji 9  blacharsko-laklemlcze oraz części I diagnostyka silników

SKUP AUT PO WYPADKU
SKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA CAŁKOWICIE ROZBITE 4 

PŁATNE GOTÓWKĄ tel. 0-603 502 452 |
O

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


p lane ta  ,w i a i r e r a  m  a

z w i e r z ą t
z w i e r z ę t a  d o m o w e  i  h o d o w l a n e

- psy i -ludzie czyli reguły 
życia w grupie

- fotoreportaż ze święta konia
• hipoterapia
II A W NIEJ o
- porady lekarza weterynarii 
■ 2000 ogłoszeń prywatnych
- znani o zwierzętach
- kurs mówienia dla papużek
• zdjęcie miesiąca
- krzyżówka z nagrodami 
a także... ZOBACZ SAM

r s r yj ; y n la n Ct a . o t  / a o o i

DZIAŁ:! ZWIERZĘTA HODOWLANE M  ZWIERZĘTA DOMOWE
| W Ę f m  1 * '  | K |  H H

kuple I ] sprzedam zamienię M A tC M A  KRATKĘ ZAZNACZYĆ 
SYMBOLEM X

pacaaawa m A  \

z w i e r z ą t
z w ie r z ę t a  d o m o w e  i  h o d o w la n o -

I ZWIERZE: I I RASA:
Część wytłuszczona ogłoszenia - słowa kluczowe (w polu rasa wpisujemy nie więcej niż 50 znaków łącznie ze  spacjami).

treść ogłoszenia..

Cena Zam ien ię na

Imię 1 nazw isko M iejscowość Kod ,

Gmina Pow iat U lica
Dane oznaczone kolorem wyłącznie do wiadomości redakcji

Kierunkowy

Kierunkowy

Kierunkowy

Tel. Uwagi

Tel. Uwagi

Tel. Uwagi

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

y  J T

mieszczamy ogłoszeń be2 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.

f . 0 6 .2 0 0 1  W  K IO S K A C H !!!
M I Ę D Z Y N A R O D O W A  G A Z E T A  O G Ł O S Z E N I O W A

I N Z - E R T  * 0 < * Ł O 'S Z £ . M I A  - -

międzynarodowy 
miesięcznik 

ogłoszeniowy 
wydawany przez nas 

wspólnie z wydawnictwami 
z Czech i z Niemiec.

□ X I  RUBRYKA KRAJĘ
[MARKA:
C z ę ś ć  w y tłu sz c zo n a  o g ło s ze n ia

1 l MODEL:
□  kupię □  sprzedam □  zamienię . , ^ AKWTOagwczyćSYMBOtB<x 

I [RODZAJ POJAZDU: I

Roczn ik m Przebieg Pojem ność Siln ik Ko lo r

Wypełniać tylko dla ogłoszeń dotyczących pojazdów
treść ogłoszenia..

Każde ogłoszenie 
i każda reklama 
tłumaczone jest 

na trzy języki 
i wychodzi równocześnie 

w trzech krajach. 
Nakład edycji polskiej 

wyniesie 
25.000 egzemplarzy.

Cena Zam ien ię na

Imię 1 nazw isko ■ ■ Miejscowość Kod

Gmina Pow iat U lica
Dane oznaczone kolorem wyłącznie do wiadomości redakcji

Kierunkowy Tel. Uwagi ję z y k  k o n w e rsa c j i

Kierunkowy Tel. Uwagi LSJ
1 c z

G B
F

Kierunkowy Tel. Uwagi rZ- 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

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

TURYSTYCZNY 
I  120 MEBLE I WYPOSAŻENIE 

MIESZKAŃ 
I  130 ANTYKI I SZTUKA 

WSPÓŁCZESNA
I  140 DLA DZIECI — -7^  __
i  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 OLDT1MERS 
350 PRZYCZEPY KEMPINGOWE 
400 NIERUCHOMOŚCI 
500 PRACA
600 ZDROWIE I URODA 
700 POZNAJMY SIĘ 
710 TOWARZYSKIE
800 ZWIERZĘTA UWAGA I Nie zamieszczamy ogłoszeń dotyczących
900 RÓŻNE sprzedaży, kupna i zamiany samochodów,
910 ZA DARMO z wyjątkiem aut z pozycji 3001340.

Dwie pierwsza cyfry oznaczają numer 
rubryki.
Trzecia cyfra oznacza:
0 -sprzedam, np. 300
1 - kuplę, np. 301
2 - zamienię, np. 302

|S m m O O I W  K IO SK A C H !!!
AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

'A* J*i# A ‘i f  % V?.«r« -V*\ *. w  i

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 
( b w o d b t A s o i j  r o  k w y t r ę .  -  t a t ó w

25.05.2001

mailto:stymar@planetazwierzat.pl


'AUTO K O M IS S E A T ,
V. 5&«' *S s § - i

PTHW Wrooław Sp. z o.o.
50-203 Wrocław ul. Dmowskiego 7 tel. (071) 345-39-28 
3P010912 (przy giełdzie samochodowej i salonie Seat)_____
CITROEN XANTIA 1996 1800 29.000,- RENAULT CLIO 1991 1400 12.100,-
CITROEN XA R A 1997 1600 27.500,- RENAULT CLIO 1993 1400 12.700,-
DAEW OO ESPERO 1998 150016Y 19.500,- RENAULT R  21' 1991 1700 9.900,-
DAEW OO ESPER O 1996 150016V 15.500,- RENAULT R 21 1993 2200 12.500,-
DAEW OO LANO S 1999 150016V 18.500,- SEAT CORDOBA 1996 1400 21.500,-
DAEW OO TICO 1997 800 10.900,- SEAT  CO RDOBA 1999 1900 dl«Ml 31.500.-
FIAT BRAVO 1996 1700 25.900,- SEAT IBIZA 1988 1200 3.500,-
FIAT CINOUECENTO 1996 700 11.000,- SEAT  TOLEDO 1996 1800 23.500,-
R A T  PUNTO 1998 1100 21.400,- SEAT  TOLEDO 1996 2000 28.000,-
FIAT UNO 1994 900 8.200,- SKO D A  FABIA 2001 1400 30.990,-
FORD  ESCORT 1995 1800 14.500,- SKO D A  FABIA COMBI 2001 1400 39.090,-
FORD MONDEO COMB11994 1800 TDI 24.500,- SKO D A  FELIC JA  LXI 1998 1300 21.000,-
HONDA CIVIC IS 1998 1400 36.500,- SKO D A  FELICJA 2000 1300 26.490,-
M ERCED ES123D 1980 2000 5.500,- SUZUKI BALEN O 1995 160016V 22.500,-
NISSAN PRIM ERA S LX  1994 2000 20.500,- TOYOTA CO RO LLA 1992 1300 10.500,-
O PEL ASTRA 1996 1600 18.500,- VOLVO 760 G LE 1983 2400 TD 9.000,-
O PE L  VECTRA 1995 1700 TD 25.500,- VOLVO 850 1995 2400 41.500,-
O PE L  VECTRA 1997 180016Y 32.500,- VW G O LF  II 3d 1990 1600 12.000,-
PEUG EOT 205 1994 1800 dlssal 13.900,- VW  POLO 1995 1400 18.900,-

B IU R O  K R E D Y T O W E
PREFERENCYJNE KREDYTY DEWIZOWE1 MAX NA 8 LAT * DO 100% WARTOŚCI SAMOCHODU

DO KAŻDEGO SAMOCHODU BLOKADA SKRZYNI GRATIS!!!
K R ED YTU JEM Y SAM OCHODY NOWE I UŻYW ANE

OP005810 *

« ¥ 1 A U T O V E R S
59-300 Lubin, ul. Ścinawska 49 
tel./fax (0-76) 842 11 83,
0502 686 352, 0606 277 812 
e-mail:autovers@poczta.wp.pl

AUDI 80, 1980, 1800b, 16.500 zł
DAEWOO NEXIASEDAN, 1997,1S00b 14.000 zł j
FIAT TIPO GT, 1993,1800, 3d, 1S.000zł
FOD E8CORT GUC, 1990/9518001 b, 9.500 zł
FORD SCORPIO COMBI, 1996,2500TDI,36.000 zł i 
MERCEDES. 124 (1992/93,3000TD,PDW. 50.000 zł 
NI8SAN 8UNY, 1993, 1400,16V. «eton, 16.000 zł 
NISSAN PRIMERA, 1997,1600b, 28.500 zł
OPEL KAOETT, 1990/94,1600b, 3^. 7.900 zł
OPEL KADETT, 1991, 1400b, 5-d, 10.600 zł
OPEL CAL1BRA. 1993,2000b, 16.500 zł
OPEL CAU8RA, 1991, 2000b, 17.500 z ł
OPEL VECTRA 198$, 1600b, 8.900 zł
PONTIAC TRAN 8PORT.1992, 3200b. 25,000 d  
RENAULT 19,1993,1700, 14.500 Zł
RENAULT LAGUNAMI995, 2000b, 25.000 zł
VW PASSAT B 8 ,1997,-1800T, PDW, 55.000 «ł
VW PASSAT, 1993/94,1900TD, ; *716.000 zł
VW PASSAT COMBI, 1994,2000b, 22.500 zł
VW  GARBUS, 1970, . 5.500 zł

VOLVO S 40, 
1997, 1700b, PDW,

23.000 zł

Pakiety ubezpieczeniowego, 0C, 
NW, ZK już od 4% wartości auta. 
(Na auta zakupione przez nasz komis 
Kredytujemy auta spoza komisu. 
Kredytujemy samochody cieżarowe

KREDYTY GOTÓWKOWE 
S k u p u j e m y  i  p r z y j m u j e m y  w  k o m i s i

MAN 19.362, 1090/97, 49.000 zf'*VAT:
SCANIA Pa4x2, 1986, 750 tys/km, 30.000 z l ♦  VAT
SCANIA R 142 H4 x  2,1984.420KM, 22.000 zł>  VAT

IULT R 385 MAJOR. 1990, 38.000 zł

EYLERT SG 220,197f, 13,3m, 15.000 z l 
NACZEPA LAGENDORF WYWROT.78, 22.000zH-VAT
NACZEPA WYWRÓT KARNEL, 1994/95, 61.000 z ł ♦  VAT 
NACZEPA BRANDYS, 1984,1Ł40m, 7.500 zł
ACKERMAN-FRUEHAUF SDX135 Ts3,92,39.000 Zł W AT 
NACZEPA FRUEHAUF, 1990,13.601,2.85T. 25.000*1 VAT 
PRZYCZEPA U teŚSBOHRER '

ŁADOWARKA Ł200,;1984, SW4Q0, 42.000 ZHVAT
śm ie c ia k k a  j e l c z ,  1983, sw ie o , 19.000 zIw at!
AUTQBUS AUTOSAN H 1011.01,1986, 25.000 z ł
PRZYCZEPA CAMPiNQlfli^łt^lw^wM«7Bl^?^B<ri

s a m o c h o d y  p o w y p a d k o w e :  

o s o b o w e j  c i ę ż a r o w e

LUBLIN CHŁODNIA, 1997.2500D. r 
MERCEDESA/IT0108K. 1997,2300D, 960k 
TOYOTAHłACE,^)982;.1600tł..1500kg.y 
VW T4,1996, 19O0Tp, któłnfix2*łkrzyrtia, 
VW T4,1995,1900 TD, 8o», 
yW- J*. 1995, 2400 O, -

25.000 zl 
43JH>0z». 
4.900 zł 

29.500 złWAT 
36.500 zł 
36.500zł

. Praty 36%  w p ła ty  - p r o c e d u r a  u p r o s z c z o n a  
P rz y jm u je m y  d o  * p rz e d a ± y  w s z y s t k ie  s a m o c h o d ;  

b e z  ż a d n y c h  o p ła t .
G w a r a n t u j e m y  s z y b k ą ,  s p r z e d a ż .

FORD CARGO 1014,1983. chłodnia, 4500kg. 27.000 zł 
RENAULT MAJOR R 38 TJ, 1993 79.000 zł + VAT|
SCANIA 93M210,1993, Kontener; 7600kg, ~ 65.000 zł ♦ VAT|

CZYNNE CODZIENNIE: Poniedziałek do Piątku 9.00 do 17.00, Sobota 9.00 do 15.00, Niedziela 11.00 do 14.00

SKUP*ZAMIANA* SPRZEDAZ* PAKIETY UBEZPIECZEŃ OD 5,8%

A  U T O K O M I S

A U T A  NOWE - WYBÓR:
DAEWOO

AUTA UŻYWANE - WYBÓR:

W ro cła w , ró g  K om andorskiej i Sw o b o d n ej
te l.  (071) 336  9 9  OO, 336  90  101 

w w w .v ip e r s c .p l ^

n n K cena  23800,- rata 379 ,- 1
y “ ce na  30100,- rata 478 ,- |

P̂OLONEZ. ce na  22700,- ra ta  361 ,- |
l i i i l i A  1 ce ria  35300  - rata 562,-

B U E iB
cena  20900,- rata  332,-
cena  20800 ,- rata  331 ,-

0NOJ5D U ce na  22400,- rata  356,- |
W PUNT01.2 ■ ce na  31300,- rata  498 ,- i
W&i iN A it ' ce na  27700,- rata  441,-
s  W  WEEKEND "oena 30700,- rata  489,-
| BRAW l i oena  4260Ó,- . ra ta  610,- ;

' FaiCM
S K O D A

ce na  27870,- rata  443 ,- |
- • ce na  31190,- rata  496,- :

pFABIA KOMBI ce na  39290,- rata  625,- I
;̂fOętĄVIA;/ ce na  45790 ,- rata  656,- |

(Ęfji) VOLKSWAGEN
t^ P O L O A  i ^  ce na  35600 ,- rata 567,- 1

mSSmm cena  52700  ,- rata 755,- :
.BORA -ćena  56ÓÓ0,- rata  713,- !!
PASSAT ce n a  67000,- rata  853,- |

kofor Cena Rata
f  ALFA ROMEO ’ 45 1 1 ■ 199* i  <2 «wony 23000 410

AUDi sW w w M M m m m , 1990 - 1 czarny 14900
■ ■ A U D I10O W 23 1991 i; srebrny met 20300

BMW 520 2 C 24v 1992 grantowy met 23900 2133
BMW 523 '  n i  ' 1997 v ,czamymtó. ■71000 1267
C(TROU4 3X19  19  -  ~ 1985 ' srebrny met 3500

S  F W C ^ ę n ę C E N T O  7 0 4 5 ^ 1995. :C2arwony 10500 231
rlA T C C  Spo firg  11 .  ■ .1995 ' żółty 12900 261

■ .F lA TU N C i5D 15  1 1990 ;,v'A.czaimy i 10900
7 5 E lX  1:2 ? .1995; "zielony met 18000 563

fi FIATMAREAW EEKEND 1.6a * f-1997, -1 1 §  Kały. 24900 444
, iFORD FIESTA 1 80  S f 1992.,,| bordowy 11200 999

► ORCHESIA 180 1993 ... bia^ 9900 492
f-ORD FSCORT 14  • 1988 niebieski met 8800

: ■ FORD SIERRA COMBi 1.8 TD 1991 p  .biały 10900
M  FORDSCORPIO  COMBI 2.5 TO 1994-, ■ żółty 27820 687

lO NO AACCO RD  COMBI 2 O4. . niebieski met 17500 871
MERCEDES 1W  2 0  H '1986, "grafitowy met 11400

 ̂ ^MERCEDES 410 D  Z 8 D  ■ 1993 biały 47200 235
,< N I§SAK TERRAŃO 3,0 S B 1991 biały 29900
( Z  N S ^ T E R R A t ó t  4 $ i 1999 'zielony met 90480 1445

O PELCG R SAECO  14 1996, i | |  tśały 18800 342
• O PEL CALIBRA 2.0 G m p bały 20000

O PEL CAL BRA 2 0 1990 czerwony 16900
1  OPEL OMEGA 3 0 24V 1 1991 czarny 16900

0PE l Vć C FRA2 0 1990 biały 10900
PEUGECT 405 1 9 1990 . zloty met 11100
PLYMOITTH GR VOYAGER 3 3 1997 j. : zielony met 57000 1018
RENAOlT CLIO '  9 C 1996. 1 |  biały ^ 19900 361
RENALk." TRAFIĆ 21 3 1990 ' biały 12800
RENAULT 19 1 7 . . ' R S . niebieski met. 12400 817

■W SKODA FELICJA COMBI 1 9 D 2000 zielony met 32500 484
VW~POLÓ14 - 1 1937 zielony met.' 26500 313
VW POLO CLASS^  1 4 16V '996 grafitowy met 28600 515
VW JETTA 1 3 1 1991 czerwony 11400

AUTOCENTRUM PRESTIŻ 
E £ r  L U B I N  -  B a z a  P K S
ul. Ścinawska 49, tel./fax 076/844-28-90, tel. 0-601 87 28 78 

Ą o /  PROW IZJI P R Z Y  KR ED YTO W AN IU  
1  /O T R A N S A K C JI  G IEŁD O W YCH  f

BEZ OPŁATY SKARBOWEJ 1
REWELACYJNIE TANIE PAKIETY UBEZPIECZENIOWE 

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

SUPEROFERTA !!!

SAMOCHODY OSOBOWE
MARKA  .....      ....... ROK.....P0J. ......   CENA
AUD1100, SREBRNY MET., ELEKTR. WYP., KLIMAT., ABS, WSP0M. KIER................. 89/90 2,3 IB  13.400
AUDI A4, ABS. 2 X POD. P0W., WSP0M., C. ZAMEK. EL. REGUŁ. LUSTERKA. AUTOMAT,
AUDI A4, ABS, WSPOMAGANIE, KLIMATR0NIC, ALARM, RM, BORDOWY ..................... 95 ......1.8 B .......  39.200
FELGI ALUM., IMM0BILIZER. WaUR, CZARNY............. .* ..............................  95 ...i 1.6 B 32.800
BMW 525 124V, KLIMAT., ABS. EL. 0TW. SZYBY. PODUSZKA P0W., SZARY MET. .... 91......2,5 iB   21.600
BMW 520 i. BEZ WYPA0KU. KRÓTKO W KRAJU, ZIELONY  .........  91......2,0 iB   19.200
CHRYSLER VISI0N 3.5 V6. CZARNY. SKÓRZANA TAPICERKA, KLIMAT., WYP. ELEKTR 96.... 3,5 iB   48.500
DAEWOO LANOS. SALON, MUL-T-LOCK, RADIO, CZERWONY      97 ....'1,5 iB 15.900
FIAT REGATA, SELEDYNOWY, EL. OTW. SZYBY. SZYBERDACH, RO ..............................8 6 ......1.9 D ...........4.400
FIAT UNO. SALON. EL. OTW. SZYBY, BEZ WYPADKU, BIAŁY w.-..-*............     96/97...... 1.4 IB   14.400
FORD FIESTA, CZARNY. DIESEL ...........................  „ ............92 ..... 1,8 D ...... .' 11.000
FORD MONDEO GHIA KOMBI, PEŁNE WYPOSAŻENIE, PDC, KLIMAT, SZARY MET. .......... 97......1,8 IB  37.400
FORD ESCORT CL. POD. fOW., SALON, ALARM. ZIELONY MET. ................ 96 ..... t,3 B ....... 17.500
FORD SCORPIO, INST. GAZOWA, ELEKTR. WYP., BIAŁY......................................  90......2,4 B ...........9.900
FORD SIERRA KOMBI, ALARM, HAK, RADIO, BIAŁY    lMV..............89.......2,0 B   5,500
HONDA-CWIC,-WSPOMAGANIEr£L< OTW. SZYBY, CENTRALNY ZAMEK i,..-...........:....; -  93 /:... 1,5 W ....... 13.500
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO, PEŁNE WYP., INST. GAZ., CZERWONY  ........ 95......4.0 IB  59.000
MAZDA 323F, KLIMAT., PEŁNE WYPOS. ELEKTR., CZERWONY ....................   95......1,5 IB  26.900
MERCEDES BĘNZ 300 E 124, WSPOM.. ABS. KUMATV C. ZAMEK. RADIO, HAK. GRAFIT.. 87.....3,0 B    20.600
MITSUBISHI GALĄNT, ELEKTRYCZNE WYP., WSPOMAGANIE. CZARNY..........................91 ......1,8 IB........  11,
OPEL ASTRA KOMBI, WŚP0M. WELUR, RM, ALARM, POD. POW., BIAŁY .........97......1,7 TO  28.00C
OPEL ASTRA II, CDX 16V, PEŁNA ELEKTR., KLIMAT., ABS,NIEBIESKI ..................;.'....-... 98 ..... 1 ,6 .....   38.900
OPEL ASCONA DIESEL, BIAŁY .......    85......1,6 D  ___   5.000
POLONEZ, SILNIK PO REMONCIE. BIAŁY .....................       8 8 ......1,5 IB ..'2.700
POLONEZ CARO GU, WTRYSK BOSCH. I WŁAŚCICIEL. ZIELONY .....4.....:..4..................93.....1,6 iB 3.500
RENAULT 5, SILNIK PO WYMIANIE, BIAŁY  .............     88 ..... 1,5 8 7.5Ó0
RENAULT 19. RM. STAN B. DOBRY. 3-DRZWIOWY, BIAŁY ;.............. ........:..CV...w.v... 90 ......M  8 7.900
RENAULT 19, CENTRALNY ZAMEK, ALARM, EL. OTW. SZYBY.....................  92......1,4 B 10.600
R0VER 216, CZERWONY. EL. OTW. SZYBY. DACH. WSPOMAGANIE..............   80......1,6 B .......  10.500
SEAT TOLEDO, SREBRNY MET., WSPOMAG. KIEROWNICY, ALARM, RADIO...................95......1.6 IB   20.700
SKODA FORMAN, BIAŁY. ALARM. ORYG. LAKIER. RELINGI  ........................ ......  92/93.....1,3 B ______ 8.900
VW BORA V5. PEŁNE WYPOSAŻENIE, KLIMATRONIC, 150 PS, ZIELONY MET. ................99......2,3 IB   664)00
VW LUPO SOI, WSPOMAGANIE KIER., RADIO ...........      98......1.7 0 .......  29.900
VW PASSAT KOMBI. WSPOM., MUL-T-LOCK. BIAŁY  .........................   9 2 ......1.9 TD  18.200
VW PASSAT. MUL-T-LOCK, STAN B. DOBRY, BIAŁY ..............................   87 .......1,6 B  8.900

CIĄGNIKI SIODŁOWE
DAF 95 ATI 360, BIAŁY, PODUSZKI, ZF Z PÓŁBIEGAM1      92 ...
IVEC0 TURBO STAR 190-36, PODUSZKI, WEB ASTO, ZF, BIAŁY ..........<...... .................. 89 ...
[JELCZ 317 WYWROTKA. TECHN. SPRAWNY. BIAŁY..............................   84 ...
RENAULT MIDUNER. 150 KM, RAMA, BOF, PODUSZKI, WSPOMAGANIE. B I A Ł Y  94 ...
NACZEPA PLANDEKA, 13.60, PODUSZKI, NOWA PODŁOGA  .............  90 ...
NACZEPA WYWROTKA, ALUMINIOWA, RESOR, STAN IDEALNY.................................... 91 ...

.  34 .5 00 4VAT 

.  29.500+VATJ
  10 .6 0 0
. 4 1 .0 0 0 fV A T  
. 2 3 .0 00 *V A T  
. 89J)00+VAT

SAM OCHO DY DOSTAW CZE
FORO TRANSIT. DO POŁOWY PRZESZKLONY, BIAŁY .............................   86 ... 1,6 B   7.000+VAT
VW LT 28. PODWYŻSZONY, WSPOMAGANIE. RADIO .......................   94 ... 1.4 R6  ........
VW TRANSPORTER. 5-BIEGOWY, BIAŁY  ...................................    M ... 1,6 0 ...__________  33
VW TRANSPORTER, ALARM, IMMOBILIZER, WSPOM., BEZWYPAOKOWY, BIAŁY............. 96 ... 1,9 TD  35.900
VW TRANSPORTER T4. 8 MIEJSC. WSPOMAGANIE, RADIO, BIAŁY .............................. 97 ... 2,4 0 .... 35.000+VAT

1 0 0 0 0  t t

ą» 168.13 «
K R E D Y T Y  
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Proponujemy*: 
- wiosenny, uniwersalny program ratalny 

- dla wszystkich grup zawodowych
Np. 10 tyś. zł -2 9 G zł miesięcznie = 112,59 zł miesięcznie 

15 tyś. zł-^atfzł miesięcznie =188,89 zł miesięcznie 
25 tyś. zł - J2CTzł miesięcznie = 281,48 zł miesięcznie 

100 tyś. zł -15 00  zł miesięcznie = 1125,92 zł miesięcznie
•OFERTA WAŻNA TYLKO 7 DNI

Adresy Biura Pośrednictwa Handlowo-Finansowego: 
1. LEGNIGA, ul. Heweliusza 7K, I piętro, tel. 076/854-99-07
2. ZIELONA GÓRA, ul Boh. Westerplatte 9, pok. nr 309, 

tel. 068/327-20-11 w. 229
3. LESZNO, al. Z. Krasińskiego 8, pok. nr 6, tel. 065/529-28-10
4. OPOLE, ul. Reymonta 14, pok. 30, tel. 077/45-40-221

SUPEROFERTA !!!
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O  Hę_gj_m_on
/  f  A U T O K O M I S

u n j i u ĵo
H E G E M O N  A U T O K O M I S
W rocław , ul. Borow ska 2 , Róg Suchej i Stawowej (vis a  vis dw orca  PKS) 
łel. (071) 3 6 9 -5 3 -9 6  lub 3 6 9 -5 6 -8 9  

Zapew niam y kompleksowq usługę przy udzielaniu kredytów  

mieszkaniowych, gotówkowych i samochodowych.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻEŃ, BUSINES-PLANY

LP. MARKA POJAZDU . . P0J._ _ ROK _  KOLOR OPtS „

I AUD1100 AVANT_______ 2J
2. AUD1100   3  1990

- 3 BMW 520_____ ______10_________1990
4 BMW524____________ l4WESa 1987
5 BMW525TDS  __ 2,5 KOMBI 1994 _
8 BMW520____ ________20________ 1998 _
7 CHRYSLER ORRUS UQ __ *5 _______  1996 _
8 CHRYSLER JEEP ___2f i________ 1995 _
9 CITROEN C15  ________ 1,8________  1996 _
10 DAEWOO ESPERO CD 13_______  1999
II DAEWOO NU8IRA 1,8_______  1999 _
12 RAT126P____________06________  1996 ...
13 RATONOUECENTO 07_______  1996 .
14 FIAT UNO 45 a   10_______  1993 „
15 RATCOUPE_________ 2,0 TURBO __ 1997
18 RAT TEMPRA KOMBI 1jg________ 1993
17 RAT TEMPRA KOMBI  __ 1,6 _
18 FORDCOURER -  1.8 DIESEL  1995 _
19 FORD ESCORT COMBI a  -  1 ?____ —  1996 _
20 FORD ESCORT________ 15________ 1982 _
21 FORD RESTA_________ 20________ 1998 _
22 FORD SIERRA________ 1,6  _____  1985 _
23 FORD SIERRA_________2,3 DIESEL___190B _
24 FORD SCORPIO_______ 30________ 91/95 _
25 FORD TRANSIT_______ 20GAZ____  1998 ..
26 FORD WW STAR G L_____ 3,8 V6______ 1996 _
27 HONDA CM C_________1,5_________1992 _
28 HONDAACCORDAERODECK22_______  1994 _
29 NECO TURBO DAŁY 2,8 TD_____ 1996 _
»  IVEC035-8V  _______2£TD___ ;__  1996
31 IVECO TURBO DAŁY 2,8    1998 _
32 K1AK2700 ___________2.7DESŁ 1998 _

8994 ... NIEBIESKI__
.BORDO ___
.CZARNY___

NIEBESK1__
CZARNY ___
CZARNA___
SREBRNY __
CZARNY___
BIAŁY____
SREBRNY __
GRANATOWY 
CZERWONY _
CZARNY __
GRANATOWY 
CZBWONY.. 
GRANATOWY
BIAŁY____
ŻÓŁTY____
BIAŁY____
GRANATOWY

..STAN IDEALNY 

.STAN IDEALNY 
_ PO WINDYKACJI . 
.USZKODZONY L

_ 12800,00ZL 
_ 24000,00ZL 
.. DOUZGODN 
_ 3500,00ZL

SREBRNY 
SREBRNY _
NIE B E S W __
BIAŁY____
GRANATOWY 
CZERWONY _ 
GRANATOWY
BIAŁY _
BIAŁY ____
BIAŁY____
ZELONY__

PO WINDYKACJI  34 000,00 ZL
SKÓRA£LSZYBY,LUST. _  75000,00ZL 
SKÓRA,EL.SZYBY,LUST. _ 41500,00ZL
POWINDYKACJ i -  35000,00ZL

___________________  12500,00 ZL
-POWINDYKACJ_ 20800,00ZŁ
.PO WINDYKACJI  27 500,00 ZL
______________  ■■■■_ 5 800,00ZL
-Z  SALONU__ 10900,00ZL
.POWWDYKACJ ,___  8 500,00 ZL
_ SKÓRA£LSZYBY,LUST. -  32000.00ZŁ
.BOGATE WYP._10900,00ZL
 -------------- -----------  14000,00 ZL

-  14700,00 ZL
_ 16 000,00 ZL
_  4000.00ZL 
_  9000,002.

PO WINDYKACJI_______ 4 000,00 ZL
PO WINDYKACJI_______ 7 800,00 ZL

.. PO WINDYKACJI _ 
. PO WINDYKACJI .

GHIAJVUTOMATK _ .. 12500,00 ZL 
_ 41000,00 ZL 
_ 31000,00 ZŁ 
. DOUZGODN 
_ 20000,00ZL 
_ 43 000.00ZL

.OKAZJA____________ 39000,00ZL

.IZOTERMA_________CENADOUZG.

.WYWROTKA_________ DOUZGODN

.POWWDYKACJ .  
.POWINDYKACJ .  
.OKAZJA______

KIA K2700 c_____ jtk Ż L i 2.7DIESEL  1999 ,
LANCIA KAPA____ *___ ZSV6 ._-v._ 1995 .
FS-LUBUN 3584 _______20_____ 1998 ,
LULBUN3504 U   -  1997 .
MAZDA 626__________ 20________8886
MERCEDES 126_______ 2,8GAZ 188).
MERCEDES E220____ __  22_______ 1993 .
MERCEDES 124_______ *3________ 1986,
MERCEDES 240 _______ 2A________  1998.
MERCEDES 4080______ 2,3 DIESEL „  1992 .
MITSUBISHI GALANT____20________ 1993 .
NISSAN ALTUA_______ 2A ________  1993 .
NISSAN MICRA   12_______  1988 .
NISSAN PICKUP_______2A _______
N1SSANTBWANOI____ *4-_______ 1984
OLTCJTCLUB_________1,1________ 1990
OPR CORSA_________1,4________ 1997
OPEL CORSA.________ \Ą ________  1996.
OPEL KADET_________1,6^______ 87/96
OPŁKAOET_________1 i ________ 8996
PEUGEOT806________ 20________ 1995 .
PEUGEOT J5  ________15 DIESEL ._  1991,
POLONEZ CARO _______\ f i________ 1992
RENAULT LAGUNA   1,8_______ 1996
RENAULT LAGUNA_____ 20 DIESEL __ 1997
SMART CITICOUPE __0,6________ 1999
SKODA FELICJA PICKUP .. U _______ 1997
TOYOTA CARINEE  ____ 1,6 _____94/96
TOYOTA CAMRY_______22________1994
VWSIROCCO_________1^________ 87/95
VW GOLFU__________ __________  8995
VW PASSAT COMBI_____1,8________91/95
VWT4 — ;_____ 13DIESEL _  93 „

:2BONY . ■ I70TFRMA- ' ;  DOUZGOON
.  Z B jONY „„O K A Z JA   : - .. 28700,00ZL
- BIAŁY— ___ ______________  38 000,00 ZL
_ BIAŁY -i..—  OKAZJA   2  ___  25500.00ZL
_ NEBESKI----------- ---------------------- 900000 ZL
_ SREBRNY PO WINDYKACJI  ____ 1200030ZL
. BORDO OKAZJA___________  32 000,00 ZL
-ZLOTY .ZADBANY  ________  2300030ZL
-SREBRNY — ELEGANCE__________ 79000,00ZL
.  BIAŁY_____ STAN IDEALNY________ 30000,00ZL
„ GRANATOWY'. POWINDYKACJ______  15 000,00 ZL
- CZARNY_______________________ 26500,00ZL

BIAŁY_________________________ 7 300,00 ZL
_ 60000,00ZL 
_ 32 000,00 ZL 
_  190000 ZL 
.  20500,00ZL 
« 20 000,00 ZL 
.  470000ZL 
-  7 500,00 ZL

1999 _  NEBESKI__ CBłA BRUTTO __
. NIBESK1 POWINDYKACJ _

.ŻÓŁTY_____ABSAIR8AGAL -

. CZARNY____Z SALONU_____

.CZARNY OKAZJA______

.ZŁOTY_____OKAZJA.

. NIEBIESKI POWINDYKACJ  34900,00ZL

. BIAŁY_____ POWINDYKACJ________9800,00ZL

. BIAŁY : ; 550000 ZL
.  22 000,00 ZL„BIAŁY________________

_  BIAŁY STANOEALNY________30000,00ZL
-ŻÓŁTY____________________ (4__  45000,00ZL
.. BIAŁY OKAZJA___________  13000,00ZL
.. BRĄZ :  ,_______ ______ 21500.00ZL
-ZELONY OKAZJA___________  29 000,00 ZŁ
.. NEBESKI POWINDYKACJ DOUZGOON
-  CZERWONY „  POWINDYKACJ DOUZGOON
„  GRANATOWY . POWINDYKACJ DOUZGOON
_ NEBESKI  __________ 27000,00ZŁ

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

A U TO  SALO N  „GOSIA"
A U T A  NOW E & U ŻYW AN E

WROCŁAW, ul, Nabycińska 10 & 7 5 B
SAM O CH O D Y AJZYWANE

m a rk a  sa m . ro k  p ro d . po j. Sil. cena m a rk a  sa m . ro k  p ro d . po j. s il. ce n a

AUDI 80 B4 1992/97 2.3 17.200,- NISSAN PRIMERA GT 1991/96 2.0 13.500,-
AUDI 80 B4 1994 1.9 TDI 33.500,- OPEL ASTRA 1993 1.4 16.600,-
BMW 320 1 1991 2.0 25.500,- OPEL ASTRA 1995 1A 18.500,-
DAEWOO ESPERO 1996 1.5 14.500,- OPEL ASTRA 1999 1A 28.000,-
DAEWOO LANOS 2000 1.5 25.500,- OPEL ASTRA combi td 1994/96 1.7 19.700,-
DAEWOO TICO SX 1997 800 12.300,- OPEL ASTRA CLASSłC2000 1.4 29.200,-
FIAT126p 1983 650 1.400,- OPEL CORSA 1996 12 17.900,-
FIAT 126p 1993 650 2.900,- OPEL KADETT 1988/96 1 4 5.500,-
FIAT CINOUECENTO 1995 900 13.900,- OPEL KADETT SEDAN 1988 U l 9.000,-
FIAT CINOUECENTO 1996 900 11.800,- OPEL KADETT 1991 1 J 9.000,-
FORD ESCORT XR 311988 1.6 4.000,- OPEL VECTRA 1995 1.8 22.900,-
FORD ESCORT bolero 1998 1.3 22.600,- OPEL VECTRA 1998 1.6 38.800,-
FORD ESCORT bolero 1998 1.6 26.900,- RENAULT CUO 1996 1.2 17.000,-
FORD MONDEO combi 1995 1.8+gaz 27.500,- SKODA FAVORIT 1992 1.3+gaz 8.800,-
FSO POLONEZ TRUCK 1994 1.6 5.000,- SKODA FELICJA LXI 1997 U 19.700,-
HONDA ACCORD 1998 1.8 41.600,- VW GOLF 1995 1 * 19.500,-
HONDA C M C 1991/97 1.4 13.500,- VW GOLF 1997 1.6 22.000,-
HONDA C M C 1991/97 1.5 14.400,- VW GOLF II 1991/96 1.8 9.500,-
HONDA C M C 1992 1.6 15.200,- VW GOLF TDI 1995 1.9 32.000,-
HUNDAY PONY LS 1991 1.5 9.000,- VW PASSAT 1997 1 J 45.100,-
LANCIA KAPPA 1996 2.0 35.700,- VW POLO CLASSIC 1998 1.4 28.500,-
MAZDA 626 COUPE 1988 2.2 6.500,- VW POLO 1997 1.4 24.600,-
MAZDA 626 1994 1.8 27.700,- VW PASSAT 1990 2.0 16.800,-
MERCEDES 124 250D1986 900 19.900,- VW TRANSPORTER 1981 2.0 5.500,-
MfTSHUBISHI LANCER 1984 1.6 DIESEL 3.500,- |MOTOR: APRILLA 1990 125 5.500,-

SAMOCHODY NOWE: PUNKT SPRZEDAŻY
D02418 FIAT

A K C J A  Z Ł O M O W A N I A ! 
F IA T  S E IC E N T O  O D  19.900,-

M
o  2  06

SKODA
S K O D A  F A B IA  od 31.190,- 

U B E Z P IE C Z E N IA  G R A TIS  +.

Centrum sprzedaży samochodów
■ tel. 071/348->16-64używanych 1

tel. 0-501 452 416 
tel. 0-501 106 072WROCŁAW p  

STADION OLIMPIJSKI

—  - « w i  V ł  f 0 i U c x e m « l

^wSeOTsam0eł' -
TANIE KREDYTY SAMOCHODOWE - RATA 150 zł 
POŚREDNICTWO KREDYTOWE, UBEZPIECZENIA

A U T O K O M I S

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

dziej rozbite, takie po pożarze lub na części, je
żeli chcesz dobrze sprzedać zadzwoń i sprawdź, 
transport oczywiście gratis, 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 internecie: www.auton.pl. Co 
tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
cław, tel. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 
01026871

ALFA ROME0 145,1996 r., 80 tys. km, 1400 eon, gaz, czer
wony, poduszka, wspomaganie, fabryczna instalacja gazo
wa, stan idealny, faktura Vat, • 20.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-36-01,0601/79-66-78 
ALFA ROMEO 145, 1996 r., 78 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, wspomaganie kier., 
centr. zamek + pilot RO + zmieniacz (6CD), halogeny, 90 KM, 
zadbany, stan b. dobry, - 20.500 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-04-92,0605/72-19-45 
ALFA RO M E0146,1995 r., 46 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyza
cja, wspomaganie kier., reg. kierownica, immobiiizer, centr. 
zamek, alum. felgi, welurowa tapicerka, oznakowany, dzielo
na tylna kanapa, sprowadzony w całości, - 18.500 zl. Bole
sławiec. tel. 075/734-73-37,0600/64-43-67

ALFA ROMEO 146,1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,' 
biały, wspomaganie kier., regulowana kierownica, centralny 
zamek, immobiiizer, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, peł
na dokumentacja, stan b. dobry, serwisowany, • 22.000 zł. 
Olesno, tel. 034/358-35-33
ALFA ROME0 146,1996 r., 52 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm ♦ pilot el. otwie
rane szyby, klimatyzacja, podgrz. siedzenia, el. reguł, luster
ka, radio z RDS, 2 poduszki powietrzne, ABS, aluminiowe fel
gi 16* AZEV, atrakcyjny wygląd, garażowany, • 27.000 zł lub 
zamienię. Kościan, tel. 065/512-43-13 
ALFA ROM E0146,1996 r., 107 tys. km, 2000 ccm, 16V, czar
ny, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, reg. kierownica, 
alum. felgi 15a, • 29.000 zł. Wrocław, tel. 0605/96-17-83 
ALFA RO M E0146 i, 1998 r., 2000 ccm, TDI, niebieski meta
lic, centralny zamek, el. otw. szyby, aluminiowe felgi, spoilery, 
atrakcyjny wygląd, • 36.000 zł lub zamienię, może być uszko- 

'  dzony. Stęszew, tel. 061/813-47-02 
ALFA R O M E0155,1994 r., 1700 ccm, Twin Spark, czerwo
ny, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, alum. felgi, 
sportowy ukł. wydechowy, -17.800 zł lub zamienię. Leszno, 
tel. 0605/08-92-81
ALFA R O M E0156,1998 r., 1800 ccm, srebrny metalic, ku
piony w salonie, ABS, poduszka powietrzna, centralny zamek, 
aluminiowe felgi, el. otw. szyby, • 42.000 zl lub zamienię, może 
być uszkodzony. Stęszew, tel. 061/813-47-02 
ALFA R O M E0156,1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, bor
dowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, aluminiowe 
felgi, klimatyzacja, welurowa tapicerka, 2 poduszki powietrz
ne, wykończony w drewnie, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-40-95,0602/49-54-29 
ALFA RO M E0156,1998/99 r., 10 tys. km, 2500 ccm, V6 24V,

a U to  k O m iS DELTA car >  AUTO KREDYTY

BIURO KREDYTOWE tel. 359 11 51
* DO 100% WARTOŚCI SAMOCHODU * NOWE I UŻYWANE * MAX NA 8 LAT 1

Rota od 156 zl przy 10.000 kredytu Pakiety 0C AC NW od 5,1% Bez poręczycieli 
Bez zoiwiodaeii przy 30% wpbcie Również somocnody spoza komisu opowkso

MARKA ______
AUDI 80 S-B3..............
BMW 750 .................
CITROEN X M  .....
DAEWOO ESPERO........
RAT 125 P  __ _
FIAT 126 a  SX  ...........
FIAT CtNOUECENTO......
FIAT CINOUECENTO___
FIAT Tl PO    ____
FIAT UNO F1RE ............
FORD ESCORT  .....
FORD ESCORT KOMBI...
FORD ORION CLX ........
ŁADA SAMARA .
NISSAN SUNNY............
OPEL ASCONA.............
OPEL KADETT GS116 V .
OPEL OMEGA B ...........
PEUGEOT 309  ........ .
POLONEZ CARO GLE
POLONEZ CARO GLE.....
POLONEZ CARO G U .....
RENAULT 5 LS  ........
RENAULT CLIO ........
RENAULT 21........ .......
SKODA FAVORIT L .........
TOYOTA CARINA E  ....
VW GOLF I I   .......
VW GOLF III  ...
VW PASSAT G L  .
VW PASSAT KOMBI.......

FIAT FIORINO......
POLONEZ TRUCK ..
KEMPINGI..........
PT •GŁOWACZ’ ....

 ROK  POJ.  ......         OPIS: \ ..... „... CENA
  87/88 ..... 1800164 tys., Wały. RM • Clarion, otorot, aterrmczre szyby, nowy rozrząd, łożyska tył .... 9 200
  1987 .....  5000 .................... ....... 85 lys. pełne wyposażenie, skóra, automat. Mima..... .....  18 500
—  1991 ..... 21000198 tys.. morski met. skóra. Mima. pełna elekt rylca. ABS, RM, szyberdach......... 14 950
 95/96 ___ 1500 ................ ........75 tys., bordo met, c zamek. el. szyby, el lusterka   14 500
  1987 ___ 1500 ............    76 tys., szary, dobre opony, pokrowce.............. 950
 XI/96 ..... 65054 tys.. zielony, bezwypadkowy, dmuchawa, uchylane szyby, lotnicze fotele ..........  5 500
  1993 ..... 900 . 80 tys., czarny, el. szyby. c. zamek, szyberdach. alarm, uchylne szyby............. 9 500
 1997   700 .................48 tys. czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, el. reg Świateł 11400
  1994 .*  1400 ........ 142 tys. granatowy. 5 drzwi. mi4*Mock, kupiony w salonie  13 200
  1996 .....  1000 .......................  88 tys. czerwony, 5 drzwi, I właściciel, serwisowany  13 800
  1989 .....  18000......... 178 tys.. biały. 5 drzwi, szyberdach, welur, duzo nowych czę$ci   7 700
  1993 .....  1600 ........   186 tys.. czerwony, c .zamek, alarm, relingl ........... 9 900
  1992 .....  1400132 tys. bordo met wspom, c. zamek, welur, szyberdach. reguł kier RM-Ford__  13 700
  1990 .....  1300  .......................................  124 tys. biały. 3drzwi. hak. pokrowce............  3 850
—  1992 ..... 1400 .............94 tys., czerwony, el. szyby, c zamek, welur. 3 drzwi   13 500
  1986 __  1600 ......   40 tys., zielony met. po wymianie silnika, automat, sedan............  5 300
  1989 .....  2000 ..... . 135 tys., czarny, skóra, c. zamek, el. szyby. 5 drzwiowy, alu-ldgl  10 500
  1994 .....  2000 119 tys., morski met. ABS, c zamek. klimatyzacja. welur, oryginalny RM ........... 28 500
  1991 ___ 1400 .... .....  125 tys., grafit met, RM, 5 drzwi, 5 biegów, odcięcie zapłonu ..............9 500
  1995 —  1600   ...... .......... 75 tys., zielony met, po remoncie silnia, szyberdach............. 5 600
  1994 .....  1600 ...................    65 tys., zielony, tap. Welur. alarm, bez wypadku  5 800
  1996 —  1600 50 tys., morski, c. zamek, wtrysk, pokrowce. muM-lock. nowe 4 opony  ........... 6 900
  1975 .....  1300    .................    . 165 tys., na chodzie, zarejestrowany, 3 drzwi .1 400
  1992 .....  1400 ....................................108 tys., czerwony, katalizator. 5 drzwi, R M   13 700
  1987 ..... 2100D 160 tys.. grafitowy, turbo-diesel, welur. c zamek, el. szyby. RM. sedan ............. 6 900
  1991 .....  1300  .............................   76 tys, biały, mono wtrysk, 5 biegowy ...........  7 500
  1994 .....  1600 ... 74 tys. bordo met, ABS. alrbag. kiima. c. zamek, el 4 szyby, alufelgi 21 500
  1985 .....  1600 .139 tys.. grafit met. nstalacia gazowa, 5 drzwt szyberdach. pokrowce..............6 900
  1992 .....  1800 78 tys., czerwony, c. zamek, wspomaganie. RM. dśełony fotel. 5 drzwi  17 200
  1991 .....  1800 .... ............. 146 tys., błękitny met. RM. dzielony fotel  13 900
  1989 .....  1800 .. 143 tys. bordowy, c. zamek, wspomaganie. RM dzielony fotel, relmgi     12 300

CIĘŻAROWE I INNE
....... 1990 ...........................   1100 ccm, 154 tys., biały, serwisowany, 5 biegowy  7 500
  1994 .........  1600 ccm, 90 tys., po remoncie sinika, biały, do popr. blach., obud. atarex  3 650 * VAT
.. 1980-92 ............................... przyczepy kempkigowe, małe i duże, 3-5 osobowe, 10 szt - od 4 500 * VAT
 2001 ........   przyczepki nowe-towarowe, z homologacją, rocznic 2000 taniej.. od 1 50Q+VAT

Wrodow ul. Żmigrodzko 114, tel 352 7001, tel/fox 3S2 83 90 
ZAPRASZAMY Pon-Pl 10-17, So 11-16, Ndz 13-16

czerwony, klimatyzacją pełne wyposażenie elektryczne, 4 po- - 
duszki powietrzne, radio, 6-biegowy, aluminiowe felgi, welu
rowa tapicerka, wykończenia w drewnie, - 59.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/311-40-95,0602/49-54-29 
ALFA ROMEO 164,1990 r., 3000 ccm, V6, zielony metalic. 
pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, • 10.000 zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 0601/05-62-52 
ALFA ROMEO 33,1988 r., 127 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, el. otw. szyby, centr. zamek, reg. kierownica, - 6.500 
zł lub zamienię na diesla, w tej cenie albo Fiata 126p. Skoro
szyce, woj. opolskie, tel. 0501/80-41-96 
ALFA ROMEO 33 S, 1988 r., 1400 ccnr, boxer, czerwony, el.- 
otw. szyby, ciemne szyby, spoiler, alarm, sportowy układ wy
dechowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, reg. 
kierownica, atrakc. wygląd, • 6.500 zł lub zamienię z dopłatą. 
Świdnica, tel. 0606/10-00-83
A LFA  ROMEO 33, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, czarny, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier.; alarm + pilot ha
logeny, • 8.900 zł. Lubin, tel. 076/846-49*68 
ALFA ROMEO 33, 1994 r., 110 tys. km, 1700 ccm, czarny 
metalic, el. otw. szyby, reg. i wspomaganie kierownicy, alum. 
felgi, halogeny, fabr. ospoilerowany, RO, pierwszy właściciel 
w Polsce, -11.500 zł., tel. 0608/07-13-64 
ALFA ROMEO 75,1991 r., 1800 ccm, czarny, wspomaganie 
kier., centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka - 2.100 
DEM + cło lub na gotowo, - 9.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/78-45-13
ALFA ROMEO SUD, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, silnik Boxer, oszczędny, 105 KM, alum. felgi, obroto
mierz, lotnicze fotele, II właściciel w kraju, stan idealny, atrakc. 
wygląd, • 3.600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/648-81-46, 
0603/21-04-21

AUDI
AUD1100 NSU, 1976 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny, inst gazowa, zarejestrowany na 1600 ccm, 4 zagłów
ki, ekonomizer, nowe filtry gazowe, alum. felgi, stan ogólny b. 
dobry, - 3.200 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-52-62 lub 
0608/16-29-87
AUD1100, 1978 r., 1600 ccm, benzyna 5-biegowy, obroto
mierz, welurowa tapicerka, szyberdach, el. otw. szyby, -1.000 
zł. Oława. teł. 071/303-02-17,0607/27-41-62 
AUD1100,1979 r., 2000 ccm, diesel bez głowicy, amortyza
torów tylnych i kół tylnych, kpi. polska dokumentacja, - 650 zł.
Brzeg Dolny, tel. 071/319-00-46,0602/28-14-01 ^
AUD1 100,1979 r., 130 tys. km, 1577 ccm, benzyna, biały, 
stan silnika i skrzyni biegów idealny, stan blacharki b. dobry, - 
1.800 zł. Wrocław, tel. 325-40-70 
AUD1100,1980 r., 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, bordowy, 
przednia szyba do wymiany, wtryski do regulacji, pokrowce, 
hak, RO, - 3.600 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 0600/18-96-22 
AUD1100,1981 r., 150 tys. km, 2000 ccm, diesel, czerwony, 
stan średni, - 2.200 zł. Bogatynia, tel. 0604/22-79-67 
AUD1100 CS, 1982 r., 2000 ccm, diesel, biały, po remoncie 
blacharki i silnika, 5-biegowy, wspomaganie kier., alum. felgi,
RO + głośniki, brak przeglądu, stan b. dobry, - 3.400 zł lub 
zamienię na dostawczy. Legnica, tel. 0607/17-66-93 
AUD1100 GL, 1982 r., 1800 ccm, niebieski, welurowa tapi
cerka, automatic 5-biegowy, wspomaganie, -1.800 zł. Lubin, 
tel. 0603/21-77-46
AUD1100,1982 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna czerwo
ny, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 12.2001 r, - 
2.200 zł. Jawor, teł. 0604/80-18-36 
AUD1100, 1983 r, 2300 ccm, wtrysk, biały, wspomaganie,
RM, model .cygaro*, - 5.500 zł lub zamienię. Twardogóra, tel. 
071/315-01-33,0607/32-36-54 
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy metalic, .cy
garo', inst gazowa, szyberdach, płetwa ze światłem stopu, 
ocynkowana blacharka, zadbany, atrakc. wygląd, - 6.300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-12-29,0502/63-22-83

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

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

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

" K r e d y t y  d la  f irm  i r o ln ik ó w  
" L E A S I N G  N A  S A M O C H O D Y  N O W E  I U Ż Y W A N E  - R Ó W N I E Ż  P R O C E D U R A  U P R O S Z C Z O N A  
___________________ " M O Ż L I W O Ś Ć  P O Z O S T A W I E N I A  A U T A  W  R O Z L I C Z E N I U  ______________
MARKA............................ ....PO J............. .......ROK. ............ CENA OPELVECTRA .................... .. 1800 i......... .. 1991/96. ....... 12 000 Zł
ALFA ROME0145* .... ....1400i.......... ...... 1999. .......33 600 zł OPELVECTRA .................... „18001......... ......1991 . .......12 500 zł

.... 16001......... ...... 1997. .......28 500 zł OPEL VECTRA automatic..... ..20001......... ......1994. ....... 14 400 zł
DAEWOO LEGANZA CDX ........2000I.......... ...... 1998. ....... 38 800 zł PEUGEOT 3061,9 D ............ .. 1900D........ ......1997. .......27 200 zł
FIAT Tl P O ......................... ....1400 ........... .......1994. ....... 13 900 zł PEUGEOT 4051 ,6 .............. .. 1600 + gaz.. „1991/97.. ....... 13 900 zł
F0RDESC0RD................. ....16001 zetec ......1996. .......24 500 Zł POLONEZCARO ................. ..1600 .......... ......1993. .........4100 zł
FORD MONDEO 18001 f 6 V ... .... 1998. ....... 38 000 zł POLONEZCARO ................. ..1600 .......... ...... 1993. .........3000 zł
FORD MONDEO KOMBI..... ....25001.......... ....... 1999. 58 800 + VAT POLONEZCARGO............... .. 1600i......... ......1996. .........8 500 zł
FORD SIERRA SEDAN....... ....20001.......... ..1990/94. .........7 900 zł POLONEZ TRUCK R 0 Y ........ ..16001......... ......1999. 13 500 + VAT
IVEC049-10V.............:.... ....2800TD....... .......1997. 36 900 + VAT PRZYCZEPA NIEWIADÓW B . .. 2000 .......... ......1996. .........5 500 Zł

11940TD . 1997 sk ł.. ....... 16 000 zł RENAULT 19....................... .. 17001......... ......1994. ....... 15 400 zł
MAZDA 626 KOMBI.... 2000I ... ...... 1993. ....... 17 900 zł RENAULT 19....................... ..17001......... ......1993. ....... 14 500 zł
MERCEDES 1 2 4 .... ....2000I.......... .. 1988/95. ....... 19 600 zł SKODA FAV0RIT................ ..1300 .......... ......1991 . .........6 500 zł
MERCEDES 1 2 4 ............... ....2300!.......... ...... 1986. ....... 15 500 zł SUZUKI X-90...................... .. 1600 i......... ......1997. .......39 900 zł
OPELASTRA.................... ....1400 i.......... ...... 1993. ....... 16 500 zł TRAIL0R NACZEPA............ ......1986. 14 800 + VAT
OPEL ASTRA KOMBI.... . .1600 ....... ........ 1992. ....... 14 900 zł TOYOTA C0R0LLA ............. .. 1332 i ......... ......1996. .......21 200 zł
OPEL ASTRA KOMBI . 14001 .... 1996. ....21 000 zł TOYOTA C 0R0LLA ............. .. 13321......... ...... 1997. .......29 800 zł
OPEL KADETT.... 1600 .... .... 1989. ......... 7 800 zł TOYOTA C 0R0LLA ............. .. 1332 i........... ......1998. .......31 800 zł
OPEL COMBO.... ....17000........ ......1997. ....... 17 900 zł V0LV0 440......................... ..20001......... ......1996. .......26 500 zł
OPEL OMEGA.................. ....2300D ......... ......1992. ....... 16 000 zł VW GOLF III....................... .. 1800 i......... .. 1992/96. ....... 16 900 zł
OPEL OMEGA KOMBI.... ....2500td ........ ...... 1994. ....... 32 500 zł VW GOLF III....................... ..16001......... ......1995. .......21 900 zł

VW PASSAT KOMRI ifinnn . ....1988 . 10 90071

BEZPŁATNA EKSPOZYCJA SAMOCHODU DO SPRZEDAŻY - NISKA PROWIZJA KOMISU 
________ ZAPRASZAMY pn.-pt. 9" -18", Sobota 9" -16", niedziela 11" -15 0G977956

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

na następujące środki transportu oraz urządzenia przemysłowe:
1. Ciągnik siodłowy Mercedes typ 1935, nr rej. WXF 455U, przebieg 89tys., cena wywot. 35 OOO.OOzł.
2. Ciągnik siodłowy Renault Premium H30018D wraz z  nadbudową LOHR, nrrej.WXF 140F, 

przebieg 29 tys., cena wywoławcza 23 000,00 zł.
3. Naczepa ciężarowa LOHR 21, nr rej. WXF 078W, rok prod.1997, cena wywoł. 16 000,00 zł.
4. Kontenery budowlane typu szatnia cena wywoławcza 2 760,00zł i 2 950,00zł
5. Kontener budowlany magazyn cena wywoławcza 3 040,00zł
6. Kontener budowlany biuro, cena wywoławcza 3 900,00zł
7. Kontener budowlany sanitarny, cena wywoławcza 3 940,00zl
8. Kontener budowlany WC cena wywoławcza 3 770,OOzł
9. Laminiedarka cena wywoławcza 260,OOzł.
10. Maszyna poligraficzna typ P 0 1 , prod. NRD, rok prod. 1975, marka Planeta Brilant, cena 

wywoławcza 9 OOO.OOzł.
11. Forma wtryskowa czterogniazdowa, cena wywoławcza 13 OOO.OOzł.
12. Grawerton cena wywoławcza 820,00 zł.
Ponadto spółka posiada do bezpizetargowej sprzedaży:
13. Dozownik wagowy do spożywczych artykułów sypkich typ RW-10, rok bud. 1998

Ceny poz. 1 -12 podane powyżej są cenami netto i będzie do nich doliczony 22% podatek VAT. Oferty 
prosimy kierować na adres: BZ Finanse & Leasing S A , Wrocław, ul. Powstańców Śl. 95 ( parter) z 
dopiskiem PRZETARG lub faxem pod numer 0-71/78-31-333 lub składać osobiście w sekretariacie 
spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 95 ( parter)) w terminie do 30.05.2001 r.
Poz. 1-3 i 10 można oglądać po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny spotkania z  Pawłem Śdbo- 
rem tel. 0-71/78-31-325.
Poz. 4 - 9,11-13 można oglądać po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny spotkania z Andrzejem 
Gzowskim tel. 0-605/652-381.
Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn. 
Spółka posiada równieżw bezprzetargowej sprzedaży duży wybór mebli biurowych po atrakcyj
nych cenach. Kontakt telefoniczny Andrzej Gzowski 0-605/652-381.
Za kwestie związane z  odliczeniem podatku VAT przy zakupie, BZ F&L S A  nie odpowiada.

*
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KATALIZATORY I ZŁĄCZA ELASTYCZNE - WYMIANA 
_WrocławJ<arłowiceJ_uLJ<laczki_23iJeL_326^22^0_

AUD1100,1983 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, .cyga
ro*, 5-biegowy, ocynkowany, - 6.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/734-20-76
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan dobry, w cią
głej eksploatacji, ważny przegląd do 2002 r, -  2.800 zł. Wro
cław, tel. 071/787-32-79 po godz. 17 .
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, benzyna, seledynowy metalic, 
hak, szyberdach, centr. zamek, - 4.900 zł. Lubin, tel. 
076/847-50-33
AUD1100 CC, 1984 r., 170 tys.. km, 2200 ccm, benzyna, gra
natowy, .cygaro’  - 1.200 t)EM. Lwówek ś lą sk i, tel. 
0606/47-95-18 (K00088)
AUD1100, 1984 r., 2000 ccm, diesel, - 4.500 zł. Szczawno 
Zdrój, tel. 074/840-24-02
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel w eksploatacji, - 4.100 
zł. Wałbrzych, tel. 0606/89-48-60 
AUD1100,1984 r, 2000 ccm, diesel, granatowy, silnik - stan 
b. dobry, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, - 5.300 
zł lub zamienię na tańszy samochód. Krotoszyn, tel. 
062/725-32-39,0608/76-39-43.
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel w ciągłej eksploatacji, - 
4.500 zł. Wałbrzych, tel. 0606/89-48-60 
AUD1100 SKŁADAK, 1984/94 r., 1800 ccm, biały, .cygaro*, 
instalacja gazowa, dodatkowe części, • 5.400 zł. Wrocław, tel. 
071/321-45-83,0605/36-30-14 
AUD1100 AVANT, CD, 1985 r., 160 tys. km, 2226 ccm, benzy
na, brązowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i kli
matyzacji, ł rej. 04.2001 r, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/70-81-92
AUD1100 AVANT, 1985 r., 282 tys. km, 2000 ccm, TD, grafito
wy metalic, centr. zamek, wspomaganie, radioodtwarzacz, -
10.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-75-46,0604/53-03-93 

^  AUD1100,1986 r., 2000 ccm, diesel, niebieski metalic, centr. 
W ?  zamek, wspomaganie, dodatkowe światło .stop*, akumulator

na gwarancji, alum. felgi, hak, 4 zagłówki, atrakcyjny wygląd, 
stan dobry, - 8.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-79-36 
AUD1100,1986 r., 240 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, benzyna, 
granatowy, oznakowany, nowy akumulator, amortyzatory i 
pompa paliwa, po wymianie wielu części, opony zimowe, -
7.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-40-05

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA
montaż, napełnienia, naprawy, 

wykrywanie nieszczelności
AU TO  SERWIS 

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

OPOH741

K A TA LIZA TO R Y , Z Ł Ą C Z A  E L A S T Y C Z N E
OSOBOWE DOSTAWCZE CIĘŻAROWE
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AUD1100,1986 r., 256 tys. km, 2000 ccm, diesel, ciemnozie
lony metalic, składak, el. reg. lusterka, eł. otw. szyby, szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, pompa wtryskowa po re
generacji (gwarancja), po wymianie klocków hamulcowych i 
tłumików, stan dobry, • 8:700 zł lub zamienię na tańszy do 
3.000 zł, np. Polonez z inst. gazową, Wrocław, tel. 
071/317-09-36,0606/46-85-04 
AUD1100 CD, 1987 r., 266 tys. km, 2200 ccm, benzyna + 
gaz, bordowy metalic, wspomaganie kier., centralny ztfmek, 
aluminiowe felgi, hak, el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka. 
4 zagłówki, ~ 8.800 zł łub zamienię na VW Passata, Mercede
sa 124, Opla Omegę. Wrocław, tel. 071/351-54-36, 
0502/29-54-02
AUD1100,1987/96 r., 190 tys. km, 2000 ccm, turbo D, kolor 
morski metalic, wspomaganie, ekonomiczny, nowe amorty
zatory, stan b. dobry, 4 zagłówki, szyberdach, 4 głośniki, w 
ciągłej eksploatacji, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/330-23-70 
AUD1100,1988 r., 2300 ccm, wtrysk, bordowy, oryg. lakier, 
wykończenia w drewnie, sprowadzony w całości, stan b.. do
bry, -12.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0606/96-93-01 
AUD1100,1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, centr. zamek, szyberdach, kasetowe klamki, wspomaga
nie, alarm, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-34-35 
AUDI tOO CC, 1988/89 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, inst gazowa, zadbany, garażowany, II właściciel, 
wnętrze C4, ABS, hak, wspomaganie kier., centralny zamek,

KLIMATYZACJA
SAMOCHODOWA

- n ap e łn ie n ia  
- n ap ra w y  

o  - re g e n e ra c ja  p rze w o d ó w  
Wrocław, ui. Szwedzka 8 

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

aluminiowe felgi, pełna dokumentacja, radio, dobre opony, nie 
wymaga napraw, stan idealny, - 12.000 zł. Kłodzko, tel. 
0606/28-65-73
AUD1100,1989 r., 166 tys. km? 2000 ccm, biały, centralny 
zamek, wspomaganie, katalizator, RO Sony, 5-biegowy, 115 
KM, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, alarm, stan ideal
ny, - 12.500 zł. Grodków, tel. 077/415-45-85,0604/10-27-42 
O  AU D1100,1989 r., 2000 ccm, benzyna, błękitny 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
ABS , klimatyzacja, • 9.700 zł lub zamienię. Żary, 
ul. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87022871

AUD1100 AVANT, 1989 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, in- 
stal. gazowa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, re- 
lingi, alum. felgi, bez wypadku, • 10.500 zł. Brzeg, tel. 
077/411-57-90, 0602/66-59-74 
'AUD1100,1989 r., 217 tys. km, 2300 ccm, srebrny, ABS, kB- 
matyzacja, el. reg. lusterka, RM, alarm, centr. zamek, immo- 
bilizer, stan b. dobry, -12.100 zł. Lubin, tel. 0601/77-18-21 
AUD1100,1989 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bordowy

LECH WABNIC
Atestowane HAKI do

wszystkich typów samochodów 
- również wyaepiane

- im m o b ilis e ry  . .  
- ra d io m o n ta ż  M j O U f t K n
- znakowanie
- centralna zamki
- blokady skrzyń biegów 
• radiopowiadomienia
- montaż telefonów GSM
- elektryczno szyby

W r o c ł a w ,  u l. R zeczna 20  
te l. 071/329-71-64, 324-17-15

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

metalic, stan b. dobry, -12.500 zł. Oława, teł. 071/313-92-94, 
0607/54-59-79
AUD1100, 1990 r., 220 tys. km, 2500 ccm, TDI, bordowy, 
wspomaganie, alarm, centr. zamek, szyberdach, hak, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, lakier do poprawek, -14.900 zł. Bole
sławiec, tel. 075/731-23-87
AUD1100,1990 r., 2300 ccm, benzyna, srebrny metalic, wspo
maganie, centr. zamek, klimatyzacja, szyberdach, alum. fel
gi, alarm, - 13.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/734-72-65,0608/01-21-44 
AUD1100,1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm, biały, stan dobry, 
alarm, immobilizer, hak, szyberdach, • 11.500 z). Legnica, tel. 
0609/64-07-82

WROCŁAW; pi. Solny 16; tel. 0-71/372-34-63, 374-85-29,72,73 •  WROCŁAW; ul. Karkonoska 45; tel. 0-71/339-84-97, 339-85-66 •  WROCŁAW; ul. Ruska 47/48; 
tel. 0-71/781-70-65, 781-70-67 •  GŁOGÓW; Rynek 17; tel. 0-76/83-40-552 •  GORZÓW WLKP.; ul. Łokietka 32/33 (Kaskada); tel. 0-95/736-76-86, 736-76-85
•  JAROCIN; al. Niepodległości 23; tel. 0-62/747-83-84 •  JELENIA GÓRA; ul. Solna 5; tel. 0-75/76-76-048 •  KALISZ; ul. Górnośląska 5; tel. 0-62/767-70-11
•  KŁODZKO; ul. Armii Krajowej 7; tel. 0-74/865-81-90, 865-81-91 •  LEGNICA; ul. Parkowa 1; tel. 0-76/852-40-56, 862-10-17 •  LESZNO; ul. Świętokrzyska 2;
tel. 0-65/529-59-94 •  LUBIN; ut. Niepodległości 20; tel. 0-76/841-52-10, 841-52-11 •  NYSA; ul. Grzybowa 7; tel. 0-77/433-91-94 •  OLEŚNICA;
ul. Wrocławska 15; tel. 0-71/398-61-95, 314-28-27 •  OŁAWA; ul. Chrobrego 17/17; tel. 0-71/303-79-69 •  OPOLE; uL Ozimska 15/1; tel. 0-77/44-12-121, 
44-12-122 •  POZNAŃ; ul. Reymonta 15; tel. 0-61/867-64-67 •  POZNAŃ; ul. Zeylanda 1; tel. 0-61/848-01-21 •  ŚWIDNICA; ul. Pułaskiego 13; 
tel. 0-74/85-69-220, 85-69-221 •  WAŁBRZYCH; Rynek 5; tel. 0-74/84-24-919, 84-29-443 •  WĄGROWIEC; ul. Opacka 23; tel. 0-67/262-80-13 •  WIELUŃ;
ul. Głowackiego 3; tel. 0-43/843-15-07 •  ZGORZELEC; ul.. Warszawska 9/2; tel.. 0-75/77-50-451 •  ZIELONA GÓRA; ul. Dr Pieniężnego 23c; tel. 0-68/325-75-16
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D e w i z o w e  k r e d y t y  s a m o c h o d o w e  
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natychmiastowy odjazd...
Dewizowe kredyty samochodowe (DEM, CHF,
• na samochody nowe i używane
•  uproszczona procedura
• nominalne oprocentowanie od 6,2 do 8,9%
• na 100% wartości pojazdu
• okres kredytowania od 6 miesięcy do 8 lat
• bez poręczycieli
• natychmiastowy odbiór samochodu
• możliwość wykupienia pakietu ubezpieczeń PZU \  

(AC, OC, NW) od 5,0% wartości samochodu

EURO)
Jakość dla Ciebie... gwarantowana 
Certyfikatem Jakości ISO 9002.
Auto dla Ciebie... możliwość korzystnego 
zakupu samochodów różnych marek. 
Czekamy na Ciebie^
Zadzwoń na bezpłatną infolinię
Ó 800 266 166
albo zajrzyj w Internecie na stronę 
vinvw.ptf.pl
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TjT
Polskie Towarzystwo 

Finansowe SA

S A M O C H O D O W A
*  napełnianie i montaż *  dorabianie węży i rurek 

•  regeneracja sprężarek •  duży wybór części

A G R eT ^ T ^ W  C H Ł O D N K ^ n rC H  
d o  s a m o ch o d ó w  d o s ta w c z y c h

Wrocław, ul.Rychtaltln 10 oraz Reymonta 10
tol./fax 071/322-13-24, 321-86-67, 

0601 44 21 22, 0602 67 94 94

AUDI 100AVANT, 1990r., 2300 ccm, benzyna automatic, stan 
dobry, -10.900 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
AUD1100,1990/91 r., 2400 ccm, diesel stan b. dobry, zadba
ny -18.600 z ł. ., tel. 0602/74-72-80 
AUD1100 AVANT, 1990/94 r„ 170 tys. km, 2500 ccm, TDI, 
czerwony, 7-osobowy, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
szyberdach, RO, relingi dachowe, alum. felgi, oryginalny hak 
+ koła zimowe, dzielona kanapa, - 21.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/13-09-59
AUD1100 C 4 ,1991 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
zadbany, atrakc. wygląd, alarm, blokada skrzyni biegów, centr. 
zamek, RM, 2 kpi. kół z oponami letnimi i zimowymi, • 18.400 
zł. Wrocław, tel. 071/359-03-35 wieczorem 
AUD1100,1991 r., 214 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czarny 
metalic, bez wypadku, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, wspomaganie, centr. zamek, welur, - 18.500 zł lub 
zamienię na mniejszy. Krzyżowa, tel. 076/817-21-68, 
0606/41-04-61
AUD1100 C 4 ,1991 r., 2300 ccm. czarny, bogate wyposaże
nie, alum. felgi 16', -17.200 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
AUD1100 C4, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, granatowy, 
centr. zamek, wspomaganie, stan b. dobry, udokum. pocho
dzenie, - 22.000 zł. Syców, teł. 062/785-31-42,0601/25-58-26 
AUD1100 C 4 ,1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, wspomaga
nie kier., centr. zamek, alarm + pilot, RO, procon-ten, weluro
wa tapicerka, immobilizer, zadbany, kompletna dokumenta
cja, telefon + zestaw głośno mówiący, • 19.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-23-87 po godz.17,0601/55-34-50 
AUD1100 C 4 ,1991/92 r., 160 tys. km, 2300 ccm, srebrny, 
ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyza
cja, halogeny, RM, alum. felgi, stan b. dobry, - 24.000 zł lub 
zamienię na vana Lubin, tel. 0604/75-68-25 
AUD1100 C 4 ,1991/92 r., 170 tys. km, 2800 ccm. wtrysk, V6, 
perłowoczarny, 5-biegowy, serwo, ABS, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, welu
rowa tapicerka, drewno, środek modelu A6, alum. felgi, pod- 
łokietniki, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 23.800 zł lub zamie
nię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
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, udo
kumentowane pochodzenie, stan dobry, -16.700 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
AUD1100,1991/97 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, .cyga
ro*, aluminiowe felgi, centralny zamek, eł. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, ABS, wspomaganie kier., alarm, radiood
twarzacz, komputer, po wymianie opony i tylne teleskopy, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, • 19.500 zł lub zamienię na mniej
szy, w tej cenie. Wrocław, tel. 071/355-35-68 
AUD1100 C4, 1992 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TDI, czarny 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, RO, stan b. do
bry, w kraju od 4 mies., bez wypadku, - 27.800 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-15-06
AU Dl 100 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 •
AUD1100 C4 OUATTRO, 1992 r., 190 tys. km, 2800 ccm, 
granatowy, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skórzana tapi
cerka, alum. felgi, - 23.500 zł. Polkowice, tel. 076/847-99-39, 
0601/57-11-23
AUD1100,1§92 r., 230 tys. km, 2300 ccm, benzyna, granato
wy, bez wypadku, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, alarm, 
centr. zamek, opony zimowe, -19.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Wrocław, tel. 0605/06-93-93 
AUD1100 C4 AVANT, 1992/93 r., 108 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, srebrny metalic, stan idealny, klimatyzacja, ABS, hak, 
rełingi dachowe, roleta, soczewki, aluminiowe felgi, - 26.900 
z ł lub zamienię. Jelen ia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
AUD1100 C 4 ,1992/95 r., 200 tys. km, 280Q ccm, V6, czarny, 
automatic, klimatyzacja, el. reg. lusterka i szyberdach, alum. 
felgi (5 szl), stan techn. b. dobry, - 29.500 zł lub zamienię na 
inny automatic, w tej cenie. Strzelce Opolskie, tel. 
0602/51-61-16
AUD1100 C 4 ,1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, TDi, wiśniowy 
metalic, ABS, serwo, 6-biegowy, klimatronic, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, poduszka pow., zielone szyby, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, procon-ten, spowadzony 05.2001 
r., stan idealny, - 33.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 
0608/10-08-32
AUD1100 C 4 ,1993 r., 120 tys. km, 2600 ccm, V6, platynowy, 
eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, eł. szyberdach, ABS, wspo
maganie kier., alarm, centr. zamek, komputer, skóra, - 25.000 
zł. Jugów, tel. 074/871-81-75,0603/89-27-35 \
AUD1100 C4 KOMBI, 1993/94 r., 170 tys. km, 2800 ccm, V6:, 
perłowogranatowy, el. otw. szyby i dach, el. reg. lusterka, el. 
klimatyzacja, kubełkowe fotele, relingi dachowe, zadbany, ga
rażowany, - 26.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-20-91 
AUD1100 C 4 ,1993/94 r., 172 tys. km, 2600 ccm, benzyna, 
niebiesko-grafitowy meta, inst gazowa, pełne wyposażenie 
oprócz 6kóry, 2 pod. powietrzne, I właściciel, stan idealny, - 
33.500 zł. Wrocław, tel. 071/327-64-53,0601/70-88-08 
AUD1100 C4 ,1994 r., 2400 ccm, diesel, czarny metalic, ABS, 
el. otw. szyby i szyberdach, drewno, el. reg. lusterka, spro
wadzony w całości, - 35.000 21. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-95-56,0604/18-41-70 
AUD1100 C 4 ,1994 r., 104 tys. km, 2600 ccm, benzyna, kolor 
stalowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowa
dzony w całości, alum. felgi, stan idealny, • 28.000 zł lub za
mienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 0601/71-48-64 
AUDI 200,1984 r., 2200 ccm, turbo, granatowy metalic, peł
ne wyposażenie, automatic, stan dobry, • 6.300 zł. Zielona 
Góra. tel. 0603/80-49-31
AUDI 80 NSU, 1978 r., 189 tys. km, 1577 ccm, benzyna, czer
wony, 4-drzwiowy, zadbany, obrotomierz, 4-biegowy, weluro
wa tapicerka, zarejestrowany do 02.2002 r., po wymianie ukł, 
hamulcowego, amortyzatorów, dodatkowo części, - 2.100 zł. 
Opole, tel. 0604/53-81-77
AUDI 80,1978/84 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan do
bry, alum. felgi, obniżony, sportowa kierownica, fotele pod
grzewane, akumulator (gwarancja), nowe półosie i amorty
zatory, ssanie automatyczne, w ciągłej eksploatacji, • 3.000
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OFERTY WRAZ Z E  ZDJĘCIAMI na naszej stronie: www.oscar.gratka.pl 
Chcesz kupić, sprzedać, zamienić samochód? Przyjdź do nas! Leasing, raty - formalności załatwiamy ekspresowo na miejscu.
AUDI 8 0 - 6 4 ................ r,........ ........92 .. ...... 2000 E 17100-okazja 

........... 42000
MERCEDES 123-240D............ .... . 80 ....... 2400 D . ............5800 RON/ERRS 825 .............. .. 95

AUDI A-4 TDI ........ ........96 .. .... 1900 TDI MERCEDES 124...................... ........92 ....... 3000 E . .......... 44500 ROVERRS 827 ........
AUDI A-6 sa lon ........................ ........ 98 .. .... 2500 TDI ........... 95000 MERCEDES 140-SEC .............. ..... 95 ....... 4200 E . .........  99000 SAAB 9000 ...................
AUDI A -8 .................. ......95 .. ....  28000 E .......... 63000 MERCEDES E  klas.3000TD..... ..... 97 .....3000 TD . .......... 97000 SEAT TOLEDO GT klima
AUDI 8 0 -B 4 ; ............  .......... 92 .. ...... 2000 E .......... 21000 s MERCEDES CLK 200 kabrio.... ..... 2000 ........ 2000 E . ........  175000 TOYOTA CO RO LLA ...................... .... 92 ... ..... 1300E ........... 12500
BMW 525 i ............................... .... 94/95 .. ...... 2500 E .......... 37800 MERCEDES ML-230............. ........98 ....... 2300 E . .. 110000+vat . TOYOTA COROLLA ...................... .... 86 ...
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FORD TRANSIT MAX1 oszklon. 
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MAZDA626 ............................. .... 90/94 .. ...... 2000 E ............ 9500 RENAULT SAFRAN E ..... 9S00F NACZEPA 3osie re so r.................. .... 96 ... ... 35000 ♦ vat

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

" AUTOZŁOM t 
AUTOHANDEL f
SKUP SAMOCHODÓW 

CAŁYCH I POWYPADKOWYCH 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI 

UŻYWANYCH 
Wrocław, uL Tęczowa 85
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I I  5P I  9  n o w y c h  
k r e d y t ó w  g o t ó w k o w y c h

n a j w i ę k s z y  w y b ó r  w e  W r o c ł a w i u
■  b e z  p o r ę c z y c ie li
■  b e z  z g o d y  w s p ó łm a łż o n k a

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

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

zł lub zamienię na inny, z instal. gazową, w tej cenie. Legnica, 
tel. 0609/51-26-10
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, 4-drzwiowy, 
hak, szyberdach, stan dobry, - 2.600 zł. Marciszów, tel. 
075/741-01-73,0607/50-90-45 /
AUDI 80,1979 r., 1300 cćm, benzyna, czerwony, po remon
cie blacharki w 2000 r., RM Philips, welurowa tapicerka, nowy 
akumulator, opony, zadbany, opłacony, zarejestrowany, stan 
dobry, - 2.200 zł. Świdnica, teł. 074/853-60-39 
AUDI 80 LS, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, seledynowy, 
4-drzwiowy. zadbany, - 5.100 zł. Trzebnica, tel. 071/312-04-43, 
071/312-10-15
AUDI 80 SKŁADAK, 1979/92 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, - 2.300 zł. Kamienna Góra, teł. 075/744-63-84 
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, po remoncie 
silnika i blacharki w 2000 r., zadbany, centralny zamek, im- 
mobilizer, alarm, ważny przegląd, • 3.500 zł lub zamienię na 
Daihatsu Charade (diesel), w tej cenie. Kłodzko, tel. 
0606/21-47-22
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, biały, stan techniczny i blacharki 
dobry, 5-biegowy, ekonomizer, aluminiowe felgi, RO, ..hak, 
welurowa tapicerka, • 3.500 zł lub zamienię na inny samo
chód. Kłodzko, tel. 074/867-75-94,0608/13-61-63

AUDI 80,1980 r., 40 tys. km, 1600 ccm, benzyna stan b. do
bry, na zachodnich tablicach -900 DEM. Lwówek śląski, tel. 
075/782-44-13 (k00086)
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, alum 
felgi, spoiler tylny, ukł. wydech. Remus + 4 koła zimowe, • 
3.300 zl. Świdnica, tel. 0607/55-05-87 
AUDI 80,1980 r., 180 tys. km, 1600 ccm, czerwony, stan do
bry, alarm, fotele skórzane, el., nowe końcówki, sworznie i 
wydech, ciemne szyby tylne, ekonomizer, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 0609/47-97-75
AUDI 80 GLI, 1980/81 r., 123 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, szyber
dach, zadbany, stan techn. b. dobry, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
071/324-10-18,0603/77-90-48 
AUDI 80,1981 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, RO Audi, sprowadzony w całości, dodatkowe światło 
.stop’ , szyberdach, dodatkowe zegary, pokrowce, obroto
mierz, ekonomizer, katalizator, 4-drzwiowy, halogeny, nowe 
opony, konserwacja, garażowany, stan b. dobry, - 2.900 zł. 
Lubin, tel. 076/846-95-33,0607/35-12-80 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, zielony, stan dobry, - 2.300 zl. 
Wąsosz, tel. 065/543^82-92 .
AUDI 80, 1981 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 5-drzwiowy,

5-biegowy, ekonomizer, zadbane wnętrze, pokrowce, kołpa
ki, przegląd do 03.2002 r., stan techn. idealny, stan b. dobry, • 
3.200 zl lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 
074/817-50-82,0603/76-55-88 
AUDI 80.1981 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, ciemne szyby, lakier 2-letni, CB, spoilery, koła 
zimowe, po remoncie silnika i zawieszenia, do drobnych po
prawek, przegląd do 04.2002 r ,»3.400 zł lub zamienię. Stro
nie Śląskie, tel. 074/814-15-34,0605/59-91-74 
AUDI 80.1981 r.. 1600 ccm, benzyna, zielony, konserwacja, 
nowe opony, klocki, amortyzatory, welurowa tapicerka, • 3.500 
zł. Szprotawa, tel. 0602/75-85-25 
AUDI 80 B4 ,1982 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
automatic, procon-ten, Mul-T-Lock, szyberdach, wspomaga
nie, centr. zamek, alarm, RM, podgrzewane siedzenią welu
rowa tapicerka, zadbany, - 17.000 zł. Legnica, tel. 
076/856-16-17,0600/18-39-78 
AUDI 80 GLS, 1983 r., 17 tys. km, 1100 ccm, benzyna, ciem
nozielony, silnik VW, zadbany, po wymianie oleju, garażowa
ny, bez korozji, RO, • 4.400 zł lub zamienię na inny, diesel. 
Chojnów, tel. 076/818-19-33
AUDI 80,1983/84 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, za
dbany, stan idealny, na zachodniach tabl, - 1.800 zł lub 990 
DEM, możliwy transport Gubin, tel. 0502/16-94-74 
AUDI 80,1984 r„ 195 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, do poprawek drzwi kierowcy, stan dobry, • 5.000 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-66-23
AUDI 80,1984 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
4-drzwiowy, RO, szyberdach, obrotomierz, roleta tylnej szy
by, bez korozji, garażowany, zadbany, oszczędny, kpi. doku
mentacja, 4 zagłówki, z urzędu celnego, właściciel niepalący, 
- 4.200 zł. Nysa, teł, 077/433-94-63,0603/10-90-19 
AUDI 80 GLS, 1984 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ja
snozielony, stan dobry, • 5.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/873-30-33

AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, model przej- 
'ściowy, centr. zamek, 4 zagłówki, po remoncie silnika i za
wieszenia, - 7.900 zł. Dąbrówka, gm. Gogolin, tel. 
077/466-61-95 po godz. 19,0502/65-85-67 
AUDI 80,1985 r., 1800 ccm, benzyna, szary, na białych tabli
cach -1.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0609/63-56-72 
AUDI 80,1985 r., 1800 ccm, szary metalic, 4-drzwiowy, 4 za
główki, welurowa tapicerka, centr. zamek, stan b. dobry, na 
białych tablicach - 1.250 DEM. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
AUDI 80,1985 r., 322 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, I 
właściciel, garażowany, stan b. dobry, kpi. opon zimowych,.- 
7.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-58-96 
AUDI 80,1986 r„ 1600 ccm, diesel, kremowy, RO, szyber
dach, - 8.100 zł. Jedlec, tel. 062/740-64-87 
AUDI 80 GLS, 1986 r., 1600 ccm, złoty, stan dobry, zadbane 
wnętrze, szyberdach, welurowa tapicerka, nowe opony, mo
del przejściowy, - 6.500 zł lub zamienię. Leszno, teł. 
065/520-20-48,0502/61-3^54 
AUDI 80 CC, 1986 r., 244 tys. km, 18Ó0 ccm hak, obroto
mierz, RO, - 6.000 zł. Minkowice Oławskie, tel. 071/318-60-09 
AUDI 80,1986 r., 168 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, hak, 
szyberdach, welurowa tapicerka, 5-biegowy, sportowy ukł. wy
dechowy, atrakcyjny wygląd, - 6.900 zJ łub zamienię na uszko
dzony (najchętniej kombi). Trzebnica, tel. 0601/84-67-82

AUDI

DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA
MECHANIKA GP012027 

BLACHARSTW0, LAKIERNICTW0 
52-232 Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 91 

tel./fax 364-88-98

AUDI 80,1986 r., 1600 ccm, niebieski metalic, 5-biegowy, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 1.000 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/37-03-72
AUDI 80 CC, 1986r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny metalic, 3-drzwiowy, automatic, stan dobry, na białych ta
blicach - 850 DEM. Zgorzelec, tel; 075/775-32-88 
AUDI 80; 1987 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, 5-biegowy, nowe opony, nowy akumulator, do
datkowe światło .stop’ , podłokietnik tylny, RO + głośniki, za
dbany, garażowany, stan b. dobry, - 12.900 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-65-18
AUDI 80,1987 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-biegowy, nowy ukł. wydechowy, oznakowany, alarm, kpi. do
kumentacja, radio, zadbany, stan b. dobry, • 14.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/732-57-50
AUDI 80 B3, 1987 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, po remoncie silnika, stan tapicerki b. dobry, stan ka
roserii bardzo dobry, szyberdach, sprowadzony w całości, 
zadbany, - 12.000 zł. Kąty Wrocławskie, teł. 071/316-63-34 
po godz. 17
AUDI 80 B 2 ,1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, bez korozji,

NIE MUSISZ JECHAĆ DO CENTRUM

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

I N V E S T - A G E N T  W RO CŁAW , ul. S ienkiew icza 76 
___________  T E L E F O N Y :  0-601 701 791, 071/322-42-22 OP010953

AMORTYZATORY, ELEM. ZAWIESZEŃ
sprężyny, przeguby do aut zachodnich i japońskich

WIOSENNA PROMOCJA! ° P° 11202

Wrocław, u l. Nyska 59-61, pon.-pt 8.00-17.00 sob. 9.00-13.00 
X *  j n  http://www.auto-czesci.pl
I ę e r m a z B M S  tef-071)333-20-i8 0501 3C6TS4„

1 % tygodniowo s
P O Ż Y C Z K I1

P o d  za s taw  now ych aut, 0-603 999  660

'  KLIMATYZACJA N 
SAMOCHODOWA

- napełnianie
- naprawa
- części
- dorabianie węży, 

rurek (spawanie)

T Ł U M I K I
k a t a l i z a t o r y ,  z ł ą c z a  g i ę t k i e  

s p o r t o w e  u k ł a d y  w y d e c h o w e  
fe lg i sta low e, a lu m in iow e, o p o n y

H U R T  - D E T A L  - M O N T A Ż  - G W A R A N C J A
Wrocław: MARGO s.c., ul. Długopolska 10, tel./fax 071/363-61-56, 373-10-05, 0-605 73 23 20

' MARGO - BIS, ul. Pułaskiego 48, tel. 071/344-40-26 w. 340, http://www.inargo.net.pl 
3pooo372 MARGO - DUO, ul. Sulnuerzycka 15, tel./fax 071/352-90-31 Mnaili margo9nurgo.nct.pl

montaż nowych

KLIMATYZACJA  
W ENTYLACJA  
POMIESZCZEŃ  

CHŁODNIE
FRATER

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

tel. kom. 0-601 74 0418

■  OP012001Autokomis
 ________      www.odracar.gratka.pl

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

K R E D Y T Y  G O T Ó W K O W E !
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M A R K A  ............................
AUDI A 4 ...........................
AUDI 8 0 ............................

R O K  
96..:. 

.. 90....

... PO J.
1,9 TDI 
......1 , 8 .......

C E N A  
44.400 

....  16.550
AUDI 8 0 ............................ .. 90.... ..... 1 , 8 ....... .... 17.750
A U D 1 100 .......................... . . 8 6 . . . . .. 2,0 D ..... ...... 7.950
B M W  318 ......................... .. 92.... ..... 1 , 8 ....... ....  22.000
DAIHATSU  A P P L A U S E .. ..92 .... ..... 1 , 6 ....... ....  11.950
FIAT 126p ........................ .. 97.... .... 6 5 0 ....... .......6.090
FIAT 126p ........................ .. 00 ... .... 6 5 0 ....... ....  10.950
FIAT C IN O U E C E N T O .... .. 95 .... .... 700 ....... ....  10.450
FIAT U N O ........................ .. 90.... ..... 1 ,1  ...... ....... 7.450
FIAT U N O ........................ .. 92.... ..... 1 , 0 ....... ......  9.300
FO R D  F IE S T A ................ .. 88 .... ..... 1 ,1  ....... ...... 5.910
FO R D  E S C O R T ............. .. 91 .... ..... 1 ,4 ....... ....  12.400
FO R D  E S C O R T ............. .. 98.... ..... 1 ,3 ....... ....  26.350
F O R D E S C O R T .............. .. 98.... ..... 1 ,3 ....... ....  27.900

F O R D  O R IO N ................ .. 9 1 .... .... 1,4 ....  10.150 O P E L V E C T R A ............ .... 95 ... ...... 1 , 8 ....... ....  23.950
FO R D  M O N D E O ............ Z 9 8 .... .... 1 , 8 ....... ....  34.750 P E U G E O T  205 ............ .... 90... ...... 1 , 0 ....... ...... 6.950
H O N D A A C C O R D ........ .. 9 3 .... ..... 2 , 0 ..... ..... 21.950 P E U G E O T  405 ............ .... 88 ... ... 1,9 D ..... ......  8.950
M A Z D A  626 C O U P E ..... .. 8 9 .... .... 2 , 2 ...... 7.850 P E U G E O T  406 ............ .... 98... ...... 2 , 0 ....... .... 42.400
M A Z D A  6 2 6 .................... ... 9 1 .... .... 2 , 2 ....... ....  12.350 P O LO N EZ  C A R O ....... . . . .9 2 ... ... 1,6 G ..... ...... 4.990
M E R C E D E S  190.... ... 90 .... .... 2,3 ...... ..... 20.400 P O LO N EZ  C A R O ........ .... 94 ... .......1 , 6 ....... ...... 5.600
M ITSUBISHI C O L T ....... ... 9 6 .... .... 1 , 6 ....... .....  23.950 REN A U LT  C L I O ........... .... 93... .......1 ,1  ....... .....  13.850
M ITSUBISHI G A L A N T ... .. 9 3 .... . „ . .2 , 0 ..... ....  26.400 REN A U LT  LA G U N A  .... ....95 ... ...... 1 , 8 ....... ....  26.950
N ISSAN  P R IM E R A ........ . . . 9 4 .... ..... 1 , « ........ .....20.400 REN A U LT  M E G A N E .... .... 97 ... ... 1,9 D ..... ....  29.670
N ISSAN  S U N N Y  .......... ... 89 ..... .... 1 , 8 ....... ......  9.200 SK O D A  F A V O R IT ....... .... 94 ... ...... 1 ,3 ....... .....  11.950
O P E L  A S T R A ................ .. 9 3 .... .... 1 , 6 ....... ....  15.980 TO YO TA  C A R IN A ....... .... 93... .......2 , 0 ....... ....  24.800
O P E L  C O R S A ................ .. 9 2 .... .... 1 , 2 ....... ....... 9.200 V W  G O L F .................... .... 89... ...... 1 , 8 ....... .....  11 .10 0
O P E L  K A D E T T .............. .. 8 7 .... .... 1 , 6 ....... ...... 7.750 V W  G O L F .................... .... 90... ...... 1 , 6 ....... ..... 12.300
O P E L  O M E G A ............... .. 8 7 .... .... 1 , 8 ....... ...... 7.350 V W  G O L F .................... .... 93... ...... 1,8 .....  19.550
O P E L  O M E G A ............... .. 88 ..... 2,0 ...... ....  10.600 V W  G O LF  .................... .... 93... ...... 1 , 6 ....... ....  18.950
O P E L  O M E G A  KOM BI .. .. 9 5 .... .... 2 , 0 ....... 35.850 V W  L U P O .................... .... 99... ...... 1 , 0 ....... ....  28.600

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

Doradztwo kredytowe - proponujemy kredyt stosowny do Twoich ntożliwoścl 
Raty do 7 lat bez pierwszej wpłaty

rataepo1niê cû k̂owinias?mochô U JESTGŚH1V RB IW flHU OD B LHT ~ Pewność i komfort zakupu

Wszelkie formalności związane z kredytem i ubezpieczeniem załatwiamy na miejscu 
U nas możesz kupić samochód z giełdy, ogłoszenia lub od sąsiada
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SENSACYJNA SPRZEDAZ 
SAMOCHODÓW NA RATYK RED Y TY

a u t o k r e d y t

k w o t  a k r e d y

np.10.000
m i e s i ę c z n a  r a t a

od 148,00 zł
•  kredyty do 100% wartości pojazdu
•  oprocentowanie od 7,5%
•  okres kredytowania do 8 lat
•  atrakcyjny pakiet ubezpieczeń
•  uproszczona procedura

- przy 30% wpłaty nie wymagamy 
zaświadczeń o zarobkach

R E N A U LT

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

Dzwoń! tel. 0601-566-537

h i p o t e c z n y

k w o t a  k r e d y

np.100.000
m i e s i ę c z n a  r a t a

od 696,00 zł
na zakup mieszkania lub budowę domu 
oprocentowanie od 7,45% 
m ożliwość kredytowania 
bez wpłaty własnej 
okres kredytowania nawet do 30 lat 
m ożliwość spłaty kredytu hipotecznego  
zaciągniętego w innym banku

EXTRA kredyt gotówkowy
do 5 .000zt bez poręczycieli 

min. formalności

MALUCH
od 1 1 8zł/miesiqc

FELICIA 
od 235zł/mieslqc

PEUGEOT 206
od 314zł/miesiqc

TOYOTA COROLLA 
od 392zł/miesiqc

VW  PASSAT
od 471 zł/miesiqc

D.H. "Kameleon" parter, |'"
Wrocław, ul. Szewska 6/7, I * ,
tel. 071/78 51 908 ■ | / \ U t O
Hipermarket "Carrefour"pasaż handlowy 
Wrocław, ul. Hallera 52 *— S Ł
tel. 071/78 31 7 2 7 1  

M akro Cash &  CarryBielany Wrocławskie (nie wymagana  
karta Makro) tel. 0 608 19 26 36 

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

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

^ołnotląska Orapa Finansowa

www.dgf.pl
nadwozie ocynkowane, szyberdach, hak, udokum. pochodzę-'" 
m  RO + głośniki, - 9.000 Zł. Świdnica, tel. 050Ż/62-38-83 
/O b i 80 B3, 1987/88 r., 156 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, immobilizer, kubełkowe fotele, alum. felgi, 
nowe opony, RM + 4 głośniki, stan tećhn. b. dobry, -10.700 zł 
lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
AUDI 80 B 3 ,1987/88 r., 164 tys. km, 1800 ccm, biały, ater- 
miczne szyby, RO Clarion, alum. felgi, nowy rozrząd, łożyska 
tylne, po diagnostyce, - 9.200 zł (możliwe raty lub zamiana). 
Wrocław, tel. 352-83-90 w godz. 10-17 
AUDI 80 B3 ,1987/88 r., zielony metalic, wspomaganie, centr. 
zamek, stan dobry, -10.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-21-64 
AUDI 80,1987/94 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer- . 
wony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, tylna lotka, centr. 
zamek, alarm ♦ pilot, welur, szyberdach, wspomaganie, RO, 
stan b. dobry, - 13.600 zł. Jaroszów, woj. wałbrzyskie, tel. 
0606/11-03-76
AUDI 80 SKŁADAK, 1987/97 r., 172 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, przód B4, hak, szyberdach, zadbany, II wła
ściciel w kraju, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 782-77-48 po godz. 20, 
0607/54-78-80
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, obro
tomierz, szyberdach, oznakowany, atermiczne szyby, tylny 
spoiler, hak, zadbany, stan b. dobry, • 10.800 zł lub zamienię 
na busa Forda Transita diesla, w tej cenie. Jelenia Góra, tel. 
0601/16-02-78

AUDI 80,1988 r., 90 tys. km, 1600 ccm, TDi, kolor śliwkowy 
metalic, hak holowniczy, zadbany, • 14.500 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 0501/08-27-30
AUDI 80,1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato
wy, szyberdach, stan b. dobry, - 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-03-15
AUDI 80 SEDAN, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, S, czerwień 
meksykańska, katalizator, 5-biegowy, obrotomierz, bez wy- ’ 
padku, kpi. dokumentacja, I właściciel, zadbany, garażowa
ny, ocynkowany, 2 zabezp. przed kradzieżą, stan idealny, • 
11.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-76,0502/29-62-34 
AUDI 80,1989 r.. 160 tys. km, 1800 ccm, morski metalic, stan 
b. dobry, garażowany, serwisowany, komplet opon zimowych, 
mało eksploatowany, maska B4, - 13.500 zł: ., tel. 
0608/55-63-26
AUDI 80,1989 r., granatowy, ABS, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, szyberdach, inst. gazowa, - 11.500 zl. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-20-66 po godz. 20 
AUDI 80,1989 r., 155 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary me
talic, inst. gazowa, zadbany, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, szyberdach, hak, halogeny, sportowy wlot powietrza i 
ukł. wydechowy, obniżony, stan b. dobry, • 12.500 zł lub za
mienię. Głogów, tel. 0605/03-25-27 
AUDI 80 B3 ,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 B3 ,1989 r., 202 tys. km, 1800 ccm, granatowy, gaż- 
nik, immobilizer, 4-biegowy, kpi. dokumentacja, RO Sony z 
RDS, • 11.500 zł lub zamienię na droższy. Ścinawa, tel. 
076/843-67-23

AUDI 80,1989 r., 200 tys. km. 1600 ccm, turbo D, kolor grafi
towy metalic, wspom; kierownicy, alarm, RO, garażowany, I 
właściciel w kraju, stan b. dobry, • 16.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-67-86,0607/39-29-61 
AUDI 80,1989/90 r.,^98 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, szyberdach, RM + CD, garażowany, zadbany, ekonomicz
ny, techn. sprawny, możliwość sprzedaży przez komis -14.600 
zł. Sokolica 22, gm. Nowa Ruda, tel. 074/872-91-26, 
0606/66-91-74
AUDI 80,1989/90 r., 139 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, morski 
metalic, garażowany, szyberdach, centr. zamek, hak, halo
geny, obrotomierz, lotka, wspomaganie, -12.700 zł. Szprota
wa, tel. 068/376-20-57,0601/05-60-87 
AUDI 80,1990.C. 1600 ccm ręczne ssanie7śtan b. dobry, - 
13.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-65-08 
AUDI 80 B3 ,1990 r., 174 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny, centr. zamek, Mul-T-Lock, spoiler, sprowadzony w cało
ści, -13.500 zł. Czerna, tel. 075/736-34-07,0605/08-02-89 
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, automatic, kli
matyzacja, el. otwierane szyby przednie i tylne, el. reg. lu
sterka, el. szyberdach, welurowa tapicerka, odtwarzacz CD,

możliwość blokady tylnych drzwi i szyb, garażowany, zadba
ny, stan b. dobry, -18.500 zł. Ligota Piękna, tel. 071/312-44-52 
AUDI 80 B 4 ,1990 r , 1600 ccm, TDi, czerwony, wspomaga
nie, eL reg. lusterka, eł. otw. szyby, centr. zamek, ałarm, p o 
krowce, RO ♦ 4 głośniki, -18.300 zł. Lubin, tel. 076/847-60-36, 
0502/62-38-25
AUDI 80 B3 ,1990 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
stan b. dobry, el. reg. refl., el. reg. lusterka, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm + pilot + kpi. felg -16.000 zł. Namysłów, 
tel. 0502/10-21-54
AUDI 80 B3 ,1990 r., 184 tys. km, 1900 ccm, djiesel, granato- - 
wy, stan dobry, :,14.500-zLNysa7 tel: 0606/26-63-23 
AUDI 80,1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, • 
12.300 zł. Oława, teł. 071/313-92-38 
AUDI 80 OUATTRO, 1990 r., 100 tys. km, 1826 ccm, 136 KM 
wtrysk wielopunktowy, czarny, 4x4, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, pod
grzewane siedzenia, welurowa tapicerka, sportowe zawiesze
nie, wydech Remus, ciemne tylne lampy, spiler, hak odpina
ny, przód B4, -15.300 zł. Opole, tel. 0607/60-39-44 
AUDI 80,1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, turbo D, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, szyberdach,

AUT0CENTRUM MAZUR
KOMIS SAMOCHODOWY 

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

oprocentowanie ód 8,9% oraz ubezpieczenia AC, 0C, NWjuż od 5% wartości auta
*  możliwość sprawdzenia stanu technicznego wybranego samochodu
*  możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu

N A S Z A  O F E R T A
M ARKA ___________  ROK PROD.... KOLOR ....... POJ............ PRZEB CENA
AUDI A 4 ............................  1995......... ..... czerwony  1600 benz. .. 59 tys    32.900
BMW 520.......... ................  1990 skł b ia ły   ..... 2000 benz ... -  .........17.500
BMW 520........ .................. 1992  biały .... ......  2000 benz ... 90 tys  25.400
CITROEN B X .....................  1986/1992  srebrny  .... 1400 benz ... 168 tys  5.500
DEWOO LA N O S   ..........  1996 salon srebrny  1500 benz... 39 tys........25.900
FIAT DUCATO.................... 1994 ............. biały ............ 2500 b e n z . 11Ó ty s  22.800
FIAT REGATA ................. 1986............. popielaty  1700 diesel . 168 tys  6.600
FORD ESCORT U S A   1997 ............zielony met. 2000 benz... 140 ty s ...... 23.000
FORD ĘSCORT.................. 1992 ............. niebieski  1800 benz ... 120 tys....... 14.600
FORD ESCORT KOMBI  1996  b ia ły    1800 diesel . 118 tys.21.500
FORD M ONDEO ................ 1996............. niebieski  1800 T D  86 tys........ 26.900
HONDA C iv i ć  ..... 1995sedan zielony  1500 benz... 42 tys.........27.900
HYUNDAI PONNY  ........ . 1994............... czerwony  1500 benz. .. 130 tys 11.900
MERCEDES 124................. 1985 ............. niebieski...... 2000 benz... 300 tys..... 14.900
MITSUBISHI PAJERO  u... 1993  ............wiśniowy 2500 TDI.....  140 tys 53.000
NISSAN ALMERA   1997 ............. biały 2000 diesel . 80 tys....... 27.900
NISSAN SUNNY................. 1991 .............niebieski  1900 benz. .. 139 tys..... 17.800
OPEL A STR A ..................:.. 1996 ..............zielony  1600 benz... 62 tys 24.000
PEUGEOT 206 ................... 1998 ...... .....z i e l o n y 1100 benż. .. 40 tys........28.800
RENAULT CLIO ............. „... 1999   srebrny  1600 benz... 21 tys, ...... 33.300
RENAULT 19 .....................  1995 ............. biały ...........  1700benz. .. 67 tys .......15.900
RENAULT 19  .........  1992/93 .......... Wały :...........  1900 diesel . 130 tys 11.800
»EAT TOLEDO....................1992 ........ niebieski 2000 benz... 162 tys..... 16.500
fOYOTA CO RO LLA  1991/1996  biały .....   1300 benz. .. 98 tys...... 12.600
VOLVO 460........................ 1994 ..... . niebieski  1800 benz. .. 139 tys 17.800
VW TRANSPOF?TER ...... 1996  bordowy ..... 1900 TDI....  186 tys 39.500
VOLKSW*GEN GOLF III  1996   srebrny  1600benz... 50 tys...... 26.800

Rl

t !
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RATA
165 zł/m-c

Kredyt bez 
zaświadczeń o 
dochodach przy 

35% wpłaty 
własnej

Prowadzimy skup 
aut po 90 roku 

Płacimy 
natychmiast 

gotówką

INAJNIZSZA PR0WIZJ
Ina transakcje spoza komisu

www.grupafota.com.pl W

c z ę ś c i

do samochodów 
zachodnio-europejskich

i japońskich
Bogatynia, p.H, NODI, ul. Daszyńskiego 22, tel. 075/774 21 20 
Bolesławiec. PPHU Alpa, ul. Wojska Polskiego 14, tel. 075/ 732 82 46 
Jelenia Góra, Auto Hale, ul. Piłsudskiego 47, tel. 075/ 764 72 58 
Olszyna, Sklep Motoryzacyjny, ul. Wolności 1b, tel. 075/ 721 23 65 
Oława. PBH ALBIT S.C., ul. Opolska 42, tel. 071/ 313 20 97 
Wrocław. PH FOTA, ul. Kamienna 145,tei. 071/369 7616 
Trzebnica. PHU Autocraft s.c., ul. Millcka 11, tel. 071/ 387 02 66 
Wałbrzych, Kromex, ul. Wieniawskiego 82, tel. 074/ 841 90 01
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AU TO KO M IS  "G O S IA "
WROCŁAW, U l. Klecińska 151 (obok CPN  wjazd od ul. Muchoborskiej)

tel. (071) 357 24 20,357 24 28, fax 357 24 52 J
O F E R T Y  Z E  Z D JĘC IA M I - internet: www.gosia.gratka.pl
SAMOCHODY UŻYWANE: SPRAWDZONY STAN TECHNICZNY I POCHODZENIE

MARKA SAM. POJ. ROK PROD CENA
AUDI 80 1800 86 6.000,-
AUDI 80 1600 88 9.000,-
AUDI 80 2000 93 19.900,-
AUDI100 2000 91/94 19.500,-
AUD1100 2200+gaz 87/94 9.000,
BMW 525 2500 91/96 23.500,
BMW 5201 2000 91 22.000,
CITROEN AX 1000 95 12.700,
DAEWOO ESPERO 1800 97 21.900,-
DAEWOO NEXIA OLE 1500 96 15.900,-
FIAT 126p 650 86 1.300,
FIAT 126p BIS 700 89 1.800,
FIAT BRAVO 12V 1400 97 22.800,
FIAT SEICENTO S 900 98 16.800,
FIAT SEICENTO SX 1100 2000 17.800,
FIAT SEICENTO VAN 1100 2000 18.500,
FIAT SIENA 1400 98 16.600,
FIAT SIENA 1400 98 18.500,
FIAT PUNTO 3d 1700 dlostl 99 22.500,
FIAT PUNTO 3d 1200 95 17.000,
FIAT PUNTO 5d (kllm.) 1700 di«M l 95 17.500,
FIAT UNO 3d 1000 89 6.800,
FORD ESCORT 5d 1300 88 5.900,
FORD ESCORT kombi 1300 94 14.500,
FORD ESCORT kombi 1300 95 19.900,
FORD ESCORT 1300 96 19.700,
FORD FIESTA 5d(kllm.) 1400 98 23.700,
FORD MONDEO 1600 95 21.700,
FORD SCORPIO (autom) 2400+aaz 92 15.900,
FORD SCORPIO (kombi) 2500 TdteMl 96 39.800,
FORD SIERRA 2000 91’ 8.500,
HONDA ACCORD 1900 96 30.909,
HONDA PRELUDE M 2300. 92 25.500,
MAZDA 626 2000 diesel 87 4.900,

MARKA SAM. POJ. ROK PROD. CENA
MAZDA 626 2000 diesel 87 5.600,-
MERCURYTRACER 1900 91 11.400,-
MITSUBISHI COLT 1700 86 3.400,-
NISSAN TERANO II (4X4 Mm.) 2400 98 46.700,-
OPEL ASTRA COMBI 1700 diesel 94 18.900,-
OPEL CORSA 3d 1200 9* 18.500,-
OPEL CORSA 3d 1700 diesel 96 19.000,-
OPEL KADET sedan 1400 90/97 9.300,-
PEUGEOT 205 1800 diesel 88/96 6.800,-
PEUGEOT 106 1000 95 14.500,-
POLONEZ CARO 1600 96 8.700,-
RENAULT 19 1700 91/96 8.600,-
SAAB 900 2500 V6 95 25.500,-
TOYOTA AVENSIS 2000 97 38.800,-
TOYOTA COROLLA 1300 91/96 12.000,-
VW GOLF III 3d 1600 94 18.900,-
VW POLO 5d 1400 96 20.900,-
VW POLO KLM 3d 1400 96 22.500,-
VW PASSAT kombi 1600 diesel 89/95 15.500,-

DAEWOO LANOS 1600 99 15.000*VAT
DAEWOO NUBIRA kombi 1600 99 22.000«VAT
SKODA FEUCJA 1600 99 19.600*VAT

CITROEN C25D (S osobowy) 2500 diesel 91 10.900,-
FORD TRANSIT (9 osobowy 2000+gaz 90 14.700,-
PEUGEOT BOXER(3m .1400K8)2500 TdlM«l 2000 59.500,-
RENAULT TRAFFIC 2100 diesel 87 9.500,-
RENAULT TRAFFIC p oł.ł900Kg) 2100 dlasal 92 17.000,-
VW T4 CARAYELLE 1900 dlasal 95 36.S00,-
VW TRANSPORTER 1900+gaz 85 . ,13.900,-
Przyczapa Campingowa: N126e 86 3.300,-
Przy czapa Campingowa: WILK 540 78 8.700,-

SAMAOCIIODY NOWE - PUNKT SPRZED AZY
I FIAT - SKOPA - SEAT - DAEWOO I
BIURO KREDYTOWE - (071) 357-24-20
- Kredyt na auta nowo i używane do 100% wartości na okres do 8 lat
- Dowolne pochodzenie pojazdu, możliwość sprawdzenia stanu technicznego
- Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu
- Możliwość kredytowania ubezpieczenia i prowizji 0P010237
- Oprocentowanie kredytu od 6,7%, pakiety ubezpieczeniowe od 5,8%

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, ul. Norwida 34

og łasza  przetarg na sp rzedaż n astęp ujących  sam ochodów :
1. FSO Fiat 1,5 C, rok prod. 1986 r, nr rej. WRA-450W, całkowity przebieg 359.590 km

cena wywoławcza - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) 3
2. FSO Polonez 1,5 SLE, rok prod. 1989 r., nr rej. WRC-664E, całkowity przebieg 264.296 km

cena wywoławcza -1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset zł)
3. FSO Polonez Truck DC, rok prod. 1993 r., nr rej. WOX-1814, całkowity przebieg 132.411 km

cena wywoławcza - 4.200,OO zł (słownie: cztery tysiące dwieście zł)
4. Nysa T-522, rok prod. 1986 r., nr rej. WRA-691Z, całkowity przebieg 284.507 km

cena wywoławcza - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł)
5. Nysa T-522, dężarowoosobowy, rok prod. 1988 r., nr rej. ODI-8816, całkowity przebieg 126.398 km

cena wywoławcza - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł)
6. Nysa T-522, rok prod. 1975 r., nr rej. ODE-6712, całkowity przebieg 331.688 km

cena wywoławcza - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

Przetarg odbędzie s ię  w  s iedzib ie firmy 4.06.2001 r. o godzinie 1100 w  pokoju nr 31 
(świetlica).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % 
wartości ceny wywoławczej najpóźniej w  dniu przetargu do gc dżiny 1000 w  kasie RZGW.

Wpłacone wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia samochodu, bądź 
zwrotowi.

• Wadium przepada, jeżeli nabywca zakupi samochód na licytacji, natomiast uchyli 
s ię  od zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

Samochody wystawione do przetargu można oglądać:
• poz. 1-3 w  magazynie R Z G W  W acław , ul. Braci G ierymskich 149
• poz. 4 na zbiorniku wodnym R Z G W  w sfupie poczta Męcinka 0P012I87
• poz. 5-6 w Oddziale Konserwacyjno:Remontowym R Z G W

Opole - Wróblin, ul. Gawędy 66 
R Z G W  zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

alarm, opony zimowe, - 16.700 zł. Pieszyce, woj. wałbrzy
skie, tel. 0601/95-82-00
AUDI 80,1990 r., 1600 ccm, turbo D, brązowy metalic, 5-bie
gowy, wszystkie el. dodatki, szyberdach, - 13.600 zl iub za
mienię. Prusice, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
AUDI 80 B3 ,1990 r., 1800 ccm, benzyna, biały, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, szyberdach, centr. zamek, alarm 
+ pUot, -13.700 zł. Rawicz, tel. 065/545-17-94,0606/85-27-92 
AUDI 80 B3 ,1990/91 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, automatic, alum. felgi, stan b. dobry, - 15.900 zł. Strze
gom, tel. 0601/57-86-65
AUDI 80,1991 r., 1800 ccm, wiśniowy metalic, bez wypadku, 
w kraju od 2000 r., sprowadzony w całości, I właściciel, - 
-14.950 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-72-30 
AUDI 80,1991;., 1600 <fcm; benzyna, .srebrny metalic, szy
berdach, 4 zagłówki, Mul-T*Lock,-stan b. dobry, -'13.806 zł 
lub zamienię. Oleśnica, tel..0604/88-52-31 
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 129 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy metalic, sport edition, el. reg. lusterka (podgrzew.), 
el. refi.. szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, dodatkowe 
zegary, fotele Recaro, sportowa kierów., krótka skrzynia-bie
gów, halogeny, spoilery ♦ 3 ,Stop', zderzaki lakierowane, stan 
b, dobry-17.20.& zł. Olszanica, teł. 076/877-31-05 
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm, El, granatowy 
metalic, katalizator, wspomaganie, szyberdach, . regulacja

świateł, 5-biegowy, hak, alarm, RO, 4 zagłówki, regulacja 
pasów, tunel na narty, bez wypadku, sprowadzony w całości, 
-16.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-62-87 
AUDI 80,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy me
talic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, Mul-T-Lock, 
hak, -15.000 zł. Głogów, tel. 076/834-15-51 
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 142 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, podnoszone 
siedzenia, Mul-T-Lock, alarm + pilot, udokum. pochodzenie, •
14.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-56-59 
AUDI 80,1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty me
talic, automatic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 
spoiler, dodatkowe światło .stop’ , garażowany, - 14.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/725-36-34,0606/47-68-03 
AUDI 80,1991 r„ 111 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny, 
wspomaganie kier., spoiler, RM, el. antena, I właściciel w kra
ju, • 15.500 zł lub zamienię na Fiata l26p, z dopłatą. Leszno, 
tel. 065/526-70-09,0601/97-03-14 *
AUDI 80, 1991 r„ . 140 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic. 
centr. zamek, ABS, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, 
reg. reflektory, - 15.500 zł. Leszno, tel. 065/525-57-47 do 
godz. 17,52&-20-09 po godz. 17 
AUDI 80 B3 ,1991 r., .128 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, wspomaganie, szyberdach, atermiczne szyby, el. reg. 
reflektory, reguł, fotel kierowcy,. RO, immobiiizer, sprowadzo

ny w całości, stan b. dobry, garażowany, w kraju od 6 mies, •
15.800 zT. Lwówek Śląski, tel: 075/771-93*64,0606/60-55-83 
AUDI 80,1991 r., 163 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czarny 
metalic, szyberdach, hak, obrotomierz, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, kubełkowe fotele, w kraju od 2 dni, kompletna do
kumentacja, zadbany, - 18.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
0604/46-38-42
AUDI 80 B3 ,1991 r., 155 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, -11.500 
zł. Piechowice, tel. 075/761-70-08 
AUDI 80 B4, 1992 r., 139 tys. km, grafitowy metalic, alum. 
felgi, centr. zamek, szyberdach, alarm, kpi. dokumentacja, -
17.800 zł. Brzeg, tel. 077/411-53-22
AUDI 80 B4 ,1992 r., 155 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny, 
ABS, wspomaganie, el. reg. świateł, el. otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, wykończenia z drewna, el. otw. 
szyby, stan b. dobry • 24.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-97-84 
AUDI 80 B4, 1992 r., 2000 ccm, szary, - 17.800 zł., tel. 
067/573-87-95
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 60 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, 
sprowadzony w całości, - 19.400 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-11-83
AUDI 80 B4 ,1992 r., 156 tys. km, 1900 ccm, TDI, pertowobia- 
ły, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, dzielona tylna kana
pa, szyberdach, RO Sony, I właściciel w kraju, stan b. dobry,
- 21.500 zł. Idzików, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-00-09 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 113 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, el. sżyber- 
dach, centralny zamek, wspomaganie kier., atrakcyjny wygląd, 
nie używany w Polsce, stan b. dobry, -19.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-12-06,0601/55-26-06
AUDI 80 B .̂ JS92jr., 139 tys. k/n, 2300 6Gm^anatowy., ABS,_ 
klimatyzacja, cehtralnyzamek, wspomaganie kier,,. szyber-~ 
dach, alarm, -15.200 zł. Wrocław, tel. 0601/96-77-72.
AUDI 80 B4j 1992 128 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
e l otwierane szyby,, el. reg. lusterka, el. szyberdach, wspo
maganie kier., hak, -17.000 zł. Wrocław, tel. 0503/65-92-29 
AUDI 80 84.1992 r.r 180 tys. km, 2000 ccm, granatowy, centr. 
zamek, wspomaganie, hak, lotka, Mul-T-Lock, 3 .stop’ , żalu

ROKITA
Zakłady Chem iczne ” ROKITA” Spółka Akcyjna, 

ul. S ienkiew icza 4, 56-120 Brzeg Dolny 
www.rokita.com.pl

O G Ł A S Z A J Ą  P R Z E T A R G  P IS E M N Y  O F E R T O W Y  N A  S P R Z E D A Ż  NW.
Ś R O D K Ó W  T R A N S P O R T O W Y C H :
L.p. N azw a  I typ  po jazdu N r re jestrac. R o k  p rod . C en a  w yw oł.
1. Sam ochód osob. Opel A stra  1,4 D W U C 835 1994 10.800 z ł
2. Sarńochód osob. Po lonez Ca ro  1. 6 W C E  1101 1995 4.500 zł
3. Sam ochód osob. Po lonez 1500 W R C 265A 1990 2.500 zł
4. Sam ochód osob. Po lonez ATU  1,4GLI W CI 9710 1996 9.500 zł
5. Sam ochód specj. F S O  125P W R A  219Z 1989 500 z ł
6. Sam ochód osob. c ięż. Tarpan 223. W R B  372M 1985 600 z ł
7. Sam ochód Żuk A -072  B W R C  255A 1990 700 zł
8. Sam ochód cięż. Je lc z  315 W R B  524C 1980 4.000 z ł
9. Sam och . Je lc z  317 c iągn ik siodłowy W R B  632D 1976 3.000 zł
10. Sam ochód cięż. uniwer. Je lc z  325 W R B  398M 1987 1.800 zł
11. P rzyczepa  sam och. S A N O K  D-83 ; - W R P  711V 1977 1.500 zł
12. P rzyczepa  sam och. S Z A P  8352 W R P  34ON , 1986 2.000 zł
13. | N aczepą  riiśkopodw. Z R E M B  N-162 ; W R P  730V  • 1981 4.500 zł
14. N aczepa  - cem entow óz 181 EM  . • nie rejestr. | . 1990 7.000 z ł +VAT

< O fe r ty  n a le ż y  p r z e s y ła ć  n a  a d re s  f irm y
"  z. d o p is k ie m  " P R Z E T A R G "  D z ia ł Z a r z ą d z a n ia  M a ją tk iem

O fe rta  w in n a  z a w ie ra ć  p ro p o n o w a n ą  c e n ę  n a b y c ia  d a n e g o  ś ro d k a  tran spo rtu .
W a ru n k ie m  p rz y s tą p ie n ia  d o  p rze ta rg u  je s t  w n ie s ie n ie  w a d iu m , w  w ys . 10%  c e n y  w y w o ła w cze j o ra z  p rz y s ła n ie  
o fe rty  n a jp ó źn ie j d o  d n ia  2 9 .0 5 .2 0 01  r. d o  g o d z . 10.30.
W a d iu m  n a le ż y  w p ła c a ć  w  k a s ie  firm y  o d  ch w ili u k a za n ia  s ię  o g ło s ze n ia , n a jp ó źn ie j d o  d n ia  2 9 .0 5 .2 0 01  r. d o  g o d z . 
10 :30 . P ro s im y  o  w c z e ś n ie js z ę  d o k o n y w a n ie  w p ła tw ad iu m .

"W a d iu m  p r z e p a d a  n a iz e c z  s p r z e d a w c y  w  p rzy p a d k u  o d s tą p ie n ia  o fe ren ta  o d  za k u p u .
W a d iu m  w płapp.nę  p r z e z  o fe ren tów , k tó rz y  n ję  „n abędą  ż a d n e g o  po ja zdu  i z o s ta n ie  zw ró c o n e  b e z p o ś re d n io  p o  
z a k o ń c z e n iu  p rze ta rg u . r
W a d iu m  w p ła c o n e  p r z e z  n a b y w cę  z o s ta n ie  z a l ic z o n e  n a  p o c ze t  c e n y  n a b y c ia .
S p rz e d a w c a  z a s t r z e g a  s o b ie  p ra w o  do: sw o b o d n e g o  w yb o ru  o ferty, d o d a tk o w y ch  ro ko w a ń  z  o fe ren tam i, 
w y co fa n ia  p o ja zd u  z  p rze ta rg u  o ra z  u n ie w a żn ie n ia  p rze ta rg u  b e z  p o d a n ia  p rz y c zy n .

Przetarg odbędzie się na terenie siedziby Spółki dnia 29.05.2001 r. o godz. 11:00. 
D o d a tk o w e  in fo rm ac je  m o żn a  u z y s k a ć  p o d  n u m e re m  te l .(071 ) 3 19 -2 7 -6 0  

lu b  te l. k om . 0 60 2 -47 7 -38 7 .

zja, dzielona kanapa, RO, 19.500 zł. Wrocław, tel. 
071/789-43-84,0501/47-37-01 
AUDI 80 B4, 1992 r., 106 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, centr. zamek, ABS, ROSony, hak, welurowa tapicer
ka, szyberdach, halogeny, immobiiizer i 2 zabezpieczenia, •
18.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-77.88, 075/775-77-65, 
0607/45-42-75
AUDI 80 B4 ,1992/93 r., 79 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, oryginalny przebieg, książka serwisowa, szyberdach, 
centralny zamek, w kraju od 2 dni, bez wypadku, wspomaga
nie kier., el. reg. reflektory, nowy przegląd, pełna dokumenta
cja, - 25.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-00-51, 
0604/88-95-95
AUDI 80 B4 ,1992/93 r., 117 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, wspom. kierownicy, welurowa tapicerka, podlo- 
kietnik, dzielone tylne siedzenia, nakładki, RO, I właściciel, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 20.800 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-40-34
AUDI 80 B4 ,1992/93 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, wspomaganie, centr. zamek, ABS, szyberdach, el. reg. re
flektory, oryg. RO, dzielone tylne siedzenia, podłokietnik, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, nie eksplo- - 
atowany w kraju, -17.000 zł. Rakowice, gm. Bolesławiec, tel. 
075/644-92-50,0608/62-57-48

AUDI 80 B4 ,1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna/grana*^ > 
towy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspoma-' 
ganię, klimatyzacja, RM, w kraju od 2 dni, bez. wypadku, •
21.000 zł. Sobótka, tel. 071/393-80-44,0604/78-63-41 
AUDI 80 B4, 1993 r., 136 tys. km, 2000 ccm, perłowobialy, 
wspomaganie, alarm, centr. zamek, klimatyzacja, ABS, alum. 
felgi, el. reg. reflektory, oznakowany, - 15.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-25-20,0607/41-01-85 
O  AUDI 80 B4, 1993 r., 2000 ccm , c iem nozie lony 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felg i, • 21.600 z ł lub zam ienię. Żary, ul. 
O k rze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023041

AUDI 80 B4 ,1993 r., 152 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grana
towy, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., ABS,
- 24.500 zł. Leszno, tel. 0603/05-79-44 
AUDI 80 B4 AVANT, 1993 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, re- 
lingi dachowe, hak, przegląd do 05.2002 r., kpi. dokumenta
cja, • 22.100 zł. Lubin, tel. 076/846-94-08 
AUDI 80 B4 ,1993 r., 139 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot el. otw. szyber
dach, el. reg. lusterka, welur, 2 alarmy, blokada skrzyni bie
gów, drewno, 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., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
nie eksploatowany w kraju, książka serwisowa, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, drewno, podłokietnik, dzie
lona tylna kanapa, do lakierowania błotnik tylny i klapa tylna, 
stan b. dobry, -18.700 zł. Wrocław, tel. 071/354-01-77 
AUDi 80 B4 ,1993 r , 135 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony me
talic, poduszka powietrzna, centr. zamek, ABS, wspomaga
nie kier., immobiiizer, el. otwierany szyberdach, el. otw. szy
by, welurowa tapicerka, stan b. dobry, kompletna dokumenta
cja, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 341-47-84 
AUDI 80 B4 ,1993 r., 140 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, I wła
ściciel, garażowany, alum. felgi, RM + CD, szyberdach, wspo
maganie, spoiler, obniżony, drewniane dodatki, właściciel nie- 
palący, atrakc. wygląd; ws2ystkle~el. dodatki, zadbany, stan 
idealny, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 071/392-61-94, 
0606/88-4347
AUDI 80 B4 ,1993/94 r., 79 tys. km, 2000 bcm, benzyna, bia
ły, stan idealny, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, aluminiowe felgi, RM GrOndig + głośniki, wspomaga
nie kier., lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, • 23.900 zł lub 
zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
AUDI 80 B 4 ,1993/94 r., 71 tys. km, 2000 ccm, ciemnograna
towy, wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, luster
ka, el. otwierane szyby, immobiiizer, ciemne szyby, I rej. 
29.12.1994 r. (Francja), pełna dokumentacja, garażowany, 
zadbany, zdjęcia do wglądu, - 25.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-57-30,0604/82-28-64 
AUDI 80 B4 AVANT, 1993/94 r., 2000 ccm, zielony metalic, 
relingi dachowe, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, el. reg. 
lusterka, ABS, hak, kpi. dokumentacja, • 23.000 zł. Oława, tel. 
071/301-50-91,071/303-27-69 
AUDI 80 KOMBI, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, zie
lony metalic, sprowadzony w całości, w kraju od 5 lat wspo
maganie kier., ABS, napinacze pasów, el. reg. reflektory, szy
berdach, dzielone tylne siedzenia, hak, alum. felgi, centr. za
mek, welurowa tapicerka, - 26.900 zł. Wrocław, tel. 
071/328-74-76 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem-A00517 www.autogielda.com.pl)
AUDI 80 AVANT, 1994 r., 165 tys. km, 1900 ccm, TDI, szary 
metalik, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, alum. felgi, 2 alar-

M K  K O N S U L T IN G

50-125 Wrocław 
ul. Św. Mikołaja 8/10//23
tel. (071) 341 85 47 
fax (071) 341 85 62

KREDYT SAMOCHODOWY  
od 6,2% , do 100% wartości samochodu 

P R O M O C J A  !!!
samochody używane 1001. paliwa gratis
KREDYT HIPOTECZNY
na dowolny cel, tylko 1,5% prowizji

LEASING
uproszczone procedury, bez ZUS i US 
u p u s ty  n a  sam ochody ,
KREDYTY DLA FIRM

O P012266

TICO - 20.900 zł 
MATIZ - 26.800 zł 

LA N O S - 32.800 zł 
NUBIRA - 45.300 zł 
T A C U M A  - 73.000 zł 

LE G A N Z A  - 77.000 zł
POLONEZ CARO PLUS 24.200 zł
POLONEZ ATU PLUS 25.100

■Wrocław, ul. Strzegomska 2011

0 354-59-53, 354-59-72 
fax. 354-58-45 

www.jako.home.pl e-mall: ja ko@home. pl

H K  SKODA
F E L IC IA  -2 9 .6 9 0  zł ■ 

F E L IC IA  K O M B I  -31 .69 0  z ł
M M A f M S ^ < i 5 § a w * l f ?  : £
Ó C T A V IA  K O M B I - 53.090

O G 99098I

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

AUOlłOO..................   . 1800 1990
AUD1100 .................. 20000 1985
BAAN 520 vanos 2000 1995
BMW 525 250CLPO 1984
CITROEN XANIIA 1600 1994
CITROEN XANDA........... 1600 1995
Q.TRO£NXM ... ____ ^ ... _ 2000 . ... 1̂91
DAEWOO MATIZ UFE, 800 1999
000GE CARAVAN ... . . .  30Q0 199206
FIAT 126 P . 660 1996
FIAT128P .....   650 . 198#
FIAT CINOUECENTO T_  900 1995
RAT S&C84TO .. ...___ 1100 ... 1999
FIAT T1PO „ w............    1«0 ......... 1992
FIAT UNO..........................1000    1989
FORD SCORPIO  .. , ..........: 2800...... 1985
FORD ESCORT CABRIO    .....    1600 ... 1S87/97
HONDA CMC ....     1600   1992
H0N0ACMC. ................ 1400 ..... . 1998
LADA 21072 ...      1300   1988
LADA SAMARA  ____ .^. 1300   1991
MAZDA 323 .....     1500   1996
MERCEDES S350TD  ..... . 3600TD....  1996
MERCEDES E 220 CO   : . . 2200 CDI _  1999
MERCEDESC 230...........   2300 ...'  1996
M&CEDES 124   ....  -2300 ... 1986/95
f«SSAN200SX.................... 1800 ... 1991S7
NISSAN 200 SX  ~Ll  1800 ....  1993
OPE ASTRA ......   1400   1996
OPEL ASCONA..................  16000   1986
OPEL CORSA..............   1400   1996

  Bały  13 600
. Daty metałc . . 5600
   Sramy ...... 37000
 Biały  .5000

Bały  23000
.. Zielony met   20600

.......... Bały .......7500
 Czerniony  19000
.... Bado melatc  20600
 Bały 5900

   ŹAMy   '2640
Bak) - czerwony ... 12 850
 Czerwony.21100

Morcfci melatc 11600
.... Szafy metale . 6600

... NiebGsfa . 9300 
. ......... Czarny „..11600

:.. Psaqa ;i8600
... Czarna perto36500
 Nabesti  2600
  Bola . , 2700

 Czerwony.. . 24000
... Peta c p c p 117 000 
. Oarat perto . ... 85000 
Mordu janal... 61000

 ZMymal  18600
 Czerwony. . 14600

Wtaamai 22600
 Czerwony  20600
   . Czerniony 6000
  Bały... 17885

POLONEZ.......... .........
POLONEZ ...................
PEUGEOT 106 ...........
RENAULT C L IO '...
RSłAULT LAGUNA...........
RENAULT MEGANE CLASSIC ..
RENAULT SAFRANE.......
VOLKSWAGEN GOLF II........
VOLKSWAGEN GOLF U   .....
V(AKSWAGEN GOLF IU  ....
VOLKSWAGEN PASSAT conta... 
VOLVO 460 ..................

CITROEN C 25  ..............
ISUZU MIDI ..................
NYSA 522 Tow*............

  1500 .... 1995  Bordowy met ...
  1600   1987 . Pomarańczowy
. . 1500 D .. 1999  Bały
. 1900 0 ... 1999___Srebrny mat
2200 TDI ...  1996  Szarym
1600 LPG   1897  ...
  2200 .... 1993 ....
  1800 .... 1987 J .
  1600 ..
.... 1800 
. 1900 TD ..
... 1800 .
DOSTAWCZE
.. 2500D  1992   Biały .. 13000
.. 2200D .... 1983   Bały i  13000
  2120 .... 1986   Ganaiowy . 1400

MAN Spec Pomoc (togoM Bogate dprz Platforma Itaka Dłwg. . 133000
MERCEDES VITO............ _•... 1100 D ...
MERCEDES SPRINTER MAXI  2900 0 .
MERCEDES SPRINTER 308    2300 D
RENAULT TRAFIK  ... 21000 .. 1991 ..
RENAULT MAGNUM KUMA. WEBASTO. SZYBY I ROLETY B.
FORD FIESTA KURIER  .......... 1300 ... . 1996 ...
FORD TRANSfT . : ..............2500 b . 1993 ......
VOLGSWAGEN LT 28  ...........2400TD .... . 1995
VOLGSWAGEN TRANSPORTER  1600 .... 1988
VOLGSWAGEN TRANSPORTER  1700 D ... .. 1992
VOLVOF408 .................  3600 D. 1988
CAMPING ADRIA 420 TL  ........    1981 _   Bały .8600
NACZEPA NBKOPOOWOZKMK.............. 1988  Wciągarka 18000

AUTAZ WINDYKACJI • ATRAKCYJNE CENY

Bordowy: 66000
. .. ŹóBy 50000 
Bordowy.... 49000
. Bały  10800

.. Biały J  52 000
  Bały..’. 13600

Granatowy .17600
. Zalony 26000

Pomarańczô  6 700
ŹHy  14600

Kontener.... 21000

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

wiekowych auta - w szystk ie  form alności na m iejscu
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http://www.gosia.gratka.pl
http://www.rokita.com.pl
http://www.autogielda.com.pl
http://www.jako.home.pl


* - my, centralny zamek, roletą relingi, el. otw. szyby, - 29.500 
zł. Głogów, teł. 0607/60-64-41
AUDI 80 AVANT, 1994 r., 1900 ccm, TDi przerobiony na Audi 
RS II, - -36.000 zl. Nowa Sól, tel. 0601/58-50-76 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, zielony me
talic, - 23.000 zł lub. zamienię na Mercedesa 124. Wrocław, 
tel. 0607/11-84-32
AUDI 80 B 4 ,1994 r.. 130 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony 
metalic, stan b. dobry, w kraju od tygodnia, bez wypadku, -
27.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-98-86,0607/51-91-01 
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 zł. Gostyń, tel. 0608/12-83-40 
AUDI 80 B4 ,1994 r., 79 tys. km, 2000 ccm, perłowogranato- 
wy, w kraju od tygodnia, oclony, bez wypadku, pod. powietrz
na, wszystkie el. dodatki, RM, zadbany, stan idealny, - 22.900 
zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 065/546-33-22, 
0606/30-78-94
AUDI 80 B4, 1994 r., 115 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, wspomaganie 
kier., ABS, el. otw. §zyby i lusterka, welurowa tapicerka, el. 
otwierany szyberdach, kompletna dokumentacja, stan b. do
bry, - 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, centr. zamek, alum. felgi, RM, pod. powietrzna, 
alarm, spoiler, kpi. dokumentacja, I właściciel, • 31.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 0602/72-53-98
AUDI 80 B4 ,1994/95 r., 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, I rejestracja w 1996 r., wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, podłokietnik, blokada 

-  skrzyni biegów, RO z kodem, w kraju od 3.5 roku, ekonomicz
ny, oznakowany, zadbany, garażowany, kompl. dokumenta
cja i komplet kluczy, * 25.500 zł lub zamienię na VW Polo 
Classic, z 1997/98 r.. Wąsosz, tel. 065/543-78-58 
AUDI 80, 1994/95 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, radioodtwarzacz, 5-biegowy, el. szyberdach, katali
zator, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, hak, alumi
niowe felgi, alarm, poduszka powietrzna, sprowadzony w ca
łości, I właściciel, pełna dokumentacja, - 37.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-40r37,0601/72-79^53 

^  AUDI 80 B4, 1994/95 r., 106 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, alum. felgi, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
- 24.000 zł. Żary, tel. 0604/31-55-62 
AUDI 90,1986 r., 2000 ccm, czerwony, centr. zamek, szyber
dach, wspomaganie, - 4.800 zł. Bolesław iec, tel. 
0608/58-66-53
AUDI 90 OUATTRO, 1989 r., 2300 ccm, benzyna, biały, za
dbany, atrakcyjny wygląd, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, ABS, wspomaganie kier., 4x4, hak, kpi. opon zimo
wych, szyberdach, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, •
13.000 zł lub zamienię na busa. Kłodzko, tel. 074/865-88-90, 
0601/71-98-11
AUDI 90, 1990 r., 170 tys. km, 2300 ccm, benzyna, sza- 
ro-niebieski, pełne wyposażenie, klimatyzacja, el. reguł, lu
sterka, el. otwierane szyby, podgrz. fotele i lusterka, weluro
wa tapicerka, alarm, blokada skrzyni biegów, -13.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-50-71
AUDI 90, 1990 r., 120 tys. km, 2300 ccm, srebrny metalic, 
centr. zamek, alum. felgi, ABS, - 14.900 zł. Wrocław, tel. 
071/357-69-27
AUDI A 3 ,1997 r., 1900 ccm, TDi, kolor śliwkowy, bogate wy
posażenie, alum. felgi 17', atrakc. wygląd, > 38.000 zł. Lęgni- 
ca, tel. 0603/30-48-23
AUDI A 3 ,1997/98 r„ 1900 ccm, TDi, czarny, 130 KM, klima
tyzacja, alum. felgi 17", atrakc. wygląd, - 51.000 zł. Polkowi
ce, tel. 0607/74-57-00
AUDI A 3 ,1998 r., 36 tyś. km, 1600, srebrny metalic, model 
99, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, immobilizer, el. 
otw. szyby, szyberdach. el. reg. lusterka, centr. zamek, alum. 
felgi, skórzana kierownica, RO, - 43:000 żł. Ostrzeszów, woj. 
kaliskie, tel. 0602/26-80-23
AUDI A4, 1995 r., 111 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czamy 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, automatic, wspomaganie, 
atrakc. wygląd - 32.500 zł. Bolęsławiec, teł. 075/732-35-22, 
0502/36-14-07 .
AUDI A4, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
pełne wyposażenie i elektryka, zadbany, - 42.000 zł. Choj- 

1 nów, tel. 076/817-72-45 lub 0607/37-55-43 
jftj lD I A 4 ,1995 r, 65 tys. km, 1800 ccm, turbo, ceglasty me- 
Tank, 150 KM, ABS, SRS, centralny zamek z pilotem, alarm, 
klimatronik, RO, skóra, tuning Zender Concept, alum. felgi, 
atrakcyjny wygląd, - 55.000 zł. Nysa, tel. 077/435-22-97, 
0604/32-78-64
AUDI A 4 ,1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
pełne wyposażenie, klimatronic, szyberdach, centr. zamek, 
ABS, alarm, alum. felgi, nowe opony, et. otw. szyby, wspoma
ganie kier., oznakowany, wykończenia drewniane, żaluzja tyl
na, kpi. dokumentacja, - 31.000 zł. Lubin, tel. 076/846-73-50, 
0601/27-11-31
AUDI A 4 ,1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, biały, I właściciel w 
kraju, ABS, klimatronic, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. 
zamek, stan idealny, - 37.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-37, 
071/788-21-26
AUDI A 4 ,1995 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony metalic, 
2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, ABS, alarm, alum. felgi, II właściciel, kompletna doku
mentacja, stan b. dobry, - 34.000 zł. Wrocław, le i. 
0604/65-15-84
AUDI A 4 ,1995 r., 105 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowo- 
czarny, ABS, el. reguł, lusterka i reflektory, 2 poduszki po
wietrzne, wspomaganie kier., radio, regulowana kierownica, 
reguł, fotel kierowcy, alarm, garażowany, immobilizer, atrak
cyjny wygląd, - 35.500 zł. Wrocław, tel. 349-14-84, 
0502/83-64-52
AUDI A 4 ,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
alum. felgi, klimatyzacja, RO, bez wypadku, - 40.500 zł. Le
gnica, tel. 0608/23-76-74,0503/58-27-07 
AUDI A 4 ,1996 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDI, czamy, 90 KM, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, klimatyzacja, worek na narty, RO, - 43.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0607/28-72-43
AUDI A 4 ,1996 r., 108 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy me
talic, komputer, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. otw. szy- 

M y, immobilizer, alum. felgi, drewniane dodatki, welurowa ta- 
^sfeerka, kompletna dokumentacja, il właściciel, stan b. dobry,

• 38.000 zł. Wrocław, tel. 0503/76-77-80 
AUDI A4 QUATTRO KOMBI, 1997 r., 80 tys. km. 1900 ccm, 
TDi, bordowy metalic, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, skó
rzana tapicerka, el. otw. szyby, podgrzewane fotele, alarm, 
książka serwisowa, do sprowadzenia z Niemiec, - 45.000 zł. 
Legnica, tel. 0605/03-^9-81
AUDI A4 TDI, 1997 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny, 
pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, klimatyzacja, alum. 
felgi, atrakcyjny wygląd, - 51.500 zł. Racibórz, tel. 
032/418-97-04
AUDI A 4 ,1997 r., 63 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, kli
matyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, serwo, ABS, RO, I 
właściciel w Polsce, stan idealny, - 42.500 zł. Świdnica, tel. 
0600/57-28-12
AUDI A 4 ,1997/98 r., 40 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, udokumentowany przebieg, ABS, 4 pod. powietrzne, 
el. reg. szyberdach, wspomaganie, • 45.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-20-46,0602/42-75-89 
O  AUDI A 4 , 1998 r., 2500 ccm , TD i V6 pełne wypo

sażenie, bez wypadku, do sprowadzenia z  Nie
m ie c  • 19.500 D EM  * c ło . W ro c ław , te l. 
0601/74-46-92,0501/85-00-87 02023301

AUDI A 4 ,1999 r., 30 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czamy me
talic, ABS, wspomaganie, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
alum. felgi, stan b. dobry, bez wypadku, -100.000 zł. Legni
ca, tel. 0608/23-76-74,0503/66-18-92 

J l f J D i  A6 AVANT, 1994 r., 190 tys. km, 2800 ccm, V6, perło- 
^Toczarny, Ouattro, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 36.000 

zł. Leszno,.tel. 065/520-81-01,0607/64-13-16 N
AUDI A6, 1994/95 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI/140 KM,

perłowozielony, klimatronic, 6-biegowy, wszystkie el. dodat
ki, poduszka pow, • 43.500 zł. Lubań, tel. 0603/71-92-95 
AUDI A 6 ,1995 r., 88 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny, automa-' 
tic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, reg. kierownica, el. reg. 
fotele, wyposażenie elektryczne, drewniane dodatki, radio, 
atrakcyjny wygląd, I właściciel w kraju. Oleśnica, tel. 
0605/68-81-77
AUDI A6 AVANT, 1995 r., 220 tys. km, 1900 ccm, TDI, kolor 
kremowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspom. kierownicy, 
szyberdach, reg. kierownica, el. otw. szyby, RO, centralny 
zamek, roleta, relingi, hak, komplet kluczyków, sprowadzony 
w całości, bez wypadku, I właściciel w kraju, kpi. dokumenta
cja, - 32.800 zLWałbrzych, tel. 0604/26-12-31 
AUDI A 6 ,1995 r., 2600 ccm, V6 pełne wyposażenie, - 42.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/95-30-56 
AUDI A 6 ,1995/96 r., 59 tys. km, 2600 ccm, V6, kolor śliwko
wy metalic^kórzana kierownica, podgrzewane fotele, klima
tyzacja, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 pod. 
powietrzne, wykończenia w drewnie, aium. felgi, ABS, skó
rzana kierownica, RO, nie eksploatowany w kraju, - 45.000 
zł. Wrocław, tel. 0503/37-57-25'
AUDI A6, 1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, klimatyzacja, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wykończenia w drewnie, podłokietniki, alum. felgi, ABS, 
RO, 2 pod. powietrzne, reg. kierownica, książka serwisowa, - 
49.500 zł. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A 6 ,1996 r., 133 tys. km, 2800 ccm, 30 V, srebrny meta
lic, 2'pod. powietrzne, klimatyzacja, telefon, tempomat, pełna 
elektiyka, ABS, ASR, komputer, alum. felgi, RO CD x 6, za
mykanie na sensory, I właściciel, - 48.500 zl. Wrocław, tel. 
0608/55-92-33
AUDI A 6 ,1997 r., 95 tys. km, 2400 ccm, V6, 30V, perłowo- 
czarny metalic, książka serwisowa, bez wypadku 100%, kli
matronic x 2 ,4  pod. powietrzne, el. otw. szyby, fotele, alum. 
felgi, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 72.000 zł lub zamie
nię na Mercedesa 124 albo Audi A6 ,94/96 r.. Dąbrowa Górni
cza, tel. 032/262-66-66,0604/62-01-53 
AUDI A 6 ,1997 r., 105 tys. km, 2800 ccm. V6, granatowy me
talic. I właściciel, stan idealny, pełne wyposażenie, • 49.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-19-36,0606/82-10-22 
AUDI A 6 ,1999 r., 2500 ccm, TDi, srebrny metalic, zarejestro
wany jako ciężarowy, I właściciel, kupiony w salonie, pełne 
wyposażenie, leasing, • 110.000 zł lub zamienię na mniejszy. 
Lubin, teL 0601/77-18-61 .
AUDI A l  2000 r., 1 tys. km, 2800 ćcm, V 6 ,193 KM, pertowo- 
czamy, multitronic, jasna skóra, boczne pow. powietrzne, kse- 
non, ABS z EBV, ASR, climtronic, el. reguł, i podgrzewane 
fotele, komputer, radio Cońcert *  CD, zestaw głośno mówią
cy, kupiony u dealera, bez wypadku, faktura VAT, stan ideal
ny, • 169.000 zł. Pleszew, tel. 0601/78-36-82 
AUDI A6 AVANT, 2000 r.. 2800 ccm, V6, srebrny metalic, kli
matronic, komputer, podłokietniki, RO Concert +. CD, zestaw 
GSM, sportowa kierownica (skórzana), podgrzewane fotele, 
skórzana tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. fel
gi, bez wypadku, kupiony u dilera, multitronic, faktura VAT, -
190.000 zł. Pleszew, tel. 0601/78-36-82
AUDI A 6 ,2000 r, 1 tys. km, 4200 ccm, V6, perłowoniebieski, 
skórzana tapicerka (niebieska), nawigacja Bose, tiptronic, se- 
rvotronic, 10 pod. powietrznych, tempomat, zestaw GSM, alo- 
ostic rarking system, ksenon, el. reguł, fotele, podgrzewane 
fotele, solartach, bez wypadku, kupiony u dilera, faktura VAT,
- 289.700 zł. Pleszew, tel. 0601/78-36-82 
AUDI A 8 ,1995 r., 130 tys. km, 2800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, welur, klimatyzacja, stan b. dobry, - 63.000 zł. Wro
cław, teł. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
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 zł. Wrocław, 
tel. 0605/44-20-69
AUDI COUPE, 1989 r., 120 tys. km, 2800 ccm, V6, żółty, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby i. 
szyberdach, el. reguł, lusterka i reflektory, aluminiowe felgi, 
spoilery, kubełkowe fotele, sportowe dodatki, stan b. dobry, -
17.000 zł. Wambierzyce, tel. 074/871-90-53
AUDI COUPE, 1991 r., 155 tys. km, 2300 ccm, 20V, niebieski 
metalic, pełne wyposażenie, 4 x 4 , kpi. dokumentacja, stan 
idealny, -16.500 zł. Trzebnica, tel. 0607/22-32-32 
AUDI COUPE, 1991/92 r., 119 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + 
pilot podgrzewane fotele, el. reg. lusterka, el. otwierany szy
berdach, kierownica S-2, 5-ramienne felgi, sprowadzony w 
całości • 23.000 zł, w rozliczeniu może być Audi B3 lub inne 
Audi. Bolesławiec, tel. 0607/34-30-88 
AUDI COUPE OUATTRO. 1992 r.. 2800 ccm, V6, miętowy, 
ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, wszystkie el. dodatki, 
komputer, alarm, alum. felgi, podg. fotele, RO + CD, białe 
zegary, atrakc. wygląd, - 31.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
0601/78-34-22
AUDI COUPE B 4 ,1994 r., 68 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, radio, el. otw. szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, poduszka pow., lirta- 
ściciel, kpi. dokumentacja, - 28.500 zł lub zamienię nagusa 
terenowego albo na mały samochód. Legnica, tel. 
076/855-09-40,0601/84-95-38 
AUDI S6 ,1996 r., 150 tys. km, 4200 ccm, 8V, zielony metalic, 
kpi. wyposażenie ełetryczne, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, tapicerka skórzana, ABS, koła 18" *  zimowe 16*, składa
ny hak, kpi. dokumentacja,, ksenonowe lampy, białe zegary, 
szyberdach, 6-biegowa skrzynia, • 71.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-76-01,0501/39-17-87 
AUDI S 8 ,1998 r., 28 tys. km, 4200 ccm, czamy metalic, na
wigacja, szyberdach, ASP, koła 20”, popielata skóra, kubeł
kowe fotele, pełne wyposażenie, gwarancja, • 150.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-25-53,0606/65-51-02 
AUDI V8 OUATTRO, 1989 r., 3600 ccm, V8, czamy, pełne 
wyposażenie, aluminiowe felgi 18", instalacja gazowa, - 22.000 
zł lub zamienię na mniejszy, osobowy, VW Polo, Opel Corsa. 
Środa Śląska, tel. 071/317-45-96,0603/56-95-29

AUSTIN METRO, 1984 r., 136 tys. km. 998 ccm. benzyna, 
kość słoniowa, 3-drzwiowy, duży bagażnik, składane tylne sie
dzenia, garażowany, - 2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-93-87 
AUSTIN MINI MORRIS, 1985 r., 986 ccm, benzyna, żółty, ra
dio, aluminiowe felgi, po remoncie silnika, • 4.000 zł. Gostyń, 
tel. 065/572-29-24

BMW
BMW 315,1981/93 r., 1500 ccm, czerwony, el. otw. szyby,
nowe Sprzęgło kpi., łożyska przednie w kołach, - 3.600 zł lub
zamienię na Forda Escorta, VW Polo kombi, w tej cenie. Nowa
Sól, tel. 068/387-33-88,0605/52-96-31
BMW 316,1977 r., 1600 ccm, niebieski metalic, -1.900 zł lub .
zamienię, najchętniej na Fiata 126p. Leszno, tel.
0607/44-23-14
BMW 416,1978 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, spoilery, 
atrakcyjny wygląd, stan dobry, - 1.800 zl. Wrocław, tel. 
0606/91-55-03
BMW 316,1978 r., 176 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, przegląd do 02.2002 r., udokum. pochodzenie, alum. fel
gi, szyberdach, z instalacją gazową do założenia, atrakc. 
wygląd, - 2.550 zł łub bez - 2.150 zł. Wrocław, tel. 
071/348-44-73,0604/66-82-03 
BMW 316,1979 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, jasno- 
żółty, obrotomierz, tylna szyba ogrzewana, książka serwiso
wa, mało eksploatowany, oryg. przebieg, kompl. dokumenta
cja, garażowany, zadbany, stan b. dobry, pilne, • 2.900 zł. Zię
bice, tel. 074/819-18-99
BMW 316,1980 r., 56 tys. km, 1600 ccm, benzyna, stalowy, 
instal. gazowa, ciemne szyby, el. reg. lusterka, RO Kenwood 
i drugi silnik, stan b. dobry, • 3.500 Zł. Brzeg Dolny, tel. 
0607/47-71-94
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BMW 316,1981/82 r., 170 tys. km; 1600 ccm, benzyna, kolor 
r grafitowy metalic, sprowadzony w całości, oryg. lakier, zadba

ny, bez korozji, stan techn. b. dobry, - 3.900 zł lyb zamienię. 
Wrocław, tel. 071/784-34-11
BMW 316,1984 r., 1800 ccm, granatowy, 90 KM, 2 kpi. opon, 
in s i radiowa, 4 zagłówki, stan dobry, biacharka do poprawek, 
• 4.500 zł. Szklarska Poręba, tel. 0603/17-60-71 
BMW 316,1984 r., 130 tys. km, 1800 ccm, biały, instalacja 
gazowa, szyberdach, reg. lusterka, 5-biegowy, blokada skrzyni 
biegów, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-24-42,0602/34-47-25 
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 ta
blicach - 850 DEM. Lubań, tel. 0603/63-13-07 
BMW 316,1988 r., 1600 ccm, czerwony, 4-drzwiowy, szyber
dach, sportowe kier. i zawieszenie, tłumik Remus, el. reg. lu
sterka, -11.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 0602/55*30-10 
BMW 316, 1990 r., 148 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
4-drzwiowy, 5-biegowy, silnik nowego typu. stan b. dobry, - 
13.400 zł lub zamienię. Boguszów-Gorce, teł. 074/844-27-58 
BMW 316E-36,1991 r., 142 tys. km, 1600 ccm, czamy meta
lic, klimatyzacja, czarna skóra, alum. felgi, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, radio, opony zimowe, ABS, • 21.000 
zł. Kłodzko, tel. 0601/40-91-00 
BMW 316 E-30,1991 r., 137 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, szyberdach, el. reg. lusterka, obniżony, 4 zagłówki, za
dbany, stan b. dobry, -12.500 zł lub zamienię na uszkodzony 
albo na VW Golfa Ili TD. Oleśnica, tel. 071/314-81-03 
BMW 316 E-30,1991 r., 118 tys. km, 1600 ccm, czamy meta
lic, 4-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, el. reg. reflektory, centr. zamek, welurowa tapicerka, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alum. felgi, możl. raty, • 
12.000 zl lub zam ienię na tańszy. Trzebnica, tel. 
071/312-18-87,0607/40-20-17 
BMW 3161 E-36,1991/92 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, bez wy
padku, I właściciel, zadbany, nowe amortyzatory, nowy aku
mulator, - 21.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
BMW 316,1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, perłowozielony, 
ABS, centralny zamek, wspomaganie, alum. felgi, alarm, zde
rzaki w kolorze nadwozia, zadbany, garażowany, pierwszy 
właściciel w kraju, • 25.500 zł. Węgliniec, tel. 0606/38-86-97 
BMW 316 i, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, szyberdach, Mul-T-Lock, centr. zamek, 
alarm, bez wypadku, - 25.000 zł. Głogów, tel. 076/834-65-48 
BMW 316 E-36,1993 r., 165 tys. km, czamy metalic, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, aluminiowe felgi, 
białe kierunkowskazy przednie i tylne, spoiler, atrakcyjny wy
gląd, pełna dokumentacja, - 27.500 zł. Lubin, tel. 
0603/99-91-76
BMW 316 TOURING, 1993/94 r., 97 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, ABS, poduszkapowietrzna, alum. felgi BMW, 
RO BMW, podgrzewane fotele i lusterka, pełne wyposażenie 
elektryczne, roleta i siatka, szyberdach, stan b. dobry, - 21.000 
zł. Wałbrzych, teł. 074/664-44-20,0603/28-36-60 
BMW 316,1994 r., 88 tys. km, 1600 ccm, E-43, czerwony,
4-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. reflektory i 
lusterka, alum. felgi, oryg. radio, poduszka pow, • 26.500 zł 
lub zamienię na nowsze BMW, z dopłatą 20.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/31-01-43
BMW 316 COMPACT, 1994 r., 90 tys. km, czerwony, M-43, 
poduszka pow., ABS, pełne wyposażenie el., wspomaganie 
kier., centralny zamek, alarm, szyberdach el. otwierany, alu
miniowe felgi Borbet 16*, sportowy tłumik, spoilery, garażo
wany, • 26.900 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-15, 
0604/36-60-35
BMW 3161 COMPACT, 1994 r., 140 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, ABS, airbag, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, immobilizer, alum. 
felgi, sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, spoiler, ciem
ne szyby, RO ♦ CD + subwoofer, halogeny, kpi. felg stalo
wych, serwisowany, stan b. dobry, • 29.500 z ł, możl. rat przez 
komis 1ub zam. z  dopłatą z mojej strony. Wrocław, tel. 
071/341-67-16, 0601/87-64-72 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem -AC0189 www.autogiel- 
dacom.pl)
BMW 3161 E-36,1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm, zielony, szy
berdach, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, podłokietnik, 
RM, 2 pod. powietrzne, • 33.900 zł. Wrocław, tel. 
071/398-39-88,0608/19-21-92 
BMW 316,1996 r., 61 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perłowo- 
czarny, automatic, ABS, SRS, RO + 6 głośników, wspomaga
nie, el. reg. lusterka, centr. zamek, garażowany, I właściciel, 
2 pod. powietrzne, • 31.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-33-33 
BMW 316,1997 r., 68 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowonie- 
bieski, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, szyberdach, 
obniżony, oryginalne zawieszenie BMW, I właściciel w kraju, 
kupiony w salonie, nie eksploatowany w kraju, - 31.000 zł. 
Legnica, tel. 0605/14-36-90
BMW 316 KOMBI, 1997 r., 35 tys. km, 1600 ccm, ciemnozie
lony, automatic, 2 poduszki powietrzne, nie uszkodzony, na 
białych tablicach - 28.000 DEM + cło. Brzeg, tel. 077/416-66-20 
BMW 316 COMPAKT, 1998 r., 47 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, ABS, ASC, Park Control, wspomaganie, centr. 
zamek, alum. felgi, jasnoszara skóra, białe kierunkowskazy, 
paliet M-3, w kraju od roku, stan idealny, - 47.000 zł lub za
mienię. Opole, tel. 0608/57-47-77 
BMW 318 i, 1978 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, silnik od E-30, nowy układ hamulcowy, nowe tarcze, 
akumulator, ospoilerowany, lotka na klapie, otwierany dach, 
przegląd do 11.2001 r., alum. felgi, 2 opony zimowe, stan do
bry, - 2.600 zł. Wrocław, teł. 071/341-42-54,0604/79-38-82 
BMW 318 i E-21,1978 r., 1600 ccm, wtrysk, ciemnozielony, 
silnik z 1985 r., aluminiowe felgi 15*, stan blacharki dobry, .na 
chodzie’ , silnik do małego remontu, brak przeglądu, OC, - 
1.300 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0608/16-51-07 
BMW 318,1978/79 r., 1800 ccm, pomarańczowy, .rekin’ , ga
rażowany, automatic, tylna szyba ogrzewaną halogeny, po
krowce, RO dobrej klasy, przegląd do 11.2001 r., stan b. do- 
bty, - 2.000 zl. Bardo Sl„ tel. 074/817-17-10 
BMW 318 i, 1982 r:, 1800 ccm, zielony metalic, alum. felgi + 
dodatkowe opony, - 2.50CLzł. Oława, tel. 0607/49-44-47 
BMW 318 i, 1982 r., 128 tys. km, 1800 ccm, czerwony, auto- 
matic, wspomaganie kier., szyberdach, stan idealny, na bia
łych tablicach - 1.600 DEM. Wrocław, tel. 0503/30-90-88, 
0503/90-55-84
BMW 318,1983 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny, 
otwierany dach, centr. zamek, stan b. dobry, • 6.500 zł lub 
zamienię. Kamienica, tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
BMW 318 i, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, alum. felgi,
5-biegowy, szyberdach, alarm, stan techn. b. dobry, el. reg. 
lusterka, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 0601/89-27-22
BMW 318 i E-30,1986 r., 94 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czar-
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ny, soczewkowe lampy, szyberdach, stan b. dobry, • 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/48-29-83
BMW 318, 1987 r., czarny, immobilizer, el. reg. lusterka, 
2-drzwiowy, alum. felgi, odcięcie zapł., stan dobry, - 8.500 zł 
lub zamienię. Kamieniec Ząbkowicki, teł. 074/817-39^51 
BMW 318,1987/88 r., 167 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, immobilizer, we
lur, RO + głośniki, halogeny, alum. felgi, oznakowany, nowy 
ukł. ukł. wydechowyowy, klocki, szczęki, akumulator, sprowa
dzony w całości. - 8.100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-37-87 
BMW 318 i, 1987/93 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czar
ny, alum. felgi, wspomaganie, el.lusterka, welur, ładne wnę
trze, stan techniczny idealny, niewielkie zużycie paliwa, - 7.000 
zł. Wrocław, tel. 0608/26-51-89 
BMW 318,1988 r.. 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, garażowany, 5-biegowy, 4-drzwiowy, alum. felgi, 
el. reg. lusterka, model przejściowy, stan techn. b. dobry, - 
10.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/25-86-03 
BMW 318,1988 r., 1800 ccm, benzyna ♦ gaz, czerwony, szy
berdach, centr. zamek, alum. felgi, RM, zadbany, - 9.600 zł 
lub zamienięłia Fiata Cinquecento albo inny (do 1600 ccm). 
Lubin, tel. 0606/62-90-04
BMW 318 COUPE. 1989/90 r.. 1800 ccm. czerwony, ABS. 
wspomaganie kierownicy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, Centr. 
zamek, aium. felgi, roleta, RM, halogeny, stan b. dobry, • 
25.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-46-86,0605/62-65-34 
BMW 318 iS, 1989/90 r., 1800 ccm, 16V, czerwony, el. reguł, 
lusterka, szyberdach, felgi 15*, RO, atrakcyjny wygląd, za
dbany, I właściciel, w kraju od 3 la t garażowany, stan techn. 
b. dobry, -15.000 zł. Wałbrzych, tel. 0607/74-19-87 
BMW 318 iS, 1990/96 r., 1800 ccm, 16V, czerwony, 136 KM, . 
fabrycznie obniżony, aluminiowe felgi, szyberdach, el. reg. lu
sterka, centralny zamek, fotele kubełkowe, garażowany, pil
ne, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-77-03 wieczorem, 
0502/92-68-07
BMW 318 E30, CABRIO, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, sportowe zawieszenie, tuning, alum. 
felgi, nowy dach, czarne soczewkowe lampy, skóra, pełna 
elektryka, radio • 21.200 zł, www.auta-sprzedam.prv.pl. Choj
nów, tel. 076/818-63-83,0602/58-63-39 
BMW 318 E-36,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, zadbany, - 21.800 
zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
BMW 318,1991 r , 140 tys. km, 1800 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, 4-drzwiowy, ABS, centr. zamek, alarm, wspomaga
nie, szyberdach, el. reg. lusterka, sportowy układ wydecho
wy, stan b. dobry, -15.900 zł. Wrocław, tel. 0607/30-64-96 
BMW 318 IS COUPE, 1992 r., 115 tys. km, 1800 ccm, czer
wień meksykańska, 140 KM, wspomaganie, ABS, poduszka 
pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi 
(nowe), książka serwisowa, stan b. dobry, owiewki, atrakc. 
wygląd, w kraju od miesiąca, - 26.500 zł lub zamienię. Bralin, 
tel. 062/781-25-19,0602/26-80-03 
BMW 318 i, 1992 r., 136 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, el. reg. lusteiką szyberdach, ABS, centr. zamek, 
halogeny, el. reg. reflektory, reguł, fotel kierowcy, welurowa 
tapicerka, - 23.900 zł. Rawicz, teł. 0604/53-76-48 
BMW 318 COUPE IS E-36.1992 r., 106 tys. km. 1800 ccm, 
16V, czerwony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, central
ny zamek, alum. felgi, • 24.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-03-61,0607/53-81-60 
BMW 318 E36,1993 r., 115 tys. km, 1800 ccm, pertowobiały, 
jedyny właściciel, absolutnie bez wypadku, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, ABS, nowe komplety kół, poduszka powierzna, 
hak, bardzo zadbany - 25 000 zł lub zamiana na vana lub 
Mercedesa 140s + dopłata. Zgorzelec, tel. 0605/44-22-32 
BMW 318 E-36,1993 r., 85 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordo
wy, el. reg. lusterka, ABS, poduszka pow., szyberdach, opony 
zimowe, welurowa tapicerka, halogeny, alarm, centr. zamek, 
blokada skrzyni biegów, wspomaganie, - 26.500 zł. Legnica, 
tel. 076/722-94-26
BMW 318 iS, 1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, grafitowy meta
lic, 140 KM, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i szyber
dach, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., alarm + pilot ABS,
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magnetofon + 6 głośników, nie składak, stan b. dobry, - 26.700 
zł. Niemcza, tel. 074/837-50-96,0606/45-72-45 
BMW 318 IS, 1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 140 KM, kolor 
grafitowy metalic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. luster
ka, alum. felgi, alarm + pilot ABS, RO + 6 głośników, atrakc. 
wygląd, nie składak, - 26.700 zł. Przerzeczyn Zdrój, tel. 
074/837-50-96,0606/45-72-45 
BMW 318 E-36,1993 r., 126 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, per- 
łowoczamy, wspomaganie, ABS, pełne wyposażenie oprócz 
skóry i klimatyzacji, I właściciel, stan b. dobry, • 22.500 zł lub 
zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-71-29 do godz. 17,878-22-57 
po godz. 17
BMW 3181 E-36,1993/94 r., 180 tys. km, 1800 ccm, zielony. 
ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, szy
berdach, czarny welur, halogeny, centr. zamek, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, możl. raty, - 26.800 zł lub zamie
nię. Trzebnicą teł. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
BMW 318 i B-36,1993/94 r., 116 tys. km, 1800 ccm, czamy 
diamentowy met, ABS, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, oryg. radio, centr. za
mek, immobilizer, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozią bez 
wypadku, nie eksploatowany w kraju, * 26.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-73-25,0603/89-48-76 
BMW 318 TDS, 1995 r., 110 tys. km, zielony, klimatyzacją 2 
pod. powietrzne, • 34.000 zł. Wrocław, tel. 0502/36-1,2-56 
BMW 318,1995 r., TDS, srebrny metalic, 4-drzwiowy, klima
tyzacją alum. felgi, el.szyby, lusterką 2 x ARB, ABS, spoiler,
- 38.500 zł. Ząbkowice Ś ląskie, tel. 074/815-51-64, 
074/641-02-42
BMW 318,1996 r., 110 tys. km, 1694 ccm, zielony metalic, 
ABS, klimatyzacją szyberdach, 2 pod. powietrzne, kompu
ter, RO Sony, nowe opony, • 35.000 zł. Jordanów, tel. 
071/393-33-53,0601/96-43-99 
BMW 318 TDS, 1996/97 r , 74 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, ABS, pod. powietrzna, klimatronic, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektoiy i lusterką centr. zamek + pilot fa
bryczny alarm, alum. felgi, roleta bagażnika, relingi dachowe, 
stan b. dobry, I właściciel, w kraju od 3 mies., RO + 4 głośniki,
- 43.600 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-46-66
BMW 318 i, 1997 r., 74 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czamy 
metalic, automatic, 4 pod. powietrzne, klimatronic, RM, ABS, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflek
tory, alarm, immobilizer, I właściciel w kraju, kpi. dokumenta
cja. - 45.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-03 
BMW 320,1980 r., 150 tys. km, 2000 ccm, czerwony, szyber
dach, alum. felgi, - 1.200 zł. Sulechów, woj. zielonogórskie, 
tel. 0502/91-58-83
BMW 320, 1981 r., 2300 ccm, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-35-24
BMW 320 i, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk, czamy, obniżony, na 
zachodnich tablicach - 2.600 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
BMW 320,1987 r., 2000 ccm, biały, alum. felgi, centr. zamek, 
szyberdach, komputer, radio Sony, -10.000 zł. Mietków, tel. 
071/316-82-26
BMW 320,1988 r., 163 tys. km, 1990 ccm, wtrysk, perłowo
zielony, stan b. dobry, ABS, serwo, komputer, • 10.500 zł. Su
lechów, tel. 068/385-38-18
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BMW 320 COUPE, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, -
25.000 21. Bolesławiec,,tel. 075/73fS447r:™ ^.- **  • *  <' 
BMW 320 r., '123tys. km, 2000 ccm, R6 24v’ czar
ny metalic, ABS, szyberdach, aluminiowe felgi, .pełna doku
mentacja, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, w kraju od 6 mie
sięcy, - 24.800 zł. Oława, tel. 071/313-83-50, 0601/80-91-80 
BMW 320 i E-36,1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm. R6, 24V, 
czarny, bogate wyposażenie, sprowadzony w całości w 1993 
r, - 24.900 zł. Wrocław, tel. 071/310-65-25 
BMW 320 E-36,1993 r., 104 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 24V, 
ciemnofioletowy metalic, immobilizer, RO, wspomaganie kier., 
centr. zamek, poduszka pow. ABS, szyberdach, el. reg. lu
sterka, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, - 26.900 zł lub zamienię na tańszy albo uszko
dzony. Duszniki Zdrój, tel. 0606/42-51-38 
BMW 323 i, 1982 r. stan idealny, na białych tablicach - 2.100 
OEM. Wrocław, tel. 0503/30-90-88,0503/90-55-84 
BMW 3231. E-30,1983/84 r., 2300 ccm, El, złoty metalicM50 
KM, obniżony, spoilery, fotele kubełkowe, centr: zamek, alarm, 
welurowa tapicerka, szyberdach, sportowe zegary i tłumiki, 
5-biegowy, alum. felgi, el. reg. lusterka, ciemne światła i szy
by, - 4.600 zł lub zamienię. Wałbrzych, teł- 074/846-38-57 
BMW 323 TOURING E-36,1998 r., 2500 ccm, srebrny meta
lic, w kraju od 04.2000 r., pełna dokumentacja, serwisowany 
w ASO BMW, stan idealny, klimatronic, komputer, skóra, 4 
poduszki powietrzne, ABS, ASC, pełne wyposażenie elektrycz
ne, oryginalny hak, nowe felgi aluminiowe j opony, - 59.000 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/339-98-53,0502/34-24-79 
BMW 324,1986 r., 2400 ccm, diesel centr. zamek, wspoma
ganie, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, hak, stan b. 
dobry. - 8.500 zł. Straszów, tel. 068/375-13-51 
BMW 324 D, 1987 r., 2400 ccm, diesel, czarny metalic, 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, diesel, bordowy, 
sportowe zawieszenie i kierownica, sprowadzony w całości 
w 97 r., atrakć. wygląd, -12.000 zł lub zamienię na uszkodzo
ny, najchętniej BMW. Legnica, tel. 0606/76-61-48 ..
BMW 324,1988/89 r., 1?0 tyś. km, 2400 cćm, diesel, biały, 
stan b. dobry, centralny zamek, szyberdach, el. reguł, luster
ka, aluminiowe felgi, ABS, welurowa tapicerka, RM GELHARD 
+ głośniki, 4-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, •
10.900 zł lub zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78 
BMW 325, 1987 r., 70 tys. km. 2500 ccm, benzyna,'srebr- 
no-niebieski, automatic, alum. felgi, komputer pokładowy, ha
logeny, kpi. opon zimowych, garażowany + części - 7.800 zł. 
Wrocław, tel. 0503/93-79-80,071/786-49-10 
BMW 325; 1987 r., 2674 ccm, niebieski metalic, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, 
udokum. pochodzenie, - 4.300 zł lub zamienię. Zgorzelec, tel. - 
0605/61-36-30
BMW 325 i, 1992 r., 135 tys. km, 2500 ccm, czerwony, szy
berdach, alarm, 4-drzwiowy, - 23.500 zł. Pieszyce, tel.” 
074/836-51-84
BMW 325 tds, 1993/94 r, 12t tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czarny metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
ABS, RO, alum. felgi, immobilizer, alarm + pilot wspomaga
nie kier, - 31.000 zł., tel. 0604/13-47-04 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • A00515 
www.autogielda.com.pl)
BMW 325 TD. 1995 r., 2500 ccm, turbo D, czarny, wspoma
ganie kief., ABS, poduszka powietrzna, centralny zamek + 
pilot, alarm, 120 KM, - 28.500 ŻL Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
BMW 325TDS TOURING, 1996/97 r„ 2500 ccm, diesel, srebr
ny metalic, kombi, 5-biegowy - automatic, szyberdach, wspo
maganie kier., ABS, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. luster
ka, alarm, klimatyzacja, komputer pokładowy, sprowadzony 
w całości, I właściciel, - 53.000 zł lub zamienię. Zielona Góra, 
tel. 068/325-83-61,0601/78-65-60 (zdjęcia.do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem • AG0188 www.auto- 
gielda.com.pl)
BMW 518,1978 r., 1600 ccm. złoty metalic, aluminiowe felgi, 
obrotomierz, chromowane lusterka, stan b. dobry, zadbany, 
po remoncie blacharki, wymieniony silnik, - 2.200 zł. Wrocław, 
teł. 0601/77-87-40
BMW 518, 1993 r., zielony metalic, spoiler, el. otw. szyby i 
szyberdach, centr. zamek z pilotem, ABS, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, stan b. dobry, • 30.000 zł. Nysa, tel. 
0604/99-26-50
BMW 520,1983 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, niebie
ski, inst. gazowa Lovato, alum. felgi, silnik z 1986 r., aktualny 
przegląd, dodatkowo opony z felgami i skrzynia biegów, RO, 
stan b. dobry, .rekin’ ,.- 4.500 zł łub zamienię. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 077/483-28-07
BMW 520 i, 1984 r., 206 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, c. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierowni
ca, komputer, stan b. dobry, właściciel niepalący, wspomaga
nie, alum. felgi, • 6.800 zł lub zamiana na motocykl. Kalisz, 
tel. 062/763-85-04
BMW 520 i, 1985 r.. 2000 ccm centr. zamek, ABS, szyber
dach. el. reg. lusterka, wspomaganie kier., z urzędu celnego, 
nieeksploatowany w kraju, bez Wypadku, oryg. lakier, stan 
idealny, - 8.300 zł. Trzebnica, tel. 071/312-62-07 
BMW 520 i, 1985 r., 2000 ccm, benzyna + gaz, srebrny meta
lic, nowa instalacja gazowa, silnik 6-cylindrowy, centr. zamek, 
el.reg. lusterka, szyberdach, spoiler, alum. felgi 15* 5-ramien- 
ne, po remoncie silnika, • 8.200 zł lub zamienię na mniejszy 
do 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-42-14.0603/66-97-29 
BMW 520,1988 r., 2000 ccm, gaz, morski, klimatyzacja, el. 
Otw. szyby -15.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 
BMW 520 i, 1989 r., 137 tys! km, 2000 ccm, V6, biały. el. reg. 
lusterka, szyberdach, 5-biegowy, centr. zamek, RM, hak, I wła
ściciel, oclony w całości, kpi. dokumentacja, - 19.300 zł lub 
zamienię. Wschową, tel. 065/54042-15,0601/55-67-08 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, wspo
maganie kierownicy, klimatyzacja, Mul-T-Lock, alarm, -18.500 
zł lub zamienię. Bolesław iec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
BMW 520 i, 1990/91 r., 2000 ccm; benzyna, grafitowy meta
lic, 24V, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, szyber
dach. RO, stan b. dobry, - 18.500 zl lub zamienię na Opla 
Fronterę TDi. Brzeg, tel. .077/416-45-69 
BMW 520 i, 1991 r., 2000 ccm, 24V, biały, wspómaganie, centr. 
zamek, szyberdach, immobilizer, alum. felgi, obniżony, sporto
wy tłumik, zadbany, atrakcyjny wygląd, -15.900 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-61-91,0606/99-56-29 
BMW 520,1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 24V, biały, klimaty
zacja, inst. gazowa, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, el.. 
reguł, lusterka, halogeny, alarm, centralny zamek, hak, żalu
zja, atrakcyjny wygląd,: 20.000 zł łub żamienię na VW Sha
ron, Ford Galaxy. Wrocław, tel. 071/784-55-22 
BMW 520,1991/92 r., 150 tys. km, 2000 ccm. 24V, biały. el. 
reg. lusterka, el. otw. szyberdach, komputer, centr. zamek, 
drewno, radioodtwarzacz + CD, ABS, wspomaganie, - 24.000 
zł lub zamiana Kalisz, tel. 062/766-28-13,0602/30-06-54 
BMW 520 i, 1992 r., 158 tys. km, 24V, ciemnozielony, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, klimatyza
cja, telefon, obniżony, skórzana kieroy/mca, nowe amortyza
tory i tarcze hagj., szyby atermiczne, • 23 900 zł. Kłodzko, tel. 
0602/48-28-93.
O  BMW 520,1993 r., 2000 ccm , 24V, czarny meta

lic, ABS , wspomaganie, centr. zamek, pełne wy
posażenie eiektr., klimatyzacja, skóra, BC, pod- 
grz. siedzenia, śc iągany hak, koła 17" A C  Schnit- 
zer, drewniane dodatki, • 27.000 zt. Wrocław, tel. 
0607/58-13-44 02023891

BMW 520, 1993 r., 170 tys. km. 2000 ccm, 24V, benzyna, 
perłowobordowy, welurowa tapicerka, ABS, 2 pod. powietrz
ne, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, -19:500 źł. Legnica, 
tel. 0602/69-28-86
BMW 520,1994/95 r., 140 tys. km, 2000 ccm. czarny, klima
tyzacja, ABS, alum. felgi, ciemne lampy, spdrtowe zawiesze
nie, bez wypadku, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -
36.500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/20-29-74 
BMW 520 E39,1997 r.( 147 tys. km, 1998 ccm, bordowy, bo

gate wyposażenie, kompletna dokumentacja, - 52.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/71,65-93 -
BMW 52Ó, 1998 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, pełne 
wyposażenie eiektr., 6 pod. powietrznych, oryg. RO z pilotem 
w kierownicy, skóra, bez wypadku, sprowadzony 12.2000 r, •
79.000 zl. Wrocław, tel. 0605/33-09-00
BMW 523 I E-39, 1997 r., 65 tyś. km, 2500 ccm, benzyna, 
czarny metalic, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, RM+CD, sensór 
deszczu, reflektory ksenonowe, ASC+T, immobilizer, stan b. 
dobry, I właściciel w kraju, - 68-000 zł..Wrocław, tel. 
071/352-41-68
BMW 524,1984r, 28 tys. km, 2450 ccm, diesel, biały, - 6.500 
zł. Zielona Góra, tel. 068/326-63-62 
BMW 524,1986 r., 2400 ccm, turbo D, ciemny metalic, gara
żowany, szyberdach, 5-biegowy, hak, eł. reguł, lusterka, re
gulowana kierownica, radioodtwarzacz, pokrowce, techn. 
sprawny, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
BMW 524,1987 r., 2400 ccm, diesel, szary metalic, alum. fel
gi, centr. zamek, wspomaganie, hak, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 8.800 zł. Legnica, tel. 0601/71-02-84 
BMW 524 E-28, 1987/88 r.. 230 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
kolor platynowy metalic, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, el. reg. lusterka, alum. felgi, zadbany, stan b. dobry, -
11.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Wrocław, tel. 
071/372-47-88
BMW 524 TD,. 1990/91 r., 175 tys, km, 2400 ccm, turbo D, 
zielony metalic, centr. zamek, alarm, immobilizer, serwo, el. 
otw. szyby, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, auto
matic, bez wypadku, stan idealny, oryg. przebieg, alum. felgi, 
- 21.500 zł. Kępno. tel. 062/781-20-87,0604/92-79-10 
BMW 524 TD, 1990/91 r., 170 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
złoty, dużo dodatków, pełna dokumentacja, stan idealny, -
21.000 zł lub zamienię na tańszy samochód. Opole, teł. 
0602/51-36-73
BMW 524 TD, 1991 r., 148 tys. km, bordowy metalic,.wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, - 18.800.zł. .; teł. 
0605/56-79-89
BMW 524 TD, 1991 r., 2400 ccm, turbo D, pertowoniebieski 

. metalic, pełne wyposażenie, sprowadzony w całości, dużo no
wych części, stan b. dobry, - 24.800 zł lub zamienię na tańszy 
samochód (BMW 525i, Mercedes 190 E). Wrocław, tel. 
0503/04-69-47
BMW 525,1990 r., 193 tys. km, 2500 ccm, benzyna, granato
wy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, centr. zamek, śzyberdach, alum. felgi, alarm + pilot, - 
.19.500 zl. Gryfów Śl„ tel. 075/781-31-43 
BMW 525,1991 r.. 180 tys. km, 2500 ccm, czarny, pełne wy
posażenie, - 26.000 zł lub zamienię na mniejszy. Pleszew, 
tel. 062/742-78-17,0604/50-29-38 
BMW 525, 1991 r. bogate wyposażenie, stan idealny, inst. 
gazowa, • 24.Ś00 zł lub zamienię. Kłodzko, lei. 0601/75-08-39 
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm, 24V, czerwony, z urzędu cel
nego, pełne wyposażenie, skóra, alum. felgi, stan b. dobry, -
22.500 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/844-16-41,0606/33-85-06
BMW 525 i. 1991/92 r., 163 tys. km. 2500 ccm, benzyna, 24V, 
czarny metalic, pod.powietrzna, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, el. szybec- 
dach, alum. felgi, RO + 6 głośników, podłokietniki, komputer, 

. alarm,- 23.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/75-49-79 
BMW 525,1992 r., 167 tys. km, 2500 ęcm, 24V, pertowozielo- 
ny. oryginalny RO BMW, oiyginalne alum. felgi BMW, ABS, 
wspomaganie kierownicy, elektrycznie regulowane światła, 
elektrycznie reg. lusterka, elektryczne sterowanie szyb, elek
tryczny szyberdach, elektrycznie pompowane fotele, central
ny zamek, - 24.900 zł. Głogów, teł. 0601/21-16-19, 
076/833-57-73
BMW 525 TDS, 1992 r, 2500 ccm, turbo D, granatowy meta
lic, bardzo dużo dodatków, - 23.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-92-66,0600/25-34-23 
BMW 525 TDS, 1992/93 r., 130 tys. km, 2500 ccm. turbo D, 
kolor grafitowy metalic, sprowadzony w całości, książka ser
wisowa, ABS. tempomat wszystkie el. dodatki, automatic, 
serwo, centr. zamek, oryg. odpinany hak, RO BMW z RDS-em, 
welurowa tapicerka, poduszka pow., stan b. dobry, - 28.700 
zł. Żórawina, tel. 071/316-50-54,0600/19-93-28 
BMW 525,1993 r., 165 tys. km, 2500 ccm, TDs, peitowobor- 
dowy, I właściciel, pod. powietrzna, automatic + sport, zadba
ny, skórzana tapicerka, drewniane dodatki, - 39.000 zł. Wło
szakowice, teł; 065/537-09-45 
BMW 525,1994 r., 106 tys. km, 2500 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, ABS, klimatyzacja, skóra, automatic, tempomat, po
duszka powietrzna, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, RO 
Sony, alum. felgi, stan silnika, opon i ogólny b. dobry, oszczęd
ny, -40.500zł. Bolesławiec, tel. 075/735-19-74,076/818-94-61 
Chojnów
BMW 525, 1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TDS, bordowy 
metalic, wspomaganie, poduszka pow., ABS, komputer, alum. 
felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, skóra, chro
mowane progi, - 36.000 zł. Sobótka, tel. 0604/48-56-35 
BMW 525,1994 r., 145 tys. km, 24V, biały, automatic, klima
tyzacja, 2 pod. powietrzne, komputer, alarm, radio, garażo
wany, zadbany, • 36.500 zł. Wrocław, teł. 342-99-82, 
0607/40-95-88
BMW 525 tds, 1994 r., 240 tys. km, 2500 ccm, bordowy, peł
ne wyposażenie, • 40.000 zł. Zielona Góra, tel. 0603/65-16-75 
O  BMW  525 TDS KOMBI, 1998 r., 132 tys. km, czar

ny, pełne wyposażenie, skóra, telefon, CD, 8 po
duszek pow., komputer, czujnik cofania, reflek
to ry ksenonowe, alum. felg i, klimatronic, auto
matic, kupiony w salonie, • 95.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-80-01, 071/782-80-02 01027781

BMW 530, 1988 r., 3000 ccm, czarny (diamentowy), ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, 4 eł. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alum. felgi 17*, sportowy ukł. wydechowy, ciemneszyby z 
atestem, poszerzony, obniżony, klimatyzacja, - 20.000 zł. 
Leszno, teł. 0605/08-92-81
BMW 530 D, 1999 r., 90 tys. km, 3000 ccm, diesel, srebrny 
metalic, alarm + pilot, klimatronic, spryskiwacze reflektorów, 
ksenon, kierownica wielofunkcyjna, pełne wyposażenie elek
tryczne, alum. felgi, RO BMW, bez wypadku, kupiony u dile- 

- ra, stan idealny, faktura VAT, • 125.000 zł. Kalisz, tel. 
0603/60-05-00
BMW 530 DA E-39, 2000 r„ 17 tys. km, 3000 ccm, TDI, 184 
KM, granatowy metalic, bez wypadku, 6 poduszek pow., re
flektory ksenonowe, nawigacja z TV, ABS, kontrola trakcji, 
skóra, obrotomierz, tempomat, pełne wyposażenie el., spor
towe siedzenia, radio, alum. felgi, czujnik deszczu, klimaty
zacja, podłokietnik, wspomaganie, I właściciel, - 135.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/73-73-68
BMW 535, 1990 r., 'zgniła zieleń*, pełne wyposażenie. -
10.500 zl lub zamienię. Strzałkowo, teł. 063/279-01-15. 
0603/19-01-10
BMW 540,1993 r., 130 tys. km, 4000 ccm, V8, srebrny meta
lic, bez wypadku, sprowadzony ze Szwajcarii w 2000 r., skó
rzana, popielata tapicerka, ABS, ASP, CD, poduszka pow., koła 
17* Alpine, pełna dokumentacja, podgrzewane fotele, rolety, • 
.42000 zł. Wrodaw, teł, 071/350-25-53,0606/65-51-02 
BMW 540,1995 r., 177 tys. km, 4000 ccm, wtrysk V8, srebrny 
metalic, I właściciel, bez wypadku, 2 poduszki pow., klimaty
zacja, el. żaluzja, skórzane, podgrzewane fotele, komputer, 
aluminiowe felgi, spoiler. Wrocław, tel. 0501/57-54-16 
BMW 728 i, 1982 r., 235 ty6. km, 2800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, inśL gazowa, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, drewniane wy
kończenia, -. 7.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19, 
0601/92-97-29
BMW 728,1995 r., 2800 ccm, benzyna, niebieski metalic, kli
matyzacja. skórzana tapicerka, telefon, stan b. dobry, - 63.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601 /70-50-71 
BMW 7301E32,1990 r., 195 tys. km, 3000 ccm, błękitny ma- 
talic, instalacja gazowa, eiektr. otw. szyby, el. otw. szyberdach, 
el. podgrzewane lusterka, el. lampy, ABS, komputer, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, pilot, podgrzewana przednia 
szyba, drewno, RĆ> CD rds, stan idealny, bardzo zadbany, 
pełne cło; - 23.500 zł lub zamienię. Ostrów Wlkp., teł. 
0502/60-79-49

BMW 730, 1992 r„ 220 tys. km, 2997 ccm, V8, granatowy, 
RO, automatic, szyberdach, wspomaganie, katalizator, -reg.. 
kierownica, centr. zamek, hak, alum. felgi, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, reguł, fotel kierowcy, komputer, alarm, klimaty
zacja, poduszka pow., sprowadzony w całości, I właściciel, • 
.26.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/736-11-14,0607/09-05-77 
BMW 730,1992 r., 220 tys. km, 3000 cćm, benzyna, czarny 
metalic, pełne wyposażenie, w kraju 5 miesięcy, zadbany, -
31.000 zł lub zamienię na busa. Lubań, tel. 0501/76-64-58 
BMW 730, 1992 r.. srebrny metalic, pełne wyposażenie, -
25.000 zł lub zamienię na VW Passata do 1993 r. albo VW 
Caddy. Rawicz, tel. 0605/545-49-79
BMW 735,1988 r., 165 tys. km, 3500 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, ABS, komputer pokładowy, el. otw. szyby i dach, wspo
maganie, reg. kierownica, centr. zamek, hak hol. (odczepia
ny), alum. felgi, el. reg. lusterka, na białych tablicach -3.500 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60 
BMW 735 i, 1991 r.. 220 tys. km, 3500 ccm, granatowy, instal. 
gazowa, klimatyzacja, alum. felgi, tempomat, drewno, el. otw> 
szyby, el. reg. lusterka, fotele, zagłówki, AB§, SRC, 2 kompu-

CH RYSLER
CHRYSLER CIRRUS, 1995 r., 114 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, 
wiśniowy, automatic, klimatyzacja, el. otw. szyby, szyberdach, 
ABS, RO, zadbany, atrakc. wygląd  ̂- 33.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/41-85-88
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, turbo, 
grafitowoniebieski, metalic, skórzana tapicerka, pełna elek
tryka, stan b. dobry, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/361 -52-50.0601/55-20-45.55-20-51 
CHRYSLER SEBRIN6 CABRIO CONVERTABLE, 1996/97 r., 
81 tys. km, 2000 ccm, 16V, złoty metalic, automatic, oryginal
ne radio, pełna elektryka, 2 poduszki pow., el. otw. dach, skó
ra, klimatyzacja, alum. felgi, - 64.000 zł.lub zamienię na Mer
cedesa.. Wrocław, teł. 0607/08-77-19 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internede pod numerem - A00521 
www.autogielda.com.pl)
CHRYSLER STRATUS. 1995 r., 90 tys. km, 2500 ccm, V6,

PONTIAC, FORD, GM, CHRYSLER,JEEP

Diagnostyka komputerowa 
naprawy główne i bieżące 

wymiany oleju 
w skrzyniach i silniku 

i i u s m c m e  c f i i r r l  
szyby, blachy, części zamienne

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

e u r o p e j  s k i c h
Wrocław, ul. Rakietowa 32, tel./fax (071) 373-78-35, tel. 060x^1-34.75

I  ^ J E J R y j c r j E
c z y n n y r  p n . - p t m 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0  

t o b .  9 . 0 0 - 1 3 . 0 0 ]

S K L E ’ P  U S A
- części do samochodów amerykańskich
- bezpośredni importer

m OPOH761

- niskie ceny Wrocław ul. Lotnicza 100
tel./fax 071/353-63-46 tel. 071/351 87 89 w. 119, 0502 916 377

KOMIS SAMOCHODOWY • SAMOCHODY UŻYWANE
co. lid ul. Karkonoska 61,53-015 Wrodaw, teL (071) 339-70-79

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

D O D G E  G R A N D  C A R A V A N . 1996 3.3 82  tys. 52.800

C H R Y S L E R  G R . V O Y A G E R 2000 2.5TD 49  tys. 88.000 netto

C H R Y S L E R  V O Y A G E R 1994 2 .5TD 132 tys. 29 .800

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E 1997 5.2 60  tys. 77 .500

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E 1998 4.0 58  tys. 72 .800

G S M  Truck JIM M Y 1995 4.3 132 tys. 62.900

C H R Y S L E R  S T R A T U S 1997 2.0 80  tys. 36.000

C H R Y S L E R  C IR R U S 1998 2.5 41 tys. 62.800

C H R Y S L E R  C O N C O R D E 1998 2.7 40  tys. 83.000

D O D G E  N E O N 1999/00 2.0 7  tys. 48 .600

S K O D A  F E L IC IA 1998 1.3 54  tys. 17.900

F O R D  T A U R U S  kom bi 1987 3.0 530  tys. 8 .700

LADA NIVA 1998 1.7 ; 31 tys. 17.800 netto

tery, szyberdach el., alarm, - 18.600 zł. Wrocław, tel. 
0606/16-75-61
BMW 745 i, 1981 r., 280 tys. km, 3200 ccm, TEI, szary meta
lic, 280 KM, instal. gazowa, klimatyzacja, skóra, pełna elek
tryka, szyberdach, wspomaganie, alum. felgi, RO, 5-biego- 
wy, -11.500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/14-66-05 
BMW 745 i. 1984 r., 200 tys. km, 3500 ccm, turbo, 280 KM, 
kolor grafitowy metalic, skórzana tapicerka, automatic, klima
tyzacja, ABS, el. otw. szyberdach, el. reguł, fotele, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, centr. zamek, komputer, tempomaL kpi. 
opon zimowych, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-35-61 
BMW 750.ILA, 1992 r., 5000 ccm, 12V, czarny, wszystkie el. 
dodatki, ABS, ASC, skórzana tapicerka, fotele Recaro, tem
pomaL klimatyzacja, alarm, immobilizer, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, • 33.000 zł lub zamienię na tańszy, może być 
uszkodzony. Lubin, tel. 076/749-51-98.0600/38-49-43 
BMW 750 SKŁADAK, 1994 r., 5000 eon, benzyna, szary me
talic, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, pełne wyp. elek
tryczne. stan b. dobry, • 17.500 zł. Wrocław, tel. 0501/5449-58 
BMW 850 iS, 1992/93 r, 5000 ccm, V12, niebieski metalic, 
RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., alum. 
felgi, el. reg. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, komputer 
pokładowy, I właściciel, kpi. dokumentacja, tempomat ASC, 
ASD, :  59.000 zł + VAT. Drezdenko, teł. 095/762-09-41 po 
godz. 20,0604/26-66-79 (zdjęda do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • AG0195 www.autogiel- 
dacom.pl)

demnośliwkowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, eł. otw. 
szyby, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, stan 
b. dobry, - 33.000 zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 
0603/98-07-61
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r.. 130 tys. km. 2500 ccm, tur
bo D, biały, wspomaganie, el. otw. szyby, e l reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, centr. zamek, alarm, relingi, hak, RO, weluro
wa tapicerka (popielata), I właściciel, w kraju od 96 r., kompl. 
dokumentacja, - 26.500 zł. Rogaszyce, gm. Ostrzeszów, tel. 
062/730-81-53,062/730-81-08,0601/76-85-09 
CHRYSLER VOYAGER, 1995 r., 180 tys. km, 2500 ccm, TD, 
srebrny metalic, - 45.000 zł. Wrodaw, tel. 090/22-1470 
CHRYSLER VOYAGER, 1997 r.. 45 tys. km, 3800 ccm, zielo
ny metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, I właściciel,
7-osobowy, relingi dachowe, zderzaki w kolorze nadwozia, 
ciemne szyby, alum. felgi, el. otw. szyby, skórzana tapicerka, 
centr. zamek, tempomat, pełne wyposażenie, - 70.000 zł. Lu
bin. teł. 076/749-7438.0608/16-82-87 
CHRYSLER VOYAGER, 1997/98 r., 82 tys. km. 2500 ccm. 
turbo D, zielony, wersja Europa, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, radio oryginalne, 7-osobowy, eł. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, welurowa tapicerka, immobilizer, garażowany, w kra
ju od 7 miesięcy, stan b. dobry, • 66.000 zł. Leszno, tel. 
0503/08-16-11

CITROEN

BUICK SKYLARK, 1981 r., 2800 ccm. benzyna, srebrny, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, centr. zamek, automatic, in
stalacja gazowa, klasyczna linia, .kanciasta' limuzyna, ♦ dużo 
części, - 5.100 zł. Rogów k. Prochowic, tel. 076/858-40-62, 
0604/26-20-55

C H EY R O LET
CHEVROLET BERETTA, 1988 r., 2800 ccm. żółty, automa
tic, klimatyzacja, alum. felgi, eł. otw. szyby, spoilery, sportowy 
wygląd, - 13.000 zł lub zamienię. Twardogóra, tel. 
0601/05-43-89
CHEVROLET G20 VAN, 1992 r., 75 tys. km, 2998 ccm, V8, 
biały, ABS, centralny zamek *  pilot, wspomaganie kier., RM, 
zadbany, haik, -21.000 zł. Wrocław, tel. 0501/43-53-58 
CHEVROLET LUMINA SEDAN, 1992 r.. 173 tys. km, 3100 
ccm, granatowy metalic, automatic, tempomat klimatyzacja, 
alarm, pilot centr. zamek, stan b. dobry -14 800 zł lub zamia
na na inny z USA lub Mercedes 126. Kępno, tel. 0605/37-36-89 
CHEVROLET LUMINA APV, 1992 r.. 155 tys. km, 3100 ccm 
automatic, bardzo bogate wyposażenie, inst gazowa, -14.500 
zł. Kępno, tel. 0605/37-36-98

O  CITROEN • AUTON • sprowadzamy całe i lekko 
uszkodzone sam ochody • na n,owych zasadach. 
O ferta  (o k- 800 aut) i zd ję c ia  w in te rnec ie : 
www.auton.pl. C o  tydzień wyjazd do Be lg ii. K ilka 
tys ięcy  aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. In* 
fo rm ac ja :. W ro c ław , te l. 071/353*26-37, 
0601/70-67-46 01026881

CITROEN AX, 1987 r., 162 tys. km. 1400 ccm. benzyna, bia-, 
ły, 3-drzwiowy. 5-biegowy, dużo nowych części, bagażnik da
chowy, stan dobry. - 4.500 zł. Wrodaw, td. 071/36411-19, 
0604/19-95-31
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesd, czerwony, 3-drzwio- 
wy, na białych tablicach - 1.300 DEM. Gozdnica, tel. 
068/360-16-58
CITROEN AX, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm. diesel, czer

wony, zadbany, oszczędny, dobre opony, - 8.500 zł. Bdesła- 
wiec, tel. 0605/25-89-34,0609/24-55-11 
CITROEN AX, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, diesel, czerwó- 
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomiczny, stan techniczny b. 
dobry, RM, - 9.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0606/18-58-11 
CITROEN AX, 1991 r., 105 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, - 9.000 zl lub zamiana na większy. Szklar- 
ka Przygodzka, tel. 062/730-77-75,0601/85-81-52 
CITROEN AX, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie- 
gowy, 5-drzwiowy, r 9.500 zł (możliwe raty). Prusice, teł. 
071/312-53-41.071/312-63-41 
CITROEN AX, 1992 r., 160 tys.-km, 1400 ccm, GT, diesel, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, spoiler, alarm, bloka
da zapłonu, kda zimowe, - 9.700 zł. Oborniki Śląskie, woj. 
wrocławskie, td. 0607/32-40-03 
CITROEN AX, 1992/93 r„ 80 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czer
wony, sprowadzony w całości, I rejestracja w 1993 r., 5-bie
gowy, RM, nowe opony i akumulator, stan b. dobry, - 9.700 zł. 
Polkowice, tel. 076/846-28-91,0604/68-92-39 
CITROEN AX, 1993 r., 150 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, -7.500 zł. Wrocław, tel. 071/367-29-45 wie
czorem
CITROEN AX, 1995 r., 68 tys. km, 1500 cćm, diesel, biały, 
kupiony w salonie w Polsce, bezwypadkowy, 5-drzwiowy, b. 
oszczędny, 4 nowe letnie opony, dodatkowo opony zimowe, 
stan b. dobry, -15.200 zł. Wschowa, tel. 0606/38-0484 
CITROEN AX, 1995 r.-, 69 tys. km, 1527 ccm, diesel, czerwo
ny, kupiony w salonie w kraju, I właściciel, 5-drzwiowy, I reje
stracja 02.1996 r., alarm, immobilizer, radio, • 15.500 zł. Wro
cław, tel. 071/783-4404,0608/55-5430 
CITROEN AX, 1995/96 r., 45 tys. km, 954 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, uchylane szyby, zadbany, garażowany, ku
piony w salonie, I rej. 01.1996 r., właścicielka niepaląca, -
12.000 zł. Wrocław, tel, 071/7848463,0501/24-82-46 
CITROEN AX, 1996 r.. 71 tys. km, 996 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, 50 KM,v 3-drzwiowy, 5-blegowy, zderzaki w kolo
rze nadwozia, zielone szyby, oszczędny, kupiony w salonie 
we Francji, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, kpi. 
dokumentacja, RM, nowe amortyzatory i sprzęgło (na gwa
rancji), stan techniczny b. dobry, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 
071 /373-05-74 wieczorem, 0606/55-31 *09 
CITROEN AX CLUB, 1996/97 r., 90 tys. km, 950 ccm, benzy
na, wtrysk, czerwień meksykańska, bez wypadku, oryginalny 
lakier, I właściciel, faktura zakupu z polskiego salonu, książ- 
ka serwisowa, katalizator, immobilizer, RO Gelhard + głośni- 
ki, zderzaki w kołdrze nadwozia, garażowany, możliwość rat, 
stan idealny, - 15.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-50-97, 
0606/26-49-99
CłTROEN BX KOMBI, 1986 r., 209 tyś. km, 1900 ccm, benzy
na, czerwony, alum. felgi, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
serwo, el. otw. szyby, centr. zamek, nowe sprzęgło, pokrow
ce, przegląd do 2002 r., stan techn. b. dobry, zadbany, - 5.000 
zł. Szczodre k. Wrocławia, gm. Długołęka, td. 0602/52-2423 
CITROEN BX, 1987 r., 170 tys. km, 1900 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, ńa zachodnich 
tablicach - 900 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/28-98^55 
CITROEN BX, 1987 r., 1900 ccm, diesel, srebrny metalic, stan 
b. dobry, - 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43 
CITROEN BX, 1988 r., 1400 ccm. benzyna, bordowy, katali
zator, d . otwierany szyberdach, po wymianie sprzęgła, roz
rusznika i ukł. wydechowego, na gwarancji, przegląd do
05.2002 r, - 5.000 zł. Żary. tel. 0606/4491-43 
CITROEN BX. 1988 r., 1400 ccm, czerwony, el. otwierane szy
by, centralny zamek, wspomaganie kier, • 4.500 zł. Czernina, 
tel. 065/611-22-30
CITROEN BX, 1988 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyną bia
ły, drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby i szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, stan b. dobry, na zachodnich tabl., 
wersja angielska, • 800 zł lub 450 DEM. Gubin, tel. 
0502/16-9474
CITROEN BX, 1988 r.. 200 tys. km, 1900 ccm, diesd, srebr
ny metalic, stan dobry, - 6.500 zł. Wilkowice, woj. leszczyń
skie, tel. 065/534-12-19
CITROEN BX. 1988/89 r., 1900 ccm, turbo D, bordowy meta
lic. - 8.300 zł. Strzałkowo, tel. 063/279-01r15.0603/19-01*10 
CITROEN BX KOMBI, 1988/96 r.. 1360 ccm. czerwony, inst 
gazowa na gwarancji, alarm, relingi dachowe, sygnalizator 
świateł, stan idealny, • 8.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/341-42-48
CITROEN BX, 1989 r., 175 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, w kraju od 94 r., rej. do 05.2002 r., stan dobry,
- 3.500 zł. Zielona Góra, td. 068/325-39-62,068/324 4 4 3 $ ^  
CITROEN BX, 1989 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, po~^ 
pielaty, po remonde silnika i hydrauliki, na gwarancji, stan 
dobry, - 6.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. Leszno, tel. 
0601/85-37-24
CITROEN BX, 1990 r., 160 tys. km, 1900 ccm, czerwony, bo
gate wyposażenie, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0607/84-88-90 
CITROEN BX, 1990 r., 1400 cćm, biały, stan b. dobry, - 6.000 
zł. Wrocław, teł. 071/347-92-75 
CITROEN BX, 1991 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, szyberdach, kupiony w salonie, serwiso
wany, - 8.000 zł. Pępowo, td. 065/573-6459 
CITROEN BX, 1992 r., 1400 ccm, srebrny metalic, składak, 
wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, hak, stan dobry, -
3.600 zł lub zamienię na Poloneza z inst gazową Michałów, 
tel. 076/817-42-09,0604/26-55-79 
CITROEN BX, 1993 r., 93 tys. km, 1900 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic. centr. zamek, wspomaganie, d. reg. luster
ka. d . otw. szyby, alum. felgi, alarm, wdurowa tapicerka, stan 
b. dobry, -10.500 zł. Jasień, tel. 068/371-07-30 .
CITROEN CX, 1985 r., 165 tys. km, 2500 ccm, diesd, biały, 
zarejestrowany, stan techn. b. dobry, - 5.500 zł. Wrodaw, tel. 
071/357-38-24,0603/31-62-05 
CITROEN CX, 1988 r., 240 tys. km, 2500 ccm. diesd, srebr
ny metalic, 126 KM, wspomaganie, d. otw. szyby, czarna skó
ra, centr. zamek, stan bardzo dobry, * 8.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0606/82-79-30
CITROEN EVASION, 1997 r.. 64 tys. km. 2000 ccm, wtrysk,
granatowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, alarm, radio, d. otw.
szyby, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, - 35.400
zł. Wrodaw, tel. 0602/45*57*36
CITROEN SAXO, 1996/97 r.. 1500 ccm, diesel stan b. dobry,.
3-osobowy,.- 16.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-19-98,
0603/19-51-61
CITROEN SAXO, 1997/98 r., 25 tys. km, 1000 ccm, srebrny 
metalic, 2x poduszka pow., centr. zamek, 5-drzwiowy, -18.500 
zł. Gostyń, td. 065/572-17-29,0601/46-70-08 
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 31 tys. km, 1000 ccm, s r e b n ^ ' 
metalic, 3-drzwiowy, d . reg. reflektory, wdurowa tapicerka, 
dodatkowe światło .stop*, stan b. dobry, • 18.500 zł (zwdnie* 
nie z opłaty skarb.). Oleśnica, tel. 071/31437-31 do godz. 18. 
071/398-87-49 po godz. 18
CITROEN XANTIA, 1993 r , 130 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy, ABS, d . otw. szyby, wspomaganie, centr.

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

C IT R O E N
W rocław , ul. O ży n o w a  46  

tel. 339-89-16

T Ł U M IK I
katalizatory i złącza elastyczne

Wrocław, ul Borow ska 252, tel. 336-81 -01
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CITROEN

CITROEN ZX1.4 1993-12,900pł
Wspomaganie kierownicy, szyberdach \  p i  . m  " japsag^ BBa

CITROEN XSARA BREAK 1.6 1998- 30,900 zł
W spom aganie, centralnyziarnek,'"alarm,''RM, zakup  w  marcu 1999

CITROEN C-151,8 D 1996-13,600 zł z VAT
v 2 osobowy , . „ a -.,.- >: V.
CITROEN XSARA.1.6 1998- 30,400 zł
1 właściciel, salon, zakup 99, wspomaganie, centralny zamek, elektr. Szyby, alarim, poduszka, ABS
RENAULT TWINGO 1.2 1996-17,400 zł
Salon, RM, stan bdb

FORD ESCORT 1.4 1991 -13,400 zł
Centralny zamek, elektryczne szyby, alarm

DAEWOO NEXIA 1.5 1996-12,400 zł
Salon, alarm, RM z  pilotem, 5 drzwiowa 'r r
TOYOTA CARINA 2.0 1993-15,900 zł
Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby, RM

FORD KA 1.3 1997-19,900 zł
, 1 właściciel, salon, RM, poduszka powietrzna

FIAT CINOUECENTO 700 1996-11,200 zł
1 właściciel, srebny. metalik ; ,

SEAT TOLEDO 1.6 1994-15,700 zł
Wspomaganie, elektryczne szyby, inimobillser 4 V  *
FIAT PUNTO 1.31996-17,500 zł
Salon, elektryczne szyby, centralny zamek, immobilśer, welurowa tapicerka

RENAULT MEGANE 1.4 1996- 22,400 zł
Wspomaganie, centralny zamek, 1 właściciel, ABS, welur, salon
VW PASSAT 2.0 1992-16,900 zł
Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, welur, szyberdach

TOYOTA COROLLA 1.4 1998-29,900 zł
W spom agan ie , centra lny zam ek, poduszka  pow ietrzna, alarm , RM, sa lon  

P O S I A D A M Y  W  O F E R C I E  W I E L E  I N N Y C H  S A M O C H O D Ó W  W  A T R A K C Y J N Y C H  C E N A C H

A D F  A U T O  I F I I I A I T I  A D F  A U T O

Vega Car
Marek Chojwa & Jarosław  Kowalski

W A ŁB R ZY C H  
W rocławska 89
salon (074) 840-20-06 
serwis/fax 840-20-09 
c z ę ś c i  840 - 2 0 - 16  
k o m i s  8 4 2 - 5 5 - 5 0  
SK U P -S P R ZE D A Ż -Z A M IA N A
Profesjonalny serwis, przeglądy techniczne 
roboty  blacharsko- lakiernicze  
bezgotówkowe rozliczenia szkód

Zamień swój stary 
sam ochód na 

nowego Citroena!

< »

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

• naprawy główne i bieżące
• diagnostyka silników S
• diagnostyka układów A *£
hydraulicznych c

- regeneracja kul 0:
• geometria zawieszenia
MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY KARTĄKREDYTOWĄ 
W rocław , u l. B e to n o w a  1 

te l. 071/372-87-37

zamek, RO ♦ 6 głośników, blokada skrzyni biegów, serwiso
wany, nowy tiumik, tarcze, klocki hamulcowe, - 15.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/365-54-91,0501/25-96-46 
CITROEN XANT1A, 1994 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony meta
lic, sprowadzony w całości, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, reguł, fotel kierowcy, stan b. dobry, • 
15.500 zł. Wrocław, tel. 0606/60-13-92 
CITROEN XANTIA, 1995 r., 64 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, bez wypad
ku, stan dobry, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-32-26 
CITROEN XANTIA, 1995 r., 89 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot ABS, pod. po
wietrzna, RM, kodowany zapłon, el. otw. szyby, - 18.000 zł. 
Góra Śląska, tel. 0605/27-00-53 
CITROEN XANTJA ACT, 1996 r., 68 tys. km, 1998 ccm, wtrysk, 
srebrny metalik, automatic, tempomat, klimatyzacja, RO ste
rowany z kierownicy, ABS, immobilizer, elektr. otw. szyby, reg. 
lusterka, el. regulacja siedzeń, skórzana tapicerka, stan bar
dzo dobry, - 32.900 zł. Cieszyn, tel. 0607/59-06-00 
CITROEN XANTIA, 1996 r., 55 tys. km, 1589 ccm, granato- 

jjw y, poduszka pow. kierowcy, wspomaganie i regulacja kie- 
'^t-ównicy, ABS, radio, elektr. otw. szyberdach, tylny spoiler, 

welur, -19.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-56-49 
O  CITROEN XANTIA, 1996 r., 1600 ccm , bordowy, 

kupiony w sa lon ie  w  Po lsce , serw isowany, I wła
śc ic ie l, centr. zamek, el. otw. szyby, wspom aga
nie, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, stan 
idealny, • 21.900 zł. „AUTO -PLUS” , Św idnica, tel. 
074/666-60-50, 0601/85-15-55 01028781 -

CITROEN XANTIA KOMBI, 1996 r., 94 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy, ABS, napinacze pasów, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, reg. kierownica, klimatyzacja, welu
rowa tapicerka, I właściciel w Polsce, stan b. dobry, - 26.500 
zł. Wrocław, tel. 071/321-23-86,0600/13-52-27 
CITROEN XANTIA, 1997 r„ 41 tys. km, 1800 ccm, 16 V, srebr
ny metalic, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, ABS, im
mobilizer, RO code, centr. zamek, alarm + pilot wspomaga
nie, aktywne zawieszenie, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry, - 
34.700 zł. Bielawa, tel. 074/833-70-64 
CITROEN XANTIAII, 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 
Xsarę. Wrocław, tel. 071/363-19-33 
CITROEN XANTIAII, 1999 r., 1800 ccm, • 37.000 zł. Często
chowa, tel. 0603/44-28-45
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, gaz, złoty, el. otw. szyby, 

“  zadbany - 9.999 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 
CITROEN XM, 1990 r., 170 tys. km, 2100 ccm, TDI, srebrny, 
klimatyzacja, pełna elektryka, po remoncie zawieszenia, 
techn. sprawny, bez rdzy, - 17.200 zł. Wrocław, tel. 
0606/16-75-61
CITROEN XM, 1991 r., 2000 ccm, - 12.000 zł. Radwanice, 
gm-. Św. Katarzyna, tel. 0606/94-13-26 
CITROEN XM, 1991 r., 210 tys. km, 1100 ccm, diesel, zielony 

J tae ta lic , pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, alum. felgi, 
*  kraju od 95 r, -15.500 zł. Wrocław, tel. 0605/72-72-20 

CITROEN XM, 1992 r., 2000 ccm, biały, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, wspomaganie kier., ABS, - 15.000 zł. Osie- 
czów, gm. Bolesławiec, tel. 075/731-25-53 
CITROEN XSARA, 1997 r„ 15 tys. km, 1400ccm, zielony me
talic, 5-drzwiowy, poduszka pow., centralny zamek, • 25.500 

/  zł. Rydzyna, tel. 065/538-03-02
CITROEN XSARA, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, I właści
ciel w kraju, 5-drzwiowy, dużo dodatków, - 28.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/880-40-20
CITROEN XSARA, 1997 r., 46 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, pod. powietrzna, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, immobilizer, reg. kierownica, RO z-pa- 
nelem, garażowany, I właściciel w kraju od roku, kpi. doku
mentacja, - 28i200 zł. 2arów, tel. 074/858-97-47, 
0607/81-71-19
CITROEN XSARA, 1998 r., 43 tys. km, 1400 ccm, czerwony 
metalic, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., centralny za
mek, poduszka pow, - 29.000 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-71-55
CITROEN XSARA, 1998 r., 51 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek *  pilot im
mobilizer, kupiony w salonie, I właściciel, stan b. dobry, - 

^  28.000 zł. Gostyń, wój. legnickie, tei. 0602/53-97-71
CITROEN XSARA KOMBI, 1998r.. 45 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, ciemnozielony metalic, I rejestracja w 1999 r., pełne wy
posażenie oprócz skóry, el. otwierany szyberdach, na bia
łych tablicach, - 22.000 zł. Smolarnia, tel. 077/466-87-83 

jp p T R O E N  XSARA KOMBI, 2000 r., 46 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, ciemnogranatowy, wspomaganie kier., poduszka pow.

. kierowcy, el. otwierane szyby, blokada skrzyni biegów, cen

tralny zamek, homologacja na ciężarowy, faktura VAT, - 27.000 
zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/82-83-41 
CITROEN ZX, 1991 r., 113 tys. km, 1100 ccm, benzyna, gra
natowy, 4-drzwiowy, RM, alarm, centralny zamek, nowe amor
tyzatory i akumulator, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0603/13-92-80 
CITROEN ZX, 1992 r., czerwony, II właściciel, radio, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, przegląd do 2002 r, - 8.800 zł. Lubin, tel. 
076/842-83-43
CITROEN ZX AVANTAGE, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, el. reg. ref!., szyberdach, reg. 
kierów., RM, hak, zadbany - 9.500 zł. Nowe Skalmierzyce k. 
Kalisza, tel. 0603/10-71-69
CITROEN ZX, 1992 r., 1800 ccm, biały, 5-drzwiowy, -14.000 
zł. Kępno, tel. 0607/19-87-95
CITROEN ZX, 1992 r., 124 tys. km, 1900 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, ku
bełkowe fotele, skórzana kierownica, ABS, alum. felgi, - 9.500 
zł. Legnica, tel. 076/866-50-15 w godz. 9-17,0608/41 -64-74 
CITROEN ZX, 1992 r., 155 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski, centralny zamek, alarm, RM, stan b. dobry, • 13.200 zł. 
Lubawka, tel. 075/746-77-14
CITROEN ZX, 1993 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiow(Y, szy
berdach, -10.000 zł lub zamienię na diesla, dopłata Oleśni
ca, tel. 071/398-66-85
CITROEN ZX, 1993 r., 72 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie, cena -12.800 zł, lub za -* 
mienię. Ostrzeszów, tel. 062/791-41-66 
CITROEN ZX, 1993 r., 99 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby przednie, el. reg. 
lusterka zewnętrzne, przesuwane i składane tylne siedzenie,
-14.000 zł. Wołów, tel. 071/389-14-68,0600/34-42-24 
CITROEN ZXAVANTAGE, 1993 r., 1360 ccm, ciemnozielony 
metalic, nowe opony, akumulator, tarcze i klocki hamulcowe, 
paski, płyny, oleje, filtry i amortyzatory tylne, ekonomiczny, 
stan silnika, nadwozie i podzespołów b. dobry, • 11.700 zł lub 
zamienię na tańszy, Polonez, Fiat 125p, 126p, Skoda. Złoto
ryja, tel. 076/878-28-55,076/878-76-88 
CITROEN ZX, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy,
-12.000 zł. Jawor, tel. 076/870-54-88 
CITROEN ZX, 1994 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaga
nie, centr. zamek, RM, bez wypadku, sprowadzony w całości, 

J 12.500 zł. Legnica, tel. 076/722-44-49,0601/55-24-52 
CITROEN ZX, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, na zachodnich tablicach -1.600 DEM. Zawidów, 
tel. 0503/85-22-70
CITROEN ZX, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, pod. powietrzna, klimatyzacja, 
wspomaganie, halogeny, el. reg. reflektory, welurowa tapicer
ka, książka serwisowa, RM, zadbany, - 18.900 zł. Syców, tel. 
062/785-29-14,0601/79-75-12 
CITROEN ZX, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, srebrny,

3-drzwiowy, wspomaganie kier., RO, immobilizer, - 14.800 zl 
lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80 
O  CITROEN ZX  KOMBI, 1997 r., 50 tys. km, 1400 

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

DACIA
DACIA 1310TX, 1991 r.. 5 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, po remoncie silnika i zawieszenia, nowe opony, 
przegląd do 02.2002 r., nowy ukł. hamulcowy i wydechowy, 
RM Philips, - 2.500 zł lub zamienię na Poloneza z inst gazo
wą. Zielona Góra, tel. 068/323-49-99

DAEWOO
O  Auto  Centrum  • kupujemy sam ochody Daewoo 

Nexia, Espero, Lanos, Tico, Matiz, Nubira • ko
rzy s tn e  ceny. W rocław , u l. R akow a 16, te l. 
071/325-38-30,0502/56-92-65 81011521

O  A u to  Centrum , po leca  sam ochody Daewoo z 
1997,1998,1999, 2000, 2001 r. Korzystne ceny, 
raty, zam iana . W rocław , u l. R akow a 16, te l. 
071/325-38-30,0502/56-92-65 81011511

DAEWOO ESPERO, 1995r., 1800 ccm, benzyna, zielony, kli
matyzacja, el. lusterka, el. szyby, stan b. dobry, • 12.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DAEWOO ESPERO GLX, 1995/96 r., 75 tys. km, 1500 ccm, 
16V, bordowy metalic, bez wypadku, kupiony w kraju, model 
przejściowy, podgrzewane lusterka, el. otw. szyby. • 14.300 
zł (możliwe raty), (zwolnienie z opłaty skarb.). Wrocław, tel. 
071/372-95-45, 0606/21-01-20 
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 63 tys. km, 1500 ccm, biały, I 
właściciel, bez wypadku, stan b. dobry, dodatkowe wyposa
żenie, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 329-42-07 
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 95 tys. km, 1800 ccm, OHC, 
zielony metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektrycz
ne, alum. felgi, Mul-T-Lock, instalacja gazowa, RM + CD, - 
17.300 zł. Lubin, tel. 0601/73-62-95 
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 68 tys. km. 1500 ccm, 16V, bor
dowy metalic, moc 90 KM, zadbany, serwisowany, pełne wy- 
pos. el., immobilizer, nowe opony - 4 szt, RM - panel, bagaż
nik dachowy, stan b. dobry, - 16.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-43-70
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 69 tys. km, 1500 ccm, 16V, bor
dowy metalic, moc silnika 90 KM, serwisowany, pełne wypo-

Autoexpert S A M O C H O D Y  U Ż Y W A N E
Prowadzimy skup używanych: Cinquecento, Seicento, Punto, Uno 
także z nierozliczonym kredytem Fiat Bank Polska

Za pozostawienie używanego auta w rozliczeniu 
|  % płacimy do 3.000 zł 
PŁACIMY NATYCHMIAST!
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OFERTA WAŻNA TYLKO DO 31 MAJA £ - 3 1
marka poi. silnika rok cena PLN

• ALFA R O M E 0 1471.6 TS DISTENCIVE ,1600 |  2001 1 65.000
’ ALFA ROMEO 146 1.4 TS 1400 2000 ' 42.200
LANCIA KAPPA 2.4 U M  2400 . 1998H  49.900
FIAT MAREA WEEKEND 10016V SX (2 SZT.) 1600 2000 49.900
FIAT PUNTO 1f1 SOLE3D , • ffiiB S i .1100 • 1999 21.900 1
FIAT PUN T01.9 D 1900 2000 36.680
FIAT PU N T01.2 (4 SZT.) $g$Ę ? '  :f: 1200 2000 28.900 |

1fiat¥ uV o 55s  ' 1100 1998" 18.300
FIAT DUCATO 2.5D' . 2500 , 1995 H i  19.000
FIATBRAV01.6 KAT 1600 1996 19.600

0 FIAT UNO 45 FIRE : ?  f" : .iooo; 1994 9.500
FIAT CINOUEciNTO . 900 1*993 8.900

i FIAT CINOUECENTO H  H W ;;-900 1  '<'<1995 11.500
CINOUECENTO 704 YOUNG (MAQ.) 700 1997 13.500
CINOUECENTO 899 MAOUILLAGE f f l  H i  900 1995 11.500
FIAT SEICENTO S 900 2000 20.200
POLONEZ C A R 0 1600 H  ®  fflBSM 1600 1996 5.900
FSO-WARSZAWA POLONEZ CARO 1.6 1600 1997 8.550

• fso polonez caro m m im m W tm f. 1995 4.410
POLONEZ ATU 1.6 1600 1996 5.580
DAEWOO NUBIRA 1.6 KAT KOMBf'*;5- S ;v>-,1600 1999 v 2 8 .3 5 0 l
FORD MONDEO 2.0 (automat) 2000 1996 20.800

■ RENAULT MEGANE 1.4 , Wffi 1400 "2000 42.500 .
VOLKSWAGEN GOLF 1400 1991 9.000
OPEL CORSA 1:0 GL WSMŜ SK&M 1000 . 1989
MAZDA 323 PROTAGE OG980971 1500 1992 9.000

ADF AUTO Wrocław, ul. Karkonoska 45, SALON: tel. 339-9366,366-21-66; SERWIS tel. 366-2000 
HURTOWNIA tel. 366-21-70; SAMOCHODY UŻYWANE tel. 366-21-24, 33-99-321 do 332 w. 256 

CZYNNE CODZIENNIE od 9.00 do 18.00. w SOBOTY od 9.00 do 15.00 B 1 B Z I

sażenie elektryczne, bagażnik dachowy, RM panel, immobili
zer, dodatkowe halogeny soczewkowe, ekonomiczny, alarm 
♦ pilot kpi. dokumentacja, faktura, stan b. dobry, -16.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-14-99, 0608/09-65-36 
DAEWOO ESPERO GLX, 1996r., 63 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
biały, bez wypadku, stan b. dobry, I właściciel, dodatkowe wy
posażenie, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-42-07, 
0606/91-24-71
DAEWOO ESPERO, 1997/98 r., 28 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 
zielony metalic, alarm + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
RO, drewno, kupiony w salonie, książka serwisowa, mało uży
wany, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-17-78 
DAEWOO ESPERO CD, 1999 r., 37 tys. km, 1800 ccm, zielo
ny metalic, I właściciel, na gwarancji, serwisowany, inst ga
zowa, el. otw. szyby (4), centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. 
lusterka i podgrzewane, RM Kenwood, reg. kierownica, reg. 
fotele, stan idealny, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/359-08-31, 
0501/76-00-93
DAEWOO U N O S . 1997/98 r., 25 tys. km, 1500 ccm, czer
wony, I właściciel, z salonu, immobilizer, RO, panel, blokada 
biegów, bez wypadku, garażowany, stan idealny, przegląd do 
2003 r, - 21.000 zł. Legnica, tel. 076/856-47-81 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 43 tys. km, 1500 ccm. 
srebrny metalic, kupiony w salonie, wspomaganie, immobili
zer, blokada skrzyni biegów, RO, serwisowany, gwarancja, 
el. reg. reflektory, stan idealny, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-31-39
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, 
SX, ciemnoniebieski metalic, na gwarancji, bez wypadku, 
centr. zamek. pod. powietrzna, wspomaganie, pełna inst 
elektr, - 21.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-37-00 po godz. 16

DAEWOO LANQS, 1998 r„ 52 tys. km, 1500 ccm, zielony, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kierownica, 
zderzaki w kolorze nadwozia, - 18.000 zł. Leszno, tel. 
0605/60-62-15
DAEWOO LANOS, lA 8 r . ,  61 tys. km. 1500 ccm. zielony 
metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, dzielona tylna kanapa, wspo
maganie kier., oryg. RO, kupiony w salonie, na gwarancji, re
guł. światła, -19.000 zł. Nowogrodziec, tei. 075/731 -70-69 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 79 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, 4-drzwiowy, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, RM, inst. gazowa, wspom. kierownicy, li
stwy boczne, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, -19.800 
zł. Wałbrzych, teł. 074/842-65-93 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 80 tys. km, 1500 ccm, biały, zde
rzaki w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, I właściciel, serwi
sowany, alarm, • 14.600 zł. Wilkowice, tel. 0602/39-33-25 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 75 tys. km. 1500 ccm, 
biały, 5-drzwiowy, serwisowany, z salonu,-alarm, RM, zadba
ny, garażowany, stan idealny, - 14.500 zł. Wilkowice, tel. 
065/534-13-86,0607/42-07-74 
DAEWOO LANOS. 1998/99 r.. 34 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, RM Daewoo, 3-drzwiowy, tylne szyby uchy
lane, dzielona tylna kanapa, immobilizer, zderzaki w kolorze 
nadwozia, na gwarancji, -17.200 zł. Opole, tel. 077/452-53-50, 
0604/45-78-94
DAEWOO LANOS, 1999 r, 15 tys. km, 1498 ccm. kolor wi
śniowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, b. mało uży
wany, garażowany, RO, wspom. kierownicy, 106 KM, - 21.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-14-27 
DAEWOO U N O S  SEDAN, 1999 r., 19 tys. km, 1500 ccm, 
16V, srebrny, drewno, wszystkie el. dodatki oprócz klimaty-

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

TERAZ RATY GRATIS !
Zakup lub zamianę samochodu w obecnych czasach staje się nie lada problem.
Większość z nas nie stać na zakup za gotówkę, a zdolności kredytowej nie ma
co drugi z nas. W najbliższych dniach tj. 25,26,27 Hiaja jest możliwość ominięciaf 
tych wszystkich skomplikowanych procedur i płacenie najniższych na rynku r a t  
Mamy do zaoferowania bardzo korzystny plan ratalny, nawet do 100 miesięcy 
oraz najniższy koszt obsługi finansowej. Oferta dotyczy szerokiej gamy 
modeli wszystkich marek. Obowiązują upusty, rabaty, bezpłatne pakiety ubezpieczeń. |

u w a g a  ! Dla pierwszych klientów
specjalne warunki- raty gratis !

Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej umów promocyjnych.

Przykładowe raty miesięczne w zł:

SKODA FELICJA 
DAEWOO MATIZ 
OPEL CORSA 
FIAT CINQUECENTO

SKODA FABIA |  
DAEWOO LANOS 
PEUGEOT 206 
W  POLO

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

OP004798
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AC i OC może być tańsze!

« §  D A E W O O
Tow arzystw o 

U bezp ie czen iow e  S .A .

sorocn i towarzystwo imzntcztN iow i u

CM HESTIA’
O i > I N S U R A N C f

f- FILAR

POLONIA

C O M P I N M

CENTRUM UBEZPIECZEŃ I KREDYTÓW 
• porów nujem y oferty najw iększych firm  

'  w yb ie ra m y najkorzystniejsze ubezpieczenie 
• b łyskaw iczn ie  w ystaw iam y polisy  

‘ w szystko w  jednym  miejscu 
s bez dodatkow ych opłat

>001005

t m r
C E N T R U M  U B E Z P I E C Z E Ń  I K R E D Y T Ó W

Zapraszam y-na ul. Zachodnią ló  
od poniedziałku do piqtku 10.00-1 8 .0 0 , w  soboty 9 .0 0 -1 4 .0 0  

tel. (071) 3 5 9  54  16, łe l./fa ic '(071) 359  53 66

OKAZJA! Dla firariub osób prowadzących działalność gospodarczą.
Firmą TDG PHARM Sp. z o.o. posiada samochody ciężarowo-uniwersalne 

poniższych marek do sprzedania iub przeniesienia zobowiązań i praw
w yn ik a ją cy ch  z  u m ów  le a s ingow ych : O P 0 1 2 1 6 6

1. Lanos Daewoo 1,5 S  /3 D .......... . W YF  4271 . ... 13.0000 km ... . czerwony ... 1998
2. Lanos Daewoo 1,5 S /5D ........... . W YF -4330 . ... 13.0000 km ... . czerwony ... 1998
3. Lanos Daewoo 1 ,5 S  /3 D .......... . DSWC-641 ... 140.000 km ... . czerwony ... 1998
4. Lanoś Daewoo 1,5 S  /3 D .......... . W YF-4268 . ... 150.000 km ... . czerwony ... 1998
5. Lanos Daewoo 1,5 S  /5 D .......... . W YF-4278. ... 105.000 km ... . czerwony ... 1998
6 .  Lanos Daewoo 1,5 S  /5 D .......... . W YF 4266. ... 110.000 km ... . czerwony ... 1998
7. Skoda Felicia kombi 1,3LX/ 5D . W WA-2647 ... 115.000 km ... . w iśn iow y. ... 1998
8. O P E L  A S T R A  1 ,4 ..................... . W YF-4335. ... 95.000 k m .... . biały....... ... 1998
9. O P E L  A S T R A  1 ,4 .... ................ . W YF-4386 . ... 97.000 k m .... . b ia ły....... ... 1998
10. O P E L  A S T R A  1 .4 ................... . W YF-4388. ... 10.500 k m .... . b ia ły..... ... 1998

Telefon kontaktowy 0601-95-12-63 w godzinach 7-20.

■ M M M M  -PRZEGLĄDY OKRESOWE 
GEOMETRIA KÓŁ 

NAPRAWA ZAWIESZEŃ

zacji i ABS-u, alarm, halogeny, alum. felgi, koła zimowe, stan 
idealny, kupiony w salonie, na gwarancji, • 22.500 zi. Leszno, 
tel. 065/526-82-46,0601/72-61-70 
DAEWOO LAN0S, 1999r., 37 tys. km, 1500 ccm, SE, morski 
metalic, model z listopada, poduszka powietrzna, el. otw. szy
by, wspomaganie, radioodtwarzacz, opony zimowe, • 23.000 
zł. Pleszew, tel. 062/742-53-35,0502/67-58-00 
DAEWOO LAN0S, 1999 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, el. otw. szy
by, RO, inst. gazowa, zadbany, hatchback, 2-drzwiowy, - 
20.500 zł. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
DAEWOO LANOS SX, 1999/00 r., 2 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, 3-drzwiowy, program bezpł. obsługi do 11.2002 r., kpi. 
alum. felgi 14‘ i felgi stalowe, opony letnie i zimowe, wydech 
końcowy Remus, utwardzony, obniżony 4 cm, RM + CD + 
wzmacniacz + głośniki Pioneer, przyciemniane szyby, srebr
na deska rozdzielcza stan b. dobry - 24.000 zł. 2ary, tel. 
0602/27-81-17
DAEWOO LANOS SEDAN, 2000 r., 21 tys. km, 1500 ccm, 
DOHC, bordowy metalic, stan b. dobry, immobilizer, RM, wspo
maganie kier., na gwarancji 1.5 roku, - 25.500 zl. Wrocław, 
tel. 341-63-96
DAEWOO LEGANZA CDX, 1998 r., 2000 ccm, niebieski me
talic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie eiektr., skóra, centr. zamek z pilotem, drewniane dodatki, 
alum; felgi, kupiony w salonie, korzystny kredyt na 4 lata, •

32.700 zł. Kalisz, tel. 062/757.-64-92, 764-59-87, 
0602/78-41-66
DAEWOO LEGANZA, 1998 r:, 60 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, jedyny właściciel, bez wypadku, maks. wyposażony 
- 36 500 zł lub zamiana na droższy, Mercedes 140 S 3500 td, 
1993 rok, BMW $25 td, 1996 rok. Zgorzelec, teL 0605/44-22-32 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 15 tys. km, 800 ccm, zielony me
talic, serwisowany, RM, listwy drzwiowe, alarm, immobilizer, 
stan b. dobry, • 17.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-91-79 
DAEWOO MATIZ TOP, 1999 r., 17 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, z salonu, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 
alarm, 2 poduszki powietrzne, radio panel, pełne wyposaże
nie el, - 23.200 zł lub zamienię na tańszy samochód, z dopła
tą. Brzeg, tel. 077/416-51-41,0604/95*94-62 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 24 tys. km, 800 ccm. srebrny 
metalic, RM, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, tylny 
spoiler, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, I właściciel, serwiso
wany, -16.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0501/05-33-12 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 22 tys. km, 800 ccm, niebieski me
talic, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, el. otw. szy
by, RM, tylna wycieraczka, boczne listwy, -17.400 zł. Mirków, 
tel. 071/315-13-47
DAEWOO MATIZ TOP. 1999 r.t 69 tys. km. 800 ccm. benzy
na, niebieski metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyza
cji, aluminiowe felgi 14" z oponami 195x45, komplet kół zimo
wych, ciemne szyby (tytan), atrakcyjny wygląd, dużo dodat

ków, stan idealny, zadbany, lakierowane wnętrze, bagażnik 
dachowy, - 22.900 zł. Wrocław, tel. 0601/87-73-08 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 3 tys. km, 796 ccm, czerwony, stan 
idealny, zadbany, centralny zamek ♦ pilot, immobilizer, listwy 
boczne, blokada skrzyni biegów, RM, garażowany, -19.000 
zł. Wrocław, tel. 071/788-91-73 w godz. 10-17,071/318-37-64 
po godz. 18
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., 25 tys. km, 800 ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie, c. zamek, el. otw. szyby, immobili
zer,-Slarm, drewno, RM Panasonic, welur, listwy boczne pro
gowe, zderzaki w  kolorze, spoiler,.welur, serwisowany, na 
gwarancji; rjiożliwość sprzedaży na raty, - 19.900 zł lub za
miana na tańszy. Syców, tel. 062/785-35-03,062/786-90-05 
DAEWOaMATlZ JQY, 1999/00 r., 14 tys. km, 800 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, stan b. dobry, zadbany, wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr. zamek, alarm + immobilizer, 4 nadkola plastiko
we, listwy boczne, zegarek, kpi' dokumentacja, RO, serwiso
wany, na gwarancji, -19.900 zł. Wrocław, tel. 071/343-78-08 
w godz. 8-9,20-21,071/343-52-88 wewn. 41,10-18 
DAEWOO MATIZ VAN, 1999/00 r., 800 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, bez wy
padku, garażowany, stan silnika i blacharki b. dobry, • 14.000 
zł + VAT lub zamienię. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 9 tys. km, 800 ccm, biały, lakiero
wane zderzaki, z-salonu, I właściciel, alarm + pilot, immobili
zer, zegarek, R.O, gwearancja 2 lata, w rozliczeniu może być 
auto do 4.000 zł, -19.500 zł. Lubin, teł. 0501/62-29-29 
DAEWOO MATIZ YOY, 2000 r., 15 tys. km, 800 ccm, mie
dziany metaiić, wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., 
dzielona tylna kanapa, nadkola, listwy boczne, głośniki, • 
23.000 zł. Opole, tel. 0605/72-21-25,077/453-50-51 
DAEWOO MATIZ VAN, 2000 r., 39 tys. km, 800 ccm, złoty 
metalic, serwisowany, alarm, konserwacja nadkola, na gwa
rancji, homologacja na ciężarowy, faktura VAT, możliwość 
sprzedaży na raty, • 16.900 zł lub zamiana na tańszy. Syców, 
tel. 062/785-35-03,06^/786-90-05 
DAEWOO MATIZ JOY, 2000 r., 11 tys. km, 800 ccm, złoty 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, blokada 
skrzyni biegów, nadkola, listwy boczne, dywaniki, dodatkowe 
światło .stop*, I właściciel, na gwarancji, bezpłatne przeglądy 
do 2003 r„  stan idealny, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
071/784-69-45
DAEWOO MATIZ, 2001 r., 800 ccm nowy, do odbioru w salo-
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nie, kolor i model do wyboru, - 9.500 zł *  raty. Jelenia Góra, 
tel. 075/751-42-50,0601/96-63-79 
DAEWOO MATIZ, 2001 r., 800 ccm, benzyna, zloty metalic, • 
22.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-60-43,0601/72-29-54 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 43 tys. km, 1500 ccm, szary meta
lik, garażowany, bardzo dobry stan techniczny, nowe opony, 
centralny zamek, alarm, immobilizer, radio Pidneter, dodatk. 
kompl. opon zimowych, - 15.900 zł. Bogatynia, tel. 
075/648-41-97,0504/97-52-04 
DAEWOO NEXIA JUNIOR, 1996 r., 34 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna, biały, I rejestracja 08.97 r., 2-drzwiowy, wspomaga
nie, el. reg. reflektory, reg. kierownica, RM VW, pouszka pow., 
4 zagłówki, przyciemniane szyby, lusterka i zderzaki vy kolo
rze nadwozia, kpi. dokumentacja, kierowca nie palący, mało 
eksploatowany, zadbany, • 16.900 zł. Świdnica, tel. 
074/852-18-57
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 83 tys. km, 1500 ccm, 8V, 
śliwkowy, centr. zamek *  pilot, alarm, immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, wspomaganie, el. otw. szyby, el. wysuwana 
antena, RO, kupiony w salonie, I właściciel, • 14.500 zł. Gło
gów, tel. 076/834-70-15 po godz. f6 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 93 tys. km, 1500 cćm, srebrny me
talic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer, 
wiele dodatków, • 11.500 zł lub zamienię na VW T2, T3 bus. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0607/15-92-58 
DAEWOO NEXIA SEDAN. 1996 r„ 80 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
szary metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szy
by, immobilizer, RO, el. wysuwana antena, kupiony w salo
nie, atrakc. wygląd, - 15.300 zł lub zamienię.-Lubin, tel. 
076/847-11-70 po godz. 20
DAEWOO NEXIA GL. 1996/97 r., 80 tys. km. 1500 ccm, ben
zyna, wtrysk, żółty, bez wypadku, oryginalny lakier, I właści
ciel, faktura zakupfu z polskiego salonu, książka serwisowa, 
homologacja, katalizator, immobilizer, owiewki, oznakowany, 
napinacze pasów, konserwacja, RO Daewoo + 4 głośniki, ga
rażowany, możliwość raL stan idealny, • 13.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/846-50-97,0606/26-49-99 
DAEWOO NEXIA, 1996/97 r., 62 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, I właściciel, garażowany, nowe opony, klimatyzacja, alarm, 
immobilizer, wspomaganie, 4-drzwiowy, bez wypadku, zadba
ny, -16.500 zŁ Wrocław, tel. 071/352-41-64 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997/98 r., 16 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, niebiesko-zielony met., el. otwierane szyby (4), el. reg. 
reflektory, światła przeciwmgielne, tylna szyba ogrzewana, im
mobilizer, alarm, centralny zamek, radioodtwarzacz, au l an
tena, z salonu, bez wypadku, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-31-36
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997/98 r., 31 tys. km, 1500 ccm. 
wtrysk, biały, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 
Tytan-Lock, RO, - 14.700 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 
068/327-81-74,0606/96-56-62 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1998 r., 60 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, biały, reguł. wys. mocowania pasów, kupiony w salo
nie, dzielona tylna kanapa, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, plastikowe nadkola, zadbany, garażowany, RM, stan 
idealny, -13.800 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-06-55 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1998 r., 1500 ccm. GLE, biały, el.
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otwierane szyby, wspomaganie kier., Mul-T-Lock, z salonu, 
serwisowany, garażowany, • 18.000 zł. Śrem, tel. 
061/283-07-11 .
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1997 r., 90 tys. km, 1600 ccm. 
zielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, poduszka pow., ABS, hak, kupiony w salonie, książka ser
wisowa, • 22.000 zł. Leszno, tel. 065/529-99-60 
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1997 r., 82 tys. km, biały, -17.500 
A  Kościan, woj. leszczyńskie, tel. 0605/27-50-71 
DAEWOO NUBIRA, 1997/98 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, zielono-czarjiy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ce n t za
mek, serwo, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, 
poduszka pow., welurowa tapicerka, bez wypadku, I właści
ciel, zadbany, • 21.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 99 tys. km, szary, ABS. el. otw. 
szyby, reg. lusterka, relingi dachowe, Mul-T-Lock, gwaran
cja, wspomaganie, - 21.000 zł. Leszno, tel. 065/529-99-60 
O DAEWOO NUBIRA KOMBI CDX, 1998 r., 69 tys. 

km, 2000 ccm, 16V, 133 KM, zielony metalic, ABS, 
SRS, pełne wyposażenie eiektr., relingi, hak, ku
piony w salonie, serwisowany, zadbany, fabrycz
na homologacja na ciężarowy, 5 miejsc, możliwy 
korzystny kredyt do 4 lat, - 18.900 zł+VAT (e-maiI: 
carpool@poczta.onet.pl). Kalisz, tel. 
062/757*64-92, 0604/27-74-15, 0602/78-41-66 
84016051

DAEWOO NUBIRA IICDX SEDAN, 1999 r., 35tys. km, 2000 
ccm, DOHC, granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. po
wietrzne, RO ♦ 6 głośników, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, kupiony w salonie, bezpłatny serwis i gwarancja do 2002 
r, - 35.500 zł. Lubin, teł. 076/844-53-84,0603/17-97-27 \
O  DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, 

czarny, kupiony w salonie w Polsce, serwisowa
ny, I właściciel, wspomaganie kier., immobilizer, 
Mul-T-Lock, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, stan idealny, • 
23.900 zł. „AUTO-PLUS”, Świdnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01028791

DAEWOO NUBIRA II, 1999 r., 17 tys. km, 1600 ccm J 6 V , 
srebrny metalic, kombi, klimatyzacja, pełna elektryka, kupio
ny w salonie, $arm, immobilizer,Mul-T-Lock, drewno, welu
rowa tapicerka, relingi dachowe, stan techn. b. dobry, - 37.000 
zL Jelenia Góra, tel. 0601/75-09-10 
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy metalic, alarm, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, RM, poduszka pow., wspomaganie, • 27.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Świdnica, tel. 074/853-58-14 
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 2000 r., 26 tys. km, 2000 ccm, 
16V, granatowy metalic, bez wypadku, pełne wyposażenie, 
gwarancja i bezpłatna obsługa do końca 2002 r., klimatyza
cja, ABS, 2 poduszki powietrzne, alarm, domykanie szyb z 
pilota, możliwość rejestracji jako ciężarowy, kupiony w salo
nie, - 39.500 zł lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 
075/752-63-48,0602/34-29-40 
DAEWOO TICO, 1996 r., 63 tys. km, 800 ccm, bordowy me
talic, alarm, blokada skrzyni biegów, zderzaki w kolorze nad
wozia, nowe opony, - 9.000 zl. Wrocław, tel. 0603/83-83-79 
DAEWOO TICO SX, 1997 r., 44 tys. km, 800 ccm, srebrny, el. 
otw. szyby, centr. zamek, pęknięta szyba przednia w pr. dol
nym rogu, -11.500 zł. Górki, woj. opolskie, gm. Prószków, tel. 
0503/67-73-98
DAEWOO TICO, 1997 r., 50 tys. km, 800 ccm, wrzosowy me
talic, kupiony w salonie, i właściciel, RM, serwisowany, bez 
wypadku, zadbany, stan b. dobry, - 10.900 zł. Lubin, tel. 
076/846-95-64,0601/79-97-87 
DAEWOO TICO, 1997 r., zielony metalic, I właściciel, tektura 
zakupu, serwisowany, książka serwisowa alarm, zadbany, ga
rażowany, stan idealny, -11.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-7ZK. 
w godz. 9-17, 0607/7^-69-08 ^
DAEWOO TICO SX, 1998 r., 17 tys. km, 800 ccm, bordowy
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nasamochód
Kredyt samochodowy
•  na zakup samochodów nowych i używanych

•  maksymalna kwota kredytu do 100 000 zf.

•  oprocentowanie zmienne od 16,40%

•  okres kredytowania nowych samochocjów do 7 lat, 

używanych do 5 lat ^

•  suma okresu kredytowania i wieku samochodu do 13 lat

•  minimalny udział własny przy samochodach nowych 5%, ■  

używanych 10%

•  możliwość skredytowania kosztów"ubezpieczenia i prowizji
•  gwarantujemy szybkie rozpatrywanie wniosku kredytowego

•  bez prowizji w razie wcześniejszej spłaty kredytu
OPO"

Bank Pocztowy S.A.
Solidny partner finansowy od 1990 roku.
O d d z ia ł O kręgow y w e W rocław iu , ul. Krasińskiego 1 , 
tel. 071 34 678 45, 34 678 52, 34 678 57.

Bank
Pocztowy S. A.

metalic, kupiony w salonie, I właściciel, mało używany, RO, 
welurowa tapicerka, książka serwisowa, oznakowany, gara
żowany, oryg. lakier, stan idealny, - 13.800 zł. Legnica, tel. 
076/850-62-64,0606/13-93-48 ■ -
DAEWOO TICO, 1998 r.,49 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielo
ny metalic, bogate wyposażenie, skóra, drewno, el. otw. szy
by, szyberdach, centr. zamek z pilotem, alum. felgi, RO, la
kierowane zderzaki, - 29.500 zł. Opole, tel. 077/436-14-24 
DAEWOO TICO, 1998 r., 31 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, kupiony w salonie, blokada skrzyni biegów, zderzaki w 
kolorze nadwozia, serwisowany, -12.100 zł. Stronie śląskie, 
tel. 074/814-17-66
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 26 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, blokada skrzyni biegów, radio, garażowa
ny, książka serwisowa, II właściciel; stan b. dobry, -11.600 zł. 
Jawor, tel. 0603/44-67-21
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 800 ccm, bordowy metalic, c. 
zamek, alarm, radioodtwarzacz ♦ panel, nadkola po konser
wacji, listwy boczne, zderzaki w kolorze nadwozia, możliwość 
sprzedaży na raty, • 13.800 zł lub zamiana na tańszy. Syców, 
tel. 062/785-35-03,062/786-90-05 
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 19 tys. km, 800 ccm, biały, stan 
idealny, bez wypadku, serwisowany w ASO, blokada skrzyni 
biegów, zamykany bagażnik dachowy, możliwe raty, -12.500 
zł. Wrocław, tel. 321-05-76 po godz. 19 
DAEWOO TICO SX, 1999 r., 27 tys. km, 800 ccm, ciemnozie
lony metalic, I właściciel, oryg. lakier, garażowany, na gwa
rancji, kpi. dokumentacja, zderzaki w kolorze nadwozia, stan 
b. dobry, jak nowy, el. reg. reflektory, zegarek cyfrowy, wła
ściciel niepalący, • 12.450 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-01 
DAEWOO TICO, 1999 r., niebieski, 1. właściciel, bez wypad
ku, • 13.500 zł. Lutomia Dolna, tel. 074/850-28-53 
DAEWOO TICO, 2000 r., -16.000 zł lub zamienie na Renault 
Megane lub inny. Kamienna Góra, tel. 075/645-54-28 po 
godz. 14

DAIHATSU
DAIHATSU CHARADE, 1989 r., 153 tys. km, 1000 ccm, die
sel, srebrny matalic, 3-drzwiowy, bezwypadkowy, garażowa
ny, ekonamiczny, zadbany, • 9.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-30-66
DAIHATSU CHARADE, 1990 r., 130 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
wtrysk, 90 KM, szary metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, gara
żowany, RO, stan dobry, • 6.800 zl. Barcinek, tel. 
075/751-42-67,0601/83-49-92 
DAIHATSU CHARADE G-102S, 1990 r., 1300 ccm, EFi 16V 
96 KM, grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, niskie opłaty, 
dzielone i rozkładane fotele, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-25-65

DODGE
DODGE CARAVAN, 1992 r„ 3000 ccm, V6 automatic, tem- 
pomat, klimatyzacja, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, 
zarejestrowany jako ciężarowy uniwersalny, stan dobry, - 
13.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
DODGE CARAVAN, 1996 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, mor
ski metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspomaga
nie kier., centr. zamek, hak, el. reg. lusterka, komputer pokł., 
klimatyzacja, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersalny, 
boczne przyciemniane szyby, - 42.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-03-51, 0603/92-34-81 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AG0190 www.autogiel- 
dacom.pl)
DODGE CARAVAN, 1996 r„ 160 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, wiśniowy, stan b. dobry, automatic, el. reg. lusterka, - 
45.000 zł (możliwe raty przez komis). Jelenia Góra, tel. 
0502/66-22-40
DODGE GRAND CARAVAN, 1993 r., 122 tys. km, 3300 ccm, 
błękitny metalic, pełne wyposażenie elektr., poduszka pow., 
tempomat, relingi dachowe, wspomaganie, centr. zamek, za
dbany, • 29.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 343-01-70 
DODGE GRAND CARAVAN, 1994 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 
kolor wiśniowy metalic, klimatyzacja, poduszka pow., orygi
nalny RM, 7-osobowy, I właściciel, stan b. dobry, - 22.000 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-35-33,074/855-18-25 
DODGE GRAND CARAYAN, 1996 r., 130 tys. km, 2900 ccm, 
mordki metalic, stan b. dobry, szyberdach, welurowa tapicer
ka, radio, pełne wyposażenie, ABS, centralny zamek, - 39.000 
zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66, 0503/01-88-84

FIAT
O  Kupię używaną instalację gazową do Fiata 125p 

lub Poloneza. Domaslaw, tel. 071/311-98-33 
02023931

O  AUTON • sprowadzamy całe I lekko uszkodzone 
samochody • na nowych zasadach. Oferta (ok. 
800 aut) i zdjęcia w Internecie: www.auton.pl. Co 
tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
cław, tel. 071/353-26-37. 0601/70-67-46 
01026901

FIAT 125p, 1975 r., 86 tys. km, 1300 ccm, Czerwony, po re
moncie silnika (na dotarciu), wykonany wwarsztacie, blachar- 
ka do remontu wraz z kpi. fabrycznego oblachowania, inst. 
elektryczna oraz dużo części. Wrocław, tel. 071/344-77-36 
FIAT 125p, 1975/86 r., - 300 zł. Pogwizdów, gm. Paszowice, 
tel. 076/870-16-35
FIAT 125p, 1976 r., 1300 ccm, brązowy, po remoncie silnika 
(9 tys. km), nowe opony i akumulator, pokrowce, kołpaki, 
ważny przegląd, zadbany, stan blacharki dobry, pilnie, - 750 
zł. Świebodzice, teł. 074/854-38-86 po godz. 16 
FIAT 125p, 1977 r., 1500 ccm, zielony, kołpaki, oryg. lakier, 
nowe opony, pokrowce, -zadbany, mały przebieg, opłacone 
ubezp. OC, aktualny przegląd, stan b. dobry, • 500 zł lub za
mienię. Wałbrzych, tel. 074/850-81-52

FIAT 125p, 1978 r., 80 tys. km, 1500 ccm, brązowy, zareje
strowany, przegląd do 18.02.2002 r., zadbany, garażowany, 
stan silnika i blacharki dobry, RO, oryginalny lakier, II właści
ciel, dodatkowe części, - 550 zł iub zamienie na motorower 
Romet, zarejestrowany. Dzierżoniów, tel. 074/832-92-36 
FIAT 125p, 1979 r., - 450 zł. Mokrzeszów, tel. 074/850-87-18 
FIAT 125p, 1980 r., 230 tys. km, 1500 ccm, benzyna *  gaz, 
zielony, garażowany, po remoncie kapitalnym silnika po prze
biegu 130 tys. km, bez zapachu papierosów, - 800 zł. Wro
cław, tel. 0606/96-56-18
FIAT 125p, 1981 r„ 39 tys. km, 1500 ccm, benzyna, poma
rańczowy, szyberdach, alum. felgi, fotele przednie od Opla 
Kadetta, lampy H-4, akumulator na gwarancji, nowy układ wy
dechowy, komplet kół z oponami zimowymi, w stanie bardzo 
dobrym, RO, -1.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Bielawa, 
tel. 074/833-92-09 wieczorem, 0602/51-29-91 
FIAT 125p, 1982 r., 75 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan dobry, po remoncie silnika w 1999 r., nowe klocki 
hamulcowe, przegląd do 03.04.2002, nowe opony i kołpaki, - 
1.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-82-72 
FIAT 125p, 1982 r., 120 tys. km, 1500 ccm, biały, inst gazo
wa, przegląd do 05.2002 r., hak, po wymianie silnika oraz re
moncie zawieszenia, ukł. hamulcowego, w ciągłej eksploata
cji, stan dobry, - 1.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-50-91 
FIAT 125p, 1982 r., 1500 ccm, kość słoniowa, po remoncie 
silnika, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-93-60 po godz. 16 
FIAT 125p, 1983 r., 83 tys. km, 1500 ccm, stalowy, silnik Po
loneza, RO, hak, lampy H4, garażowany, przegląd do 09.2001 
r., w ciągłej eksploatacji, stan blacharki i ogólny dobry, • 1.000 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Bolesławiec, tel. 075/736-96-82 
FIAT 125p, 1983 r., 159 tys. km, 1500 ccm, siwy, stan tech
niczny dobry, dużo nowych części, RO, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0603/99^80-80
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, biały, w ciągłej eksploatacji, po 
remoncie silnika, RM, zadbany, • 600 zł. Opole, tel. 
077/455-34-56,0602/46-86-80 
FIAT 125p, 1984 r., 103 tys. km, 1500 ccm, niebieski, zadba
ny, hak, przegląd do 09.2001 r., w ciągłej eksploatacji, części 
zamienne, • 1.000 zł. Ceber, woj. legnickie, tel. 0604/57-81-57 
FIAT 125p FSO, 1984 r., 1481 ccm, czerwony, silnik Polone
za, stan dobry, radioodtwarzacz Fisher, bez wypadku, II wła
ściciel, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-00-90 po godz. 20, 
0601/50-10-95
FIAT 125p, 1984 r., 170 tys. km, 1500 ccm, benzyna, poma
rańczowy, nowe opony, nowy akumulator, tłumik, hak, 4rbie- 
gowa skrzynia Poloneza, techn. sprawny, w ciągłej eksplo
atacji, po remoncie blacharki, lakierowaniu, przegląd do 06. 
2001 r, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0605/92-70-85 
FIAT 125p, 1985 r., 62 tys. km, zielony, stan idealny, garażo
wany, -1.800 zł. Gliwice, tel. 0600/64-95-61 
FIAT 125p, 1985 r. po remoncie kapitalnym, sprawny, • 800 zł 
lub zamienię na telewizor albo 2 rowery górskie. Oława, tel. 
071/302-70-45,0607/70-12-91 
FIAT 125p, 1985 r., 66 tys. km, 1500 ccm, piaskowy, wymie
nione końcówki drążków, sworznie, zwrotnice, łożyska, pia
sty, tarcza sprzęgła, docisk sprzęgła, łożysko oporowe, - 800 
zł. Wrocław, tel. 071/788-63-33 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, czerwony, silnik po remoncie, 
garażowany, • 1.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-38-17, po 
20
FIAT 125p, 1986 r., 1481 ccm, benzyna, czerwony, po wy
mianie klocków hamulcowych, nowa pompa oleju i akumula
tor, opony w dobrym stanie, okrągłe zegary, ubezp., przegląd 
do 11.2001 r., w ciągłej eksploatacji, • 900 zł., tel. 
0602/47-35-19
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, kość słoniowa, brak 
przeglądu, • 350 zł. Lubin, tel. 076/846-78-35 po godz. 18 
FIAT 125p, 1986 r., 140 tys. km, 1500 ccm, kolor - kość sło
niowa, nowy ukł. kierowniczy, nowy akumulator, ważny prze
gląd do 15.03 2002 r, w ciągłej eksploatacji, - 1.000 zł. Ole
śnica, teł. 071/314-74-00
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, kość słoniowa, stan dobry, -
600 zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-54 wieczorem
FIAT 125p, 1986 r. po odbudowie, garażowany, stan b. dobry,
- 2.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
FIAT 125p, 1986 r., 77 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
sprawny, • 600 zł. Wrocław, tel. 071/357-43-93 po godz. 16 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, biały, stan techn. b. 
dobry, silnik Poloneza, 5-biegowy, nadkola, hak, zarejestro
wany do 07.2001 r, • 1.200 zł. Wrocław, teł. 071/353-40-18, 
0502/87-40-68
FIAT 125p, 1986 r., 90 tys. km, 1500 ccm, seledynowy, za
rejestrowany, • 500 zł. Żmigród, tel. 0605/26-30-21 
FIAT 125p, 1987 r., 74 tys. km, 1500 ccm, biały, stan techn. 
idealny, I właściciel, oryg. lakier, przegląd do 2002 r, • 1.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 125p, 1987 r., 48 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kolor 
groszkowy, I właściciel, kupiony w Polmozbycie, garażowa
ny, oryg. lakier i przebieg, RM, pokrowce, hak, plastikowe 
nadkola, bez wypadku, nowe opony, stan idealny, - 3.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-57-50 •
FIAT 125p, 1987 r., 90 tys. km, 1500 ccm, popielaty, techn. 
sprawny, • 1.000 zł. Kożlice, gm. Rudna, tel. 076/843-44-03 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, popielaty, do remontu blachar
ki, po remoncie silnika, - 500 zł. Wrocław, teł. 0600/38-73-72 
FIAT 125p, 1987 r., 83 tys. km, 1500 ccm, benzyna, szary, I 
właściciel, zadbany, stan techn. b. dobry, - 1.300 zl lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18.0603/77-90-48 
FIAT 125p, 1987 r., biały, silnik Poloneza, po wymianie paski, 
świece, filtry, gaźnik, olej, opony 4-roczne, hak, aktualny prze
gląd, stan techniczny dobry, zadbany, - 1.400 zł (do uzgod- , 
nienia). Wrocław, tel. 0503/65-77-00 
FIAT 125p KOMBI, 1988 r., 37 tys. km, 1500 ccm, benzyna, ■ 
kość słoniowa, po remoncie, zarejestrowany, opłacony, prze
gląd do 08.2001 r, • 1.200 zł lub zamienię na Żuka blaszaka 
A-06, A-07, inst gaz.. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-52-28 v  
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, piaskowy, bez rdzy, techn. 
sprawny, okrągłe zegary, RO, 3 .stop’ , garażowany, • 1.250 
zł. Wrocław, tel. 071/336-74-74 po godz.18 - 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, biały, okrągłe zegary, pokrow
ce, in s i gazowa, zadbany, stan b. dobry, - 2.150 zł. Wrocław, 
tel.349-44-15 %
FIAT 125p, 1988/89 r., 1500 ccm, biały, silnik i skrzynia bie
gów Poloneza, 5-biegowy, okrągłe zegary, el. zapłon, tylna , 
szyba ogrzewana, hak, welurowe fotele, w ciągłej eksploata
cji, stan dobry, - 1.500 żł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-24-97
FIAT 125p, 1989 r., 78 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, sil- .

Najbliższy G  Bank

nik Poloneza, 5-biegowy, RM, stan dobry, • 1.200 zł. Jawor, 
tel. 076/870-61-08,0503/35-08-84 
FIAT 125p, 1989 r., 90 tys. km, 1600 ccm, kolor • kość słonio
wa, silnik Poloneza, 5-biegowy, nowy ukł. wydechowy, kon
serwacja, zadbany, stan dobry, • 1.300 zł. Lubin, tel. 
0603/55-12-37
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, kość słoniowa, silnik 
Poloneza, 4-biegowy, instalacja gazowa (stan idealny), okrą
głe zegary, lotka na bagażniku, RO + 2 nowe głośniki, dodat
kowe światło .stop”, przegląd do 08.2001 r., ważne OC, w 
ciągłej eksploatacji, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 0603/87-39-34 
po godz. 15
FIAT 125p, 1990 r., 80 tys. km, 1500 ccm, czerwony, silnik 
Poloneza, nowy akumulator, opony, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Jawor, tel. 0605/92-71-02
FIAT 125p, 1990 r., 115 tys. km, 1500 ccm, biały, silnik Polo
neza, 5-biegowy, hak, przegląd do 03.2002 r., pilne, -1.100 
zł. Legnica, tel. 076/854-79 -̂38 
FIAT 125p KOMBI, 1990 r., 80 tys. km, 1500 ccm, AB, kość 
słoniowa, skrzynia biegów i silnik Poloneza, wzmocnione re
sory, okrągłe zegary, stan dobry, • 1.500 zł. Wojcieszów, tel. 
075/751-17-40
FIAT 125p, 1990 r., 99 tys. km, 1500 ccm, biały, przegląd do 
11.2001 r., okrągłe zegary, tylna szyba ogrzewana, hak, alarm, 
1. w łaściciel, stan dobry, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/373-74-14
FIAT 126p, 650 ccm, turkusowy, • 1.800 zł. Legnica, tel. 
0606/32-67-60
FIAT 126p, 1978 r., piaskowy, gruba kierownica stan dobry, •.' 
800 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-64-88 
FIAT 126p, 1978 r. stan techniczny dobry, fotele kubełkowe, 
na chodzie, - 850 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
FIAT 126p, 1978 r. stan b. dobry, nowe szczęki, bębny, resor, 
opony, alternator, • 650 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-25 : 
FIAT 126p, 1978 r., 86 tys. km, 650 ccm, żółty, stan dobry, 
kubełkowe fotele, dmuchawa, dodatkowe światło .stop', gło
śniki Kenwood 80 W, bez dowodu rej., - 450 zł. Wrocław, td. 
0604/40-76-30
FIAT 126p, 1979 r., 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony, 
nowa deska rozdz., alternator, ,na chodzie* • 450 zł. Legnica, 
tel. 0605/85-58-00
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, czerwony, przegląd do 07.2001 
r., blacharka do poprawek, - 350 zł. Lubań ś l. , tel. 
075/721-72-23
FIAT 126p, 1979 r., 140 tys. km, 650 ccm, szary, • 450 zł. 
Lubin, tel. 0603/79-06-83
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, kolor wiśniowy, silnik po remon
cie, rejestracja, przegląd do 11.2001 r, - 950 zł. Wrocław, tel. 
071/785-97-14
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm RO, alarm + pilot, rozkładane 
siedzenia, zapłon w stacyjce, alternator, ogrzewana szyba, 
dmuchawa, otwierane tylne szyby, - 1.750 zł. Świdnica, tel. 
0607/24-38-41
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, seledynowy, alternator, zapłon 
w stacyjce, plastikowe zderzaki, hak, lotnicze fotele, po re
moncie układu kierowniczego, zarejestrowany, przegląd do 
14.03.2002 r, • 1.000 zł. Domanice, tel. 071/390-66-74 
FIAT 126p, 1980 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, przegląd do 
2002 r., gruba kierownica, zagłówki, dodatkowo drugi silnik 
kpi. + 2 koła, stan dobry, - 850 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-74-15
FIAT 126p, 1981 r., niebieski, zapłon w stacyjce, silnik po ka

pitalnym remoncie, plastikowe zderzaki, -1.200 zł. Płock, tel. 
0502/08-74-84
FIAT 126p, 1981 r., czerwony, kubełkowe fotele, hak hol., stan 
opon b. dobry, brak aktualnego przeglądu, dowód zatrzyma
ny przez policję, dowód tymaczasowy, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/789-51-47
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, seledynowy, lotnicze fotele, ha
logeny, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, bez przeglądu, 
części zamienne, - 700 zł. Świdnica, tel. 074/852-92-31 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie blachar
ki, lakieru; lotriicze fotele, ospoilerowany, atrakcyjny wygląd, 
stan dobry, - 1.000 zł. Bratoszów, tel. 074/836-91-73, 
0607/57-59-50
FIAT 126p, 1982 r., 600 ccm w ciągłej eksploatacji, stan do
bry. • 700 zł. Kłodzko, tel. 074/868-78-39 
FIAT 126p, 1982 r., 600 ccm, beżowy, - 800 zł. Nysa, tel. 
077/448-67-48 / '  -
FIAT 126p, 1982 r;, 15 tys. km, 650 ccm, czerwony, przegląd' 
do 11.2001 r., stan dobry, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-74-20,0600/34-30-81 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, biały, przegląd do 07.2001 r, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0603/76-59-82 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, benzyna biały, stan dobry, - 
800 zł. Wrocław, tel. 071/325-32-83 
FIAT 126p, 1982/83 r., 600 ccm, kolor groszkowy, lotnicze 
fotele, plastikowe zderzaki, napinacze pąsów, dodatkowy roz
rusznik ♦ 5 kół, przegląd do 11.2001 r., w ciągłej eksploatacji, 
nowe panewki, tłumiki, pierścienie, korbowody, hamulec, • 800 
zł. Głogówek, tel. 077/437-29-37 w godz. 18-21 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, bordowy, po remoncie silnika, 
nowe amortyzatory, lotnicze fotele, zapłon w  stacyjce, - 540 
zł. Bielawa, tel. 0607/15-81-14 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, w ciągłej eksploata
cji, - 1.000 zł lub zamienię. Ciechów, tel, 071/317-47-24, 
071/317-42-80
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm szerokie zderzaki, aktualny prze
gląd, stan dobry, - 1.200 zł. Jabłów, gm. Stare Bogaczowice, 
tel. 074/845-03-27
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, bordowy, ważny przegląd, po 
remoncie hamulców, nowe opony, fotele lotnicze, alternator,' 
1.300 zł. Księgienice Wlk., gm. Prusy, tef. 071/392-58-66 { 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, nowa deska rozdziel
cza i rozrusznik, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, zarejestro
wany, opłacony, -1.300 zł. Kurczów, tel. 071/393-21-13 
FIAT 126p, 1983 r. stan b. dobry, ubezpieczony, zarejestro
wany, garażowany, RO, nie wymaga napraw, -1.100 zł. Ła
giewniki, woj. wrocławskie, tel. 0606/85^94-81 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, benzyna, srebrny metalic, za
dbany, garażowany, ospoilerowany, lotka tylna, kierownica 
•sportowa, nowe lotnicze fotele, obicia na drzwi, halogeny 
przednie, po remoncie silnika, po remoncie blacharki, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, • 1.100 zł. Olszyna, woj. jelenio
górskie, tel. 0607/40-96-84
FIAT 126p, 1983 r., 120 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan do
bry, - 650 zł. Paczków, tel. 077/431-78-88,077/431-75-08 
FIAT 126p, 1983 r., 2 tys. km, 650 ccm, czerwony, po remon
cie silnika i blacharki, nowe opony i sprężyny, • 800 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-50-35
FIAT 126p, 1983 r., 35 tys. km, 594 ccm, benzyna, kolor pia
skowy, po remoncie i malowaniu w 2000 r., lotnicze siedze
nia, RO, stan dobry, -1.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-44-70

FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, niebieski, altęrantor, tylna szy
ba ogrzewana, stan dobry, • 600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-52
FIAT 126p, 1983 r. po tuningu silnika i zawieszenia, alterna
tor, -1.700 zł. Wieruszów, tel. 062/784-15-66,0605/52-60-10 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, stan blacharki dobry, sil
nik i skrzynia biegów dobra, ważne OC, cena 580 zł. Wro
cław, teł. 0501/40-31-54
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, orzechowy, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 341-68-09
FIAT 126p, 1983 r., 70 tys. km, 650 ccm, granatowy, stan do
bry, ospoilerowany, szerokie zderzaki, alternator, zadbany, ba
gażnik dachowy, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0601/83-47-50 
FIAT 126p, 1983/84 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, - 
1.700 zł. Paczków, tel. 077/431-37-39 po godz. 20 
FIAT 126p, 1983/90 r., 30 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebieski, 
po wymianie nadwozia i silnika w 1991 r., po remoncie w 1999 
r., lotnicze fotele (fabryczne), stan b. dobry, -1.050 zł. Wro
cław, tel. 393-91 -31 po godz. 16 
FIAT 126p, 1984 r., 50 tys. km, 650 ccm, benzyna żółty, al
ternator, w ciągłej eksploatacji, kpi. dokumentacja, przegląd 
do 09.2001 r., również OC, po wymianie przedniego zawie
szenia i hamuclów, • 650 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-88-77 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, wiśniowy, fotele lotnicze, alter
nator, reflektory H4, ogrzewana tylna szyba, • 1.000 zł. Le
gnica, tel. 076/723-06-56 lub 0606/95-78-80 
FIAT 126p, 1984 r., 70 tys. km, 650 ccm, popielaty, do małych 
poprawek blacharskich, alternator, nowy zbiornik paliwa, nowe 
opony, przegląd do 11.2001 r., stan dobry, - 800 zł. Lubawka, 
tel. 075/741-12-27
FIAT 128p, 1984 r., 120 tys. km, 652 ccm, żółty, w ciągłej eks
ploatacji, rejestracja do połowy listopada 2001 r., stan dobry, 
po remoncie silnika i blacharki, immobiiizer, hak, bagażnik, 
fotele lotnicze, uchylane tylne szyby, • 1.400 zł. Opole, tel. 
0609/08-28-24
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, jasnobrązowy, techn. sprawny, 
- 500 zł. Wrocław, tel. 071/372-72-07,0600/85-71-92 ; 
FIAT 126p, 1984 r., biały, po wymianie progów, zwrotnic i ole
ju, zapłon w stacyjce, szeroka deska rozdz., pasy z napina- 
czami, szyba ogrzewana, • 1.000 zł. Brzeg, tel. 0503/81-47-76 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, alternator, nowe Opo
ny, po remoncie silnika, po remoncie blacharki, stan dobfy, - 
1.200 zł. Jelenia Góra tel. 075/713-17-40 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, żółty, - 650 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-80-76
FIAT 126p, 1984 r. kubełkowe fotele, szyberdach, tylne szy
by uchylane, • 700 zł. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, etylina, żółty, przegląd do 
06.2001 r., po remoncie częściowym blacharki, stan silnika b. 
dobry, alternator, nowe amortyzatory, sprzęgło, stan b. dobry, 
nie wymaga remontu, -1.050 zł lub zamienię. Korfantów, tel. 
077/431-96-55,0603/34-53-17 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, pomarańczowy, w ciągłej eks
ploatacji, przegląd do 04.2002 r, • 950 zl. Legnica, tel. 
076/857-52-12
FIAT 126p, 1984 r., 66 tys. km, 650 ccm, biały, blacharka po 
remoncie i lakierowaniu, przegląd do 05.2002 r., II właściciel, 
-1.200 zł. Lwówek śląski, tel. 0609/06-73-01 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie przed
niego zawieszenia, ukł. hamulcowego, nowy akumulator i inne, 
• 1.300 zł. Radwanice k. Wrocławia, tel. 0609/49-96-15

r( UNIWER AUTO)

KUPI ZDECYDOWANIE KAŻDEGO

F I A T A  I 2 6  p
ROK I STAN TECHNICZNY OBOJĘTNY

WYPŁATA GOTÓWKI W CIĄGU 20 minut
WROCŁAW - 

• tel./fax 071/342-62-64, kom. 0-501 40 31 35
O P001555
mmmmmamtmmmKĘmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmm CZyiMS Całą dobę mtm

25.05.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 13

http://www.auton.pl


FIAT 126p, 1984 r., 70.tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, po remoncie kapitalnym blacharki i silnika, 2 opony 
przednie n a  gwarancji, nowy akumulator (na gwarancji); -
2.200 zł. Rychnów, woj. opolskie, tel. 0601/17-03-85 
FIAT 126p, 1984 r.t żółty, przegląd do 01.2002 r, • 1.000 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-52-96 po godz. 15 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, biały, sportowy silnik 45 KM, 
klatka, fotele kubełkowe Bimarco, pasy szelkowe, felgi 13*. 
obniżony, 4 halogeny, wieszak silnika, mała kierownica, przy-: 
stosowany do jazdy w KJS, • 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-55-13.0605/07-53-98 |
FIAT 126p, 1984 r., 62 tys. km, 650 ccrri, pomarańczowy, stan 
b. dobry, alternator, ważne OC i przegląd, - 450 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1984 r„ żółto-pomarańczowy, lotnicze fotele, opo
ny z 2000 r., przegląd do 27.03.2002 r., stan blacharki dobry,
-1.150 zł lub źamienię na komputer. Wrocław, tel. 311-49-92 
FIAT 126p FL, 1984/85 r., szałwiowy, stan b. dobry, karoseria 
z 1987 r., duży licznik, lotnicze fotele przednie i tylne, -1.800 
zł. Brzeg, tel. 0608/57-38-92
FIAT 126p, 1985 r:, 50 tys. km, 650 ccm, brązowy, szerokie 
zderzaki, hak, lotnicze fotele,RO, stan b. dobry, -1.200 zHub 
zamienię na Poloneza. Brzeg Dolny, tel. 0607/52-47-94 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, brązowy, reguł. wys. mocowa
nia pasów, lotnicze fotele, alternator, szerokie wloty, stan b. 
dobry, -1.000 zł. Michałów, tel. 076/817-42-09,0604/26-55-79 
FIAT 126p, 1985 r., 650'ccm;zielony, alternator, nowa deska 
rozdzielcza, lotnicze fotele, - 1.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
0603/20-78-38,075/731-71-73- 
FIAT 126p, 1985 r., biały, brak I biegu, po lakierowaniu, nowe 
opony, na gwarancji, -1.300 zł. Polkowice, tel. 076/845-04-09 
FIAT 126p, 1985 r., żółty, po tuningu, szerokie zderzaki, ku
bełkowe fotele, felgi 13*, alternator, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p, 1985 r., 103 tys. km, 652 ccm, benzyna, poma
rańczowy, I właściciel, przegląd do 08.2001 r, • 1.200 zł. Bo
rówki, tel. 076/817-27-96
RAT 126p, 1985 r., niebieski, stan b. dobry, szeroka deska, 
lotnicze fołele^asy bezwł., szerokie zderzaki, garażowany,.-.
1.300 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/48-30-13
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Dostawcze i Vany
Skoda Felicia Pickup
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Samochody z cenami 
do negocjacji!!!
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Brawa 1.6100 SX oto Błękit m.
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Szczegóły w salonie §
tel. (0-71) 355 45 99 §

AMICAR-SAMOCHODY
Z PEWNEJ RĘKI

FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm amortyzatory na gwarancji, kom
plet kół zimowych, szeroka deska, tylna szyba ogrzewana, 
żarówki H4, nowy układ hamulcowy, przegląd do 10.2001 r., 
wciągłej’«ksploatacji, -1.300 zł. Jemielno, tel. 065/544-72-47 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, benzyna* zielony, po remoncie 
blacharki i po lakierowaniu, stan b. dobry, -1.300 zł. Leszno, 
tel. 065/520-71-66
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, żółty, żarówki H4, stan opon b. 
dobry, przegląd do 03.2002 r., lotnicze fotele, alternator, nowy 
tłumik; II właściciel, gruba kier., nowe przeguby, • 1.200 zł. 
Lutomia Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0605/93-94-26 
FIAT 126p SKŁADAK, 1985 r., 600 ccm, bordowy, alternator, 
silnik Bambino, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 800 zl lub 
zamienię na większy. Marczów, woj. jeleniogórskie, tel. 
0607/37-73-03
FIAT 126p, 1985 r.. brązowy,, radio, zarejestrowany, bagaż
nik dachowy, • 1.550 zl lub zamienię na MZ 251, lub terenowy 
(UAZ). Mikoszowa, tel.. 074/858-90-52 
FIAT 126p, 1985 r., 30 tys. km, 650 ccm, niebieski, lotnicze 
fotele, szeroka deska rozdz. i zderzaki, alternator, nowe opo
ny, blacharka po remoncie, stan dobry, - 1.300 żł. Mirsk; tel. 
0606/31-37-89
FIAT 126p, 1985 r. deska nowego typu, po remoncie, alterna
tor, brak przeglądu, dó drobnych poprawek lakierniczych, - 
950 zł. Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-34 
FIAT 126p, 1985 r., pomarańczowy, po remoncie silnika, al

ternator, brak przeglądu, kpi. dokumentacja, • 600 zł. Siedli- 
mowice, tel. 074/850-48-79 po godz.20 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czarny, lotnicze fotele, po re
moncie blacharki, szerokie zderzaki, stan dobry, - 700 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-35-69 po godz. 15 
FIAT 126p, 1985 r., 7 tys. km, 650 ccm, niebiesko-żółty, silnik 
po tuningu, atrakc. wygląd, ważny przegląd, nowe opony i aku
mulator, dodatkowe halogeny, alternator, ospoilerowany, stan 
b. dobry, - 1.450 zł. Świebodzice, tel. 074/854-38-86 po 
godz. 16
FIAT 126p, 1985 r., 10 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, oryg. 
lakier, bez korowi, garażowany, konserwowany, II właściciel, 
przegląd 04.2002 r., opłacony, silnik nominał 10 tys. km, czar
ne zderzaki; zawiesz. z 1999 r.-, zimowe-opony, RM, stan ide
alny -1.650 zł. Wrocław, teL 071/361-95-65,0607/42-82-29 
FIAT 126p, 1985 r., 69 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, alternator, plastikowe zderzaki, radio, ważne OC i prze
gląd. • 550 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1985 r., 70 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, dużo 
wymienionych części, stan techn. b. dobry, zarejestrowany 
do 01.2002 r, - 850 zł. Wrocław, tel. 336-40-98,0601/24-61-15 
FIAT 126p, 1985/86 r., biały,-duża deska rozdzielcza, nowy 
akumulator, stan dobry, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-78-54 
FIAT 126p, 1985/86 r., pomarańczowy, po remoncie, pasy 
bezwł, - 850 zł. Żary, tel. 0604/26-54-53 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, deska rozdz. nowego typu, 
alternator, stan dobry. -1.500 zł. Starczów, tel. 074/816-07-52 
po godz. 19
FIAT 126p, 1986 r. po remoncie, przegląd do 05.2002 r, -1.500 
zl. Świdnica, tel. 074/852-92-32,0604/66-19-51 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
kompletna dokumentacja, nowe opony, zawieszenie, hak, do
datkowe światło .stop”, kołpaki, pokrowce, w ciągłej eksplo
atacji, zadbany, stan b. dobry, - 1.600 zł. Zębice, tel. 
071/311-54-94 po godz. 16,0608/70-50-14 
FIAT 126p, 1986 r., 110 tys. km, 650 ccm, niebieski, lotnicze 
fotele, alternator, szeroka deska, zarejestrowany, ubezpieczo
ny, stan dobry. -1.000 zł. Bolków, tel. 075/741-44-25 
RAT 126p, 1986 r.. 88 tys. km, 650 ccm, biały, nowe opony, 
po wymianie łańcuszka rozrządu, -1.500 zł. Bystrzyca Kłodz
ka. tel. 0605/74-21-69
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, kolor kremowy, dużo 
nowych części, żarówki H4, lotnicze fotele, dodatkowe świa
tło .stop’, RM, stan techn. b. dobry, - 2.000 zł lub zamienię. 
Długołęka, tel. 071/315:23-68.0609/06-37-80 
FIAT 126p. 1986 r., niebieski, stan dobry, -1.550 zł. Gajków, 
tel. 071/318-52-66,0603/34-42-31 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, duża deska rozdziel
cza, zapłon w stacyjce, II właściciel, w ciągłej eksploatacji, 
oryg. lakier, - 950 zł. Głogów, tel. 076/834-78-51 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, turkusowy metalic, po remoncie 
kapitalnym silnika, blacharki w 1999 r., ospoilerowany, przy
ciemniane szyby, lotnicze fotele, białe zegary, zapłon w sta
cyjce, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 3.000 zł lub zamie
nię na osobowy, do 1600 ccm, z dopłatą. Jelenia Góra, tel. 
0503/81-83-01 po godz. 14
FIAT 126p, 1986 r., 91 tys. km, 652 ccm, niebieski, stan do
bry, przegląd do 08.2001 r., sprawny, -1.000 zł. Ligota Wiel
ka, tel. 071/356-29-73/0609/40-33-49 
FIAT 126p FL, 1986 r., 650 ccm, benzyna, morelowy, po re
moncie silnika, skrzyni biegów i podzespołów, zapłon w sta
cyjce, nowa deska, pasy bezwł., alternator, tylna szyba ogrze
wana, do poprawek blacharsko-lakiemiczych, -1.600 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0600/32-56-81
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, nowy akumulator, szczę
ki, bębny hamulcowe, pó remoncie ukł. kierowniczego, sze
roka deska, gruba kierownica, lotnicze fotele, welurowa tapi
cerka, dmuchawa, stan b. dobry, zadbany, -1.350 zł. Oleśni
ca, tel. 071/315-53-56
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, lotnicze fotele, 
pasy bezwł., alternator, żarówki H4, stan dobry, - 700 zł. Strze
gom, tel. 0606/69-93-17
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, beżowy, -1.500 zł. Śmigiel, tel. 
065/518-00-98
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, szeroki 
licznik, szerokie zderzaki, zapłon w stacyjce, po regeneracji. 
zwrotnic, dmuchawa, alternator, w ciągłej eksploatacji, • 1.700 
zl. Środa Śląska, tel. 071/317-47-24,071/317-42-60 
FIAT 126p, 1986 r., 38 tys. km, 652 ccm, czerwony, alum. 
felgi, szeroka deska rozdz., rozkładane siedzenia, nowe bęb
ny, resor, ukł. hamulcowy, brak aktualnego przeglądu, stan 
dobry, - 1.150 zł. Wałbrzych, teł. 074/842-28-58, 
0602/35-61-24 *
FIAT 126p, 1986 r., 66. tys. km,. 650 ccm, wiśniowy, stan b. 
dobry, alternator, szeroka deska rozdzielcza, radio, lotnicze 
fotele, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p FL, 1986 r., 650 ccm, granatowy, pełny lifting* lot- • 
nicze fotele, -1.400 zl. Wrocław, tel. 0502/53-16-86 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, lotnicze fo
tele, dmuchawa, pasy bezwł., kołpaki, nadkola, -1.250 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0605/14-48-45 
FIAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, czerwony, przegląd do
01.02.2002 r., pełny lifting, stan idealny, - 1.750 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-51-99,0609/50-38-39 - 
RAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, biały, pełny lifting, stan b. 
dobry, - 1.650 zł. Sulisławice, gm. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-43-19
FIAT 126p, 1986/87 r. stan techn. b. dobry, deska rozdz. no
wego typu, alternator, blacharka do małych poprawek, - 900 
zł. Wrocław, tel. 345-42-97,0501/97-59-59 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, piaskowy, nowe opony, resory, 
amortyzatory, zbiornik paliwa, akumulator, fotele i tapicerka, 
stan b. dobry. • 2.600 z ł.., tel. 0609/51-40-27 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czarny, zapłon w stacyjce, dmu
chawa, lotnicze fotele, nowe opony, po remoncie blacharki, 
nowa skrzynia biegów, R O +głośniki, nowy akumulator, atrak
cyjny wygląd, - 1.750 zł. Bielawa, tel. 074/833-71-56, 
0608/77-92-44
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, alternator, szeroka 
deska rozdz., gruba kierownica, lotnicze fotele, tylna szyba 
ogrzewana, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, nowe opo
ny, • 1.900 zł lub zamienię na VW Golfa I. Bolesławiec, tel. 
0604/60-96-33
FIAT 126p, 1987 r., zielony, nowe blachy, szyberdach, szero
kie zderzaki, alternator, zapłon w stacyjce, przerobiony na Ele
ganta, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, - 1.550 zł. 
Kłodzko, tel. 074/814-79-81
FIAT 126p, 1987 r., 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, • 1.190 zł. 
Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-81-80,0607/74-21-33 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, zielony, stan dobry, deska rozdz. 
nowego typu, I właściciel, - 1.200 zł. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
FIAT 126p, 1987 r., 8 tys. km, 650 ccm, żółty, oryg. blacharka,

zadbany, atrakc. wygląd, po remoncie silnika i skrzyni bie
gów oraz ukł. hamulcowego, • 2 .500.zł. Nysa, tel. 
077/435-27-51.0608/85r45-54 ~
FIAT 126p, 1987 r., 79 tys. km, 650 ccm, jasny, stan techn. 
idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, 
alternator, zapłon w stacyjce, - 2.100 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, orzechowy, po remoncie I prze
glądzie, nowe tablice, stan dobry, - 1.550 zł. Wrocław, teł. 
0606/76-72-30
FIAT 126p, 1987 r.,650 ccm, niebieski, po remoncie, -1.800 
zł. Błota, gm. Lubsza, tel. 077/411-80-12 
FIAT 126p, 1987 r., 65 tys: km, 650 ccm’ czerwony, stan pod

zespołów i blacharki b. dobry, po przeglądzie, sprawny,'w cią
głej eksploatacji, • 1.100 zł. Długołęka, tel. 071/398-78-68 po 
godz. 16
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, kolor piaskowy, tylna . 
szyba ogrzewana, zarejestrowany, stan dobry, • 1.750 zł. Ja
sień, woj. zielonogórskie, tel. 0600/31 -78-50 
FIAT 126p, 1987 r., 156 tys. km, 650 ccm, benzyna, kremo-' 
wy, stan b. dobry, nowe sprzęgło i docisk, szeroka deska, tyl
na szyba ogrzewana, - 1.800 zŁ- Jelenia Góra, tel; 
075/752-30-87
FIAT 126p, 1987 r. do remontu blacharki, - 600 zł. Kłodzko, 
tel. 0607/11-88-18
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, kolor piaskowy, po liftingu, II 
właściciel, stan dobry, - 1.550 zł. Krapkowice, tel. 
077/466-95-88
FIAT 126p, 1987 r„ żółty, oryg. lakier, halogeny, szerokie zde
rzaki, RM, fotele lotnicze, zapłon w stacyjce, alternator, po 
wymianie amortyzatorów, łożysk, tył szczęki, atrakc. wygląd •
1.700 zł. Mściwojów, tel. 076/872-83-10 
FIAT 126p, 1987 r. deska rozdzielcza nowego typu, alterna
tor, zapłon w stacyjce, po remoncie kapitalnym silnika, stan 
dobry, • 1.500 zł. Mysłaków, gm. Marcinowice, tel. 
074/850-57-84
FIAT 126p, 1987 r., 61 tys. km, czerwony, zadbany, opłacę 
podatek, • 1.250 zł. Oleśnica, tel. 0502/50-37-30 
FIAT 126p, 1987 r., 68 tys. km, 650 ccm, żółty, RO, nowe opo
ny, alternator, zarejestrowany, stan dobry, - 1.800 zł. Opole, 
tel. 077/455-05-71
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, kość słoniowa, deska rozdziel
cza nowego typu, lotnicze fotele, alternator, nowy akumula
tor, po remoncie kapitalnym silnika i przedniego zawiesze
nia, -1.750 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-70-09 
FIAT 126p, 1987 r„ 650 ccm, stalowy, szeroka deska roz
dzielcza. stan b. dobry, -1.500 zł. Paczków, tel. 0604/94-27-35 
FIAT 126p, 1987 r., 56 tys. km alternator, nowe fotele i waha
cze, nowy układ kierowniczy i półosie, nowe łożyska, głowica 
z  99 r, -1.500 zł. Prusy k. Strzelina, tel. 071/392-63-30 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie w 2000 
r. blacharki, silnika, skrzyni biegów i zawieszenia, 2 nowe 
opony, lotnicze fotele, RO, garażowany, stan idealny, żarówki 
H4 + halogeny, - 2.000 zł. Rakowice W ielkie, tel. 
075/782-32-73 po godz. 17
FIAT 126p, 1987 r., 104 tys. km, beżowy, zarejestrowany, 
sprawny technicznie, -1.400 zł. Słup, tel. 071/317-68-06 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, żółty, lotnicze fotele, szerokie 
zderzaki, stan dobry, • 1.200 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/775-57-21,075/781-60-80 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie blachar- 
ki i silnika, do małych poprawek lakierniczych, opony, -. 1.550 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-89-03,0604/31-50-50 
FIAT 126p, 1987 r., 86 tys. km, 650 ccm, niebieski/ stan do
bry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0606/21-89-17 
FIAT 126p, 1987 r„ 66 tys. km, 650 ccm, żółty, stan b. dobry, 
alternator, radio, plastikowe zderzaki, lotnicze fotele, - 750 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-35
RAT 126p, 1987/88 r., 650 ccm, zielony, oryg. lakier, nowe

a a n n

błotniki, pełny lifting, radio, alternator, hak, w ciągłej eksplo
atacji, -1.200 zł. Piszkawa, tel. 071/398-75-80 
FIATs126p, 1987/88 r., 67 tys. km do lakierowania lewe drzwi 
i klapa, -1.600 zł. św. Katarzyna, teł. 071/311-64-70 
FIAT 126p, 1987/92 r., żółty, stan techn. dobry, -1.800 zł. Koż- 
lice. tel. 076/843-44-75
FIAT 126p, 1988 r., 652 ccm, biały, szeroka deska rozdz. i 
zderzaki, • 1.400 zł., tel. 0607/58-48-58 
FIAT 126p, 1988 r., 652 ccm, biały, szeroka deska rozdz., 
nowe opony, stan dobry, • 1.250 zł. Góra, tel. 0607/58-48-58 
FIAT 126p, 1988 r., 60 tys. km, 650 ccm, niebieski, elektron, 
zapłon, deska rozdz. nowego typu, nowy akumulator i opony, 
alternator, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, wymieniona 
karoseria w 1991 r., stan dobry, - 1.500 zł. Kłodzko, tel. 
0603/19-42-71
FIAT 126p, 1988 r„ ceglany, alternator, deska rozdz. nowego 
typu, lotnicze fotele, stan b. dobry, • 1.650 zł lub zamienię. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-62-76,0602/85-29-65 
FIAT 126p, 1988 r.. 650 ccm, benzyna, bordowy, stan techn. 
b. dobry, deska rozdz. nowego typu, nowy akumulator, alter
nator, zadbany, atrakc. wygląd. -1.600 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
FIAT 126p, 1988 r.. 80 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowe opo
ny, nowy akumulator, tylna szyba ogrzewana, boczne szyby 
uchylane, RO, głośniki, stan techn. dobry, -1.800 zł. Biskupi
ce, tel. 0502/40-09-97
FIAT 126p, 1988 r., 62 tys. km, 650 cćm, seledynowy, pełny 
lifting, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-10-95,0604/82-79-82 
RAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, żółty, po remoncie blacharki 
i malowaniu, nowe opony, nowy akumulator, lotnicze fotele, 
obrotomierz, - 2.200 zł lub zamienię na Renaulta 5, uszko
dzony, do 1.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/33-94-97 
FIAT 126p, 1988 r., 89 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny 
lifting, zapłon w stacyjce, nowy akumulator, po remoncie sil
nika, RM, • 2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-43-39 
FIAT 126p, 1988 r., 60 tys. km, 650 cćm, niebieski, deska 
rozdz. nowego typu, zapłon w stacyjce, nowy akumulator, al
ternator, dmuchawa, nowe opony, stan dobry, -1.500 zł. Kłodz
ko, tel. 0603/19-42-71
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, zielony, zarejestrowany do
09.2001 r., pełny, lotnicze fotele, dmuchawa, tylna szyba 
ogrzewana, ciemne szyby, halogeny, • 1.700 zł lub zamienię 
na przyczepę bagażową albo lawetę. Kłodzko, tel. 
0603/16-55-95
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, beżowy, alternator, zapłon w 
stacyjce, szeroka tablica rozdzielcza, nowe opony (2 szt.), 
lotnicze fotele, szerokie zderzaki, garażowany, radioodtwa
rzacz, przegląd do 04.2002 r., zadbany, stan b. dobry, - 2.200 
zł. Legnica, tel. 076/857-45-29 
FIAT t26p, 1988 r., biały, oryg. lakier, nowy akumulator (gwa
rancja), rozkładane lotnicze fotele, alternator, nowy ukł. wy
dechowy, 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„ 650 ccm, benzyna, biały, lotnicze fotele, 
szerokie zderzaki, zapłon w stacyjce, blacharka do remontu, 
-1.900 zł. Nysa, tel. 077/435-66-62
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SAMOCHODY UŻYWANE W ROZLICZENIU
U .  
1 ...

......M ARKAu
.......FIAT........

................ MODEL ...

...... CINOUECENTO ...
... AUT.EXP........ ROK ... 

.... 1995 ...
.......... C EN A ....
...... 10700,00....

...............  KOLOR

........CZERWONY
... PRZEBIEG 
........  85 000

? .......f ia t ____ ______ MAREA 1,6 ... ........ A E ... .... 1998 ........  32 500,00.... ____GRAFITOWY ____  50 000
3 .......f ia t  ....... ...............  UNO 0,9 ... .... 1991 ...____ 6100,00.... ......... NIEBIESKI ........  89 000
4 __FIAT........__CINOUECENTO ... ______A E ... .... 1998 ......... 12900,00....______NIEBIESKI ........  39 500
5 ____FIAT____ ..... CINOUECENTO ... .... 1995 ...__  10900,00.... ..... NIEBIESKI MET ____  77 600
6 .......O PEL...... ................CORSA ... .... 1988 ...___  6000,00 ..........WIŚNIOWY ........  49 500
7 ......... FIAT....... ..... CINOUECENTO ..............A E ... .... 1997 ...__  12400,00.... ........CZERWONY ........  50 000
8 ... __FIAT........ CINOUECENTO 0,9 ... .... 1993 .......  10000,00.... .......... NIEBIESKI ........  85000
9 i........ FIAT.... . ...„ CINOUECENTO ..............AE ... .... 1997 ...|.... 12100,00 .... .........MALINOWY ........  38 000
10 .... . FIAT....................... UNO 899 ... ...........A E .... .... 2000 ...__  20 600,00... ..........WIŚNIOWY .........  10600
11 .......DAEWOO .............. TICO D X ... 1993 ...___  8900,00...............  SREBRNY _____ 40000
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MOTOR-POL - dealer FIATA

LEGNICA, 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

U

FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, alternator, dmucha
wa, zapłon w stacyjce, listwy boczne, szerokie zderzaki, ga
rażowany, zadbany, stan b. dobry, -1.700 zł. Starczówek, gm. 
Ziębice, tel. 0604/65-71-42
RAT 126p, 1988 r., 9 tys. km, 650 ccm, czerwony, po remon
cie silnika, po wymianie amortyzatorów, opon, kolumny kie
rowniczej, sportowy wydech, lotnicze fotele, stan dobry, - 2.250 
zł. Twardogóra, tel. 0605/60-33-14 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, po remon
cie hamulców, nowy akumulator (gwarancja), garażowany, 
lotnicze fotele, techn. sprawny, przegląd do 2002 r, • 1.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-72-73,0605/65-58-22 
FIAT 126p FL. 1988 r. I właściciel, szerokie zderzaki, nowy 
typ deski rozdzielczej, lotnicze fotele, po lakierowaniu, książ
ka serwisowa stan b. dobry, - 2.150 zł. Wrocław, tel. 
0607/82-97-45
FIAT 126p, 1988 r., czerwony, alternator, pasy bezwł., szero
kie zderzaki, ważny przegląd, stan b. dobry, • 1.400 zł. Wro
cław, tel. 0605/92-76-48
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, jasnozielony, pełny lifting, 
lotnicze fotele, garażowany, konserwacja, stan b. dobry, -
1.750 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-33-43 
FIAT 126p FL, 1988/89 r„ 30 tys. km, 650 ccm, biały, garażo
wany, zadbany, plastikowe nadkola, alarm + pilot, stan b. do
bry, -1.850 zł. Boguszów-Gorce, tel; 074/844-87-29 
FIAT 126p, 1988/89 r., czerwony, stan b. dobry, szeroka de
ska, alternator, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, po remon
cie podłogi i nadwozia, bagażnik dachowy, atrakcyjny wygląd, 
-2.100 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/48-30-13 ,
FIAT 126p, 1988/89 r., 95 tys. km, 650 ccm, czerwony, szero
ka deska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrze
wana, dmuchawa, nowy układ hamulcowy, stan silnika b. do
bry, lampy H4, alternator po wymianie łożysk, - 2200 zł. Nysa, 
tel. 077/435-45-79 po godz. 15 
FIAT 126p, 1988/90 r., 650 ccm, zielony, konserwacja,' prze
gląd do 03.2002 r., garażowany, II właściciel; stan b. dobry, -
2.300 zł. Chojnów, tel. 076/819-13-04 
RAT 126p, 1989 r., 85 tys. km, 650 ccm, biały, szyberdach, 
lotnicze fotele, skrzynia 94 r, -  2.000 zł. Chocz, tel. 
062/741-59-60,0608/14-82-07 
FIAT 126p, 1989 r., 100 tys. km, 650 ccm, niebieski, szyba 
tylna ogrzewana, wymieniony gażnik, zapłon, amortyzatory, 
resor, zwrotnice, przegląd do 01.2002 r, -1.800 zł lub zamie
nię na Poloneza, z inst. gazową, możliwa dopłata. Lubin, tel. 
076/846-17-78,0606/30-24-58 
RAT 126p, 1989 r., granatowy, stan idealny, - 2.500 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0608/11-45-96 
FIAT 126p, 1989 r., biały, ważny przegląd, koła 13”, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, hak, stan do
bry, -1.700 zł. Minkowice Oławskie 1a, gm. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0607/25-14-56
FIAT 126p FL, 1989 r., 78 tys. km, 650 ccm, biały, nowy układ 
hamulcowy, nowa głowica silnika, stan dobry, przegląd do
4.05.2002 r, - 2.500 zł. Opolno Zdrój, tel. 075/773-83-39 lub. 
0603/64-20-99
FIAT 126p, 1989 r., 58 tys. km, 650 ccm, kość słoniowa, lotni
cze fotele, nowy akumulator, nowy gażnik (gwarancja), za
płon w stacyjce, deska rozdzielcza nowego typu, alternator,' 
tylna szyba ogrzewana, - 2.700 zł. Trzebień, tel. 075/736-55-44 
FIAT 126p, 1989 r., 103 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny 
lifting, oryginalny lakier, lotnicze fotele, garażowany, plastiko
we nadkola, części, - 2.100 zł. Wołów, tel. 071/389-31-36 i 
FIAT 126p, 1989 r. stan techn. dobry, garażowany, - 2.200 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-41-00 
FIAT 126p,1989 r., 650 ccm. czerwony, pełny lifting, szyber
dach, stan dobry, - 1.600 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
0602/19-44-63
FIAT 126p, 1989 r., 89 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, stan 
b. dobry, lotnicze fotele, dodatkowe światło .stop',. RM Phi
lips, pasy bezwł., alternator, dmuchawa, nadkola, żarówki H4, 
zapasowy gażnik i dwa amortyzatory tylne, po remoncie skrzy
ni biegów i zwrotnic, przegląd do 05.2002 r, - 2.200 zł. Dzier
żoniów. tel. 074/831-13-80
FIAT 126p, 1989 r.. 5 tys. km, czerwony, po remoncie silnika, 
zadbany, stan b. dobry, ♦ 2.400 zł. Gryfów Śląski, tel. 
0606/28-97-37
FIAT 126p, 1989 r., 13 tys. km, 652 ccm, biały, alum. felgi + 2 
opony zimowe z felgami, hak, zapłon w stacyjce, deska rozdz. 
nowego typu, pasy bezwł., alternator, po remoncie silnika, ga
rażowany, - 2.000 zł. Jaworzyna śląska, tel. 0600/33-73-75 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, tylna szyba ogrzewana, 
pasy bezwł., lotnicze fotele, dmuchawa, - 1.400 zł. Leszno, 
tel. 065/526-19-46
FIAT 126p, 1989 r., 26 tys. km, jasnobeżowy, hak, nowe opo
ny, pełny lifting, przegląd do 05.2002 r., tylne pasy, uchylne 
szyby, stan dobry, • 2.400 zł. Lwówek Ś ląski, teł. 
075/782-58-60
FIAT 126p, 1989 r., czerwony, alternator, szeroka deska rozdz,
-1.800 zł. Mierzwin, tel. 075/736-12-17 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, zapłon w stacyjce, 
alternator, dmuchawa, szerokie zderzaki, tylna szyba ogrze
wana, lotnicze fotele, nowe amortyzatory, stan b. dobry, • 1.950 
zł. Polkowice, tel. 076/845-47-89 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm. oliwkowy, zapłon w stacyjce, 
alternator, deska rozdz. nowego typu, szerokie zderzaki, stan 
dobry, -1.900 zł. Sobótka, tel. 071/391-04-80

FIAT 126p, 1989 r., szary, pełny lifting, nowe opony, lotnicze
fotele, - 2.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-17-23
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, ważny
przegląd, zadbany, stan b. dobry, - 1.950 zł. Świdnica, tel.
074/853-15-04
FIAT 126p FL, 1989 r., 14 tys. km, 650 ccm, beżowy, po re
moncie silnika i skrzyni biegów, zwrotnic, sprzęgła, rozrządu, 
hamulców, RM, fotele lotnicze, akumulator 1-roczny, zapłon 
w stacyjce, alternator, dmuchawa, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
^Świebodzice, tel. 074/854-36-50 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, alter
nator, lotnicze fotele, immobiiizer, rozruch w stacyjce, szero
kie zderzaki, tylna szyba ogrzewana, po remoncie blacharki i 
lakierowaniu, przegląd do 04.2002 r, - 2.400 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-55-31
FIAT 126p, 1989 r., 71 tys. km, 650 ccm, czerwony, po re
moncie blacharki, stan techn. b. dobry, -1.900 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 071/784-34-11 
FIAT 126p, 1989 r., 82 tys. km, 650 ccm, biały, stan do Wy, 
rozruch w stacyjce, napinacze pasów, RM + głośniki, dmu
chawa, odcięcie zapłonu, ogrzewana tylna szyba, • 1100 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-16-62,0503/87-67-18 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, biały, lotnicze fotele, ważny 
przegląd, po remoncie silnika, stan silnika i skrzyni biegów b. 
dobry, -1.350 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 65 tys. km, 700 ccm, bordowy meta-' 
lic, po remoncie zawieszenia i hamulców, nowe tablice, lotni
cze fotele, przegląd do 2002 r., stan dobry, - 1.900 zł. Wro
cław, tel. 071/787-38-09,0607/47-72-40 *
FIAT 126pr 1989 r., 85 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, lotni- 
cze fotele, hak, tylna szyba ogrzewana, szeroka deska rozdz., 
stan dobry, garażowany, • 1.500 zł. Zawonia, tel. 
071/399-77-08
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, fotele 
kubełkowe, alarm, zapłon w stacyjce, dmuchawa, po remon
cie zawieszenia, nowe opony, nadkola, sprzęgło, zadbany, 
stan b. dobry, - 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-52-65 
FIAT 126p BIS, 1989/90 r., 700 ccm, biały, I rejestracja w 90 
r., stan opon b. dobry, stan techniczny dobry, -1.550 zł. Wro
cław, tel. 071/357-69-8t, 0607/82-97-45 
FIAT 126p, 1990 r., 100 tys. km, biały, stan b. dobry, - 2.200 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-74-28 
FIAT 126p FL, 1990 r., 80 tys. km, czerwony, stan b. dobry, -
2.300 zł. Oleśnica, tel. 071/398-44-32
FIAT 126p FL, 1990 r.. 84 tys. km, 650 ccm, czerwony, gara
żowany, przegląd do 03.2002 r., lotnicze fotele, nowe opony, 
gażnik, głośniki, nowe amortyzatory, dmuchawa, bez wypad
ku, - 2.600 zł. Bogatynia, tel. 075/774-17-97 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, niebieski, rozkładane siedze
nia, pasy bezwładnościowe, zapłon w stacyjce, - 2.400 zł. 
Goszcz, tel. 071/398-71-63
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, beżowy, tylna szyba ogrzewa
na, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, zapłon w stacyjce, 
alternator, pasy bezwł.; stan b. dobry, - 2.400 zł. Górzyn, woj. 
zielonogórskie, gm. Lubsko, tel. 0605/54-73-20 
FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km, 652 ccm, kolor groszkowy, 
oryg. lakier, bez wypadku, pełny lifting, nadkola, RO Pioneer 
z panelem, • 2.850 zł. Grodków, woj. opolskie, tel. 
0604/09-15-64
FIAT 126p FL, 1990 r., 110 tys. km, 650 ccm, niebieski, po 
remoncie silnika, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchyla
ne, szerokie zderzaki, dmuchawa, zapłon w stacyjce, halo
geny, radio, -1.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/54-76-75 
FIAT 126p, 1990 r., 40 tys. km, benzyna, czerwony, tylne szy
by uchylane, garażowany, stan idealny, - 2.600 zł. Legnica, J t , 
tel. 076/855-02-79 po godz. 20,0607/47-95-79 ^
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czerwony, alternator, deska 
rozdz. nowego typu, zapłon w stacyjce, pasy bezwł., dmu
chawa, tylne szyby uchylane, szerokie zderzaki, bagażnik da
chowy, pokrowce, kołpaki, listwy boczne, stan b. dobry, • 2.100 
zł. Lubin. tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
FIAT 126p, 1990 r., 74 tys. km. 650 ccm, benzyna, beżowy, 
zapłon w stacyjce, alternator, szerokie zderzaki, dmuchawa, 
po remoncie zawieszenia przedniego, nowe opony, przegląd 
do 05.2002 r., stan techn. dobry, • 2.200 zł. Lubin, tel. 
076/846-45-51,0601/83-56-34 
FIAT 126p, 1990 r., 47 tys. km, 650 ccm, czerwony, przegląd 
do 2000 r., alternator, lotnicze fotele, plastikowe nadkola, po 
remoncie silnika, nowy akumulator i resor, żarówki H4, - 2.600 
zł. Lubin j, tel. 076/847-38-54,0606/61-45-30 
FIAT 126p, 1990 r„ czerwony, atrakc. wygląd, szerokie zde
rzaki, zapłon w stacyjce, alternator, RM, tylna szyba ogrze
wana, stan b. dobry, • 2.600 zł. Oleśnica, tel. 0600/35-36-53 
FIAT 126p, 1990 r., 70 tys. km, 650 ccm, granatowy, lotnicze 
fotele, dodatkowe światło .stop", radio, zadbany, garażowa
ny, po /emoncie, przegląd i ubezpieczenie do 12.2001 r, •
2.300 zł. Rawicz, tel. 0608/05-12-90,0504/92-00-67
FIAT 126p, 1990 r., 76 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, nowe opony, szeroka deska rozdzielcza, alternator, lot- 
nicze fotele. - 2.800 zl. Stronie Śl.. tel. 0600/60-76-53 
FIAT 126p, 1990 r„ 50 tys. km I właściciel, najbogatsza wer
sja, po remoncie, oryg. lakier, nowe zwrotnice i amortyzatory, 
konserwacja, - 2.800 zł. Strzelin, tel. 0601/17-38-59, 
0608/16-71-83
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, niebieski, oryg. lakier, bez  ̂
wypadku, pełne wyposażenie, tylne szyby uchylane, lotnicze
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KREDYTY SAMOCHODOWE 
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Atrakcyjne kredyty mieszkaniowe od 6,51 X*
• do 100% wartości pojazdu nowego
• okres kredytowania do 9 lat*
•  kredyty mieszkaniowe do 20 lat*
• bez pierwszej wpłaty

8,51% W SKALI ROKU!!
j szczegółow ych informacji udzielą Państwu pracownicy firmy PoICredit
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UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE

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

fotele, po przeglądzie, stan b. dobry, - 2.750 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-60-63,0603/43-82-66 
FIAT 126p BIS, 1990 f., 77 tys. km, 700 ccm, niebieski, obro* 
tpmierz, halogeny, zadbany, garażowany, stan blacharki b. do
bry, stan b. dobry,'- 2.300 zł. Świebodzice, tel. 074/854-15-84, 
0606/78-60-45
FIAT 126p, 1990 r., 47 tys. km, 650 ccm, biały, fotele lotnicze, 
garażowany, stan techniczny idealny, oryg. lakier, - 3.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1990 r., 25 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan do
bry. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-35-61 
FIAT 126p, 1990 r., 31 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan ideal
ny, zadbany, pełne wyposażenie, bez wypadku, nowe siedze
nia, sportowy tłumik, książka serwisowa, - 3.300 zł. Wrocław, 
tel. 0604/56-29-35
FIAT 126p BIS, 1990 r., 70 tys. km, 703 ccm, niebieski, nowe 
amortyzatory i opony, po remoncie silnika i zawieszenia, lot
nicze fotele, zarejestrowany, stan b. dobry, - 2.200 zł. Wro
cław, tel. 071/781-85-14,0606/16-73-15 - 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, biały, zadbany, pełny lifting, 
lotnicze fotele, nowe opony, plastikowe nadkola, zapłon w sta
cyjce, alternator, szerokie zderzaki, stan b. dobry, - 2.600 zł. 
Złoty Stok, tel. 074/817-50-82,0603/76-55-88 
FIAT 126p, 1990/91 r., 115 tys. km, 650 ccm, biały, po remon- 
cie.ukł. kierowniczego, nowe opony, tylna szyba ogrzewana, 
zapłon w stacyjce, garażowany, nowy akumulator, stan b. do- 
bty, - 2.500 zl. Bukowa Śl., tel. 077/419‘ 11-30 
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 69 tys. km, 650 ccm, benzyna, nie
bieski, lifting, lotnicze fotele, boczne szyby uchylane, lampy 
przednie H4, pasy bezwł., plastikowe nadkola, przegląd do 
2002 r., 2 nowe opony, po remoncie blacharki, po lakierowa
niu, - 2.950 zł. Grodków, tel. 077/415-9(K09'po godz. 16 
FIAT 126p FL, 1990/91. r., 51 tys. km, 650 ccm, niebieski, peł
ny lifting, oryg. lakier, nowe opony, nowy akumulator, I właści
ciel, garażowany, przegląd do 05.2002 r., stan b. dobry, • 2.750 
zł. Strzelin, tel. 0608/40-49-78 

-^ IAT  126p, 1990/91 r., 650 ccm, biały (krata), oklejony, atrakc. 
tPwygląd, kubełkowe fotele, uchylne szyby, dodatkowe światło 

stopu, nie wymaga napraw, - 2.800 zł lub zamienię na sam. 
uszkodzony, Poloneza Caro. Wałbrzych, tel. 074/848-11 -28, 
0605/74-73-41 .
FIAT 126p, 1990/91 r., 31 tys. km, 650 ccm, żółty, po tuningu, 
stylizacja nadwozia, rasowany silnik, oryginalny przebieg, bez 
wypadku, - 3.150 zł. Wrocław, tel. 071/342-16-15 
FIAT. 126p, 1991 r.. beżowy, stan b. dobry, prawy próg do wy
miany, -1.700 zł. Kalisz, tel. .0600/37-08-02 
FIAT 126p, 1991 r., 65 tys. km, 650 ccm, biały, dodatkowe 
światło .stop*, pokrowce, nowe szczęki hamulcowe i łańcu
szek rozrządu, - 2.900 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento 
1995/96 r. Leszno, tel. 065/529-30-14 
FIAT 126p, 199.1 r.. 650 ccm, czerwony, zadbany, dużo no
wych części w tym zmieniony rozrząd, lotnicze fotele, hak, 
stan dobry, - 2.900 zł. Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 
0600/45-05-88
FIAT 126p, 1991 r., 71 tys. km, 652 ccm, czerwony, fotele 
lotnicze, przegląd do 12.2001 r., dodatkowe opony zimowe, 
nowy akumulator, po remoncie silnika i zawiesz., zadbany - 
2.600 zł. Wałbrzych, tel. 0601/18-14-91.
FIAT 126p, 1991 r., 69 tys. km, 650 ccm, biały, oryginalny

lakier, stan idealny, nowy akumulator, - 2.600 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0607/59-21-70

f^lAT 126p. 1991 r., 93 tys. km, 652 ccm, czerwony, oryginal
ny lakier, nowe opony, lotnicze fotete, odcięcie zapł., dodat
kowe światło .stop’ , plastikowe nadkola, - 3.150 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-84-64
FIAT 126p, 1991 r., 63 tys. km, 650 cćm, benzyna, niebieski, 
pełny lifting, stan b. dobry, - 3.100 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-44-78,0502/66-85-41 
FIAT 126p, 1991 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, mało eks
ploatowany, nowy akumulator, nowe opony, po wymianie ole
ju i łańcuszka rozrządu, radio, stan idealny, • 3.200 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-83-62
FIAT 126p BIS, 1991 r., - 2.500 zł. Krzyżanowice, tel. 
071/387-80-13,0502/14-49-80 
FIAT 126p FL, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm, groszkowy, stan 
idealny, atrakcyjny wygląd, zadbany, RO Kenwood, nowy aku
mulator, lotnicze fotele, - 3.400 zł. Legnica, tel. 076/866-46-84 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, ceglasty, nowe opony, stan b. 
dobry, atrakcyjny wygląd, na gwarancji, radioodtwarzacz, - 
3.000 zł. Lubań, tel. 0602/75-93-81 
FIAT 126p, 1991 r., 56 tys. km, 650 ccm, zielony, stan dobry, 
przegląd do 04.2002 r. • 2.800 zł lub zamienię na diesla lub 
Poloneza z  inst. gazową, w cenie do 6.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-18-11
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, biały, stan b. dobry, • 3.500 zł 
lub zamienię na Poloneza po 1994 r.. Pielgrzymka, tel. 
076/877-57-32
FIAT 126p, 1991 r., 78 tys. km, 650 ccm, biały, • 2.200 zł. 
Pogorzeliska, tel. 076/817-12-48 

^ lAT 126p BIS, 1991 r., niebieski, wersja włoska, po remon
cie silnika, hamulców i podzespołów, nowy akumulator, - 2.600 
zł. Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-34 
FIAT 126p EL, 1991 r., 90 tys. km, 650 ccm, czerwony, za

dbany, lotnicze fotele, nowy resor i łożyska, - 2.800 zł lub za
mienię na Poloneza. Wałbrzych, tel. 074/665-10-68 
FIAT 126p FL, 1991 r., 65 tys. km, 650 ccm, niebieski, oryg. 
lakier, II właściciel, książka gwarancyjna, wysokie fotele, kon
serwacja, plastikowe nadkola, bez korozji, stan idealny, - 3.200 
zł. Wałbrzych, tel. 074/844-95-62 
FIAT 126p, 1991 r., 71 tys. km, 652 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, przegląd do 12.2001 r., kpi. opon zimowych, nowy aku
mulator, po remoncie silnika i zawieszenia, zadbany, • 2.600 
zł. Wałbrzych, tel. 0601/18-14-91 
FIAT 126p, 1991 r. po kapitalnym remoncie, - 3.000 zł. Wią
zów, tel. 0603/10-64-17
FIAT 126p, 1991 r. stan b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/53-68-64
FIAT 126p, 1991 r., 58 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, alternator, zapłon w stacyjce, szeroka deska rozdziel
cza, lotnicze fotele, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1991 r., 34 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan ideal
ny, nowe opony, lotnicze fotele, nowy akumulator, • 3.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-10-81 po 16 
FIAT 126p SKŁADAK, 1991 r., czerwony, do małych popra
wek blacharki, brak tylnego zderzaka, „na chodzie’ , • 1.300 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-26-56 
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm, zielony, przegląd do 
03.2002 r., pełny lifting, akumulator na gwarancji, atrakcyjny 
wygląd, dobre opony, - 2.350 zł lub zamienię na motocykl do 
600 ccm albo na sprzęt RTV. Kłodzko, tel. 0606/28-65-73 
FIAT 126p, 1991/92 r., 650 ccm, czerwony, szyby tylne uchy
lane i przyciemnione, halogeny, konserwowany, po wymianie 
ukł. hamulcowego, pełny lifting, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, - 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-27-64 
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm, biały, :pryg. lakier, bez 
wypadku, II właściciel, po remoncie układu kierowniczego, 
dmuchawa, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, stan 
b. dobry. - 2.650.zł. Wrocław, tel. 071/357-69*81 po godz. 20, 
0607/82-97-45
FIAT 126p FL, 1992 r., 650 ccm, czerwony, nadkola od nowo
ści, stan tech. b. dobry, - 3.400 zł lub zamienię. Kamieniec 
Ząbk., tel. 074/816-09-82
FIAT 126p, 1992 r., 100 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo
ny, garażowany, nadkola, RO, lotnicze fotele, bez wypadku, 
stan opon dobry, przegląd do 12.2001 r, - 2.800 zł. Nowa Sól, 
tel. 068/387-37-28,0502/15-44-75 
FIAT 126p FL, 1992 r., 650 ccm, czerwony, nowe opony i aku
mulator, RM, nadkola, tylna szyba ogrzewana, garażowany, 
do małych poprawek lakiernicznych. stan dobiy, - 2.800. zł. 
Nysa, tel. 077/448-37-57,0604/09-16-43 
FIAT 126p FL, 1992 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, lotnicze fotele, radio, zadbany, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p SKŁADAK, 1992 r., 57 tyś. km, 65Ó ccra, czeń/vo- 
ny, techn. sprawny, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, riówe 
opony, radio, alarm, zapłon w stacyjce, - 1.400 żł. Wrocław, 
tel. 071/330-27-14
FIAT 126p, 1992/93 r., 57 tys. km, 650 ccm, biały, kpi. doku
mentacja, oryg. lakier, bez wypadku, nowe opony, szerokie 
zderzaki, nadkola, RM, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, - 
2.900 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68,0606/50-04-52,

FIAT 126p, 1993 r., 75 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan ide
alny, - 3.850 zł. Strzelin, tel. 0606/21-95-33 
FIAT 126p, 1993 r., 77 tys. km, czerwony, stan b. dobry, gara
żowany, nowe opony, nowy akumulator, po remoncie zawie
szenia, pasy bezwładnościowe, RO, tylna szyba ogrzewana, 
zadbany, - 3.900 zł. Strzelin, tel. 071/796-19-99 
FIAT 126p, 1993 r., 56 tys. km, 650 ccm, turkusowy, wypro
dukowany w grudniu, pełny lifting, stan b. dobry, - 2.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/310-71-38, 0606/22-38-79 
FIAT 126p, 1993 r„ 55 tys. km, 650 ccm, biały, zadbany, ga
rażowany, atrakc. wygląd, lotnicze fotele, nowe opony, bez 
wypadku, stan techn. b. dobry, - 3.600 zł. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-22-33
FIAT 126p, 1993 r., 50 tys. km, 650 ccm, biały, pełny lifting, 
zapłon w stacyjce, nowy akumulator, dmuchawa, oryg. lakier, 
kubełkowe siedzenia, stan b. dobry, - 3.000 zł. Boguszów-Gor
ce, tel. 074/844-25-56
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, benzyna, biały, nowe opony i 
zbiornik paliwa, dodatkowe światło .stop’ , zagłówki, tylna szy
ba ogrzewana, żarówki H4, stan b. dobry, • 4-100 zł lub za
mienię na Skodę. Długołęka, tel. 071/315-23-68. 
0609/24-56-17
FIAT 126p, 1993 r.. 650 ccm, czerwony, stan dobry, dmucha
wa, zapłon w stacyjce, alarm, - 3.000 zł lub zamienię na ka
merę, magnetowid, wieżę do 1.500 zł. Karpniki, tel. 
075/713-80-53
FIAT 126p FL, 1993 r., 61 tys. km, 650 ccm, benzyna,-biały, 
stan b. dobry, - 3.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-65-33, 
0604/28-30-12
FIAT 126p, 1993 r., 52 tys. km, 650 ccm, biały, zadbany, za- 
bezp. przed kradzieżą, dmuchawa, zapłon w stacyjce, tylne 
szyby uchylane, plastikowe nadkola, przegląd do 04.2002 r., 
tylna szyba ogrzewana, radio ♦ 3 głośniki, pasy bezwł., sie
dzenia z zagłówkami, - 3.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-72, 
090/65-70-43

FIAT 126p, 1993 r., 74 tys. km, 650 ccm, czerwony, lakier w 
stanie dobrym, alternator, lotnicze fotele, nowy akumulator, - 
3.500 zł lub raty po 115 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-44-35, 
0607/23-18-35
FIAT 126p, 1993 r., • 3.200 Zl. Leszno, tel. 065/543-49-31 
FIAT 126p, 1993 r., 62 tys. km, 650 ccm, biały, oryg. lakier, 
bez wypadku, II właściciel, garażowany, przegląd do 2002 r., 
stan b. dobry, • 3.500 zł. Lubin, tel. 076/846-06-29 
FIAT 126p, 1993 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, II właści
ciel, pasy bezwł., rozkładane fotele, tylna szyba ogrzewana, 
boczna uchylna, ■ 3.700 zl. Środa Śl., tel. 071/317-25-26 
FIAT 126p FL, 1993 r., 79 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. 
lakier, faktura zakupu, lotnicze fotele, stan b. dobry, • 3.400 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18,0603/77-90-48 
FIAT 126p, 1993 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
alternator, dmuchawa, pasy z tyłu, uchylne tylne szyby, ogrze
wana tylna szyba, pasy bezwładnościowe, rozkładane fotele, 
stan dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0607/47-39-51, 
0608/18-83-86 _
FIAT 126p FL, 1093 r., 48 tys. km, 650 ccm, biały, stan ideal
ny, zadbany, garażowany od nowości, lotnicze fotele, radio, • 
2.700 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, zielony, alternator, zapłon w sta
cyjce, tylna szyba ogrzewana, plastikowe nadkola, lotnicze 
fotele, nowy tłumik, RO, stan b. dobry, • 3.800 zł. Zimnik k. 
Jawora, tel. 076/872-84-87,0603/45-88-14 
FIAT 126p FL, 1993/94 r., 52 tys. km, 650 ccm, biały, zadba
ny, dodatkowe reflektory, radio, głośniki, zabezpieczenie przed 
kradzieżą, - 3.600 zł. Kłodzko, tel. 090/65-70-43, 
074/867-15-72
FIAT 126p, 1993/94 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, I wła
ściciel, bez wypadku, oryg. lakier, oznakowany, nowy aku
mulator, zamszowa tapicerka, zagłówki, dmuchawa, stan ide> 
alny, - 3.400 zł. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 074/81948-91, 
0604/66-59-28
FIAT 126p, 1994 r., 60 tys. km, 650 ccm, turkusowy, • 3.700 
zł. Leszno, tel. 065/526-22-43
FIAT 126p, 1994 r., 86 tys: km, jasnozielony, nowe opony i 
zwrotnice, tylna szyba ogrzewana, - 3.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-85-71; 0608/47-02-98 
FIAT 126p, 1994 r., 37 tys. km, 650 ccm, czerwony, tylna szy
ba ogrzewana, lotnicze fotele, techn. sprawny, oryg. lakier, 
garażowany, • 4.600 zł, Namysłów, tel. 077/410-10-05 
FIAT 126p, 1994 r., 80 tys. km, niebieski, RO, • 4.300 zł. Nysa, 
tel. 077/435-63-16
FIAT 126p, 1994 r., czerwony, oryginalny lakier, nowe opony, 
RO, stan idealny, - 3.700 zł. Otmuchów, tel. 077/431-24-16 
FIAT 126p EL, 1994 r., 60 tys. km, 650 ccm, niebieski, tylna 
szyba ogrzewana, dmuchawa, nowe opony, pokrowce, stan 
techn. b. dobry. - 4.500 zł. Paczków, tel. 077/431-71-57, 
0608/73-79-88
FIAT 126p, 1994 r., 69 tys. km, niebieski, tylna szyba ogrze
wana, alarm, nowy akumulator (gwarancja), - 3.600 zł. Prze
mków, tel. 076/832-05-33 po godz. 20.
FIAT 126p el, 1994 r„ 57 tys. km, 650 ccm, biały, zadbany, 
elektroniczny zapłon, dodatkowe światło .stop’ , pasy bezwł., 
nowy model, stan b. dobry, • 3.800 zł. Świerzawa, woj. jele
niogórskie, tel. 0607/43-11-77
FIAT 126p EL, 1994 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
dobry, przegląd do 12.2001 r., możliwość obniżenia ceny, - 
3.800 zł. Węgliniec, tel. 075/771-21-34 
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys. km, 650 ccm, turkusowy, blokada 
skrzyni biegów, 4 pasy bezwł., tylna szyba ogrzewana, waż
ny przegląd, zadbany, I właściciel, stan b. dobry, - 3.950 zł. 
Wrocław, tel. 352-63-88
FIAT 126p EL, 1994 r., 71 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. 
dobry, blokada skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, nowy aku-
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mulator, opony, zwrotnice, I właściciel, - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 398-81-23
FIAT 126p EL, 1994/95 r., 45 tys. km, zielony, pełne wyposa
żenie, - 4.200 zł. Oleśnica, tel. 071/398-15-02 
FIAT 126p el, 1994/95 r., 29 tys. km, 650 ccm, zielony, stan 
idealny, I właściciel, przegląd do 11.2001 r., oznakowany, blo
kada skrzyni biegów, garażowany, - 4.700 zF. Ozimek, tel. 
077/465-31-91
FIAT 126p EL, 1994/95 r., 60 tys. km, 650 ccm, biały, pełny 
lifting, bez wypadku, tapicerka z materjału, rozkł. fotele, za
główki, pasy bezwł. (4), tylne szyby uchylane, RO + głośniki, 
stan b. dobry, - 3.700 zł. Strzelin, tel. 0608/4049-78 
FIAT 126p EL, 1994/95 ri( 58 tys. km, 652 ccm, biały, pasy 
bezwładnościowe, blokada skrzyni biegów, tylna szyba ogrze
wana, alarm, elektroniczny zapłon, RO, aktualny przegląd, za
dbany, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 349-26-68 
FIAT 126p CABRIO, 1995 r., 37 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
oryginalny, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 5.500 zł. Opole, tel. 
077/421-51-64
RAT 126p EL, 1995 r., 44 tys. kitu 650 ccm, czerwony, stan

techn. ideajny, I właściciel, oryg. lakier, garażowany, konser
wacja od nowości, plastikowe nadkola, - 5.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-80
FIAT 126p EL, 1995 r., 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, ogrze
wana tylna szyba, dmuchawa, pasy bezwładnościowe, pasy 
z tyłu, przegląd do05.2002r, nowe opony, garażowany, lotni
cze fotele, stan idealny, -4.800 zł. Borów, tel. 071/393-31-49, 
0608/18-83-86
FIAT 126p EL, 1995 r., czerwony, - 4.000 zł. Jelcz-Laskowi- 
ce, tel. 071/318-3241
FIAT 126p EL, 1995 r., 108 tys. km, 650 ccm, niebieski, blo
kada skrzyni biegów, plastikowe nadkola, po remoncie ha
mulców, tylne szyby uchylane, stan dobry, - 4.200 zł. Lubin, 
tel. 0604/25-74-93
FIAT 126p EL, 1995 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, 
tylne szyby uchylane, aktualny przegląd, stan b. dobry, • 4.900 
zł. Lubin, tel. 076/846-27-72,0604/95-88-11 
FIAT 126p, 1995 r., 40 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
oznakowany, blokada kierownicy, alarm, nowy akumulator 
(gwarancja), zadbany, stan b. dobry, nie wymaga wkładu fi
nansowego, - 4.800 zł. Sława, tel. 0502/51-89-38 
FIAT 126p EL, 1995 r., 80 tys. km, 650 ccm, zielony, konser
wacja, plastikowe nadkola, nowe opony, stan b. dobry, - 4.000 
zł. Strzelin, tel. 071/392-22-80,0607/82-88-62 
FIAT 126p EL, 1995 t., 62 tys. km, biały, I właściciel, lotnicze 
fotele, 2 nowe opony, garażowany, - 4.300 zł. Ścinawa, tel. 
0604/77-71-39,076/843-73-17 
FIAT 126p ELX, 1995 r., 70 tys. km, 65Ó ccm, czerwony, tylna 
szyba ogrzewana, boczne szyby uchylane, odcięcie zapłonu, 
- 4.300 zł lub zamienię na Poloneza Caro. Świdnica, tel. 
074/853-58-14
FIAT 126p EL SX, 1995 r., 61 tys. km, 650 cćm, czerwony, 
alarm, lotnicze fotele, blokada skrzyni biegów, nadkola, dmu
chawa, stan b. dobry. - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-81-78 
po godz. 20,0608/03-85-29

FIAT 126p el, 1995 r., 40 tys. km, 650 ccm, zielony, garażo
wany, po przeglądzie, dmuchawa, radioodtwarzacz, nowy aku
mulator, konserwacja, plastikowe nadkola, • 5.000 zł. Woł
czyn, tel. 077/418-92-73,0606/9747-69 
FIAT 126p, 1995 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan techn. 
dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-26-17,0603/77-91-60 
FIAT 126p EL, 1995 r., 62 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, lotnicze fotele, radio + 4 głośniki, • 3.950 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p elx, 1995 r.. 51 tys. km, 650 ccm, czerwony, dużo 
nowych części, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, tylne szy
by uchylane, lusterka w kolorze nadwozia, zadbany, stan b. 
dobry, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 071/37349-63,0501/97-79-09 
FIAT 126p el, 1995 r., 52 tys. km, 650 ccm, czerwony, I wła
ściciel, blokada skrzyni biegów, lotnicze fotele, bogata wer
sja, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-20-71 
RAT 126p. 1995/96 r., 34 tys. km, 650 ccm, zielony, tylne szyby 
uchylane, pasy bezwł., ważny przegląd, tylna szyba ogrze
wana, lotnicze fotele, garażowany, konserwacja, stan b. do
bry, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/352-63-24 
FIAT 126p EL, 1996 r., 31 tys. km, biały, I właściciel, garażo
wany, radio, lotnicze fotele, • 5.800 zł. Kwieciszowice 69, tel. 
075/75142-27
FIAT 126p EL, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, biały, II właściciel 
niepalący, bez wypadku, garażowany, kpi. dokumentacja, 
alarm + pilot, immobilizer, RM, - 4.900 zł. Lubawka, tel. 
0603/22-64-11,0603/49-1743 
FIAT 126p EL, 1996 r., 42 tys. km, 650 ccm, zielony, blokada 
biegów, Wentylator, nowe opony, garażowany, welurowa tapi
cerka, tylna szyba ogrzewana, - 5.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-37-01,0606/67-53-20 
FIAT 126p el, 1996 r., 32 tys. km, 650 ccm, zielony, bez wy
padku, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, rozkł. 
siedzenia, immobilizer, I właściciel, garażowany, - 6.200 zł. 
Oleśnica, tel: 071/314-27-60,0603/61-53-19 
FIAT 126p EL, 1996 r., zielony, konserwacja, ważny przegląd, 
tapicerka w kolorze nadwozia, dmuchawa, zagłówki, stan b. 
d o b r y , 5.100 zł. Pomianów Dolny, gm. Otmuchów, tel. 
0600/16-57-08
FIAT 126p EL, 1996 r., 30 tys. km, 650 ccm, żółty, serwisowa
ny, garażowany, kpi. dokumentacja, nadkola, konserwacja, ba
gażnik dachowy, hak, dodatkowe światło .stop*, bez wypad
ku, zadbany, - 6.300 zł. Rzeszotary, gm. Miłkowice, tel. 
076/857-02-51
FIAT 126p EL, 1996 r., 51 tys. km, 650 ccm, zielony, II właści
ciel, nadkola, konserwacja, tylna szyba ogrzewana, lusterka 
zewn. ustawiane wewnątrz, dmuchawa, faktura zakupu, prze
gląd do 03.2002 r., stan b. dobry, zadbany, garażowany, • 6.000 
zł. Siekierczyn, tel. 075/722-14-12,0600/34-17-69 
FIAT 126p, 1996 r., 36 tys. km, 650 ccm, biały, plastikowe 
nadkola, konserwacja, tylna szyba ogrzewana, RO, garażo
wany, stan b. dobry, - 5.100 zł. Świdnica, tel. 0607/83-08-06 
FIAT 126p ELX, 1996 r., 30 tyś. km, 650 ccm, żółty, tylna szy
ba ogrzewana, tylne szyby uchylane, RM, blokada skrzyni 
biegów, kubełkowe fotele, - 5.400 zł lub zamienię na Polone
za Caro. Świdnica, tel. 074/853-58-14 
FIAT 126p el, 1996 r.. 30 tys. km, 650 ccm, niebieski, lotnicze 
fotele, garażowany, stan idealny, konserwacja, plastikowe

nadkola, pokrowce, radioodtwarzacz, po przeglądzie, - 6.200 
zł. Wołczyn, tel. 077/418-92-73,0606/9747-69 
FIAT 126p el, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy 
akumulator, nowe opony, stan b. dobry, - 5.300 zł. Wrocław, 
tel. 0604/51-08-03
FIAT 126p, 1996 r., 41 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan do
bry, bez korozji, zadbany, lotnicze fotele, alarm, nowy aku
mulator, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 321-05-76 po godz. 19 
FIAT 126p EL SX, 1996 r., 54 tys. km, 650 ccm, zielony, dmu
chawa, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, RM, bez wypad
ku, zadbany, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 0608/09-31-95 
FIAT 126p el, 1996 r., 40 tys. km, 650 ccm, zielony, zadbany, 
- 6.100 zł. Wrocław, tel. 071/338-39-20 
FIAT 126p, 1996/97 r„ 28 tys. km, 650 ccm, żółty, I właściciel, 
tylne szyby uchylne, elektrowentylator, blokada skrzyni bie
gów, nadkola plastikowe, garażowany, zadbany, stan b. do
bry, - 5.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-10, 
0608/034943
FIAT 126p ELX, 1997 r., 47 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, ga
rażowany, tylna szyba ogrzewana, plastikowe nadkola, roz
kładane fotele, tylne szyby uchylane, zabezp. przed kradzie
żą, kołpaki, stan b. dobry, - 6.150 zł lub zamienię na tańszy. 
Kobierzyce, tel. 071/311-8546 
FIAT 126p EL, 1997 r., 45 tys. km, 650 ccm, granatowy, ozna
kowany, garażowany, nadkola, faktura zakupu, - 6.200 zl lub 
zamienię na Fiata Cinquecento. Krośnice, tel. 0605/83-51-46 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 46 tys. km, 650 ccm, różowy. I wła
ściciel, alarm, pasy bezwładnościowe x 4, zagłówki, tylna szy
ba ogrzewana, dmuchawa, nowe opony, - 5.800 zł. Czarny 
Bór, tel. 074/845-01-63
FIAT 126p eto, 1997 r., 30 tys. km, zielony,, nadkola, dmucha
wa, dodatkowe światło .stop*, halogeny, termometr oleju, ka
talizator, - 6.700 zł. Legnickie Pole, tel. 0600/18-18-74 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 48 tys. km, 650 ccm. zielony, - 6.500 
zl. Ścinawka Średnia, tel. 074/871-17-11,0602/31-91-94

FIAT 126p elx, 1997 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, za
dbany, konserwacja, katalizator, nadkola, dmuchawa, alarm 
+ 2 piloty, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 0608/77-54-07 
FIAT 126p ELX, SX, 1997 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
immobilizer, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, katalizator, 
prawe lusterko, welur, RO kieszeń i 2 głośniki Kenwood, 2 
nowe opony, nadkola, konserwacja, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 
0604/9544-59
FIAT 126p elx, 1997/00 r., 45 tys. km, zielony, stan b. dobry, - 
5.800 zł. Wołów, tel. 0605/69-16-20.071/389-31-95 
FIAT 126p, 1998 r. I właściciel, stan idealny, - 6.500 zł. Ka
miennik, tel. 077/431-24-16
FIAT 126p elx, 1998 r., 33 tys. km, 650 ccm, benzyna, ciem
nozielony, I właściciel, bez wypadku, garażowany, listwy, dmu
chawa, stan b. dobry, - 7.200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-56-81 
po godz. 18,0602/67-63-35
FIAT 126p, 1998 r., 23 tys. km, 650 ccm, niebieski, I właści
ciel, bez wypadku, garażowany, - 6.500 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-80-88
FIAT 126p ELX, 1998 r., 29 tys. km, ciemnozielony, tytna szy
ba ogrzewana, tylne szyby uchylane, dmuchawa, welurowa 
tapicerka, autoalarm, konserwacja, nadkola, przegląd do 2003 
r., stan b. dobry, - 7.400 zł. Legnica, tel. 076/854-74-91, 
851-12-12
FIAT 126p ELX, 1998 r., 29 tys. km, 650 ccm, zielony, bogate 
wyposażenie, bez wypadku, garażowany, - 7.000 zł. Zgorze
lec. tel. 0502/65-60-58
FIAT 126p, 1998/99 r., 33 tys. km, 650 ccm, morska zieleń, - 
7.900 zł lub zamienię na Poloneza, z 1994/96 r.. z  in s i gazo
wą. Lubań, tel. 075/646-28-22 
FIAT 126p ELX TOWN, 1999 r., 37 tys. km, 650 ccm, zielony, 
tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, katalizator, przyciem
niane szyby, dmuchawa, owiewki, stan b. dobry, • 6.900 zł lub 
zamienię na inny, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58, 
0606/7241-52
FIAT 126p ELX TOWN. 1999 r., 18 tys. km, 650 ccm, niebie
ski, alarm, tylne szyby uchylne, 4 zagłówki, dmuchawa, bez 
wypadku, garażowany. • 7.900 zł. -Trzebnica, le i. 
071/387-19-57,0602/30-11-80 
FIAT 126p TOWN, 2000 r., 7 tys. km, 650 ccm, benzyna, zie
lony, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, garażo
wany, zadbany, stan b. dobry, RO, pokrowce, - 10.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-70 
FIAT 126p TOWN, 2000 r., 5 tys. km, niebieski, immobilizer, 
na gwarancji do 09.2001 r., garażowany, nadkola, stan ideal
ny, - 9.500 zł. Ozimek, woj. opolskie, tel. 0603/77-64-05 
FIAT 126p TOWN, 2000 r., 15 tys. km, 650 ccm. żółty, immo
bilizer, kupiony w salonie, I właściciel, tapicerka z  materiału, 
techn. sprawny, terminowe przeglądy techn. dokonywane w 
ASO - 9.800 zl. Środa Śląska, tel. 0606/64-42-71 >
FIAT 126p, 2000 r., 10 tys. km faktura zakupu, właściciel nie
palący, serwisowany, - 9.500 zł lub zamienię: Wałbrzych, tel. 
0501/21-5145
FIAT 126p ELX, 2000 r., 19 tys. km, 650 ccm, granatowy, za
dbany, bez wypadku, zagłówki z tyłu, pasy z tyłu, katalizator, 
karta pojazdu, faktura zakupu, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, - 10.500 zł lub zamienię na droższy i  dopłatą. Wro
cław, tel. 0501/40-31-54
FIAT 127,1980 r., 58 tys. km, 1050 ccm, granatowy, nowy 
akumulator, nowa pompa wodna, w ciągłej eksploatacji, stan 
techn. idealny, RO, - 680 zł. Trzebnica, tel. 071/387-23-88 
FIAT 127 A, 1984 r., 105 tys. km, 1050 ccm, czarny, zadbany, 
stan dobry, przegląd do 01.2002 r., garażowany, 5-biegowy, 
3. stop, obrotomierz, radio, hak, ekonomiczny, -1.700 zł. Pa
siecznik. tel. 075/751-44-50
FIAT 128,1986 r„ -1100 ccm, żółty, 3-drzwiowy, po remoncie i 
lakierowaniu, przegląd do 02.2002 r., atrakcyjny sportowy wy
gląd, -1.100zł. Wrocław, tel. 071/336-36-59 
FIAT 131,1981 r.. 99 tys. km, 1400 ccm. bordowy, zielone 
szyby, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 5-biegowy, 2 wałki 
rozrządu, bez aktualny przeglądu, blacharka do poprawek, - 
470 zł. Wrocław, tel. 0501/84-26-77 
FIAT 131 MłRAFIORI, 1982 r., 1000 ccm, benzyna, biały, po 
lakierowaniu, stan techn. b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 
800 zł. Osiecznica, tel. .0601/86-25-88 
FIAT 131SUPERMIRAFIORI, 1984/85 r., 130 tys. km, 1600 
ccm, benzyna + gaz, srebrny metalic, po remoncie, el. otwie
rane szyby,- centralny zamek, welurowa tapicerka, 4 zagłów
ki, podłokietnik, nowy akumulator, • 1.990 zł lub zamienię na 
inny. Wrocław, tel. 071/315-23-73 po godz. 16,0607/73-36-98 
FIAT BARCHETTA, 1996 r.. 35 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, klimatyzacja, el. reg. lusterka i szyby, ARB, ABS. 
immobilizer, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-02-52 wieczo
rem
FIAT BRAVA, 1995/96 r.. 59 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebie
ski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka pow., wspo
maganie, zderzaki w kolorze nadwozia, I właściciel w kraju, 
stan idealny, - 18.990 zł. Otmuchów, tel. 077/431-54-24 
FIAT BRAYA, 1996 r., 1400 ccm, 12V, czerwony, I właściciel, 
kupiony w salonie, wspomaganie, 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., 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 BRAYA, 1996 r„ 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel, 
el. otw. szyby, - 20.000 z\. Strzelce Opolskie, tel. 
0602/26-37-61
FIAT BRAVA, 1996 r., 52 tys. km, 1400 ccm, 12V, perłowo- 
niebieski, wspomaganie, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, re
guł. fotel kierowcy, reg. kierownica, pód. powietrzna, centr. 
zamek, immobilizer, 5-drzwiowy, I właściciel, RM, garażowa
ny, stan idealny, - 22.500 zł lub zamienię na większy. Strzelin, 
tel. 0602/50-50-31
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FIAT BRAVA, 1996 r., 105 tys. km. 1600 ccm, 16V, ciemno
zielony metalic, I właściciel, garażowany, kupiony w salonie, 
el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamekr alarm, RO, -
22.000 zł. Wrocław, tel. 351-15-65
FIAT BRAVA, 1996 r., 52 tys. km, 1600 ccm. benzyna, grana
towy metalic, kupiony w salonie, alarm, centr. zamek, el. otw. 
szyby, wspomaganie i reg. kierów. • 20.900 zł. Wrocław, tet. 
0605/61-98*11
FIAT BRAVA SX, 1996 r.. 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, szam
pański metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
alarm, blokada skrzyni biegów, RM, kupiony w salonie, bez 
wypadku, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/333-96-28 wieczo
rem. 0601/73-29-06
FIAT BRAVA, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, radio, stan b. do
bry, - 26.900 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
O  FIAT BRAVA, 1997 r., 1400 ccm, czerwony meta

lic, poduszka pow., centr. zamek, immobilizer, RM 
stereo, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, 
serwisowany, welurowa tapicerka, stan idealny, 
• 23.900 zł. „AUTO-PLUS” , Świdnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01028721

FIAT BRAVA, 1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, turbo D, złoty 
metalic, centi. zamek, el. otw. szyby, radio, wspomaganie, • 
26.800 zł. Bojanowo, tel. 065/545-67-22 
RAT BRAVA, 1997 r., 56 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śliw
kowy metalic, - 23.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-61-74 
FIAT BRAVA, 1997 r., 12 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, centralny zamek, alarm, el. otwierane szyby, 2. 
właściciel. • 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-11-07, 
0501/29-51-11

" O  FIAT BRAVA, 1998 r., 1600 ccm, niebieski meta
lic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I 
właściciel, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 
centr. zamek, RM stereo, alarm, immobilizer, stan 
idealny, - 25.900 zł. „AUTO-PLUS”, Świdnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01028801

FIAT BRAVA, 1998 r., 35 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielony me
talic, bez wypadku, ABS, automatic,aklimatyzacja, 5-drzwio
wy, drewniana kierownica, RM, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, podłokietnik, do lakierowania 2 elementy, • 31.000 zł. Sy
ców, tel. 062/785-24-64,0603/10-06-86 
FIAT BRAVA, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 12V, bordowy, 
wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, 
immobilizer, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, bez wypadku, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-57-36, 
0608/06-43-22
FIAT BRAVA, 1999 r., 73 tys. km, 1900 ccm. TD, morska zie
leń, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, el. otw. szyber
dach, wspomaganie, radioodtwarzacz oryginalny, centr. za
mek, - 29.500 zł lub zamjana na tańszy. Kalisz, tel. 
062/760-19-13 po godz. 20
FIAT BRAVA, 2000 r., 1900 ccm, perłowogranatowy, 105 KM, 
el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, ABS, RO, centr. zamek, 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, immobilizer, alum. felgi, we
lurowa tapicerka, skórzana kier., reguł, fotel, termometr, •
46.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-22-84
FIAT BRAVA, 2000 r., 16 tys. km, 1910 ccm, TD, biały, po 
wymianie błotników, el. szyby, ekonomizer, ABS, RO, centr. 
zamek, alum. felgi, sprowadzony, I właściciel niepalący, •
54.000 zł. Parowa, woj. jeleniogórskie, tel. 0601/87-26-50 
FIAT BRAVO SX, 1997 r., 71 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, klimatyzacja, centralny zamek, elektr. otw. szyby, 
radio, wspomaganie kierownicy, immobilizer, kupiony w salo
nie w Polsce, bezwypadkowy, serwisowany w ASO, zadbany, 
garażowany, stan b. dobry, • 24.900 zł. Wschowa, tel. 
0606/38-04-84
FIAT BRAVO, 1997 r., 95 tys. km, 1400 ccm, 12V, biały, el. 
otw. szyby, radio z RDS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek, - 21.000 zł. Czernina, gm. Góra, tel. 065/543-18-27 
FIAT BRAVO, 1997 r., 29 tys. km. 1400 ccm. 12V, morski me
talic, wspomaganie, immobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, 
reg. kierownica, el. reg. reflektory, stan b. dobry, oznakowa
ny, RO Pioneer. RDS. - 23.500 zł. Głogów, tel. 076/834-55-45 
FIAT BRAVO, 1997 r., 20 tys. km. 1400 ccm. 12V. czamy. 
ważny przegląd, nowy akumulator, ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, szyberdach, centr. zamek, immobilizer, el. reg. reflek
tory, radio, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, • 21.900 
zł. Kępno, tel. 062/781-88-45
FIAT BRAVO, 1997 r., 58 tys. km. 1600 ccm. SX. 16V kupio
ny w salonie w kraju, I rejestracja w 1998 r., wspomaganie, 
immobilizer, reg. kierownica i fotel, el. otw. szyby, centr. za
mek + pilot alarm, RM, - 23.900 zł. Lubin, tel. 076/749-48-06, 
0608/15-26-25
FIAT BRAVO, 1997 r.. 43 tys. km. 1600 ccm, 16V, biały, po
duszka, el.szyby i lusterka, alarm, centr. zamek na pilota, RM 
z rds i eon, koła zimowe, aium. felgi, ospoilerowany, białe ze
gary, sportowe zawieszenie i tłumik, halogeny, nowy pasek 
rozrządu, 2 właściciel, garażowany, • 24.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-10-58,0600/29-90-53 po 16 
FIAT BRAVO, 1997/98 r., 29 tys. km, 1400 ccm, 12 v, morski 
metalic, wspomaganie, immobilizer, Fiat Code, el'. otw. szyby, 
centr. zamek, reg. kierownica, światła, oznakowany, RO, RDS 
Pioneer, - 23.500 zł. Głogów, tel. 076/843-55-45 
FIAT BRAVO GT, 1998 r., 58 tys. km, 1900 ccm, TDI, czamy 
metalic, 100 KM, klimatyzacja, pod. powietrzna kierowcy, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, Immobilizer, alum. fel
gi, reg. kierownica i fotel kierowcy, oznakowany, halogeny, 
sprowadzony w 10.2000 r.. atrakc. wygląd, • 28.500 zł. Bole
sławiec, tel. 075/734-26-30,0606/23-14-59 
FIAT BRAVO GT, 1998 r.t 33 tys. km, 1800 ccm, srebrny. II 
właściciel, kupiony w salonie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
RO, wspomaganie, alarm + pilot, centr. zamek, - 24.500 zł. 
Kamień, tel. 062/763-29-65,0602/60-38-06 
FIAT BRAVO TDS, 1998 r., 51 tys. km. 1900 ccm, czerwony, 
wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. lusterka, poduszka 
pow., centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, radio, - 28.000 
zł. Kowalew, tel. 062/742-55-93 
FIAT BRAVO, 1998 r., 28 tys. km, 1400 ccm, 12V, czerwony, 
2 poduszki pow., ABS, wspomaganie, centr. zamek *  pilot, 
immobilizer, zadbany, - 23.800 zł. Sulechów, tel. 
0603/32-29-27,0605/11-11-25 
FIAT BRAVO GT, 1998/99 r.. 1900 ccm, TDI, grafitowy meta
lic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, welurowa tapicerka, wspomaganie, RM, kpi. dokumen
tacja, - 27.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46,0603/85-26-46 
FIAT CINOUECENTO, 1991 r., 82 tys. km. 900 ccm, biały, 
stan dobry, - 9.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-89-41 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, benzyna, niebieski, 
RM, stan b. dobry, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 071/787-44-01, 
0502/67-51-76
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 102 tys. km, 903 ccm, niebie
ski, centr. zamek, alarm + pilot, konsola, zegarek, halogeny, 
tylne szyby uchylane, dodatkowe światło .stop”, II właściciel, 
zadbany, - 9.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0601/15-54-86 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 79 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, oznakowany, wyłącznik zapłonu, po wymianie układ wy
dechowy, pompa paliwa i inne, • 7.100 zł. Brzeg, tel. 
077/415-61-13,0606/64-49-03 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 704 ccm. biały, uchylne tylne 
szyby, stan dobry, - 6.500 zł. Gajków, tel. 071/318-52-66, 
0603/34-42-31
FIAT CINOUECENTO. 1992 r.. 78 tys. km, 700 ccm. biały, 
alarm, centr. zamek, RM, opony zimowe, stan b. dobry, wła
ściciel niepalący, • 7.500 zł. Nysa, tel. 077/435-84-50 po 18, 
0502/40-77-79
FIAT CINOUECENTO, 1992 r.. 69 tys. km. 704 ccm, biały, 
bez wypadku, oryg. lakier, atermiczne szyby, tylne szyby uchy
lane, alarm + 2 piloty, nowe opony i akumulator, zegarek, nad
kola, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, • 7.300 zł. Nysa, 
tel. 077/431-25-68,0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, niebieski, faktura 
zakupu, bez wypadku, blokada skrzyni biegów, zegarek, ga
rażowany, stan b. dobry, • 7.300 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
z dopłatą. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 0604/65-71-42 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 90 tys. km, 900 ccm, ciemno- 
turkusowy, zadbany, uchylne tylne szyby, zegar, - 8.800 zł lub

zamienię na Fiata 1.26p, Poloneza. Wałbrzych, tel. 
074/665-10-68
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 79 tys. km, 704 ccm, biały, 
stan dobry, inst. gazowa, butla w kole zapasowym, hak, ba
gażnik dachowy, uchylne tylne szyby, alarm, zegar elektro
niczny, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-39-81 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 72 tys. km, 900 ccm, turbo D, 
biały, mało używany, garażowany, przegląd do 02.2002 r., 
serwisowany, 5-biegowy, konserwacja, Mul-T-Lock, tylne szy
by uchylane, - 9.500 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 321-92-50, 
324-33-25,0601/74-47-74
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1992 r., 704 ccm, wiśniowy, 
stan b. dobry, garażowany, zadbany, radio, • 7.600 zł lub za
mienię na większy. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-46-78, 
0600/19-76-82
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r., 69 tys. km, 899 ccm! nie
bieski metalic, wymienione zawieszenia, nowy akumulator, 
nowe opony (gwarancja), blokada skrzyni biegów, RO Pana
sonic, listwy boczne, dodatkowe światło .stop”, atrakc. wy
gląd, • 9.300 zł. Wrocław, tel. 321-92-38 
FIAT CINOUECENTO. 1992/93 r.. 65 tys. km. 700 ccm, mor
ski metalic, wersja eksportowa, - 8.200 zł. Wrocław, tel. 
071/327-41-74 po godz. 20,0607/17-99-33 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 70 tys. km, 900 ccm, biały, 
alum. felgi, - 8.500 zł. Kalisz, tel. 0601/55-18-20, 
0605/55-21-64
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 77 tys. km. 899 ccm, ciemno
czerwony metalic, 5-biegowy, oryg. szyberdach, tylne szyby 
uchylane, zderzaki w kolorze nadwozia, konsola, alarm, dzie
lona tylna kanapa, pasy bezwł, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/41-57-50
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 37 tys. km, 900 ccm, niebie
ski, RO, garażowany, I właściciel, bez wypadku, • 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-52-38
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 73 tys. km, 900 ccm, biały,, 
blokada skrzyni biegów, oznakowany, tylne szyby uchylane, 
nadkola, listwy, zegarek, bez wypadku, faktura zakupu, - 
10.500 zł. Głogów, tel. 076/835-03-33 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 55 tys. km. 704 ccm. zielony 
metalic, stan dobry, - 8.000 zł. Lubań, tel. 075/646-13-78, 
0607/31-50-53
FIAT CINOUECENTO, 1993 r.. 69 tys. km, 904 ccm. biały, 
kpi. dokumentacja, bez wypadku, atermiczne szyby, tylne 
szyby uchylane, nowe opony, akumulator na gwarancji, ze
gar, nadkola, garażowany, zadbany, - 8.900 zł. Nysa, tel. 
077/431-25-68,0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 82 tys. km, 900 ccm. wtrysk, 
szary metalic, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, tylne szyby

uchylane, zegarek, pokrowce, zderzaki w kolorze nadwozia, 
nadkola, stan idealny, • 8.990 zł. Otmuchów, tel. 077/431-54-24 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r„ 70 tys. km, 903 ccm alarm, 
tylne szyby uchylane, szyberdach, RM, atermiczne szyby, ze
garek, bez wypadku, stan techn. b. dobry, - 8.900 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-75-22,0608/22-53-16 
FIAT CINOUECENTO ED. 1993 r., 79 tys. km, 900 ccm, czar
ny, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, oryginalny szyberdach, 
dzielony fotel, tylne szyby uchylane, zegarek, RM, • 9.400 zł. 
Wrocław, tel. 0608/09-31-95
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 80 tys. km, 899 ccm, biały, 
atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, zegar, nadkola, koła 
zimowe, II właściciel, bez wypadku, stan b. dobry, - 9.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-54-55 po godz. 17,0605/32-00-11 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 88 lys. km, 704 ccm, czamy, 
centr. zamek, • 7.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. Zielona 
Góra, tel. 068/327-81-74,0606/96-56-62 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 60 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, I właściciel, garażowany, faktura zakupu, bez wypadku, 
oznakowany, przegląd do 05.2002 r., 2 pod. powietrzne, nowe 
opony i akumulator, bez śladów korozji, - 8.100 zł lob zamie
nię na Fiata 126p, po 1990 r.. Żmigród, tel. 0502/20-34-22 
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 80 tys. km, 704 ccm, bor
dowy metalic, garażowany, stan techn. b. dobry, RO + 2 opo
ny zimowe, • 8.500 zl. Prudnik, tel. 0501/36-37-89 
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 57 tys. km, 704 ccm, czer
wony, nowy olej, świece, tłumiki, garażowany, alarm, oznako
wany, zadbany, stan b. dobry, • 8.300 zł lub zamienię na Fiata 
126p el albo inny. Ścinawa, tel. 076/843-67-04 
FIAT CINOUECENTO ED, 1994 r., 58 tys. km, 704 ccm szy
berdach, szyby atermiczne, Mul-T-Lock, alarm + pilot, 2 koła 
zimowe gratis, stan b. dobry, - 9.700 zł. Kowary, tel. 
075/761-43-28
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.. 46 tys. km, 700 ccm. czerwo
ny, RO z panelem, bez wypadku, stan dobry, - 8.700 zł. Wro
cław, tel. 0502/12-58-57,071/789-93-67 po godz. 20 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
A00480 www.autogielda.com.pl)
FIAT CINOUECENTO. 1994 r.. 72 tys. km. 704-ccm. zielony 
metalic, I właściciel, bez wypadku, alarm, wycieraczka tylnej 
szyby, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, • 8.600 zł. Wro
cław, tel. 071/336-57-80.0602/89-03-34 
RAT CINOUECENTO, 1994 r., 45 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, bogate wyposażenie, 2 kpi. opon, stan b. dobry, - 
9.500 zł lub zamienię na VW Golfa. Żarów, tel. 074/858-01-38

FIAT CINOUECENTO, 1.994 r., 60 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, z salonu, bez wypadku, tylne szyby uchylane, RO, zadba
ny, garażowany, alarm, zegarek, pokrowce, listwy boczne, 
nadkola, -8.800 zł. Brzeg, tel. 077/416-51-41,0604/95-94-62 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 49 tys. km, 900 ccm. czerwo
ny, stan b. dobry, • 11.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-15-70 
RAT CINOUECENTO ED, 1994 r., 76 tys. km, 700 ccm, nie
bieski metalic, oryg. lakier, zderzaki w kolorze nadwozia, szy
berdach, listwy boczne, obrotomierz, RO, zabezp. przed kra
dzieżą, oznakowany, garażowany, stan b. dobry, - 9.600 zł. 
Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT CINOUECENTO 899,1994 r., 77 tys. km, benzyna, bia
ły, bez wypadku, garażowany, oznakowany, 5-biegowy, tylna 
szyba ogrzewana, tylne szyby uchylne, - 9.500 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-45-12,0604/78-09-50 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 75 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, - 8.500 zł. Nysa, tel. 0602/47-48-15 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm, zielony metalic. bez 
wypadku, faktura zakupu, książka serwisowa, blokada skrzy
ni biegów, tylna szyba ogrzewana, garażowany, nowe opony, 
stan b. dobry, • 8.400 zł lub zamienię na Fiata 126p. Starczó
wek, gm. Ziębice, tel. 0604/65-71-42 
RAT CINOUECENTO. 1994 r., 60 tys. km, 704 ccm, malino
wy, oryg. lakier, tylne szyby uchylane, alarm, stan dobry, - 
8.700 zł. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 0608/53-99-78 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 46 tys. km, 700 ccm, biały, I 
właściciel, bogate wyposażenie, • 8.300 zł. Strzelin, tel. 
0606/81-07-20
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 80 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
jasnobłękitny metalic, radioodtwarzacz + głośniki, alarm + pi
lot, zadbany, garażowany, • 10.600 zł. Wójcice, tel. 
071/318-64-90
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 111 tys. km, 700 ccm, benzy
na, czerwony, zawieszenie, hamulce, skrzynia biegów i silnik 
po częściowym remoncie, nowe opony i akumulator, hak, za
rejestrowany do 2002 r., stan dobry, I właściciel, przystoso
wany dla inwalidy (oprzyrządowanie to można wymontować), 
- 7.500 zł. Wrocław, tel. 324-27-46 po godz. 20 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km, 700 ccm, benzy
na, różowy, nowe amortyzatory, szyberdach, - 9.500 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/775-21-08
RAT CINOUECENTO, 1994/95 r.. 79 tys. km, 700 ccm, zielo
ny metalic, bez wypadku, oznakowany, plastikowe nadkola, 
lampy boczne, hak, szyby atermiczne (tylne uchylne), odcię
cie zapłonu, alarm, przegląd do 11.2002 r., stan b. dobry, - 
8.600 zł. Nysa, teł. 077/433-61-97 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 56 tys. km, 900 ccm. zielony 
metalic, bez korowi, el. otw. szyby, centr. zamek, inne dodat

ki, stan techn. b. dobry, - 11.700 zł. Siechnice, tel. 
071/311-56-43
FIAT CINOUECENTO, 1995 k  57 tys. km. 700 ccm, czerwo
ny. faktura zakupu, książka serwisowa, garażowany, RO Pion- 
ner. zegar, nowe klocki i amortyzatory, katalizator, stan b. 
dobry, - 9.000 zł. Trzebnica, tel. 0607/06-94-74 
RAT CINOUECENTO, 1995 r., 84 tys. km, 700 ccm, niebieski 
metalic, stan b. dobry, • 10.200 zł lub zamienię na większy. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 63 tys. km, 700 ccm, wtrysk, 
czerwony, katalizator, nowy akumulator, alarm, atermiczne 
szyby, zadbany, - 8.800 zł. Głogów, tel. 076/834-70-54 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 80 tys. km. 900 ccm, czamy. 
alarm, tylne szyby uchylane, RM + głośniki, - 9.800 zł lub za
mienię na TD, do 20.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/82-25-47 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 76 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, wersja maquillage, bez wypadku, alarm, plastikowe 
nadkola, katalizator, wskaźnik temperatury, nowe amortyza
tory, RO, dodatkowe światło .stop", • 9.200 zł. Legnica, tel. 
076/855-08-16,0600/62-74-86 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 54 tys. km. 700 ccm. czerwo
ny, blokada skrzyni biegów, • 8.700 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-37
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 64 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, blokada skrzyni biegów, RM Kenwood, uchylane tylne 
szyby, zegarek, akumulator na gwarancji, bez wypadku, • 
9.200 zł. O leśnica, tel. 071/314-49-87 po godz. 18, 
0602/38-29-69
FIAT CINOUECENTO S. 1995 r., 56 tys. km. 899 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, katalizator, szyby atermiczne (tylne uchyla
ne), blokada skrzyni biegów, II właściciel, pełna dokumenta
cja, garażowany, oznakowany, pokrowce, stan dobry, • 11.200 
zł. Opole. tel. 0604/53-81-77
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 94 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metalio, 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., 23 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, ciemne szyby, tylna szyba ogrzewana, 
blokada biegów, garażowany, bez wypadku, -10.000 zł. Sło- 
twina, gm. Świdnica, tel. 074/853-20-67 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 50 tys. km, 700 ccm, kolor mor
ski metalic, RO, stan b. dobry, • 9.500 zł lub zamienię na tań
szy. Świebodzice, tel. 074/854-79-98.0601/58-20-53 
RAT CINOUECENTO. 1995 r., 56 tys. km. 700 ccm, czerwo
ny, faktura zakupu, książka serwisowa, oznakowany, bloka
da skrzyni biegów, plastikowe nadkola, garażowany, zegar,

szyba ogrzewana, stan b. dobry, • 9.500 zł. Trzebnica, tel. 
0607/06-94-74 i
RAT CINOUECENTO, 1995 r., 55 tys. km, 700ćĆm, szary 
metalic, garażowany, zadbany, nadkola, tylne szyby uchyla
ne, dzielona tylna kanapa, listwy boczne, stan b. dobry, - 
10.000 zł. Tułowice, tel. 077/460-03-09,0603/75-32-65 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 60 tys. km, 700 ccm, ED, zie
lony metalic, bez wypadku, oznakowany, blokada biegów, RO, 
przegląd do 03.2002 r„ nowe opony, • 10.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/664-75-51,0502/66-81-96 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 58 tys. km. 899 ccm, zielony 
metalic, dzielone tylne siedzenia, I właściciel, kupiony w sa
lonie, tylne szyby uchylane, katalizator, silnik na wtrysku 
1-punktowym, reguł. wys. mocowania pasów, stan techn. b. 
dobry. • 10.850 zł. Wałbrzych, tel. 0600/32-47-28. 
074/664-44-75
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 63 tys. km. 704 ccm, srebrny 
metalic, faktura zakupu, książka gwarancyjna, alarm + pilot, 
immobilizer, źegar elektryczny, tylne szyby uchylane, gara
żowany, RM, zadbany, atrakc. wygląd, - 9.350 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 071/338-02-78,0601/67-73-07 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 75 tys. km, srebrny metalic, 
stan b. dobry, pełne wyposażenie, kpi. opon zimowych, RO z 
CD, garażowany, -10.000 zł lub zamienię na Opla Astrę. Za
jączków, tel. 071/310-74-68
FIAT CINOUECENTO. 1995/96 r., 58 tys. km, 899 ccm. zielo
ny metalic, dzielone tylne siedzenia, I właściciel, kupiony w 
salonie, reguł. wys. mocowania pasów przednich i tylnych, 
tylne szyby uchylane, katalizator, silnik na wtrysku 1-punkto- 
wym, stan techn. b. dobry, • 10.850 zł. Wałbrzych, tel. 
0600/32-47-28,074/664-44-75 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 61 tys. km, 1108 ccm, żółty, 
przystosowany do rajdów, sportowe fotele i kierownica, obni
żony, alarm, centr. zamek, RO ♦ 6 głośników, halogeny, ciemne 
szyby, alum. felgi, atrakc. wygląd, zadbany, • 15.300 zł. Jele
nia Góra, tel. 0504/93-17-15
FIAT CINOUECENTO, 1996 r„ 70 tys. km. 900 ccm. benzy
na, zielony metalic, inst. gazowa na gwarancji, dodatkowe 
światła, immobilizer, alarm, oznakowany, dodatkowe opony 
zimowe, -13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/32-54-59 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r„ 70 tys. km, 700 ccm, nie
bieski, hak, blokada skrzyni biegów, opony zimowe, • 7.200 
zł. Wrocław, tel. 0603/12-38-63 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 70 tys. km, 899 ccm, wtrysk, 
czerwony, katalizator, 5-biegowy, zakupiony w salonie we Wro
cławiu, radio, alarm, stan b. dobry, - 12.500 zł lub zamienię 
na większy. Wrocław, tel. 071/325-05-14,0501/95-76-59 
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r.. 70 tys. km, 900 ccm, bor

dowy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, katakiza- 
tor, dzielone siedzenie, uchylane szyby, akumulator na gwa
rancji, -14.900 zł. Wrocław, tel. 0606/37-31-93,351-95-54 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r.. 49 tys. km. 900 ccm, wtrysk, 
czarny, garażowany, immobilizer, poduszka pow., tylne szy
by uchylane, -13.000 zł. Leszno, tel. 065/520-03-46 
FIAT CINOUECENTO. 1996/97 r.. 70 tys. km, 900 ccm, biały, 
alarm, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, nowy akumulator i 
ukl. wydechowy, pokrowce, 4 zagłówki, 4 pasy bezwł., tylna 
szyba ogrzewana, zadbany, • 11.900 zł. Wrocław, tel. 
071/365-21-58 wieczorem, 0603/99-75-57 (k00079)
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 47 tys. km, 700 ccm, błękitny 
metalic, Mul-T-Lock, radio, szyby uchylane, -11.500 zł. Dąb- 
cze, gm. Rydzyna, tel. 065/538-04-49,0609/28-28-75 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 73 tys. km, 704 ccm 
szyby atermiczne, immobiliźer, szyby boczne uchylne, opony 
zimowe, • 11.500 zł. Pęgów, tel. 0602/19-36-10 lub 
0604/07-13-12
FIAT CINOUECENTO, 1997 r.. 50 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, immobilizer. RO, zegarek, nowe opony (500 km), pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, - 11.900 zł. Żary, tel. 
068/470-54-72
O  FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 49 tys. km, 700 ccm, 

biały, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-80-01, 
071/782-80-02 01027801

FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 59 tys. km. 899 ccm'czerwo
ny, książka serwisowa, faktura zakupu, b(okada skrzyni bie
gów, nadkola od nowości, listwy boczne, 4 zagłówki, opony 
zimowe (2 szt.), pokrowce welurowe, radioodtwarzacz z kie
szenią, oznakowany, zadbany, stan idealny, • 13.700 zł. Le
gnica. tel. 076/852-37-66.0600/25-49-44 
RAT CINOUECENTO. 1997 r.. 35 tys. km. 700 ccm. czamy. I 
właściciel, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, -10.900 
zł. Legnica, tel. 0601/55-24-52 
-FIAT CINOUECENTO. 1997 r., 49 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, I właściciel, bez wypadku, kpi. nowych opon zimowych, 
serwisowany, RM, blokada skrzyni biegów, - 10.800 zl. Oła
wa. tel. 071/313-77-39.0607/30-64-9p 
FIAT CINOUECENTO. 1997 r'. 65 tyś. km, 900 ccm. wtrysk, 
niebieski, alarm, immobilizer, 5-biegowy, 4 zagłówki, II wła
ściciel, stan b. dobry, -12.000 zł. Strzelin, tel. 0606/10-59-24 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 3 tys. km, 704 ccm. błękitny 
metalic, bez wypadku, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, RM ♦ 4 
głośniki, alum. felgi, tylne szyby uchylane, dodatkowa tapi
cerka drzwi i bagażnika, • 12.000 zł lub zamienię na inny. 
Wrocław, tel. 0503/77-75-23

FIAT CINOUECENTO 900, 1997 r , 46 tys. km, 900 ccm, 
wtrysk/niebieski, I właściciel, bez wypadku, atermiczne szy
by, nowy akumulator, wymienione tarcze hamulcowe, listwy 
boczne, owiewki, alarm, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/01-52-39 i  -
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 32 tys. km, 704 ccm, 
czerwony, oryginalny lakier, atermiczne szyby (tylne uchyla
ne), zegar, immobilizer, katalizator, RO, I właściciel, z salonu, 
serwisowany, bez wypadku, garażowany, tylna szyba ogrze
wana, tylna wycieraczka, stan b. dobry, • 12.500 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/815-47-79 po godz. 17 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r.. 900 ccm, czerwony. 4 
sztuki, stan bardzo dobry, opony zimowe, idealne dla prZe- 
stawicieli handlowych, faktura VAT, • 8.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-30-46
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 27 tys. km, 899 ccm, jasno
błękitny metalic, centralny zamek, alarm, immobilizer x2, ozna
kowany, listwy boczne, oryginalne nadkola, serwisowany, 
przyciemnione tylne szyby, uchylane i atermiczne szyby, alu
miniowe felgi, komplet opon zimowych, el. regulacja świateł, 
-17.300 zł. Szklarska Poręba, tel. 0503/04-32-33 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r., 79 tys. km, 900 ccm, bia
ły, katalizator, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, • 14.000 
zł. Ścinawa, tel. 076/843-63-39 
RAT CINOUECENTO, 1998 r., 56 tys. km, 704 ccm, biały, 
stoi w komisie przy ul. Wyścigowej, -11.200 zł. Wrocław, tel. 
071/328-22-94 po godz. 18,342-59-95 
FIAT CINOUECENTO, 1998/99 r., 40 tys. km, 703 ccm, nie
bieski, kupiony w salonie, faktura zakupu, I właściciel, bez 
wypadku, blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, el. 
reg. reflektory, plastikowe nadkola, zadbany, atrakc. wygląd, 
stan idealny, - 13.000 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 
071/392-06-55,0503/84-98-70 
RAT COUPE, 1994 r., 104 tys. km, 2000 ccm, czerwony, peł
ne wyposażenie, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 0607/62-53-26 
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., 
sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, - 
55.500 zł lub zamienię na Mercedesa klasy E. Świebodzin, 
tel. 068/382-99-66,0601/53-92-16 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem -AG0199 www.auto- 
gielda.com.pl)
FIAT MAREA, 1997 r., 1900 ccm, TD 100 KM, zielony meta
lic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek 
+ pilot, welur, radioodtwarzacz, zarejestrowany, stan idealny, 
- 28.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 
0607/58-17-17
FIAT MAREA, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, poduszka pow., ABS, el. otw. szyby, 
wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, podłokietniki. ory
ginalny RM, książka serwisowa, nowy pasek rozrządu i olej, - 
27.000 zł (kupujący nie płaci podatku). Wrocław, tel. 
071/345-71-06,0603/30-13-02 
FIAT MAREA KOMBI, 1997 r., 117 tys. km. 1900 ccm, TDI, 
srebrny, centr. zamek+pilot, immobilizer, el. otw. szyby, alarm, 
oryg. RO, alum. felgi 15”, relingi, roleta, podłokietnik, zderza
ki w kolorze nadwozia, oszczędny, stan b. dobry, • 20.900 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/324-16-32,0600/32-89-91 
FIAT MAREA, 1997/98 r„ 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, nie
bieski metalic, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
alarm, RM z  RDS-em, el. reg. reflektory halogenowe, kupio
ny w salonie, - 26.500 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 
0604/60-81-13
RAT MAREA, 1998 r., 30 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, el. otw. szyby, radioodtwarzacz, c. zamek, wspoma
ganie, klimatronic, - 30.000 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0501/70-09-90
FIAT MAREA WEEKEND. 1999 r.. 20 tys. km, 1600 ccm. 16V. 
fioletowy metalic, ABS, centralny zamek, RO, klimatyzacja, 
poduszka pow., el. otwierane szyby, wspomaganie kier., im
mobilizer, I właściciel, pełna dokumentacja, zadbany, zagłówki, 
roleta, - 32.500 zł. Kępno, tel. 062/782-99-49 
O  FIAT PALIO W EEKEND, 1997/98 r., 79 tys. km, 

1600 ccm, srebrny metalic, stan b. dobry, - 21.500 
z ł (brutto, m ożliw ość wystawienia faktury VAT). 
Wrocław, tel. 0606/44-75-31 01026821

FIAT PALIO, 1997/98 r.. 30 tys. km, 1400 ccm, fioletowy me
talic, wspomaganie, I właściciel, garażowany, kupiony w sa
lonie, relingi dachowe, bez wypadku, immobilizer, - 23.000 zł. 
Nysa. tel. 077/431-00-57
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r.. 70 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, Mul-T-Lock, relingi dachowe, zderzaki w kolorze nad
wozia, serwisowany, - 22.900 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wał
brzych. tel. 0502/57-16-65
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 42 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
ciemnozielony metalic, z salonu, immobilizer, alarm, central
ny zamek, bez wypadku, I właściciel, • 22.400 zł lub zamienię 
na tańszy. Leszno, tel. 065/520-81-67,0604/35-69-74 
RAT PALIO WEEKEND, 1998/99 r.. 23 tys. km. 1400 ccm, 
benzyna, niebieski, serwisowany, dużo dodatków, garażowa
ny, stan idealny, - 24.000 zł lub zamienię na droższy. Legni
ca, tel. 0502/15-76-33
O  FIAT PALIO W EEKEND, 1999 r., 1600 ccm, 16V, 

sta lowy metalic, 103 KM, kupiony w  salonie, ser
w isowany, stan b. dobry, fabryczna homologa
cja na ciężarowy, m ożliw ość atrakcyjnego kre- 

. dytu do 5 lat, faktura VAT na całość, -19.500 zł ♦ 
VAT (e-mail: carpool@poczta.onet.pl). Kalisz, tel. 
062/764-59-87, 0602/78-41-66, 0604/27-71-45 
84016071

FIAT PUNTO, 1994 r., 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, 1994 r.. 67 tys. km, 1100 ccm, złoty metalic, 
3-drzwiowy, poduszka pow., listwy boczne, tylne szyby uchy
lane, zarejestrowany, w kraju 3 miesiące, zarejestrowany, za
dbany, • 15.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0606/99-12-44 
FIAT PUNTO, 1994 r.. 80 tys. km, 1300 ccm, niebieski meta
lic, pełny wtrysk, bez wypadku, 2 x poduszka, wspomaganie, 
ABŚ, el.szyby, książka serwisowa, na białych tablicach, cena 
9400 zł + cło 4500 zł. Twardogóra, tel. 0607/08-70-78 
FIAT PUNTO 75 SX. 1995 r„ 67 tys. km, 1242 ccm, wtrysk. 
MPi, złoty metalic, 5-drzwiowy, Mul-T-Lock, centr. zamek, el. 
otw. szyby, alarm + pilot, RO, kupiony w salonie, kpi. doku
mentacja, • 17.500 zł. Świebodzin,^tel. 068/382-99-83 
FIAT PUNTO 75,1995 r., 62 tys. km, 1200 ccm, niebieski me
talic, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, boczne listwy, gara
żowany, stan b. dobry, -16.100 zł. Brzeg, tel. 077/444-39-72 
FIAT PUNTO, 1995 r., 67 tys. km, 1100 ccm, bordowy meta
lic, z salonu, el. otwierane szyby, obrotomierz, immobilizer, 
zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 17.500 zł. Jelenia Góra. 
tel. 075/713-21-05,0604/05-13-10 
FIAT PUNTO 60 SX, 1995 r., 63 tys. km, 1200 ccm, zielony, 
wyposażenie el., Immobilizer, alarm, centralny zamek, 
3-drzwiowy, przegląd do 03.2002 r, • 13.600 zł. Łambinowice, 
tel. 077/435-96-29
FIAT PUNTO, 1995 r.. 80 tys. km. 1100 ccm, i, srebrny, kupiony 
w salonie. 5-drzwiowy, serwisowany, stan b. dobry, • 17.300 zł. 
Olesno, tel. 034/319-10-46
FIAT PUNTO 60 SX, 1995 r., 70 tys. km. 1250 ccm, turkusowy, 
5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, -14.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
FIAT PUNTO ELX, 1995 r., 96 tys. km, 1240 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, kupiony w salonie, zderzaki w kolorze nadwo
zia, 5-drzwiowy, el.szyby, welur, halogeny, -16.500 zł. Zgorze
lec, tel. 075/771-59-97.0501/22-40-53 
FIAT PUNTO 55S, 1995/96 r., 83 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
szary metalic, immobilizer, 2 pod. powietrzne, alarm, RM, uchyl
ne tylne szyby, • 17.200 zł. Dzierżoniów, tel. 0600/18-74-68 
FIAT PUNTO ELX, 1995/96 r.. 55 tys. km, 1100 ccm, granato
wy metalic, 2 pod. powietrzne, alarm, centr. zamek, obrotomierz, 
halogeny w zderzaku, alum. felgi 5-ramienne, atermiczne szy
by, 4 zagłówki. RM. bagażnik dachowy, sprowadzony w cało
ści, I właściciel, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, zderzaki w 
kolorze nadwozia, -15.700 zł lub zamienię na VW Passata kom
bi, diesel. Opla Astrę. Oleśnica, tel. 071/314-85-33

O fe r ta  u ż y w a n e :

- Fiat 126p 2000, cena 9.300 zł
- Fiat Cinquecento 700,1996, cena 10.900zł
- Fiat Punto 1,2 SX, 2000, cena 31.900 zł
- Fiat Seicento 1,1S, 2000, cena 23.500 zł
- Fiat Punto 1,2 S, 2000, cena 29.600 zł
- Fiat Brava 1,6 HSX, 1998, cena 26.100 zł

A u to e x p e r t
certyfikat i gwarancja 6  m-cy

■ Fiat Punto 1,2 S, 2000, cena 29.700 zł
■ Fiat Punto 1,2 S, 2000, cena 29.500 zł
■ Fiat Punto 1 ,2 16v Speedgear, 2000

cena 44.600 zł
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Świdnica, ul. Kolejowa 20, 
tel. (074) 853-89-92, 851-24-00 
Świebodzice, ul. Strzegomska 41 
tel. (074) 854-72-44,854-72-33

B O G U S Z  s.c. 
Dzierżoniów 

ul. Armii Krajowej 9 
tel. 831-98-68, 832-03-91

M D F  A u t o  
Ząbkowice Śl. 

ul. Partyzantów 1 
tel. 815-73-34, 815-73-35
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a  FIAT PUNTO 55 S, 1995/96 r.. 80 tys, km, 1100 ccm, .wtrysk 
5-biegowy, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, nowe opony i  ., 
amortyzatory, 4 zagłówki, zielone szyby, tylne szyby uchylane, 
reg. kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel kie
rowcy, el. reg. reflektory, RM Blaupunkt, sprowadzony w cało
ści. • 14.500 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-28-35, 
0503/65-89-31
FIAT PUNTO, 1996 r.;70 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały. 
3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, centr. zamek, wspomaga
nie, spoier, garażowany, dzielone tylne siedzenia, el. otw. szy
by, nowe amortyzatory i opony, halogeny, stan b. dobry, -18.500 
zł. Lubin, tel. 076/722-60-75 do godz. 16,0607/18-73*77 
FIAT PUNTO, 1996 r., 75 tys. km, 1242 ccm, czarny  ̂5-drzwio
wy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, obrotomierz, 
immobilizer, kpi. dokumentacja, • 17.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-04-79
FIAT PUNTO, 1996 r., 57 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, wspo
maganie kier., immobilizer, RO. ekonomiczny, 3-drzwiowy, -
16.200 zł. Baszków, gm. Zduny. tel. 062/721-11-21 
FIAT PUNTO, 1996 r.. 71 tys. km, 1100 ccm. wtrysk, chabrowy, 
immobilizer, tylne szyby uchylane, reguł. wys. mocowania pa
sów, 3-drzwiowy, RM, stan techn. b. dobry, • 16.300 zł. Legni
ca. tel. 076/850-63-89
FIAT PUNTO 75.1996 r., 118 tys. km, 1242 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, 3-drzwiowy, z  salonu, I właściciel, bez wy
padku, el. otw. szyby, centr. zamek, obrotomierz, welur, dzielo
na tylna' kanapa, -15.000 zł. Nowa Ruda. tel. 074/872-21-25. 
074/872-44-28
FIAT PUNTO 75 ELX, 1996 r.. 74 tys. km. 1200 ccm. śliwkowy 
metalic, welur, el. otw. szyby, el. reg. świateł, alarm, c. zamek,-
17.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-13-28 

. FIAT PUNTO S, 1996 r., 47 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebrny 
metalic, immobilizer, wspomaganie, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, 
centr. zamek, regulacja świateł, RO, -18.000 zł lub zamienię 
na tańszy, do 8.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-22-^1 do godz.20 
FIAT PUNTO, 1996 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielony, 
metalic, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, tylne szyby uchylane, 
immobilizer, - 15.900 zł. Syców, tel. 062/785-92-59,. 
0604/44-72-65
FIAT PUNTO SX. 1996/97 r., 68 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, kupiony w salonie w 97 r., I właściciel, faktura 
zakupu, oryg. lakier, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. zamek + 

^  pilot, el. otw. szyby, alarm + pilot, immobilizer, el. reg. reflekto- 
ry, dzielone tylne siedzenia, I rej.02.97 r., stan b. dobry, - 17.800 
zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Kłodzko, tel. 
074/867-75-05.0607/04-31-76
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 S, 1997 r., 1100 ccm, ciemnoszary metalik, 
5-drzwiowy, zadbany, czysty, sprowadzony miesiąc temu, ma
ska do pomalowania, opony zimowe, pełna dokumentacja, ku
pujący nie płaci opłaty skarbowej, - 16.900 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0603/43-82-26
FIAT PUNTO SX 75,1997 r., 78 tys. km, 1350 ccm, kolor grafi
towy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, alarm, immobili
zer, reg. kierownica, halogeny, - 18.300 zł. Wrocław,1el. 
071/341-61-70,0503/02-33-51,0601/59-73-63 
FIAT PUNTO SX. 1997 r., 50 tys. km. 1700 ccm, TD, zielony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, -19.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0601/53-46-55
FIAT PUNTO 55 SX, 1997r„ 17 tys. km. 1108 ccm. złoty meta
lic, stan idealny, -19.700 zł. Prudnik, tel. 077/436-83-13 
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 26 tys. km, 1100 ccm, zielony meta
lic, kupiony w salonie, eł. otw. szyby, centralny zamek, RM, 
5-drzwiowy, garażowany, stan idealny, - 22.000 zł lub zamienię 
na VW Golfa IV TDI, kupionego w salonie. Wałbrzych, tel. 
074/848-81-58 po godz. 16
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 31 tys. km, 1242 ccm, benzyna,Cha
browy, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, tyl
ne szyby uchylane, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, immo
bilizer, alarm + pilot, el. reg. reflektory, centr. zamek, kupiony w 
salonie, książka serwisowa, kupiony w salonie, stan idealny, •
21.000 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35
FIAT PUNTO, 1997/98 r.. 83 tys. km, UOftccm, wtrysk, srebr
ny metalic, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, 3-drzwiowy, 
alarm, centr. zamek, oznakowany, kpi. dokumentacja, nowe 
opony, nowy akumulator (gwarancja), serwisowany, garażowa
ny, -16.450 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-01 
FIAT PUNTO 75 SX, 1998 r., 63 tys. km, 1200 ccm, wtrysk. 

4ptbrdowy metalic, 5-drzwiowy, RM Fiat, halogeny, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, kodowany zapłon, immobili
zer. obrotomierz, kupiony w salonie, stan techn. b. dobry, -
20.800 zł. Szczawin 62, tel. 071/392-38-29,0602/88-41-53 
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 60 tys. km, 1100 ccm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, zde
rzaki w kolorze nadwozia, kupiony w kraju, • 17.900 zł. Wro
cław. tel. 071/345-65-83
O FIAT PUNTO, 1998 r. 5-drzwiowy, cena 18.500 zł 

oraz 120 samochodów różnych marek oferuje SA* 
LON FIATA w Opolu przy ul. Obrońców Stalingra
du 41 (naprzeciw giełdy samochodowej). Opole, 
tel. 077/453-76-44 01028321

O FIAT PUNTO, 1998 r., 1108 ccm, zielony, immobili
zer, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, ser
wisowany, stan idealny, -19.900 zł. „AUTO-PLUS”, 
Świdnica, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01028751

FIAT PUNTO. 1998 r., 40 tys. km, 1100 ccm, biały, bez wypad
ku, kupiony w salonie, -18.200 zł. Kalisz, tel. 0608/33-88-43 
FIAT PUNTO, 1998 r.. 61 tys. km, 1100 ccm, benzyna, ziełony, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, 5-drzwiowy, -18.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-19-55,0603/11-61-73 
FIAT PUNTO, 1998 r., 46 tys. km, 1250 ccm, czarny, zadbany, 
garażowany, 60 KM, w kraju od 1999 r., I właściciel, radio,
3-drzwiowy, - 20.800 zł. Pleszew, tel. 062/742-45-76 
FIAT PUNTO CABRIO. 1998 r., 43 tys. km, 1300 ccm, błękitny, 
sprowadzony w całości w 2000 r., model niedostępny w Pol
sce, atrakc. wygląd, - 33.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel: 
0602/11-30-08
FIAT PUNTO, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm.czamy, wspoma
ganie, el. otw. szyby, centr. zamek, obrotomierz, książka serwi
sowa, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 

^ F IA T  PUNTO, 1998/99 r., 42 tys. km, 1100 ccm, granatowy me- 
iPiilic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, książka seiwisowa, listwy 

boczne, immobilizer, zegarek, oznakowany, stan b. dobry, -
21.000 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48
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 zł lub zamienię. Paczków, tel. 0606/94-20-14 
FIAT PUNTO, 1999 r., 1900 ccm, turbo D, biały, - 22.000 zł. 
Błonie, tel. 0601/41-83-87
FIAT PUNTO SOLE, 1999 r., 27 tys. km, 1100 ccm, niebieski 
metalic, poduszka pow., immobilizer, alarm, RO, opony zimo
we, - 23.000 zł. Boguszów-Gorce, teł. 074/844-89-43 
FIAT PUNTO 60,1999 r., 17 tys. km, 1250 ccm, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, do malowania, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, • 19.500 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FIAT PUNTO, 1999 r., 29 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, kolor gra
fitowy metalic, immobilizer, centr. zamek, listwy boczne, el. reg. 
reflektory, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, I właściciel w kra
ju, stan b. dobry, - 19.800 zł. Rawicz, tel. 065/545-43-84, 
0607/24-57-54
FIAT PUNTO. 1999 r.,.37 tys. km, 1200 ccm, 16V, czarny, zde
rzaki pod kolor nadwozia, wspomaganie, centr. zamek, czer
wona tapicerka, RM sterowany z  kierów., atrakc. wygląd, im
mobilizer, el. otw. szyby, poduszka pow., klimatyzacja • 23.000 
zł. Wawełno k.Opola, tel. 0605/94-35-26 
FIAT PUNTO. 1999/00 r., 27 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, wspomaganie, immobilizer, lusterka i zderzaki w 

^kolorze nadwozia, - 20.900 zł. Legnica, tel. 0601/50-97-44 
' " f t A T  PUNTO II. 1999/00 r., 7 tys. km. 1200 ccm. zielony meta

lic, 5-drzwiowy, poduszka pow., ABS, centr. zamek, wspoma
ganie i reg. kierownicy, eł. otw. szyby, el. reg. fotele, stan ideal
ny, - 27.900 zł. Leszno, tel. 0605/44-73-47

FIAT PUNTO IIHGT, 1999/00 r., 37 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
perłowomiedziany metalic, wspomaganie, centr. zamek, wszyst
kie el. dodatki, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, alumrfek. 
gi, komputer, I właściciel, stan idealny, - 34.800 zł lub zamienię. 
Złotoryja, tel. 076/878-63-77,0604/83-26-46 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 11 tys. km, 1200 ccm, złoty metalic, I 
właściciel, kupiony w salonie, instal. radiowa, poduszka po
wietrzna, listwy, nadkola, alarm, welurowa tapicerka, 
Mul-T-Lock, - 29.000 zł. Głogów, tel. 076/833-40-94, 
0608/36-62-79 .
FIAT PUNTO II, 2000 r., 30 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, poduszka powietrzna, • 31.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/482-34-13,0601/52-24-13
FIAT PUNTO IISX, 2000 r.. 45 tys. km, 1200 ccm. zielony me
talic, kupiony w salonie, I 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, 
0606/13-93-48 '
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm pełna dokumentacja, -1.300 
zł. Kamienna Góra, tel. 0501/09-82-86,0604/75-49-98 
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, - 2.700 zł. 
Wrocław, tel. 0602/17-33-45 '
FIAT REGATA 138 R, 1985 r.. 160 tys. km. 1500 ccm, benzy
na. niebieski, regulowana kierownica, RM, 5-biegowy, tylna 
szyba ogrzewana, nowa stacyjka, garażowany, nowa przednia 
szyba, rozrusznik po naprawie, stan dobry, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 0602/50-00-57
FIAT REGATA, 1988 r. dlaob. WNP, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/338-41-12
FIAT RITMO, 1982 r., 68 tys. km, 1500 ćcm, benzyna, czerwo
ny, po remoncie kapitalnym blacharki i lakierowaniu, 5-biego- 
wy. stan silnika i techniczny dobry, - 3.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/816-88-35
FIAT RITMO, 1983 r., 218 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, RM Blaupunkt, uchylne tylne szyby, • 2.200 
zł. Kędzierzyn-Koźle, teł. 077/482-25-52 
FIAT RITMO, 1985 r., 240 tys. km, 1500 ccm, benzyna, szary, 
po remoncie silnika, blacha do remontu, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-68-22
FIAT RITMO, 1985 r., 150 tys. 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. 16
FIAT RITMO, 1987 r.. 1700 cćm, diesel, - 5.100 zł. Kłodzko, teł. 
074/867,80-76
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 38 tys. km. 900 ccm. wtrysk, zie
lony metalic, kupiony w salonie, I właściciel, el. otw. szyby, im
mobilizer, dzielone tylne siedzenia, lusterka i zderzaki w kolo
rze nadwozia, reg. reflektory, tylne szyby uchylane, serwiso
wany, garażowany, stan b. dobry, - 16.400 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-75-05,0607/04-31-76 S Z  
FIAT SEICENTO, 1998 r., 40 tys. km, czarny, srebrne zderzaki,
- 16.900 zł 1ub zamienię na tańszy. Świebodzice, tel. 
074/854-79-98,0601/58-20-53 -
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r., 40 tys .km, 1.109 ccm, 
benzyna, żółty. el. reg. lusterka, elrotw. szyby, eł. reg. reflekto
ry, centr. zamek, klimatyzacja, RM, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, alum. felgi, stan techn. idealny, • 19.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-66-13,0601/79-66-69 -■
FIAT SEICENTO, 1998 r., 34 tys. km, 900 ccm, srebrny, gara
żowany, I właściciel, stan b. dobry, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-17-64
FIAT SEICENTO, 1998 r., 44 tys. km, 1100 ccm, żółty, sporting, 
-18.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-23-24,071/311-29-74 
FIAT SEICENTO, 1998 r.. 18 tys. km, 900 ccm, benzyna, czer
wony, I właściciel, kpi. 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. dokumentacja, 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, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 35 tys. km, 900 ćcm, czerwony, 
immobilizer, el. otw. szyby, RM Pioneer, kupiony w salonie, stan 
techn. b. dobry, - 17.700 zł lub zamienię. Prusice, tel. 
071/312-63-31,0604/36^35-85 
FIAT SEICENTO SX, 1998/99 r., 22 tys. km, 900 ccm, złoty 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne uchylane, kataliza
tor, immobilizer, listwy boczne, alarm, garażowany, zadbany, 
kpi. kluczyków, plastikowe nadkola, - 16.500 Zł. Wrocław, tel. 
0603/35-80-56
FIAT SEICENTO, 1996/99 r., 30 tys. km, 900 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, katalizator, garażowany, nadkola, immobilizer, reg. 
reflektory, 4 zagłówki, pokrowce, 5-biegowy, -17.200 zł lub za
mienię na tańszy. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
FIAT SEICENTO S, 1999 r.. 10 tys. km. 1100 ccm, metalic me
talic, zadbany, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, pokrowce, dy
waniki, nadkola, radio, stan idealny, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-02-32 po godz. 18 .
O  FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 46 tys. km, 1100 ccm, 

niebieski, stan b. dobry, homologacja fabryczna, 
faktura na całość, atrakcyjny leasing, korzystny 
kredyt na 5 lat, • 13.300 zł + VAT (e-mail: carpo- 
oi@poczta.onet.pl). Kalisz, tel. 062/757-64-92, 
062/764-59-87,0602/27-74-15 84016081

O  FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 35 tys. km, kolor 
brzoskwiniowy, blokada skrzyni biegów, -16.000 
zł. Wrocław, tel. 071/343-08-04 02023591 

FIAT SEICENTO SPORT, 1999 r., 26 tys. km, 1100 ccm, czer
wony, el. otw. szyby, poduszka pow., skórzana kierów., stan b. 
dobry - 20.500 z ł.., tel. 071/316-85-98 
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 7 tys. km, czerwony, 5-bie- 
gowy, katalizator, kupiony w salonie, gwarancja, - 18.500 zł. 
Bojanowo, tel. 0601/88-77-98
FIAT SEICENTO, 1999 r., 20 tys. km, 900 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, I właściciel, bez wypadku, garażowany, pełna doku
mentacja, alarm, -17.200 zł lub zamienię na tańszy samochód 
(Fiat 126p), z  dopłatą. Brzeg, tel. 077/416-51-41 /
FIAT SEICENTO SPORTING, 1999 r., 1100 ccm. wtrysk.żółty, 
radio; 5-biegowy, katalizator, centr. zamek, alum. felgi, el. ótw. 
szyby, airbag, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, bez uszkodzeń, el. reg. reflektory, skórzana kierownica, 
tylne szyby uchylane, stan idealny, - 22.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-61-72,0604/38-56-63 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AK0222 www.autogieł- 
da.com.pl)
FIAT SEICENTO, 1999 r., 22 tys. km, czerwony, I właściciel, 
zadbany, bez wypadku, RO, listwy boczne, alarm, -16.800 zł. 
Oleśnica, tel. 071/399-58-94
FIAT SEICENTO, 1999 r.P 10 tys. km, 900 ccm, benzyna, czer
wień meksykańska, 5-biegowy, tylne zagłówki, zderzaki w ko
lorze nadwozia, 3 światło .stop”, I właściciel, kupiony w salonie 
w kraju, -18.700 zł. Świdnica, fel. 074/853-31-10 
FIAT SEICENTO SPORTING, 1999/00 r., 23 tys. km, 1100 ccm. 
biały, alum. felgi, poduszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek, 
alarm, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0603/40-50-15 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 32 tys. km, 900 ccm, srebrny meta
lic, radio + głośniki, -18.300 zł. Lutogniew, tel. 062/721-17-33, 
0501/52-82-15
FIAT SEICENTO FUN, 2000 r., 25 tys. km, 899 ccm, czerwony 
metalic, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, alarm, tylne szyby 
uchylane, listwy ochronne drzwi, kołpaki, szyby atermiczne, •
18.900 zł. Syców, tel. 062/785-45-78 do godz. 17 
FIAT SEICENTO FUN, 2000 r.. 5 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
pastelowy, I właściciel, na gwarancji, tylne szyby uchylane, zde
rzaki lakierowane, .RO, listwy boczne, immobilizer, - 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-13-80
FIAT SEICENTO, 2000 r., 21 tys. km, 900 ccm, niebieski, I wła
ściciel, na gwarancji, bez wypadku, dzielona tylna kanapa, kom
plet opon zimowych, • 18.400 zł. Wrocław, tel. 0607/33-18-77 
O  FIAT SEICENTO VAN, 2001 r., 1 tys. km, 1100 ccm, 

MPI, biały, ciężarowy, kompl. dokumentacja, moż
liwość wystawienia faktury VAT, • 21.000 zł. Wro
cław, tel. 071/368-12-72 02023171

FIAT SEICENTO TROFEO, 2001 r.,4.tys. km. 900 ecm, ben
zyna, szary metalie, kupiony w salonie, fwłaściciel, alum. fel
gi, opony Goodyear, RO Sony z  panelem,'pokrowce,‘«3M>.0Q0 
zł. Trzebnica, tel. 071/310-36-04 do godz.17,071/387-10-53 
po godz. 19 .
O  FIAT SEICENTO, CINOUECENTO, 126p oraz 120 

innych samochodów oferuje SALON FIATA w 
Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu 41. Rów
nież skup samochodów, tel. 077/453-76-44 
01028291

O  FIAT SIENA, 1997 r*, 1400 ccm, granatowy meta
lic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I 
właściciel, alarm, immobilizer, stan idealny, •
19.900 zł. „AUTO-PLUS”, Świdnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01028841

FIAT SIENA EL, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, centr. zamek, stan b. dobry, - 17.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-29-07
FIAT SIENA HL, 1997/98 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, bor
dowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, RM, 
halogeny, blokada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, ser
wisowany, immobilizer, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. 
dobry, - 19.500 zł. Nieciszów, tel. 071/399-04-24, 
0603/50-66-80
FIAT SIENA, 1998 r„ 50 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
kupiony w salonie, bez wypadku, szyby atermiczne, immobi
lizer, dzielona tylna kanapa, reg. wys. pasów, stan b. dobry, 
blok. skrzyni biegów - 19.200 zł. Kępno, tel. 062/583-16-00 
do godz.17,062/782-20-65 po godz.17 
FIAT SIENA, 1998 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 16V, perłowobor
dowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, we
lurowa tapicerka, stan idealny, zadbany, - 18.900 zł lub za
mienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT SIENA EL, 1998 ;., 29.tys. km, 1400 ccm I właściciel, 
kupiony w salonie, serwisowany, centr. zamek, el. otw. szyby, 
bez wypadku, stan idealny, -19.300 zł (możliwe raty). Opole, 
tel. 077/455-56-84,0502/64-99-81 
FIAT SIENA HL, 1998 r., 63 tys. km, 1600 ccm! benzyna, srebr- 
nozłoty metalic, z  salonu, bez wypadku, I właściciel, alarm + 
pilot, ęentr. zamek, RO CD, 6 głośników, zestaw głośno mó
wiący Nokia, wspomaganie, owwiewki, el. otw. szyby, udo- 
kum. pochodzenie, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0605/06-69-25 
FIAT SIENA, 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 16V, szary meta
lic, I właściciel, gwarancja do maja 2002 roku, c. zamek, el. 
otw. szyby, immobilizer, el, reg. światła, halogeny, dodatkowe 
światło .stop’ , wspomaganie, radioodtwarzacz Pioneer + 6 
głośników, pełna dokumentacja, • 26.800 zł. Kalisz, tel. 
062/764-62-16 po godz. 19,0602/55-04-21 
F1ATTEMPRA. 1990/91 r., 110 tys. km. 1900 ccm. TDS. srebr
ny metalic, el. otw. szyby, deska digital, el. reg. lusterka, halo
geny. stań b. dobry, -10.500 zł. Legnica, tel. 076/854-83-79, 
076/866-16^55 po godz. 16,0604/05-41-72 
FIAT TEMPRA, 1990/91 r., 150 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic. wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, alumi
niowe felgi, reg. wys. mocowania pasów, pełne wyposażenie 
elektryczne, deska digital, RO, halogeny, szyberdach, bez wy
padku, sprowadzony w 1999 r. na mienie, -10.500 zł. Pępo
wo. tel. 065/573-61-91.0600/60-02-86 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 140 tys. km. 1600 ccm, szary meta
lic, wspomaganie, reg. kierownica, - 10.500 zł. Zbiersk, tel. 
062/752-07-78,752-02-15
FIAT TEMPRA. 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitu 
wy metalic, wspomaganie, deska digital, centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, alum. felgi, RM, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, dzielone tylne 
siedzenia, - 11.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/345-68-79,0601/75-49-59 
FIAT TEMPRA, 1992 r., 86 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, bez wypadku, I właściciel, sprowadzony na mie
nie przesiedleńcze, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, reg. kierownica, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, deska digital, halogeny, przegląd do
05.2002 r., atrakc. wygląd, sta, -10.900 zł lub zamienię. Strze
lin. tel. 071/392-34-50.0608/46-89-32
0  FIAT TEMPRA, 1992 r. kupiony w salonie w Pol

sce, I właściciel, inst. gazowa, - 8.900 zł. SALON 
FIATA, Opole, tel. 077/453-76-44 01028311

FIAT TEMPRA KOMBI. 1992 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka
1 szyberdach, centralny zamek, przegląd do 05.2002 r., I wła
ściciel, pełna dokumentacja, relingi dachowe, zadbany, 5-bie
gowy, garażowany, stan idealny, - 9.400 zł (możliwe raty). Gło
gówek, woj. opolskie, tel. 0600/63-66-70
FIAT TEMPRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk stan b. 
dobry, RO, el. otw. szyberdach, ocynkowany, welurowa tapi
cerka, kpL dokumentacja, hak, dzielona tylna kanapa, 
wspomaganie, • 11.000 lub zamienię na Forda Transita, 
diesel lub inne propozycje. Żary, tel. 068/374-21-78 
FIAT TEMPRA, 1992/95 r., 102 tys. km, 1600 ccm, szary me
talic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny za
mek, szyberdach, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-70, 
0607/53-05-50
FIAT TEMPRA KOMBI, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk wersja wło
ska, el. otw. szyby, -10.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-05-22 
RAT TEMPRA, 1993 r., 130 tys. km, 1581 ccm, szary meta
lic, stan dobry, kupiony w salonie, - 9.000 zł. Świebodzin, tel. 
068/382-99-31
FIAT TEMPRA KOMBI, 1993/95 r., 121 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, czerwony, bogate wyposażenie, - 11.500 zł. Wro
cław, tel. 324-92-94,0501/14-79-21 
FjAT TEMPRA, 1994 r., 1600 ccm, granatowy, ABS, serwo, 
na białych tablicach - 2.700 DEM. Iłowa Żagańska, tel. 
068/377-42-76
FIAT TEMPRA, 1994/95 r., 49 tys. km, 1600 ćcm, benzyna, 
wtrysk, ciemnozielony metalic, wspomaganie, ABS, podusz
ka pow., wszystkie el. dodatki, immobilizer, 4 zagłówki, welu
rowa tapicerka, podłokietniki, skórzana kierownica, haloge
ny, alum. felgi, książka serwisowa, I właściciel,- do sprowa
dzenia z  Niemiec, stan idealny, - 12.500 zł. Lubin,.tel. 
076/847-30-39,0604/75-06^57 
FIAT TEMPRA, 1995 r., 140 tys. km, .1600 ccm, niebieski me
talik, inst. gazowa, ekonomiczny, centr. zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby, immobilizer, I właściciel,kupiony w salonie 
w Polsce, stan dobry, -14.700 zł. Wrocław, tel.Ó604/53-29-97, 
0502/85-37-45
FIAT TEMPRA KOMBI, 1995 r., 52 tys. km, 1600 ccm, biały, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, immobilizer, re
lingi, ciemne szyby, stan b. dobry, -13.500 zł lub zamiana na 
uszkodzony. Wrocław, tel. 071/342-16-48,0502/26-46-53 
FIAT TEMPRA, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk kpi. dokumentacja, 
centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, ABS, podusz
ka pow., bez wypadku, - 12.900 zł. Zielona Góra, tel. 
068/356-28-78
FIATTIPO, 1989 r., 217 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, centr. 
zamek, garażowany, kompl. dokumentacja, stan dobry, - 9.500 
zł. Strzelno, gm. Pieńsk, tel. 0600/11-80-09 
FIATTIPO, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, wiśniowy, centr. za
mek, el. otw. szyby, deska digital, stan dobry, na białych tabli
cach -1.250 DEM. Zgorzelec, tel. 0609/63-56-72 
FIATTIPO, 1990 r., 1400 ccm, niebieski metalic, 5-drzwiowy, 
- 6.800 zł. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
FIAT TIPO, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, de
ska digital, centralny zamek, el. szyberdach, el. otwierane 
szyby, wspomaganie kier., ABS, RM, stan b. dobry, • 10.500 
zł lub zamienię na droższy. Leszno, tel. 065/533-83-53, 
0603/05-84-78
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, czarny metalic, 5-drzwiowy,
el. otw. szyby i szyberdach, zadbany, • 8.300 zł. Namysłów,
tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41
FIAT TIPO, 1990 r.,140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 90
KM, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., deska digital,
koła zimowe i letnie, • 2.900 zł. Wierzbno k. Oławy, tel.
0607/36-32-31
FIAT TIPO, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ćcm szyberdaoh, 
5-drzwiowy, 113 PS. bez wypadku, przegląd do 2002 r, -
10.500 zł. Lubin. tel. 076/842-83-43 
FIATTIPO, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, szary 
metalic, alum. felgi, obniżony, spoiler, soczewki, centr. zamek,

alarm z pilotem, stań idealny, atfakc. wygląd,: 12.000 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-64-32
RAT TIPO, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie kier,, el. otw. szyby przednie, 
el. otwierany szyberdach, centr. zamek, RO, deska digital, 
sprowadzony w całości w 2001 r., nie oclony, do wymiany 
uszczelka pod głowicą, - 3.500 zł. Głogów, tel. 076/831-42-72, 
0600/21-50-37
FIAT TIPO, 1991 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalić, 
5-drzwiowy, szyberdach, - 9.800 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FIAT TIPO, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, gaźnik, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie, 5-biego
wy, blacha ocynkowana, • 10.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/79-94-68
FIAT TIPO, 1992/93 r., 76 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowa
ny, bez wypadku, oryg. lakier i przbieg, I właściciel, kpi. doku
mentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centralny 
zamek ♦ pilot, welurowa tapicerka, podłokietnik, halogeny, 
hak, RM Pioneer, serwisowany, • 11.400 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
FIATTIPO, 1992/95 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pełny wtrysk, wspo
maganie, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, alarm, 
reg. kierownica, RM z panelem, zadbany, garażowany, stan 
techn. b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/324-10-18,0603/77-90-48 
FIATTIPO, 1993 r., biały, alum. felgi, wspomaganie, RO, dzie
lona tylna kanapa, zadbany, - 10.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-76-97 po godz. 15
FIAT TIPO, 1993 r., 109 tys. km, 1400 ccm, benzyna, szary 
metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, 
Mul-T-Lock, oźnakowany + opony zimowe, • 10.300 zł. Świd
nica, tel. 074/851-26-09
O  FIAT TIPO, 1994 r., 1900 ccm, TDI, zielony 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 87022941

FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, kupiony w salonie, -13.400 zł lub zamienię. Bole? 
sławiec, teł. 075/734-72-65,0604/67-86-93 
FIAT TIPO S, 1994 r., 77 tys. km, 1400 ccm, benźyna, czer
wony, kupiony w salonie, bez wypadku, oryginalny przebieg, 
instalacja gazowa na gwarancji, obrotomierz, hak holowni
czy, - 12.700 zł lub zamienię na Opla Omegę. Prudnik, tel. 
0602/57-34-39
FIAT TIPO, 1994 r., 100 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, zakupiony w salonie, Tytan Lock, radio, stan b. 
dobry, nowy model, -11.800 zł lub zamienię na tańszy. Wro
cław, tel. 071/372-15-15,0501/76-70-59 
FIATTIPO, 1994 r., 113 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, ABS, eL-otw. szyby, wspomaganie kier., el. reg. 
reflektory, poduszka pow., alarm, sprowadzony w całości, 
przegląd do 12.2001 r, • 9.900 zł lub zamienię na kombi, die
sla. Zielona Góra, tel. 0603/20-55-71 
FIAT TIPO, 1995 r., 89 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, RM, alarm, immobilizer, duży bagażnik, stan do
bry, -12.000 zł. Wrocław, tel. 0603/11-34-49 
FIAT ULYSSE, 1996/97 r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski meta
lic, 2 poduszki powietrzne, podwójna klimatyzacja, wspoma
ganie, c. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
alarm, 7 foteli, welur, kupiony w Polsce, serwisowany, możli
wość sprzedaży na raty, - 39.900 zł lub zamiana na tańszy. 
Syców, tel. 062/785-35-03,062/786-90-05 
O  FIAT UNO 55,1984 r., 110 tys. km, 1100 ccm, ben

zyna , n ie b ie s k i, „n a  ch o d z ie ” , s tan  dobry ,
4-drzwiowy, 5-biegowy, opłacone OC, w ciągłej 
e k s p lo a ta c j i,  • 2.250 z ł. W ro c ław , te l. 
071/341-72-47,0609/15-60-18 02023581

FIAT UNO, 1984 r., 170 tys. km, 1300 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, nowy akumulator, po wy
mianie filtrów, pasków, oleju, II właściciel, stan dobry, -4.300 
zł. Andrzej Kulikowski, 5S-5M Pasiecznik 83a, gm. Lubomierz 
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, szary, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
garażowany, szyberdach, po wymianie filtrów i oleju, dzielona 
tylna kanapa, pokrowce, przegląd do 11.2001 r., po remoncie 
blacharki, - 5.100 zl. Maciejowice, gm. Otmuchów, tel. 
077/431-36-40 po godz. 19
FIAT UNO 45,1985 r., 896 ccm, benzyna, kremowy, 3-drzwio
wy, do poprawek blach.-lakiemiczych (progi) - 2.900 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 071/784-83-23 
FIAT UNO turbo, i, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, alum. felgi, RO+głośniki. 112 KM, szyby uchylne tylne, spor
towy wydech, pełna tylna klapa, deska digital, tylna szyba ogrze
wana, dzielona tylna kanapa, udokum. pochodzenie, do lakie
rowania, stan b. dobry, - 3.700 zł. Świdnica, tel. 0607/55-96-35 
FIAT UNO, 1986 r., 18 tys. km, 1300 ccm, diesel, niebieski, 
nowe amortyzatory, silnik po remoncie, nowe opony, - 7.700 zł. 
Wrocław, tel. 372-68-74
FIAT UNO 70,1986 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. 
zamek, po remoncie blacharki, nowe amortyzatory i opony, stan 
b. dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/781-85-14,0606/16-73-15 
FIAT UNO 45S, 1987 r., 65 tys. km, 1300 ccm, diesel, biały, 
garażowany, stan silnika i blacharki b. dobry, wymienione koń
cówki wtrysków, hak, RO, 3-drzwiowy, dodatkowe światło .stop*.
- 6.000 zł. Szprotawa, tel. 068/37642-84
FIAT UNO, 1988 r., 1300 ccm, diesel, szary metalic, do popra
wek blacharsko-mechanicznych; 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
oszczędny, tani w eksploatacji, - 4.500 zł. Bukowice, gm. Kro
śnice, tel. 0601/19-89-07
FIAT UNO, 1988 r., 100 tys. km, 1000 ccm, biały, stan b. dobry, 
garażowany, - 5.800 zł. Wschowa, tel. 065/540-55-35 
FIAT UNO, 1989 r., 1400 ccm, El, zielony metalic, I właściciel w 
Polsce, hak, halogeny, alum. felgi 13', - 6.500 zł* Wykroty, tel. 
0608/1746-26
FIAT UNO, 1989 r., 181 tys. km, 1700 ccm, diesel, czarny, 
5-drzwiowy, szyberdach, - 6.500 z ł.., tel. 0608/07-33-25 
FIAT UNO 45,1989 r., 1000 ccm, Fire, niebieski, 3-drzwiowy, 
hak, pokrowce, zimowe opony z felgami, stan dobry, - 5.400 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-73-95
FIAT UNO, 1989 r., 900 ccm, niebieski, katalizator, - 5.500 zł. 
Leszno, tel. 065/529-90-86,0607/21-76-27 
FIAT UNO, 1989 r., 138 tys. km, biały, I właściciel, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, ekonomizer, halogeny, welurowa tapicerka, kpi. do
kumentacja, -  6.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, 
tel. 071/34541-16,0603/29-53-50 
FIAT UNO, 1989/90 r., 900 ccm 3-drzwiowy, stan b. dobry, -
6.900 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 065/548-25-37 
FIAT UNO, 1989/92* r., 119 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, nowe klocki, świece, przewody, nadkola, garażo
wany stan b. dobry, - 5.900 zł. Oleśnica, tel. 0602/77-89-61 
FIAT UNO, 1990 r., 100 tys. km, 1000 ccm, czarny, 3-drzwiowy,
- 8.900 zł lub zamienię na tańszy. Jaworzynam i., tel. 
0607/36-73-66
FIAT UNO, 1990 r., 900 ccm, czarny, ̂ -drzwiowy, nowe opony, 
stan dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-94-63 
FIAT UNO, 1990 r., 90 tys. km, 1100 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, stan idealny, na białych tablicach, - 1.700 zł. Zgo
rzelec. tel. 0606/70-84-68
FIAT UNO, 1991 r., benzyna, szary metalic, 3-drzwiowy, stan 
dobry. - 6:800 zł. Opole, tel. 077/415-00-59 
FIAT UNO, 1991 r., 1100 ccm, czerwony, bez wypadku, w kraju 
od tygodnia, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, centr. za
mek, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, - 9.200 zł. Bolesła
wiec. tel. 0602/49-57-11.0605/14-83-78 
FIAT UNO, 1991 r., 88 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, biały, oryg. 
lakier, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, I wła
ściciel, stan techn. idealny, • 8.500 zł. Legnica, teK 
076/85849-23
FIAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 1372 ccm, wtrysk, morski. 5-bie
gowy, nowy pasek rozrządu, klocki, el. reg. świateł, hak, alarm 
na gwarancji, stan b. dobry -10 200 zł lub zamienię na większy 
(Toyota Corolla, Carina II). Żagań, tel. 0606/82-83-02 
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., 98 tys. km, 1000 odm,'morski, centrainy 
zamek, eł. otwierane szyty-garażowany, RM, kpi. Róf,rśtan b. 
dobry, -11.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-12-27 
FIAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 1000 ccm, bordowy, 2-drzwio
wy, alarm, stan techn. b. dobry, - 8.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-90-86
FIAT UNO 60 S, 1992/93 r., 112 tys. km, 1100 ccm, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, alarm, ozna
kowany, el. otwierane szyby, RO, komplet kół zimowych, - 9.700 
zł. Wrocław, tel. 071/329-03-32 
FIAT UNO 45 S, 1992/93 r., 73 tys. km, 999 ccm, czerwony, 
kupiony w Salonie, tylne szyby uchylane, podgrzewana szyba, 
3-drzwiowy, II właściciel, serwisowany, RM Pioneer, alarm ♦ 
pilot, stan b. dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 351-83-80 po 
godz. 21,0600/83-18-24
FIAT UNO, 1993 r., 110 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, garażowany, alarm, RO, stan techniczny bardzo dobry, •
9.800 zł. Kluczbork, tel. 077/418-32-31 
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, relingi da
chowe, szyberdach, • 9.800 zł. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
FIAT UNO 45/5, 1993 r., 1000 ccm, biały, bez wypadku, 
5-drzwiowy. inst. gazowa, kupiony w salonie, kpi. dokumenta
cja, blokada skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, RO, - 9.800 zł. 
Brzeg, tel. 077/41140-26
FIAT UNO, 1993 r., 83 tys. km, 1000 ccm, -10.500 żł. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 0601/16-91-82
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, ku
piony w sąlonie, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, listwy boczne, 
zegarek, dodatkowe światło .stop", immobilizer, alarm + pilot, 
oryg. lakier, garażowany, stan b. dobry, - 11.200 zł. Legnica, 
tel. 076/850-62-64,0606/13-9348 
FIAT UNO 45S, 1993 r., 73 tys. km, 999 ccm, FIRE, szary me
talic, kupiony w salonie, faktura zakupu, kpi. dokumentacjaŁza
dbany, 5-biegowy, aktualny przegląd, garażowany, oznakowa
ny, bez wypadku, - 9.800 zł lub zamienię na inny. Przyłęk, tel. 
074/817-02-^
FIAT UNO, 1993 r.,100 tys. km, 1000 ccm, kolor morski meta
lic, stan mechaniki idealny, stan blacharki dobry, kompletna do
kumentacja, -10.500 zł. Wrocław, tel. 325-58-04,0601/82-22-25 
FIAT UNO, 1994r., 1000 ccm, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 
kupiony w salonie, RM, alarm, blokada skrzyni biegów, I wła-
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tel. 076/841-51-12

ściciel, zadbany, stan b. dobry, - 11.700 zł. Sobótka, teł. 
071/316-35-79,0604/40-70-05
FIAT UNO, 1994 r., 78 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, zadbane wnętrze, nowe 
amortyzatory, nowe opony, stan b. dobry, -12.500 zł lub zamie
nię na Fiata 126p 1990/92 r. Bolesławiec, tel. 075/734-39-10, 
0606/19-51-70
FIAT UNO, 1994 r., 96 tys. km, 1400 ccm. biały, 5-drzwiowy, 
hak, alarm, pokrowce, bagażnik dachowy, RO, • 11.500 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/642-22-97,0501/46-70-57 
FIAT UNO 45,1994 r., 108 tys. km, 999 ccm, morski metalic, 
garażowany, 5-biegowy, nowe opony i amortyzatory, serwiso
wany, faktura zakupu, książka gwarancyjna, przegląd do 2002 
r, dużo dodatków, - 9.800 zł. Paczków, tel. 0606/88-29-83 
FIAT UNO, 1994 r., 1000 ccm, zielony metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, zadbany, blokada skrzyni biegów, kupiony w salo
nie w Polsce, -11.200 zł. Wrocław, tel. 315-1347 
FIAT UNO, 1994 r., 103 tys. km, 996 ccm, biały, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, nowe opony, RO, stan dobry, przegląd do 03.2002 
r, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-65-92 
FIAT UNO, 1995 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, instalacja 
gazowa, katalizator, -13.500 zł. Kalisz, tel. 062/76441-32 po 
godz. 18,0604/08-36-62
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., 58 tys. km, 1372 ccm, wtrysk, biały, nowe 
amortyzatory, hak, radioodtwarzacz, Mul-T-Lock, oznakowany, 
kupiony w salonie, stan b. dobry, garażowany, mało używany, -
12.000 zł. Słup, tel. 076/870-8347,0608/08-16-95 
FIAT UNO, 1995 r., 80 tys. km, 1100 ccm, granatowy, przegląd 
do 05.2002 r., stan dobry, • 10.500 zł. Stare Bogaczowice, tel. 
074/845-22-85
FIAT UNO IE, 1996 r., 87 tys. km, 999 ccm, czerwony, I właści
ciel, stan b. dobry, garażowany, serwisowany, alarm, radio, ba
gażnik dachowy, • 12.500 zł. Elbląg, tel. 0605/53-66-80 
FIAT UNO, 1996 r., 63 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wrzosowy 
metalic, stan techn. b. dobry, kupiony w salonie, bez wypadku, 
5-drzwiowy, Mul-T-Lock, immobilizer, - 14.500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-2341,071/392-33-70 
FIAT UNO, 1996 r., 95 tys. km, 1000 ccm, szary metalik, stan 
bardzo dobry, serwisowany, 5-drzwiowy, I właściciel, -14.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0600/15-76-16 
O  FIAT UNO, 1996 r., 1000 ćcm, kolęr grafitowy me

talic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I 
w łaściciel, alarm, immobilizer, 5-drzwiowy, sten 
idealny, • 14.900 zł. Świdnica, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01028711 

FIAT UNO, 1996 r., 70 tyś. km, 1400 ćcm, IES, bordowy meta
lić. 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm + 2 piloty, immobilizer, kom
pletna dokumentacja, el. otw. szyby, centr. zamek, zadbany, -
14.100 zł lub zamienię na Cinquecento, 97/98 r.. Mieroszów, 
tel. 074/845-14-21
FIAT UNO, 1996 r., 74 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy metalic, 
5-drzwiowy, stań b. dobry, - 13.900 zł. Ścinawa, teł. 
076/843-64-97 po godz. 17
FIAT UNO VAN, 1996 r., 72 tys. km, 1000 ćcm, biały. 3-drzwio- 
wy, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0600/62-77-07 
FIAT UNO, 1996 r., 70 tys. km, 998 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, silnik Fire, kupiony w salo
nie we Wrocławiu, stan b. dobry, pełna dokumentacja, -13.200 
zł. Wrocław, tel. 071/372-15-15,0501/76-70-59 
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, błękitny metalic, 

5-drzwiowy, 5-biegowy, - 15.700 zł lub zamienię. 
Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97,0602/7949-88 
87022821

FIAT UNO FIRE, 1997 r.. 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, immobi
lizer, kupiony w salonie, - 10.800 zł. Wrocław, tel. 783-9446, 
0501/45-31-26
FIAT UNO, 1998 r., 95 tys. km, 1000 ccm, FIRE, srebrny meta
lic, kupiony w salonie, alarm, RO, serwisowany, garażowany, 
stan b. dobry, -15.800 zł (możliwe raty przez komis). Bolesła
wiec, tel. 075/734-55-17
FIAT UNO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
katalizator, I właściciel, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm 
+pilot, immobilizer, 5-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, ser
wisowany, kpi. dokumentacja, stan idealny, -16.900 zł. Strze
lin, tel. 071/392-29-56,0607/71-08-02 
O  FIAT UNO, 2000 r., 22 tys. km, kolor w iśniowy me

talic, 3-drzwiowy, nowe sprzęgło, immobilizer, blo
kada skrzyni biegów, RO Kenwood z RDS-em i gło
śn ikam i P h il ip s  (2x100 W), • 18.000 zł., te l. 
0607/06-96-16 02022741
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FORD
O AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

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

FORD AEROSTAR. 1986 r., 2300 ccm, benzyna, brązowy, -11.000 
zl. Stronie Śl., tel. 074/814-29-69 
FORD AEROSTAR, 1992r., 3000 ccm, granatowy metalic, pełne 
wyposażenie, inst. gazowa, spoilery, stan idealny, - 23.000 z l. ., 
tel. 0600/41-23-45
FORD AEROSTAR, 1992 r., 3000 ccm, granatowy metalic, 7-oso- 
bowy, oryginalna inst. gazowa, spoilery, wersja sportowa, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, • 24.000 zł lub zamienię. 
Nysa, tel. 0600/41-23-45
FORD AEROSTAR, 1993 r., 3000 ccm, wtrysk, zielony metalic, 
7-osobowy, nowe opony, inst. gazowa na gwarancji, atrakc. wy
gląd, RM Ford, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, relingi 
dachowe, - 24.000 zl lub zamienię na inny, Daewoo Lanos, Fiat 
Siena, Punto. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-08-35,0504/90-38-62 
FORD AEROSTAR, 1994 r., 130 tys. km, 3000 ccm, czerwony, 
długi, podwójna klimatyzacja, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, tempomat, • 18.900 zł. Zielona Góra, tel. 
068/324-09-48
FORD COUGAR, 1999 r., 35 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie, czarna skóra, CB-radio, stan b. dobry, - 62.000 
zł. Gorzów, tel. 0600/37-28-47
FORD COUGAR, 1999 r., 34 tys. km, 2000 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, klimatronik, el. otw. szyby, el. reguł, fotel kierowcy,, 
wspomaganie, - 51.500 zł lub zamienię na Mercedesa Sprintera. 
Zawadzkie, tel. 077/465-22-66,0601/7340-00,0608/33-18-14 
FORD ESCORT, 1981.r., 1300 ccm, benzyna, jasnozielony meta
lic, 3-drzwiowy, 4-biegowy, RO + głośniki, stan dobry, przegląd do 
01.2002 r, - 3.500 zl lub zamienię na Fiata 126p lub inny, do 1000 
ccm. Bolesławiec, tel. 075/732-53-76 Rafał 
FORD ESCORT, 1981 t, 1600 ccm, benzyna, zielony metalic,
4-biegowy, 2-drzwiowy, RO, nowy akumulator, alarm + 2 piloty, 
ospoilerowany, *tan dobry, - 2.400 zł. Olszyna Lubańska, tel. 
0603/89-31-75
FORD ESCORT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna  ̂srebrny metalic. po 
remoncie kapitalnym, szyberdach, 4-drzwiowy, nowy blok silnika, 
- 2.500zł. Jelenia Góra. tel. 0607/52-74-19 
FORD ESCORT GL, 1981 r:, 1100 ccm, biały, stan silnika b. do
bry, szyberdach, spoiler, RO + głośniki, nowe opony, zadbane 
wnętrze, zarejestrowany, ubezpieczony, • 3.700 zł lub zamienię 
na Fiata 126p, większy, np. BMW w tej cenie. Sobótka, tel. 
0604/24-95-59
FORD ESCORT, 1981 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny, szyberdach, dodatkowe światło .stop’ , nowe łożyska i drążki 
ukł. kierowniczego, po wymianie amortyzatorów i akumulatora + 
części, - 3.500 zł lub zamienię na inny, w cenie do 20.000 zl. Ubo
cze, tel. 075/781-30-75
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, niebieski, stan blacharki do
bry, przegląd do 03.2002 r., oszczędnym- 3.600 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/734-65-21
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, niebieski metalic, 5 ł̂rzwio- 
wy, po przeglądzie, stan dobry, - 3.100 zł. Oława, tel. 071/313-39-11 
FORD ESCORT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, kość słoniowa, szy
berdach, tylny spoiler, dodatkowe światło .stop’ , odcięcie zapło
nu, hak, skórzana kierownica, ciemne tylne szyby, nowe amorty
zatory, nowy układ wydechowy, atrakcyjny wygląd, garażowany, 
3-drzwiowy, przegląd do 02.2002 r, • 3.500 zł. Bożków, tel. 
074/871-44-40,0602/73-23-17
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, biały, 3-drzwiowy, po remon
cie silnika, po remoncie blacharki, kompl. dokumentacja, aktual
ny przegląd i ubezpieczenie, alarm, stan b. dobry, - 3.500 zł. Cho
cianów, tel. 076/818-42-51
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, beżowy, obrotomierz, szero
kie zderzaki (w kolorze nadwozia), welurowa tapicerka, 5-drzwio
wy, - 2.900 zł. Kaczorów, tel. 075/741-22-53 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, nowe amortyzatory i opony, szerokie zderzaki, garażowany, 
zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, stan techn. b. dobry, - 3.700 
zł lub'zamienię na Fiata 126p, może być uszkodzony. Nysa, tel. 
077/435-20-04,0608/11-54-22
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, biały, 3-drzwiowy, kubełkowe 
fotele, sportowe zawieszenie i kier., po remoncie zawieszenia, 
nowe części, garażowany, - 2.800 zł. Nysa, tel. 077/448-62-58, 
0502/55-70-25 .
FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwiowy,
5-biegowy, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, 
alum. felgi, obrotomierz, RO z panelem, atfókc. wygląd, stan b. 
dobry, • 3.800 zł. Świdnica, tel. 074/852-92-31
FORD ESCORT COMBI, 1982 r., 150 tys. km. 1300 ccm, CVH, 
czerwony, szyberdach, alarm, nowe opony, silnik z 84r.stan bar
dzo dobry. - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/27-51-71 
FORD ESCORT, 1983 r., 60 tys. km. 1100 ccm, OHV, benzyna, 
biały, szerokie zderzaki, RO Pioneer i głośniki, RO, rolety, lotka, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, po remoncie silnika, skrzyni biegów, 
hak, garażowany, nowe tłumiki, - 3.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-59-12
FORD ESCORT HATCHBACK, 1983 r„ 6 tys. km. 1100 ccm, OHV, 
biały, 5-osobowy, silnik, skrzynia biegów i głowica po remoncie 
kapitalnym, nowy akumulator (gwarancja), hak, ukł. kierowniczy, 
po wymianie stabilizatorów, przegubów, RO Pioneer + głośniki, 
nowe opony, stan b. dobry, - 3.800 zł. Hilary Sycha, 58-309 Wał
brzych, u l Główna 12 a/8
FORD ESCORT, 1083 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, • 3.700 zł. Wrocław, tel. 071/353-42-93 
FORD ESCORT XR3,1983 r., 1600 ccm, zloty metalic, sportowe 
zawieszenie, alum. gałka zmiany biegów i pedały, białe zegary, 
centr. zamek, oryg. szyberdach, ospoilerowany, po wymianie pły
nów i olejów, nowe klocki i tarcze ham, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 
071/322-70-54
FORD ESCORT, 1983/92 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 4-bie-. 
gowy, 5-drzwiowy, hak, szyberdach, stan blacharki dobry, zadba
ny, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-83 
FORD ESCORT, 1984 r., 159 tys. km, 1300 ccm. benzyna, beżo
wy, po remoncie silnika, wymienione paski, płyny i oleju, wymie
niony ukł. wydechowy, tarcza sprzęgła, po regeneracji zawiesze
nia, stan b. dobry, - 4.700 zł lub zamienię na Fiata 126p 1995/97 r. 
albo inny. Bolesławiec, tel. 0601/18-86-36 
FORD ESCORT, 1984 r., 1270 ccm, srebrny metalic, kpi. doku
mentacja, do wymiany silnika, - 1.700 zł. Bielawa, gm. Dzierżo
niów, tel. 074/833-12-23
FORD ESCORT KOMBI. 1984 r.. 1300 ccm, kolor wiśniowy, 
3-drzwiowy/szyberdach, białe zegary, - 3.400 zł. Dobrzeń, tel. 
071/315-35-72
FORD ESCORT, 1984 r., 147 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, żółty, 
cabrio, alum. felgi, ospoilerowany, RM Panasonic, 105 KM, stan 
dobry, -4.990 zł. Wrocław, tel. 0607/23-15-01 
FORD ESCORT, 1985 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy, automatic, szerokie zderzaki, hak, stan-dobry, - 2.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-45-72
FORD ESCORT, 1985 r., 1100 ccm, benzyna, szary metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, - 4.500 zł. Jugów, tel. 
074/871-80-38
FORD ESCORT, 1985 r., 935 ccm, czerwony, garażowany, stan 
dobry, - 5.200 zł. Kruków, gm. Żarów, tel. 074/858-01-92 
FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm, czerwień meksykańska, bez 
korozji, stan b. dobry, - 4.900 zł. Opole, tel. 0604/32-94-44 
FORD ESCORT VAN, 1985 r., 1400 ccm, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
322-30-67
FORD ESCORT XR3i, 1986 r., 1600 ccm, wtrysk, perłowobiały, 
105 KM, alum. felgi, szyberdach, welurowa tapicerka, dzielona 
kanapa, lotka, RO, - 5.300 zł. Gromadka, tel. 076/817-25-26, 
0602/60-75-48
FORD ESCORT, 1986 r., 133 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-biegowy, 3-drzwiowy, nowe klocki i szczęki hamulcowe, nowe 
amortyzatory, RM + 4 głośniki, przegląd do 04.2002 r., zadbany, • 
7.000 zl. Jelenia Góra, teł. 0607/06-12-42 
FORD ESCORT, 1986 r., 139 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordo
wy, szyberdach, ABS, - 6.800 zl. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0602/18-07-13
FORD ESCORT XR3i, 1987 r., 1600 ccm, grafitowy metalic, stan 
b. dobry, garażowany, siedzenia kubełkowe, nowe opony i ukł. 
wydechowy, wersja sportowa, welurowa tapicerka, właściciel nie
palący, - 7.500 zł. Brzeg, tel. 077/412-39-95 
FORD ESCORT, 1987 r., 165 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, oszczędny, hak, nowy akumulator (gwarancja), - 5.100 
zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-17-66 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zadbany, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, automatic, nowe opony, po prze
glądzie, stan techn. idealny, zadbane wnętrze, stan ogólny b. do

bry, • 5.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 
074/817-50-82,0603/76-55-88
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, żółty, 5-biegowy, alum. 
felgi, spoilery, RO z CD na 1 płytę, ciemne szyby, stan b. dobfy, 
atrakc. wygląd, • 7.500 zł lub zamienię na busa. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 0501/53-36-83
FORD ESCORT, 1987 r., 185 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
szyberdach, ekonomiczny, RM, cena - 6.000 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Stradomia Dolna, gm. Dziadowa Kłoda, tel. 
062/78542-33
FORD ESCORT XR3i, 1987 r., 105 KM, srebrny metalic, zderzaki 
w kolorze nadwozia, ABS, RM, szyberdach, białe zegary, sporto
wy ukł. wydechowy, hak, alum. felgi, BBS, zadbany - 6.500 zł, 
gratis czek hotelowy dla dwóch osób na dwa tygodnie w wybra
nym hotelu w Polsce, Czechach, Słowacji lub Austrii. Wałbrzych, 
tel. 074/845-81-67 Piotrek, 0604/61-94-23 
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, niebieski metalic, nowe opo
ny, sprowadzony w całości, szyberdach, zadbany, - 5.900 zl. Wro
cław, tel. 315-13-47
FORD ESCORT, 1987 r., 152 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, centr. zamek, alarm + 2 piloty, 
obniżony, stan dobry, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 071/353-07-16 
FORD ESCORT, 1987 r.,’ 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, nowe opony, stan b. 
dobry, - 6.700 zł. Wrocław, tel; 071/346-64-84 po godz. 18 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, ABS, zadbany, stan b. dobry, - 7.200 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-81-02,0604/75-81-96 
FORD ESCORT, 1988 r., 99 tys. km, 1300 ccm, szary metalic, 
szyberdach, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, Welurowa tapicer
ka, garażowany, - 7.900 zł. Brzeg, tel. 077/416-14-69 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 134 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, 115 KM, centr. zamek, alum. felgi, ABS, sportowe 
zawieszenie, ospoilerowany, obniżony, fotele Recaro, deska digi- 
tal, ekonomizer, welurowa tapicerka, szyberdach, atrakc. wygląd, 
• 8.500 zł. Lubin. tel. 076/846-38-28 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 151 tys. km, 1600 ccm. 105 KM, 
czerwony, welurowa tapicerka, szyberdach, ABS, • 10.000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0601/49-42-30
FORD ESCORT, 1988 r., 106 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, na zachod
nich tablicach - 2.100 zl. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
FORD ESCORT, 1988 r, 1300 cćm, szary metalic, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach - 950 DEM. Zielona 
Góra, tel. 0609/15-17-07
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, centr. za
mek, szyberdach, el. otw. szyby, odcięcie zapł., wymieniony pa
sek rozrządu, zadbany, RO + kieszeń, kpi. dokumentacja, • 8.000 
zl. Bolesławiec, .tel. 075/644-90-56,0604/07-18-88 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel szyberdach, 3-drzwio
wy, - 9.000 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Lubin, tel. 
076/844-93-17
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, szyberdach, 5-bie
gowy, RM panel, RDS, stan b. dobry, • 7.950 zł. Raciborowice, tel. 
076/818-04-17
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm; diesel, czerwony, szyber
dach, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, odcięcie zapłonu, RO, 
po wymianie paska rozrządu, kpi. dokumentaqa, zadbany, • 8.000 
zł. Boleslawice, tel. 075/644-90-56 
FORD ESCORT, 1989 r, 1400 ccm, brązowy metalic, el. reg. re
flektory, katalizator, szyberdach, 5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, 
- 9.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-71-55 
FORD ESCORT RS, 1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
ASB, centr. zamek, alarm * pilot, kubełkowe fotele, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, s;poilery, ciemne szyby, spor
towy wydech, udokum. pochodzenie, • 9.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-63-14,0603/20-45-01
FORD ESCORT, 1989 r., 124 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, na bia
łych tablicach, udokum. pochodzenie, • 2.500 zl. Konotop, gm. 
Kolsko, tel. 068/352-44-02,0608/88-50-46 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel, czarno-niebieski me
talic, nowe sprzęgło, po remoncie silnika, nowe . tarcze i klocki 
hamulcowe, el. otwierane szyby, szyberdach, 5-drzwiowy, obroto
mierz, aluminiowe felgi, • 9.800 zl. Leszno, tel. 065/526-26-44, 
0603/39-49-99
FORD ESCORT, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, stan dobry, lakier do poprawek, 3-drzwiowy. 5-biegowy, szy
berdach, hak, lakierowane zderzaki, - 6.000 zł. Namysłów, tel. 
0602/52-23-83
FORD ESCORT, 1989 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, na zachodnich tablicach, 5-drzwiowy, stan b. dobry -1.150 
DEM. Paszowice, tel. 0604/07-98-31 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, szyberdach, lusterka i spoiler w kolorze nadwozia, opony zi
mowe. - 8.000 zl. Stronie Śl., tel. 074/814-15-77,0602/63-09-45 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwień meksy

kańska, 3-drzwiowy, spoiler, zadbany, aluminiowe felgi, szyber
dach, kpi. opon zimowych, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, - 
8.200 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-15-77,0602/63-09-45 
FORD ESCORT, 1989 r., 178 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, welurowa tapicerka, nowe 4 opony, amortyzatory, 
wahacze, zadbany, b. oszczędny, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/09-31-95
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1400 ccm, benzyna, biały, sprowa
dzony w całości, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, ob
rotomierz, garażowany, zadbany, stan silnika i nadwozia b. dobry, 
• 6.950 zł. Nysa, tel. 077/433-12-19,0606/17-34-89 
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, na zachodnich tablicach • 1.200 DEM. Zielona Góra, tel. 
068/385-57-73,0601/76-56-97
FORD ESCORT KOMBI, 1989/96 r., 140 tys. km, 1600 ccm, die
sel el. reg. reflektory, RM, alarm, kpi. opon letnich, bagażnik da
chowy, garażowany, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0602/87-02-21 
FORD ESCORT, 1989/97 r., 144 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 3-drzwiówy, 5-biegowy, szyberdach, hak, prze
gląd do 04.2002 r., dzielona tylna kanapa, koła zimowe, kpi. do
kumentacja, stan dobry, - 7.500 zł. Sokołowiec, gm. Świerzawa, 
tel. 0603/44-69-03
FORD ESCORT PICK-UP, 1990 r., 1300 ccm stan dobry, - 6.600 
zł. Strzałkowo, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
FORD ESCORT, 1990 r., 158 tys. km, 1300 ccm, czerwony, szy
berdach, el. otw. szyby, hak, radioodtwarzacz, właściciel niepalą
cy, centr. zamek, stan b. dobry, 3-drzwiowy, - 10.500 zł. Kalisz, 
tel. 062/764-95-74,0604/63-92-61 
FORD ESCORT, 1990 r., 121 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, szyberdach, nie składak, hak, oznakowany, wyłącznik zapło
nu, RO, w rozliczeniu może być Fiat 126p, - 8.700 zl. 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.t 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-biegowy, szyberdach, 2-drzwiowy, -10.000 zł. Kalina Marusiak, 
59-220 Legnica, ul. Raciborska 19 
FORD ESCORT, 1990 r., 112 tys. km, 1300 ccm, niebieski meta
lic, alarm, centralny zamek, el. otwierane szyby, spoiler, • 8.500 
zł. Leszno, tel. 065/820-89-96
FORD ESCORT, 1990 r., 158 tys. km, 1800 ccm, diesel 2-drzwio-
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wy, 5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach - 
1.380 DEM. Lubsko, tel. 068/371-81-86 
FORD ESCORT, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, czerwony meta
lic, 3-drzwiowy, • 10.500 zł. Polkowice, tel. 076/749-88-57, 
0603/27-72-75
FORD ESCORT, 1990 r., 190 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, hak, II właści
ciel w kraju, kpi. dokumentacja, garażowany, - 9.300 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-45-39,0605/72-77-36 
FORD ESCORT Ghia, 1990 r., 173 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy 
model, nowe wtryski i amortyzatory, welurowa tapicerka, • 9.300 
zł. Wieruszów, tel. 062/784-25-79,0601/15-37-66 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, nowy 
model, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, stan b. dobry, * 11.500 
zł. Świdnica, tel. 0605/35-26-21
FORD ESCORT LX, 1990/91 r., 152 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
wtrysk, bordowy, 5-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, wspoma
ganie kierownicy, serwo, el. reg. lusterka, el. zapinane pasy, kata
lizator, obrotomierz, zegar elektroniczny, alarm z pilotem, ozna
kowany, wersja USA, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-79-90, 
0602/45-72-29
FORD ESCORT, 1990/94 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, RM Blaupunkt + karta, szyberdach, lotka, zderzaki 
w koloerz nadwozia, hak, zadbany, ekonomiczny, stan b. dobry, 
kpi. dokumentacja. Lubin, tel. 0603/99-91-39 
FORD ESCORT, 1990/95 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czar
ny, ospoilerowany, szyberdach, ciemne szyby, sportowe dodatki.
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atrakc. wygląd, 3-drzwiowy, - 8.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0606/98-53-19'
FORD ESCORT, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czerwony, boga
te wyposażenie, nowe amortyzatory, el. otw. szyby, alum. felgi + 
felgi stalowe, szyberdach. oryginalne halogeny, • 12.000 zl. Boga
tynia, tel. 0608/53-09-72
FORD ESCORT, 1991 r., 107 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy 
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., 95 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, nowy model, welurowa tapicerka, stan ideal
ny, na białych tabncach • 1.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
O FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, czer

wony, sprowadzony w całości, I właściciel, RM, 
centr. zamek, listwy boczne, 4-drzwiowy, welu
rowa tapicerka, stan b. dobry, -11.900 zl. Tymo- 
wa, tel. 076/843-40-31 84015881

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 87023101

FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 120 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
wiśniowy metalic, sprowadzony w całości z Niemiec, bez wypad
ku, alarm, centralny zamek, wspomaganie kier., RO, stan idealny, 
- 12.700 zl lub zamienię na inny samochód. Brzeg, tel. 
0604/95-94-62
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 135 tys. km. 1600 ccm, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi dachowe, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, RM, do sprowadzenia z Niemiec, - 
10.500 zł. Chojnów, tel. 0604/57-87-42 
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, nowe opony, RM, pełna

dokumentacja, stan b. dobry, • 11.000 zl. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-99-25 po godz. 18
FORD ESCORT. 1991 r.. diesel, - 13.500 zł. Głogów, tel. 
076/833-95-05
FORD ESCORT, 199lr.k121 tys. km. 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, centr. zamek, alarm + pilot, welurowa tapicerka, RO (panel), 
3-drzwiowy, opony letnie + zimowe, sprowadzony w całości w 2000 
r., bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, kompl. dokumentacja, • 
12.500 zl. Głogów, łel.076/834-30-69.0600/41-03-97 
FORD ESCORT Clj(. 1991 r., 105 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
centr. zamek, alarm, szyberdach, obrotomierz, welurowa tapicer
ka, radio, dzielona tylna kanapa, 5-drzwiowy, 5-biegowy. sprowa
dzony w całości, -10.500 zł. Głogów, tel. 076/835-44-16 
FORD ESCORT ĆLX, 1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, zadbany, -11.600 zł. Góra Śląska, 
tel.0605/69-31-98 /  >  /,
FORD ESCORT, 1991 r., 109 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granato
wy, 3-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, spoiler tylny, zderzaki w kolorze nad
wozia, atrakcyjny wygląd, -11.500 zł. Legnica, tel. 0601/55-24-52 
FORD ESCORT, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski, 3-drzwiowy, centr^zamek, bez wypadku, ABS, reg. kierowni
ca, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, welurowa 
tapicerka, dzielona tylna kanapa, radio, po wymianie paska roz
rządu, stan techn. b. dobry, -11.900 zł. Lubin, tel. 076/847-58-55 
FORD ESCORT, 1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, przed
nia szyba ogrzewana, zderzaki w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, 
reguł. wys. mocowania pasów, stan silnika i nadwozia dobry, • 
10.600 zł. Lubin, tel. 0607/57-49-96 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 78 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, książka serwisowa, 5-drzwiowy, 5-biego- 
wy, szyberdach, welurowa tapicerka, centralny zamek, RM, stan 
idealny, sprowadzony w całości, • 10.800 zł. Lwówek Śl., tel. 
0607/61-21-21
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, biały, 
5-drzwiowy, oznakowany, szyberdach, radio, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, garażowa
ny, ciemne szyby, I właściciel, serwisowany, stan idealny, - 9.900 
zl. Poniec, tel. 065/573-13-09
FORD ESCORT Ghia EFI, 1991 r.. 124 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, central
ny zamek, szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
radioodtwarzacz Ford, welurowa tapicerka, obrotomierz, 5-biego

wy, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, • 10.900 zl. Rawicz, tel. 
0607/40*13*01 .
FORD ESCORT. 1991 r.,<1134ys. km, 1600 ccm, ̂ Fi. c z e & y ,  
nowy model, 3-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, weluro
wa tapicerka, obrotomierz, hak, radio, zadbany, - 9.800 zł lub za
mienię na inny samochód. Rawicz, tel. 065/545-28-86 
FORD ESCORT, 1991 r., 101 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony. bez wypadku, tydzień w kraju, 5-drzwiowy, 5-biegowy, książ
ka serwisowa, stan b. dobry, -11.200 zł. Syców, tel. 062/785-17-05, 
0608/05-30-70
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm szyberdach, relingi 
dachowe, centr. zamek, alum. felgi, welurowa tapicerka, • 11.600 
zł. Tomaszów Boi., tel. 076/818-02-41 
FORD ESCORT SEDAN, 1991 r., 90 tys. km, 1400 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, EFI, centralny zamek, szyberdach,książka ser
wisowa, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, 
• 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49,0608/47-18-88 
FORD ESCORT CLX, 1991 r.. 1500 ćęm. EFI, czarny, 105 KM, 
3-drzwiowy, centr. zamek, alarm ♦ pilot, szyberdach, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka podgrzewane, reguł, światła, RO Sony, dżoj
stik, alum. felgi, lotka, - 11.900 zl lub raty. Wałbrzych, tel. 
074/841-47-81,0604/36-60-84
FORD ESCORT, 1991 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, welurowa tapicerka, immobiiizer, szyberdach, 5-drzwiowy, w 
kraju od 6 mies., po wymianie oleju, stan b. dobry, kpi. dokumen
tacja, bez wypadku, -11.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-53-47 po 
godz. 1,7,0601/76-55-49
FORD ESCORT, 1991 r., 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 105 KM, 5-drzwiowy, radio, stan b. dobry, kpi. doku
mentacja, -10.900 zł. Warta Boi., tel. 076/818-98-24 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, amor
tyzatory, opony, wydech i akumulator na gwarancji, stan b. dobry, 
-11.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/346-51-33 wfeczorem 
FORD EŚCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, granatowy, 3-drzwjo- 
wy, szyberdach, welur, stan dobry, sprowadzony w całości, 3 ty
godnie w kraju, pełna dokumentacja, bez wypadku, -12.100 zł. 
Wrocław, tel. 338-30-81,0607/09-61-42 
FORD ESCORT CABRIO, 1991 r., czarny, pełne wyposażenie, - 
14.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-53-57 
FORD ESCORT KOMBI. 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, wiśniowy 
metalic, bez wypadku, zadbany - 1.900 DEM + cło ok. 8.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/385-57-73 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, CLX, szary metalic, 2-drzwiOr 
wy, szyberdach, el. reg. reflektory, dzielone tylne siedzenia, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, książka serwisowa, nie eksploato
wany w kraju, -11.500 zł. Ziębice, tel. 0604/06-24-89 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 1600 ccm, EFI, kolor grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
obrotomierz, spoiler tylny, do sprowadzenia z Niemiec, nieuszko
dzony, • 10.400 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21.
FORD ESCORT CABRIO, 1991/92 r., 120 tys. km, 1600 ccm, EFi, 
bordowy metalic, w kraju ód 2 dni, el. reguł, lusterka, radio, ABS, 
I właściciel w Niemczech, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, pełna 
dokumentacja, - 16.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-12-06, 
0601/55-26-06
FORD ESCORT C U , 1991/92 r., 118 tys. km. 1600 ccm. ER. 
niebieski metalic, kupiony w salonie, zadbany, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, -10.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-16-42,0602/79-04-72 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/92 r., 1600 ccm, EFI, biały, wspo
maganie, centr. zamek, 5-biegowy, oryginalny szyberdach, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, zadbany, atrakc. wygląd, -11.400 zł lub 
zamienię, (możliwe raty). Strzelin, tel. 0603/84-60-78 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 92 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, 5-drzwiowy, szyberdach, alarm + pilot, ciemne szy
by, hak, RO, obniżone zawieszenie, nowe paski i amortyzatory, 
ważny przegląd, stan b. dobry, -12.800 zł lub zamienię na tańszy. 
Świebodzice, tel. 074/854-43-58,0600/21-66-75 
FORD ESCORT, 1992 r., 128 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny 
metalic, centr. zamek, spoiler tylny, 105 KM, - 9.900 zł. Legnica, 
tel. 076/858-55-14,0601/57-34-03 
FORD ESCORT, 1992 r., 140 tys. km, 1300 ccm, czerwony, - 9.000 
zł. Legnica, tel. 076/858-55-14,0601/57-34-03 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, 16V, granatowy metalic, szy
berdach, wspomaganie, reg. kierownica, RM, nowe opony, stan b. 
dobry, -11.500 zl. 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 COSWORTH, 1992 r., 1800 ccm, 16V, DOHC, 
czarny, reg. kierownica, reguł, fotel kierpwcy, el. reg. reflektory, 
wspomaganie, centr. zamek t  alarm, welurowa tapicerka, szyber
dach, dzielona tylna kanapa, alum. felgi, obniżony, spoiler tylny, 8 
głośników, po wymianie paska rozrządu, filtrów, oleju, udokum, • 
11.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-88-79,0502/59-31-02 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm stan b. dobry, • 14.000 zł lub 
zamienię na VW Golfa III GTi, 3-drzwiowy, dopłacę. Brzeg, woj. 
opolskie, tel. 0606/69-16-83
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 1600 ccm, ESi, granatowy metalic,

3-drzwiowy, w kraju od 03.2001 r, - 10.700 zł. Gostyń, tel. 
0604/33-86-50
FORD ESCORT, 1992 r., 200 tys. km, 1800 ccm, diesel, ciemno
niebieski, centr. zamek, el. otw. szyby, • 12.500 zl. Jedlec k. Gołu- 
chowa, woj. kaliskie, tel. 0602/67-46-18 
FORD ESCORT SEDAN, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ecm, wtrysk, 
czarny, 4-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, bez wypadku, stan b. dobry, • 11.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Legnica, tel. 0601/55-24-52 
FORD ESCORT, 1992 r., 91 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, szyberdach, I właściciel, centr. zamek, sprowadzony 
w całości, książka serwisowa, -11.500 zł. Lubin, tel. 076/749-48-50 
FORD ESCORT, 1992 r., 100.tys. km, 1400 ccm, grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, łm- 
mobilizer, I właściciel w Niemczech i w kraju, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, -11.200 zł lub zamienię ha Opla Vectrę GT, 1991/92 
r.łubin, tel. 0603/95-85-41
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 (możlr- 
we raty). Lubin, tel. 0603/03-46-73 
FORD ESCORT, 1992 r., 126 tys. km, 1400 ccm, czerwony, bez 
wypadku, I właściciel, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reg. kierownica, el. 
reg. reflektory, pasy bezwł., welurowa tapicerka, immobiiizer, kpi. 
dokumentacja, RO, zadbany, stan idealny, • 11.900 zł. Lwówek 
Śląski, lei. 075/782-35-07,0606/51 -60-46 
FORD ESCORT, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio- 
wy, oryg. lakier, el. reg. reflektory, reg. wysokość pasów, dzielona 
tylna kanapa, RM Ford, welurowa tapicerka, • 11.800 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-58-14
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
16V Zetec, bordowy metalic, wspomaganie kier., 2 poduszki po
wietrzne, centralny zamek, el. reg. reflektory, immobiiizer, halo
geny, szyberdach, relingi dachowe, białe zegary, 4 zagłówki, we
lurowa tapicerka, optycznie model 1998 r, -15.000 zł. Oława, tel. 
071/303-81-18
FORD ESCORT, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, błękitny 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, w kraju 3 dni, szyberdach, stan idealny, • 13.800 zl. 
Rawicz, tel. 065/545-24-99,0601/79-05-39 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 74 tys. km, 1800 ccm, 16V, CLX, 
wtrysk, demnografitowy metalic, 105 KM, 5-drzwiowy, szyberdach, 
centr. zamek, immobiiizer, spoiler na klapie, zderzaki w kolorze 
nadwozia, wspomaganie, welurowa tapicerka, alum. felgi, dzielo
na tylna kanapa, obrotomierz, sportowa kierownica, • 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-08-22
FORD ESCORT, 1992 r.. 102 tys. km, 1800 ccm, 16V DOHC, 
czarny, 3-drzwiowy, I właściciel w Polsce, książka serwisowa, 105 
KM, serwo, szyberdach, centralny zamek, stan b. dobry, sprowa
dzony w całości, - 14.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 
0503/68-55-65
FORD ESCORT, 1992 r., 180 tys. km, 1800 ccm* diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, sprowadzony z Niemiec, bez 
wypadku, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, -12.500 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0605/95-62-77 
FORD ESĆORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
centr. zamek, alarm, welurowa tapicerka, zadbany, garażowany, 
stan b. dobry, • 11.300 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0600/55-05-84 
FORD ESCORT, 1992 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwony, 
wspomaganie kier.,, centralny zamek, el. reg. reflektory, w kraju 
od 2 tygodni, stan b. dobry, • 12.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-44-88
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 115 tys. km, 1400 ccm, El, niebie-

sko-szary metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, regulacja św ia-.-^ , 
w. tel,eł; reg. lusterka lakierowane, dzielona kanapa, welurowa tapi- **■’' 

cerka, centr. zamek, reg. kierownica, hak, nowe opony, alarm + 
immobiiizer, garażowany, - 10.500 zl. Zebrzydowa, tel 

. 075/732-13-01,0600/27-56-48 
FORD ESCORT CLX, 1992/93 r., 41 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. zamek, welurowa tapir 
cerka, szyberdach, książka serwisowa, I właściciel, stan idealny,
-12.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0604/26-53-15
FORD ESCORT, 1993'r., 1400 ccm, wtrysk, perłowowiśniowy 
metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, wspomaganie, szy
berdach/ centr. zamek, welurowa tapicerka, I właściciel, lotka i 
dużo dodatków, -12.500 z ł.., tel. 0604/44-05-90 
FORD ESCORT, 1993 r., 86 tys. Jun, 1400 ccm, wtrysk, niebieski^

; 5-drzwiowy, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, alarm, welu
rowa tapicerka, - 14.800 zł. Długołęka, tel. 071/315-27-57, 
0608/42-93-46
FORD ESCORT, 1993 r., 165 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
nowe świece żarowe, filtry, paski rozrządu i klinowy, łożyska, koń
cówki drążków, konserwacja, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby,
- 17.800 zł lub zamienię. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-05-66 po 
godz.18,0607/51-10-74 rano
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. Legni
ca, tel. 076/862-32-03,0603/91-07-42 
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 51 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy 
metalic, garażowany, oryg. radio, blokada, szyberdach ̂ żaluzją 
kpi. dokumentacja, w kraju od 5 lat, wspomaganie, el. reg. reflek
tory, centr. zamek, -14.300 zl. Oleśnica, tel. 0601/14-46-37 
FORD ESCORT. 1993 r., 104 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, RO, wspomaganie kier., 2 poduszki 
pow., spoiler, el. reg. reflektory, immobiiizer, zderzaki w kolorze 
nadwozia, nowe klocki, po przeglądzie, II właściciel, sprowadzo
ny wcałośd, -13.700 zł. Polkowice, tel. 076/749-53-88 po godz. 19 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bordowy metalic, wspomaganie, pod. powietrzna, roleta, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, RM, -12.900 zł lub zamienię na tańszy. Rydzyna, 
woj. leszczyńskie, tel. 0601/07-86-42,0605/35-03-01 
FORD ESCORT, 1993 r., 115 lys. km, 1300 ccm, czerwony, blo
kada skrzyni biegów, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, - 15.000 zł. 
Sieradz, teł. 043/829-22-15
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 lakierowania, - 
12.500 zł. Stary Otesiec, tel. 062/741-53-61,0605/58-28-32 
FORD ESCORT, 1993 i., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, per- v
łowozielony, EFi, wspomaganie, reg. kierownica, alum. felgi, sze
rokie opony, nowy układ wydechowy i klocki hamulcowe, RO Pion- 
ner+komplet głośników, Immobiiizer, garażowany, stan b. dobry,
-14.900 zl. Stronie Śląskie, lei. 074/814-30-19,0605/42-49-86 
FORD ESCORT, 1993 r.,.l35 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, blokada 
skrzyni biegów, alarm, oznakowany, welurowa tapicerka, nowe 
opony, stan b. dobry, - 15.500 zł. Śliwice, gm. Otmuchów, tel. 
077/431-51-44
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 122 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, relingi dachowe, I właściciel, kupiony w salonie, roleta ba
gażnika, radio Sony, serwisowany, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-83-52,0601/73-83-54
FORD ESCORT KOMBI. 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzy
na, złoty metalic, I rej. w kraju w 96 r., klimatyzacja, automatic, 
automatyczne pasy, demne szyby, welurowa tapicerka, roleta 
bagażnika, relingi dachowe, garażowany, • 14.800 zł lub zamie
nię, możliwe raty przez komis. Zielona Góra, tel. 068/321-16-17,
0606/63-95-69
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. Zło
toryja, tel. 076/878-35-81
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 1800 ccm, diesel, biały, spro
wadzony z Niemiec, bez wypadku, - 15.000 zł. Żagań, tel. 
0601/42-19-20
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 125 tys. km, 1300 ccm, niebieski. 
5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, gara
żowany, radio Blaupunkt, kpi. dokumentacja, stan techniczny b. 
dobry, -11.500 zł. Żarów, tel. 074/858-06-30,858-93-48 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, w kraju od 7 dni, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, RO, bez wypadku, 
zadbany, -17.300 zł. Brzeg, tel. 077/416-51-41 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 87 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, biały, 
centr. zamek, 2 pod. powietrzne, opony zimowe, • 15.000 zł. Jaro- 
dn, tel. 062/747-17-82
FORD ESCORT, 1993/94 r., 114 tys. km, 1800 ccm, 16V. zielony 
metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek,

szyberdach, - 13.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
FORD ESCORT, 1993/94 r., 60 tys. km, 1300 ccm; benzyna, czer
wony, 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 garażowany, Mul-T-tóck, 
kupiony w salonie, RM, 5-drzwiowy, ekonomiczny; nowy model, - 
12.300 zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 071/319-94-28 
pogodz. 18
FORD ESCORT, 1994 r., 98 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 2 
pod. powietrzne, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, spro
wadzony w całośd, zadbany, RO Ford, szyberdach, kpi. doku
mentacja, -15 .900 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-86-22, 
0604/64-00-84
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, diesel wspomaganie, podusz
ka pow., el. otw. szyby, cenlr. zamek, alum. felgi, • 16.500 zł. Ra
dłów, tel. 062/735-36-06,0600/88-52-38 
FORD ESCORT RS, 1994 r., 128 tys. km, 1600 ccm, granatowy. 
2-drzwiowy, wersja sportowa, białe zegary, stan bardzo dobry, od 
pół roku w kraju, sprowadzony z Niemiec, • 15.700 zł. Wilków, tel. 
076/878-17-99,0605/06-78-90
FORD ESCORT, 1994 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, książka serwisowa, pełne wyposażenie oprócz klimaty
zacji, sprowadzony, nie uszkodzony, - 17.200 zł. Zawady, tel. 
062/730-51-93,0601/43-29-54
O  FORD ESCORT XR, 1994 r., 2000 ccm, 16V, 105 

KM, czerwony, ABS, wspomaganie, centr. zamek,Wv 
poduszka pow., szyberdach, - 15.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022991

FORD ESCORT, 1994 r., 76 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
poduszka pow., szyberdach-drzwiowy, RM, spoiler, 5-drzwiowy, 
stan idealny, • 14.200 zł. Leszno, tel. 065/529-48-31 po godz. 16 
FORD ESCORT, 1994 r.,'1300 ccm, granatowy, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, szyberdach, stan b. dobry. - 13.200 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-25-60,0606/24-67-72
FORD ESCORT, 1994 r., 104 tys. km. 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, el. otwierane szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, dl. 
reguł, lusterka, alarm, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek,
2 poduszki powietrzne, kubełkowe fotele, atrakcyjny wygląd, • 
15.500 zł. Pławna, woj. jeleniogórskie, tel. 0601/48-51-86 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, 16V, biały, poduszka 
pow., wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, szyberdach, w kraju 3 dni, • 14.300 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/545-24-99,0601/79-05-39 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 91 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, relin
gi dachowe, RM, welurowa tapicerka, szyberdach, -14.800 zl (ku
pujący nie pład podatku). Rawicz, tel. 0604/97-38-95 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 115 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, poduszka powietrz
na, dzielona kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, hak, nowy 
model, w kraju od tygodnia, -18.700 zl. Strzegomiany, gm. Sobót
ka, tel. 071/390-35-96,0606/13-43-90 
FORD ESCORT CLX, 1994 r., 58 tys. km, 1400 ccm, turkusowy 
metalic, książka serwisowa, wspom. kierownicy, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, szyberdach, 3-drzwiowy, stan idealny, - 17.50Q# v  
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-46-70 ™
FORD ESCORT, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka i szyby.
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T Ł U M I K I
HAKI HOLOWNICZE

Wrocław, ul. Karmelkowa 66, paw. 14 
tel. 071/337-19-63, tel. kom. 0-601 708 022 

e-mail loka@wr.onet.pl

AS/HET 1 WROCŁAW
wspomaganie, centr. zamek, alarth, szyberdach, spoiler, -15.700 
zl. Wilkowice, gm. Lipno, tel. 065/534-11-27 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r„ 91 tys. km, 1900 ccm, 16V, 
malinowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. zamek, 
el. lusterka, automatic, automatyczne zapinacze pasów, RO, alum. 
felgi, roleta bagażnika, relingi dachowe, w kraju od 97 r., zadbany, 
garażowany, stan techn. b. dobry, - 16.500 zl. Wrocław, tel. 
071/786-72-22 po godz. 18,0605/07-26-85 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00449 www.auto- 
gielda.com.pl)
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, poduszka pow., ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
RM, szyberdach, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, -16.000 
zł. Wrocław, tel. 071/364-20-34
FORD ESCORT, 1994 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek 
na pilota, RO, welurowa tapicerka, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
immobilizer, bez wypadku, sprowadzony w całości, - 17.500 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-55-35
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r,: 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
bordowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, relingi 
dachowe, welurowa tapicerka, alarm, radio Ford, -19.000 zł. Wią
zów, tel. 0603/28-57-93, woj. wrocławskie 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 152 tys. km, 1800 ccm. benzy- 

_  na, biały, szyberdach, wspomaganie kier., radio, alarm. -15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/363-15-08 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00478 www.autogielda.com.pl) 
FORD ESCORT, 1995 r„ 78 tys. km. 1600 ccm. 16V, srebrny 
metalic, garażowany, kpi. dokumentacja, bogate wyposażenie, 
zadbany, -16.500 zl. Wrocław, tel. 071/345-72-10.0503/86-39-55 
O  FORD ESCORT, 1995 r. wszystkie możliwe dodat

ki, klimatyzacja, I właściciel, sprowadzony w ca
łości, w kraju od 1995 r. Opole, tel. 077/453-76-44 
01028301

FORD ESCORT KOMBI. 1995 r.. 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, immobilizer, wspo
maganie kierownicy, relingi dachowe, kpi. dokumentacja, rej. w 
kraju od 1997 r., alarm, -17.900 zł. Bolesławiec, tel. 0608/79-15-20 
FORD ESCORT, 1995 r., 105 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, stan b. dobry, • 21.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-77-17, 
0603/04-31-62
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TD. wi
śniowy metalic, c. zamek, szyberdach, ABS, wspomaganie, ra
dioodtwarzacz, poduszka powietrzna, welur; stan b. dobry, - 22.900 
zł. Gołuchów, tel. 062/761-75-62,0600/15-49-99 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 82 tys. km, 1400 ccm. granato
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, szy
berdach, immobilizer, welurowa tapicerka, RO. relingi dachowe, 
roleta, zadbany, I właściciel w kraju, • 19.900 zł lub zamienię na 
tańszy - do 10.000 zł (możliwe raty). Gostyń, tel. 0603/35-11 37, 
woj. leszczyńskie
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 79 tys. km, 1300 ccm, granato
wy metalic, szyberdach, relingi dachowe, ciemne szyby, 2 pod. 
powietrzne, RO, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, nowy 
akumulator, zadbany, -15.000 zl. Jelenia Góra, teł. 075/755-46-48. 
090/23-06-65
FORD ESCORT, 1995 r., 86 tys. km, 1800 ccm. diesel^biały, 
3-drzwiowy, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, blo
kada zapłonu, nowy model, -15.900 zł. Leszno, tel. 065/520-24-04. 
0605/30-26-42
FORD ESCORT, 1995 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i 
szyberdach, welurowa tapicerka, RO, 4-drzwiowy, sprowadzony 
w całości, ABS, - 20.000 zł lub zamienię na dostawczy. Nowe 
BoryszeWo, tel. 024/266-96-19,0501/53-19-12 

j j r t R P  ESCORT KOMBI, 1995 r.. 88 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
kw ilony metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, 

RM, 2 poduszki pow., ABS, welurowa tapicerka, alarm, relingi 
dachowe, roleta bagażnika, zadbany, pełna dokumentacja, - 21.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-22-65.
FORD ESCORT LX, 1995 r.,107 tys. km, 1900 ccm. biały, kpi. 
dokumentacja, bez wypadku, zadbany, garażowany, klimatyzacja, 
wspomaganie, poduszka pow, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 j  
FORD ESCORT KOMBI, 1995/96 r., 13 tyś. km, 1400 ccm. wtrysk, 
perłowy, I właściciel, mało używany, garażowany, zadbany, wspo
maganie kier., roleta, radio, el. reg. reflektory, relingi dachowe, 
centralny zamek + 2 piloty, pełna dokumentacja, komplet kół zi
mowych, - 21.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-34-78 po godz. 15.30 
FORD ESCORT ZETEC, 1995/96 r.. 50 tys. km. 1600 ccm, 16V. 
granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, poduszka powietrzna, el. 
otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, welur, halogeny, alarm, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 20.500 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17.0601/53-46-55 
FORD ESCORT KOMBI. 1996 r.. 39 tys. km. 1600 ccm. 16V, per- 
łowogranatowy, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, szyber
dach, radio, • 19.900 zł. Baranów, tel. 062/782-92-62. 
0603/60-84-82
FORD ESCORT, 1996 r.. 73 tys. km, 1800 ccm. diesel, pertowo- 
morski, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka pow.. 
welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, 
garażowany, stan idealny, -22.000 zł. Leszno, tel. 065/526-14-64 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r.. 115 tys. km, 1600 ccm. 16V. 
demnopertowozielony, serwo, ABS, RM, welurowa tapicerka, im
mobilizer, relingi, hak, centr. zamek, pilot - 22.500 zł. Przemków, 
tel. 076/831-92-18
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r.. 63 tys. km. 1600 ccm, ciemno
zielony metalik, wsp. kierownicy, 2x poduszka pow., el. reg. re
flektory, el. reg. fotel, jasny welur, siatka, roleta, oryg. radio, relin
gi, sprowadzony w całości, książka serwisowa, zadbany, garażo
wany, stan idealny, - 24.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-57-94 lub 
0607/25-64-77
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r.. 117 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, immobilizer, welurowa tapicerka, roleta, re- 

jgng i dachowe, I właściciel, książka serwisowa, stan b. dobry, - 
^ 0 .800  zł. Ścinawa, tel. 0607/45-51-17 

O FORD ESCORT, 1996 r., 1800 ccm, turbo D, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, -21.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87022911

FORD ESCORT, 1996 r, 57 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, książka serwisowa, bez wypadku, 
poduszka pow. kierowcy. RO + panel, alarm, centr. zamek, I wła
ściciel, - 21.300 zł. Legnica, tel. 0604/86-70-99 
FORD ESCORT. 1996 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie 
kier., stan b. dobry, • 18.200 zł. Leszno, tel. 0603/05-79-44 
FORD ESCORT, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy metalic, 
el. otw. szyby, ABS. wspomaganie, radioodtwarzacz, szyberdach, 
halogeny, • 21.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/733-47-41 
FORD ESCORT KOMBI. 1996 r.. 63 tys. km. 1600 ccm. 16V. Ze- 
tec, 90 PS, ciemnozielony metalic, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, el. reguł, fotel kierowcy, el. reg. reflektory, tylna i przednia 
szyba ogrzewana, relingi dachowe, oryginalne RO, roleta, siatka, 
dzielona tylna kanapa, tapicerka w jasnym kolorze, zadbany, ga
rażowany, stan idealny, - 24.000 zł. Ścinawa, teł. 076/843-57-94 

. FORD ESCORT XR3i, 1996 r., 97 tys. km. 1800 ccm, 16V. Zetec, 
czerwony, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, el. reg. fotel kierow
cy, immobilizer, wspomaganie, reg. kierownica, welurowa tapicer
ka, alarm, antynapad + pilot, ładny wygląd, - 20.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-23-36
FORD ESCORT, 1996 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, kupiony w salonie. I właściciel, książka serwisowa, 
alarm, immobilizer, centr. zamek, pod. powietrzna kierowcy, po 

p rzeg ląd z ie , • 17.900 zł. Wrocław, tel. 071/364-55-72, 
1PB02/78-22-88

FORD ESCORT Ghia, 1996 r., 66 tys. km. 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyber
dach, RM, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, skórzana kierownica, 
kpi. dokumentacja, 2 tygodnie w kraju, • 20.800 zł. Wrocław, tel. 
071/367-22-06.0502/91-63-37

FORD ESCORT, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 3-drzwiowy, alum. felgi, RO, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, alarm, immobilizer, zderzaki w 
kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 21.000 zł. 
Wrdcław, teł. 071/329-19-63.0601/57-54-77 
FORD ESCORT. 1996 r.. 69 tys. km, 1800 ccm, 16V, ZETEC, 
czamy metalic, poduszka pow., ABS, centr. zamek, wspomaganie 
kier., welurowa tapicerka, eł. otw. szyby, alarm + pilot, alum. felgi, 
drewniane dodatki, • 19.500 zł. Zagrodno, teł. 076/877-34-70 
FORD ESCORT, 1996 r., 124 tys. km, 1600 ccm, 16V, ZETEC. 
niebieski metalic, wspomaganie kier., ABS, klimatyzacja, RO, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, immobilizer, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, -18.400 zl. 2*y, tel. 068/470-18-02,0605/83-18-33 
FORD ESCORT, 1996 r., 91 tys. km, 1600 ccm, 16V, zetec, czer
wień meksykańska, w kraju od 2 lat, ABS, 2 pod. powietrzne, ku
bełkowe fotele, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwo
zia, alarm ♦ centr. zamek, alum. felgi, koła zimowe, RM Foid, 
skórzana kierownica, halogeny, białe zegary, kpi. dokumentacja, -
19.000 zł. Żary, tel. 0606/87-85-17 
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r.. 88 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, poduszka powietrzna, alarm, blokada skrzyni biegów, RO 
Kenwood, roleta bagażnika, - 19.600 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-75-61
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 1800 ccm, turbo O, zielony 
metalic, w kraju 3 dni, bez wypadku, klimatyzacja, centr. zamek, 
relingi dachowe, wspomaganie, stan b. dobry, - 25.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-98-86,0501/57-37-99 
FORD ESCORT, 1996/97 r.. 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem- 
nośliwkowy, 5-drzwiowy. I rejestracja 97 r., centr. zamek, wspo
maganie, ABS, szyberdach, 2 pod. powietrzne, oryg. hak, stan b. 
dobry, - 22.000 zł. Zawadzkie, teł. 077/461-68-21 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 57 tys. km, srebrny metalic, • 23.900 
zl.'Myszędn, tel. 0603/07-54^9, woj. zielonogórskie.
FORD ESCORT, 1997 r., 55 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, katalizator, klimatyzacja, 
pluszowa tapicerka, RM z RDS, wspomaganie kier., poduszka 
powietrzna, i właściciel, I rejestracja w 1998 r, • 26.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/751-46-11
FORD ESCORT, 1997 r.. 59 tys. km. 1300 ccm, ESi, ENDURO. 

' bordowy metalic, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, 
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.. 57 tys. km, 1600 ccm, 16V. srebr
ny metalic, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, skórzana kierow
nica, el. otw. szyby, el- reguł, fotel kierowcy, welurowa tapicerka, 
centr. zamek + pilot alarm, radio CD Ford, - 23.900 zł lub zamie
nię na Poloneza ATU, Caro, do 12.000 zl. Myszęcin, tel. 
0603/07-54-49, woj. zielonogórskie 
FORD ESCORT, 1997 r.. 93 tys. km, 1300 ccm, benzyna, jasno- 
popielaty metalic, kupiony w salonie, poduszka pow., RO, nowe 
opony, alarm, • 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-80-64 
FORD ESCORT KOMBI GHIA. 1997 r.. 87 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk 16V'Zetec, czamy metaGc, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, e l reg. lusterka, relingi 
dachowe, deska i kierownica z materiału drewnopodobnego, peł
na dokumentacja. - 28.000 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 
065/540-94-27
FORD ESCORT Ghia. 1997/98 r.. 53 tys. km. 1800 ccm, turbo D. 
perłowogranatowy, centr. zamek, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, reguł, fotel kierowcy, wspomaganie, RO z RDS, 
poduszka pow, • 27.000 zł. Strzelin, tel. 0604/75-99-81 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 16V, brą
zowy metalic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, 
centr. zamek, udokumentowany przebieg, 2 pod. powietrzne, im
mobilizer, radio, ABS, • 27.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/84-22-10, 
0604/97-06-97
O FORD ESCORT, 1998 r., 49 tys. km, 1600 ccm, 

16V, czerwony, poduszka pow., wspomaganie, •
25.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-80-01, 
071/782-80-02 01027791

FORD ESCORT, 1998 r., 58 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, ABS, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, alum. felgi, welurowa tapi- 
cerka, - 27.000 zł. Brzeg, teł. 077/416-64-91 
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 10 tys. km. 1600 ccm, 16V. perło
wozielony, kupiony w salonie, 5. otwierany dach. ABS, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, drewniane 
dodatki, RM, halogeny, welurowa tapicerka, chromowany grill, •
24.500 zł. Góra Śląska, tel. 065/544-73-48 
FORD ESCORT, 1998 r., 52 tys. km, 1800 ccm, turbo D. wiśniowy 
metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, 
wspomaganie kier., poduszka pow., halogeny, spoiler, RM, reguł, 
fotel kierowcy, welurowa tapicerka, lusterka i zderzaki w kol. nad
wozia, - 26.800 zł. Leszno, tel. 065/529-47-46,0603/05-27-16 
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., 1800 ccm, turbo D. zielony 
metalic, el. otw. szyby, relingi dachowe, wspomaganie, RO, centr.

zamek, klimatyzacja, - 29.000 zł. Wilkowice, gm. Lipno, tel. 
0605/09-43-06
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, czamy, pełne wypo
sażenie, klimatyzacja, alum. felgi, bez wypadku, stan b. dobry, 
książka serwisowa, • 25.900 zł. Wrocław, tel. 071/338-02-01, 
0601/55-35-64
FORD ESCORT, 1998 r., 51 tys. km, 1300 ccm, biały, 5-drzwk>- 
wy, ABS, poduszka, centr. zamek, alarm, el.szyby, el.reflektory, 
welurowa tapicerka, halogeny, kupiony w salonie, bez wypadku, 1 
właściciel, stan b. dobry, - 23.700 zł. Wrocław, tel. 0601/43-00-87 
FORD ESCORT. 1998 r., 26 tys. km. 1600 ccm. 16V, Zetec. srebr
ny, stan idealny, I właściciel, garażowany + opony zimowe z fel
gami, - 30.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-15-86.0605/871-16-08 
FORD ESCORT KOMBI, 1999 r., 13 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, relingi dachowe, kupiony W salonie, I rej. 01.2000 
r., dużo dodatków, klimatyzacja, bez wypadku, - 33.000 zł. Legni
ca, tel. 0604/87-35-67
O FORD ESCORT KOMBI, 2000 r., 16 tys. km, biały, 

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

FORD ESCORT KOMBI, 2000 r.. 15 tys. km, 1600 ccm. 16V, bor
dowy metalic, na gwarancji, kupiony u dilera, homologacja na cię
żarowy, 5-osobowy, relingi dachowe, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, reg. fotel, welurowa tapicerka, halogeny, przed
nia szyba ogrzewana, zadbany, • 36.200 zł. Wrocław, tel. 
071/36-19-07,0602/40-80-34
FORD FIESTA, 1979 r., 1300 ccm, benzyna hak holowniczy, -
1.800 zł. Jarocin, teł. 062/747-46-10.0605/62-49-14 
FORD FIESTA XR2,1981/82 r.. 1600 ccm, czerwony, sportowe 
zawieszenie, obrotomierz, 85 KM, kubełkowe fotele, alum. felgi, 
szyberdach, atrakc. wygląd, • 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/10-83-41
FORD FIESTA, 1981/85 r.( 1100 ccm, czerwony metalic, nowy 
model, w ciągłej eksploatacji, - 2.700 zł. Siechnice, tel. 
071/789-19-29
FORD FIESTA, 1984/85 r., 80 tys. km, 957 ccm, benzyna, biały, 
mało używany, I właściciel w Polsce, stan b. dobry, zadbany, prze

gląd do 10.09.2001 r, - 5.000 zl. Wołczyn, yyoj. opolskie, tel. 
0608/64-97-01 L
FORD FIESTA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan silniki 
b. dobry, nowe opony i .akumulator, szyberdach, Ściegowy, kpi. 
dokumentacja, sprowadzony w całości, - 5.600 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-75-07 po godz. 19.0608/67-29-31 
FORD FIESTA, 1986 r., 1000 cćm. biały, kpi. dokumentacja, z 
urzędu celnego, RM, pokrowce, szyberdach, nowe opony, kołpa
ki, stan silnika i blacharki b. dobry, - 4.200 zł lub zamienię. Kłodz
ko. tel. 074/867-06-28,0608/49-74-01 
FORD FIESTA, 1987 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, szyberdach, 5A)iegowy, zadbany, garażowany, -
5.200 zł. Paczków, tel. 077/431-71-10,0608/03-49-43 
FORD FIESTA, 1987 r., 142 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czamy.
3-drzwiowy, 4-biegowy, przegląd do 01.2002 r.. stan dobry, -4.900 
zl. Głogów, tel. 0607/26-10-78
FORD FIESTA, 1987 r., 1400 ccm, wtrysk, szary metalic, radio, 
szyberdach, - 7.500 zl. Kalisz, tel. 062/544-83-29 
FORD FIESTA, 1988 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
szyberdach, na białych tablicach, - 1.200 zł. Nowa Sól, tel. 
0604/14-91-59
FORD FIESTA, 1988 r., 115 tys. km, 1600 ccm, diesel, antracyt, 
otwierany dach, RM, stan dobry, na białych tablicach, • 1.800 zł. 
Wrocław, teł. 071/346-60-84
FORD FIESTA. 1988 r.. 141 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, stan b. dobry, po wymianie rozrządu, tarcz ha
mulcowych, szyberdach, - 5.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-74-85 
FORD FIESTA, 1988 r., 130 tys. km, 1000 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości z Hiszpani w 1993 r.. kpi. dokumentacja, po 
remoncie zawieszenie, garażowany, RM, atrakc. wygląd, stan 
techn. b. dobry, - 5.700 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/338-02-78,0601/67-73-07
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, na 
białych tablicach, stan b. dobry - 800 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-24-36 w godz. 9-17
FORD FIESTA, 1988/92 r.. 100 tys. km, benzyna, czerwony, po 
przeglądzie, 5-biegowy, akumulator na gwarancji, 4 głośniki, tylna 
szyba ogrzewana, I właściciel w kraju, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 
071/321-22-65
FORD FIESTA XR3i, 1989 r.. 1600 ccm, wtrysk, czamy, ABS. centr. 
zamek, alarm, alum. felgi, szyberdach, sportowe zawieszenie, ukł. 
wydechowy, RM Philips, ospoilerowany, welur, białe zegary,-7.500 
zł. Miękinia, tel. 0608/02-98-73, woj. wrocławskie 
O  FORD FIESTA, 1989 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 

diesel, biały, nowy model, 5-drzwiowy, centr. za
mek, szyberdach, ABS, alum. felgi, po wymianie 
paska rozrządu, paska klinowego, klocków, 
skrzyni biegów i uszczelek, zadbany, oszczędny 
(4.81/100 km), atrakc. wygląd, - 7.800 zł. Zielona 
Góra, tel. 0600/42-57-80, 068/320-19-11 
87023441

FORD FIESTA, 1989 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
nowy model, 3-drzwiowy, RO. odcięcie zapłonu, alarm, kpi. doku
mentacja, b. oszczędny, zadbane wnętrze, stan idealny, - 7.700 zł 
lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 0602/71 -40-79 
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. Wro
cław. tel. 071/357-77-94,0605/99-98-24 
FORD FIESTA, 1989 r., 98 tys. km, 1400 ccm, czerwony, inst 
gazowa, szyberdach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zderzaki w kolorze 
nadwozia, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, - 7.800 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 071/333-87-67.0602/49-53-18 
FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, na białych tablicach • 900 DEM. Zielona Góra, tel. 
0604/27-91-97
FORD FIESTA, 1989/90 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, alarm, RM, - 9.700 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/734-72-65.0604/67-86-93 
FORD FIESTA, 1989/90 r.. 87 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski, stan dobry, - 7.500 zł. Mirsk, tel. 075/783-45-88 
O  FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, granatowy, ABS, 

5-biegowy, • 8.700 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87022851

FORD FIESTA, 1990 r., 110 tys, km, 1800 ccm, diesel, czerwony, 
szyberdach, radio, zadbany, stan idealny, • 9.500 zł. Lubin, teł. 
076/847-25-47
FORD FIESTA, 1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czamy, 
szyberdach, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, 5-biegowy, 
obrotomierz, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 7.900 zł. Opo
le, tel 0608/22-93-38
FORD FIESTA XR21.1990 r, 74 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, el. otw. szyby, centralny zamek z pilotem, szyberdach, 
aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, uchylne tylne szyby, immo
bilizer, fabryczna wersja sportowa, - 9.500 zi lub zamienię na Opia 
Corsę, Fiata Punto.-Ostrzeszów, tel. 0607/42-58-52, woj. kaliskie 
FORD FIESTA, 1990 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, 5-biegowy, szyberdach, blokada skrzyni biegów, stan 
b. dobry, - 8.300 zi lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-10, 
0608/03-49-43
FORD FIESTA SKŁADAK, 1990 r.. 1100 ccm, metalic, stan dobry, 
- 2.800 zł. Świerczów, gm. Niechlów, tel. 065/543-59-50 
FORD FIESTA XR21,1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny, EFI, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, 
et reg. reflektory, fabrycznie ospoilerowany, moc 105 KM, gara
żowany, kpi. dokumentacja, stan dobry, - 8.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-15-56.0605/54-74-04  ̂ '
FORD FIESTA, 1990 r., 1800 cćm, diesel szyberdach, stan dobry, 
• 9.000 zł lub zamienię na większy, może być uszkodzony. Wro
cław, tel. 071/314-82-77,0608/31-47-37 
FORD FIESTA, 1990/97 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały.

3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, 4 głośniki, bez wypadku, oszczędny, 
- 9.000 zł. Szczodrów, gm. Syców, tel. 062/785-00-72
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy,
4-biegowy, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, zadbany, • 8.200 
zł. Krotoszyn, tel. 0602/80-65-32
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, czerwony, automatic, II wła
ściciel, przegląd do 2002 r. - 8.900 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43 
FORD FIESTA CLX, 1991 r., 13 tys. km, biały, welurowa tapicer
ka, dzielona tylna kanapa, uchylne tylne szyby, podgrzewana tyl
na szyba, alarm, RO, 3-drzwiowy, - 8.800 zł. Świdnica, tel. 
0605/24-80-35
FORD FIESTA, 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, czerwony, ABS, 
RM, el. reg. reflektory, - 8.700 zł. Wieruszów, teł. 062/783-11-67 
FORD FIESTA CL, 1991 r., 90 tys. km, 1100 ccm, granatowy,
5-drzwiowy, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/399-41-05. 
0601/72-01-47
O  FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ćcm, czerwony, 

2-drzwiowy, na białych tablicach - 900 DEM. Gu
bin, tel. 0503/98-81 -94,0600/59-13-33 87023421 

FORD FIESTA, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordowy 
metalic, w kraju od miesiąca, welurowa tapicerka, szyberdach, 
5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, zarejestrowany, stan idealny, 
-11.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-32-82 
FORD FIESTA XR21,1991 r.. 151 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czamy, RM, halogeny, welurowa tapicerka, w kraju od tygodnia, 
oclony, - 8:000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-95-96, 
0605/40-50-05
FORD FIESTA, 1991 r.. 90 tys. km, 4100 ccm, wtrysk, czamy, 
5-drzwiowy, I właściciel, w kraju od 2 tyg., bez wypadku, stan b. 
dobry. -10.400 zl. Dzierżoniów, tel. 074/832-15-03 
FORD FIESTA, 1991 r., 60 tys. km, 1100 ccm, czamy, 3-drzwio- 
wy, alarm, RO, szyberdach, opony zimowe, • 8.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/767-87-26
FORD FIESTA, 1991 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, RO, oclony w całości, w kraju od 2 tygodni, stan b. 
dobry, -10.600 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD FIESTA, 1991 r., 55 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, I 
właściciel, stan b. dobry, • 8.000 zł. Lubin, tei. 076/847-59-29 
FORD FIESTA, 1991 r., 55 tys. km, 1100 ccm, czerwony, RM 
Philips, el. reg. reflektory, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, I wła
ściciel, bez wypadku, w kraju od tygodnia, książka serwisowa, -
9.600 zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/25-43-28

FORD FIESTA, 1991 r„ 84 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwony, 
rozkł. siedzenia, katalizator, radioodtwarzacz, zadbany, stan b. 
dobry, -8.500 zł. Opole, tel. 077/411-96-15 * f
FORD FIESTA, 1991 r.. 95 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, katalizator, RO, garażowany, stan b. dobry, - 9.500 
zl. Ostrzeszów, tel. 062/730-02-87 
FORD FIESTA, 1991 r., 100 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bordowy, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, alarm, nowe opony, zadbany, sprowadzo
ny w całości, - 9.700 zł. Wrocław, teł. 315-13-47 
FORD FIESTA, 1991 r., 95 tys. km, 1119 ocm, biały, - 9.300 zł. 
Żmigród, tel. 0607/07-67-71
FORD FIESTA, 1991/92 r.. 98 tys. km, 1100 ccm, srebrny meta
lic,. 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, dzielone tylne siedzenia, prze
gląd do 05.2001 r., sprowadzony w całości w 1984 r„ kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamienię na Fiata 126p 
albo inny. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58,0602/35-61-24 
FORD FIESTA, 1992 r., 109 tys. km, 1100 ccm, biały, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, alarm + pilot szyberdach, 
atrakc. wygląd, zadbany, stan dobry, - 10.200 zł. Lubin, tel. 
076/844-49-84
O FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, czerwony, ka

talizator, 5-biegowy, centr. zamek, spoilery, zde
rzaki w kolorze nadwozia, -10.900 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023031

FORD FIESTA, 1992 r., 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, slan b. 
dobry, - 11.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Legnica, tel. 
0601/55-24-52
FORD FIESTA, 1992 r., 1300 ccm, czerwony, szyberdach, 
3-drzwiowy, zadbany, - 8.200 zł. Parchów, gm. Chocianów, teł. 
076/817-11-44,0607/51-83-83
FORD FIESTA, 1992/93 r., 130 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, szyberdach, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, imr 
mobilizer, bez wypadku, stan idealny, zadbany, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, nowe opony, RO Code, nowe oleje, paski, -11.800 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/11-61-82 
FORD FIESTA, 1992/93 r., 27 tys. km, 1300 ccmr diesel, czerwo
ny, katalizator, 3-drzwiowy, automatic, el. reg. reflektory, mało 
używany, nowy akumulator (gwarancja), stan b. dobry, -11.400 zł. 
Lubin, teł. 076/849-34-27
FORD FIESTA, 1993 r., 1100 ccm, wtrysk, biały, kpi. dokumenta
cja, 5-biegowy, 3-drzwiowy, niebieska tapicerka, alarm, el. reg. 
reflektory, radio + 2 głośniki, stan b. dobry, -11.000 zł. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 074/817-39-17
FORD FIESTA XR2,1993 r., 94 tys. km, 1800 ccm, 16V, fioleto
wy, alarm, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi, 4 kubełkowe fotele, akumulator (gwarancja) • 10.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-16-61
FORD FIESTA, 1993 r., 92 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, 2 pod. powietrzne,- serwo, webasto, książka sam., koła zimo
we w idealnym stanie, ruchome refl., katalizator, sprow. w cało
ści, I właściciel -14.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-96-98 .
FORD FIESTA, 1993 r., 1800 ccm, diesel, niebieski, szyberdach, 
stan b. dobry, kpi. dokumentacja, - 11.000 zł. Oleśnica, tel. 
0604/88-52-31

O  FORD FIESTA, 1993 r., 104 tys. km, 1100 ccm, gra- 
’ natowy, miesiąc prod. listopad, serwisowany, we
lurowa tapicerka, el. reg. reflektory, 5-biegowy, 
bez wypadku, - 11.800 z ł . ., tel. 071/317-26-51, 
0601/70-22-45 03002971

FORD FIESTA, 1993 r., 61 tys. km, 1100 ccm, czamy, 3-drzwio- 
wy. niebieska tapicerka, RO Ford, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry. -11.900 zł. Legnica, teł. 0604/78-92-73 
FORD FIESTA, 1993 r., 89 tys. km, 1100 ccm, czerwony, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, książka serwisowa, 3-drzwiowy, 
el. reg. reflektory, RM, stan techn. b. dobry, • 12.800 zi. Legnica, 
teł. 0603/07-30-67
FORD FIESTA, 1993 r., 80 tys. km, 1100 ccm, srebrny metalic. 
oclony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, 
el. otw. szyby, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, książka serwiso
wa, RM, stan idealny, -13.200 zi. Legnica, tel. 076/862-04-09 
FORD FIESTA, 1993 r., 85 tys. km, 1100 ccm, czamy, 3-drzwio- 
wy, bez wypadku, sprowadzony w całości, nie eksploatowany w 
kraju, stan b. dobry, - 11.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Le
gnica, tel. 076/722-44-49,0601/55-24-52 
FORD FIESTA CLX, 1993 r., 128 tys. km, 1300 ccm, wtrysk czar
ny, 3-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, radio, stan Ide- 
alny, - 12.800 zl. Lwówek Śląski, tel. 0609/44-33-96 .
FORD FIESTA, 1993 r., 78 tys. km, 1100 ccm, niebieski, alarm, 
radio, zadbany,.-11.300 zł. Polkowice, tel. 076/845-06-29 
FORD FIESTA, 1993 r.. 71. tys. km, granatowy metalic, bez wy
padku, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, kupujący nie płaci podatku, stan b. dobry, -12.700 Zł Ra
wicz, teł. 0604/97-38-95
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. 3-osobowy, dach z podsufitką, bez szy- 
berdachu. Góra, tel. 0602/62-59-38 
FORD FIESTA, 1994 r., 70 tys. km. 1300 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, zadbane 
wnętrze, • 12.700 zł łub zamienię. Kamienica, tel. 077/431-64-44, 
0608/50-06-93
FORD FIESTA, 1994 r„ 93 tys. km, 1100 ccm, czerwony, lakiero
wane zderzaki, 3-drzwiowy, nowy akumulator, sprowadzony w 
całości, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -13.200 zł. Kłodzko, 
teł. 074/647-59-81,0607/43-44-13 
FORD FIESTA, 1994 r„ 70 tys. km, 1300 ccm, biały, 4-drzwiowy, 
centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, bez wypadku, -
14.000 zł. Legnica, tel. 0608/23-76-74,0503/58-27-07

FORD FIESTA, 1994 r., 78 tys. km, 1100 ccm, czerwony, oclony 
w całości, bez wypadku, kpi. dokumentacja, I właściciel, weluro
wa tapicerka, RM, książka serwisowa, stan idealny, - 13.500 zł. 
Legnica, tel. 076/862-69-12
FORD FIESTA, 1994 r.. 69 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
poduszka pow., wspomaganie, książka serwisowa, RM, bez wy
padku, -12.700 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
FORD FIESTA, 1994 r., 78 tys. km, 1100 ccm, biały, 5-biegowy,
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 11.900 zl.

'Syców, tel. 0603/98-51-69 
FORD FIESTA, 1994/95 r., 166 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
sprowadzony w całości, 3 lata w kraju, I właściciel w kraju, • 10.000 
zł. Kalisz, tel. 062/764-91-11,0604/92-60-18 
FORD FIESTA, 1994/95 r., 1300 ccm, perłowobordowy, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, nowy akumulator (gwarancja), gara
żowany, blokada skrzyni biegów, alarm, zadbany, • 13.500 zł. Le
gnica, tel. 076/887-87-15,0604/16-98-80 
FORD FIESTA, 1994/95 r., 94 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bordo
wy, wspomaganie, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zderzaki w kolorze 
nadwozia, 2 pod. powietrzne, RM, - 13.000 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-41
FORD FIESTA, 1994/95 r., 74 tys. km, 13Ó0 ccm. wtrysk, kolor 
śliwkowy metalic, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, szyberdach, RM, kubełkowe fotele, stan idealny, • 13.400 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0604/26-53-15
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, sportowe 
zawieszenie, progi i spoilery Zender, alum. felgi O.Z. 14", kpi. kól 
zimowych stan idealny, cena do uzgodnienia -17.200 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-34-38, 0606/87-73-80 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AE0055 www.au to- 
gielda.com.pl)
FORD FIESTA, 1995 r., 92 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, poduszka pow., welurowa tapicerka, radio, do sprowa
dzenia z Niemiec • 3.300 DEM ♦ cło. Snowidza, tel. 0604/07-98-31 
FORD FIESTA, 1995 r., 1300 ccm, niebieski metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, welur, pełna dokumentacja, wspomaganie, radioodtwa
rzacz, możliwość sprzedaży na raty, - 15.000 zl. Bralin, tel. 
062/781-29-65 wgodz. 9-18,0603/13-97-64 
FORD FIESTA, 1995 r., 120 tys. km, 1100 ccm, granatowy, immo

bilizer, radio, 3-drżwiowy, - 10.800 zł/Świebodzice, tel. 
074/854-43-20,0606/82-01-22
FORD FIESTA, 1995/96 r., 35 tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebr
ny, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, automatic, wspo
maganie, 2 pod. powietrzne, - 16.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-87
FORD FIESTA Ghia, 1995/96 r., 86 tys. km. 1242 ccm. ZETEC. 
granatowy metalic, 75 KM, wspomaganie, alum. felgi, oryg. RM 
5000, drewnopodobne dodatki, el. otw. szyby przednie, centr. za
mek, alarm, immobilizer, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
skórzana kierownica, welurowa tapicerka, - 16.500 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/320-17-86
FORD FIESTA, 1996 r.. 65 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, 3-drzwiowy, welur, szerokie zderzaki, radioodtwarzacz, 
sprowadzony w całości, możliwość sprzedaży na raty,-14.700 zł. 
Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
FORD FIESTA, 1996 r., 78 tys. km, 1800 ccm, diesel, morski 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek + pilot,
- 20.500 zł. Opole, tel. 077/474-73-04
FORD FIESTA, 1996 r., 118 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebieski,
3-drzwiowy, dzielone tylne siedzenia, poduszka pow., sprowadzony 
w całości, w kraju 2 tygodnie, -17.000 zł. Opole, teł. 077/482-15-58, 
0503/50-58-51
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 zL Rawicz, teł. 0605/22-90-19 
FORD FIESTA, 1996 r., 64 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, wspomaganie, centr. zamek, w kraju 4 dni, -17.800 zł. Syców, 
tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61 
FORD FIESTA SKŁADAK, 1996 r., 1800 ccm, diesel 5-drzwiowy, 
hak. stan b. dobry, -10.800 zl. Wrocław, teł. 071/336-59-37 
FORD FIESTA, 1996 r.. 78 tys. km, 1800 ccm, diesel, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, - 18.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/310-83-15
FORD FIESTA, 1996/97 r., 40 tys. km, 1250 ccm, ZETEC. bordo
wy metalic, atrakc. wygląd, zderzaki, klamki, lusterka, spoiler tyl
ny, grill srebrny metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. 
otw. szyby, RO, alum. felgi, poduszka powietrzna, nowy modet -
18.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41 
FORD FIESTA, 1996/97 r., 1300 ccm, Enduro, perłowy metalic, w 
kraju od 2 lat poduszka pow., inst. gazowa, napinacze pasów, 
RO, stan b. dobry, garażowany, - 23.000 zł. Wieluń, tel. 
0501/72-45-79
FORD FIESTA, 1997 r., 20 tys. km, 1200 ccm, ZETEC. grafitowy 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot wspomaganie, RO, -
21.500 zł. Nowe Skalmierzyce, tel. 062/762-27-27,762-90-95 
FORD FIESTA, 1997 r., 1300 ccm, Enduro, niebieski, bez wypad
ku, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, Mul-T-Lock, I właściciel, RM, 
dzielone tylne siedzenia, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, kataliza
tor, zegar cyfrowy, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 19.200 zł 
(możliwe raty lub zamiana). Zloty Stok, tel. 074/817-50-01, 
0604/17-92-85
FORD FIESTA, 1997 r., 1800 ccm, diesel 3-drzwiowy, - 22.000 zł. 
Błonie, teł. 0601/41-83-87, woj. wrocławskie 
FORD FIESTA, 1997 r., 29 tys: km, 1300 ccm, benzyna, jasno- 
granatowy, radio, tylne szyby uchylane, nie eksploatowany w kra
ju, -17.500 zł. Góra, tel. 065/543-23-68,0603/70-95-52 
FORD FIESTA, 1997 r., 29 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, silnik 
enduro, zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie, oryginalny 
RM, immobilizer, el. reg. reflektory, • 18.000 zl. Kępno, tel. 
062/782-04-88,0607/34-68-48
FORD FIESTA, 1997 r., 54 tys. km, 1300 ccm, Enduro, czerwony, 
wspom. kierownicy, centralny zamek, immobilizer, reg. pasów, 
poduszka powietrzna, zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler, 
5-drzwiowy, alarm, - 20.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-55-10 
FORD FIESTA, 1997 r., 59 tys. km, 1240 ccm, 16V, niebieski, 
szyberdach, wspomaganie. RO, tylna szyba ogrzewana, - 22.500 
zł lub zamienię na większy. Wrocław, tel. 0601/75-21-06 
FORD FIESTA, 1998 r., 46 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, elektr. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, 
poduszka pow., centralny zamek, RO. - 24.900 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 0604/98-37-37
FORD FIESTA, 1998 r., 6 tys. km, 1250 ccm, 16V, niebieski,
3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, 2 pod. powietrzne, klima
tyzacja, stan idealny, - 22.900 zł. Lubin, tel. 076/840-86-05,' 
0600/31-36-17
FORD FIESTA, 1998 r., 40 tys. km, 1388 ccm, benzyna, ciemno
granatowy metalic, wspom. kierownicy, poduszka powietrzna,
4-drzwiowy, stan idealny, -26.000 zł. Mieroszów, tel. 074/845-84-10 
FORD FIESTA, 1998 r., 24 tys. km, 1300 ccm, perłowoniebieski, 
RO, klimatyzacja, wspomaganie, immobilizer, bez wypadku, ga
rażowany, zadbany, książka serwisowa, - 25.500 zł. Żary, tel. 
068/374-63-35
FORD FIESTA, 2000 r., 21 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, nowy model, ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny za
mek, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, RO, immobilizer, do
datkowe światło .stop', atrakcyjny wygląd, zadbany, • 26.900 zł. 
Bojanowo, tel. 065/545-62-51,0603/89-50-63 
FORD FOCUS, 1998 r., 3 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielony meta
lic, wspomaganie, ABS, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, centr. 
zamek, szyberdach, radio + CD, immobilizer, • 37.500 zł. Wro
cław, teł. 071/351-36-11,0605/66-65-89 
FORD FOCUS, 1998/99 r.. 20 tys. km, 1400 ccm, 16V, zetec. 
czerwony, 5-drzwiowy, ABS, centralny zamek, immobilizer, el. otw. 
szyby, 2 poduszki powietrzne, szyberdach, - 35.000 zł. Lwówek 
Śl., tel. 075/784-42-15
FORD FOCUS KOMBI GHIA, 1999 r.. 20 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
benzyna, jasnozielony metalic, serwisowany, książka serwisowa, 
klimatyzacja, 4 poduszki pow, 4 el. otw. szyby, reg. fotele i luster
ka, ABS, ARS, beżowa tapicerka (skóropodobna), wspomaganie 
kier., centr. zamek, drewniane dodatki, alum. felgi, relingi, roleta,
- 45.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/25-89-72 (ke0100)
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 35 tys. km, 1800 ccm, TDi. sele
dynowy metalic, Ghia, ABS, klimatyzacja, c. zamek + pilot immo
bilizer, pełne wyp. elektr., radioodtwarzacz, 2 poduszki powietrz
ne, wspomaganie, I właściciel, pełna dokumentacja, wykończenia 
,w drewnie, • 41.900 zł lub zamiana. Kalisz, tel. 062/766-47-64, 
0603/07-91-83
FORD FOCUS Ghia, 1999 r., 34 tys. km, 1800 ccm, TDi, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, wykończenia w drewnie, klimatyzaqa, 
alum. felgi, centr. zamek, el. reg. lusterka, eł. otw. szyby, reg. kie
rownica, ABS, radio, garażowany, I właściciel w kraju, sprowa

dzony z Belgii, • 43.000 zł. Radziądz, gm. Żmigród, teł. 
0602/67-56-77
FORD FOCUS, 2000 r., 51 tys. km, 1900 ccm, zielony metalic, 
ABS, eł. otw. szyby, klimatyzacja, podgrzewane fotele, • 46.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-19-60 
FORD FOCUS, 2000 r., 21 tys. km, 1600 ccm kupiony w salonie, 
bez wypadku, klimatyzacja, poduszka powietrzna, radio Ford, centr. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
stan idealny, - 43.300 zł. Wrocław, tel. 0501/93-94-25 
FORD GALAXY, 1996 r., 86 tys. km. 2000 ccm. 16V, zielony meta
lic, 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, 1996 r.. 1900 ccm, TDI, pertowogranatowy. ku
piony w salonie, bez wypadku, pełne wyposażenie, 6 foteli, faktu
ra VAT, - 48.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/89-75-97 
FORD GALAXY, 1996 r., 169 tys. km, 1900 ccm, TDI, perłowo
granatowy, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, obro
towe fotele, el. reg. lusterka, tylna i przednia szyba ogrzewana, 
reg. kierownica, - 49.000 zł. Bolesławiec, tel. 0605/63-13-67 
FORD GALAXY, 1998 r., 35 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, bogate wyposażenie, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -
45.000 zł (możliwe raty). Wrocław, tel, 0607/19-33-83 
FORD GALAXY, 1998/99 r., 42 tys. km, 2000 ccm, DOHC, srebr
ny, b. bogate wyposażenie, zadbany, • 49.000 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-75-74,0601/85-77-36,
FORD GALAXY, 1999 r., 30 tys. km, 1900 ccm, turbo O, stalowo
niebieski metalic, 110 KM, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 
el. otw. i podgrzewane szyby, el. reg. lusterka, ogrzewanie po
mocnicze, halogeny, relingi dachowe, roleta, zabezpieczenia, 
atrakc. wygląd, - 65.000 zl lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/841-67-75
O FORD GALAXY TREND, 2001 r., 2300 ccm mie

siąc prod. kwiecień, przebieg 214 km, 4 podusz
ki pow., ei. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimaty
zacja, radio, podgrz. fotele, podgrz. przednia szy
ba, 7-osobowy, relingi, - 83.000 zł. tel. 
071/317-26-51, 0601/70-22-45 03002981

FORD GRANADA KOMBI. 1979 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy, wspomaganie, szyberdach, RM, stan opon 
b. dobry, przegląd do 05.2002 r;, stan blacharki dobry, 5-drzwio
wy. - 2.700 zł. Mąkolno 2b, gm. Złoty Stok, lei. 074/817-56-45
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TŁUMIKI
•TŁUMIKI POLSKIE I ZACHODNIE Z GWARANCJĄ FABRYCZNĄ*

• KATALIZATORY‘ZŁĄCZA ELASTYCZNE*
NAJTANIEJ WE WROCŁAWIU !!!

"W-N-MOT" S.C ., Wrocław, ul. Krakowska 127 ("SURMET") 
tel. 071/340-01-77, 343-33-40 wewn. 119 

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

FORD GRANADA. 1982 r, 2300 ccm, diesel stan b. dobry, • 4.000 
zł. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18
FORD GRANADA, 1982/90 r., 2000 ccm, szary, wspomaganie, 
RM, inst. gazowa - 1.500 zł, zamienię na tańszy. Jawor, teł. 
076/870-37-13
FORD KA, 1997 r., 51 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 2 pod. powietrzne, regulacja świateł, CD Panasonic, bia
łe zegary, atrakc. wygląd, - 19.JJ00 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/411-38-97,077/416-43-38 po godz.20 
FORD KA, 1997 r., 55 tys. km, 1300 ccm,- EFi, fioletowy, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, radio, 
immobilizer, tylne szyby uchylane, el. reg. reflektory, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, • 19.500 zł. Kłodzko, tel. 0603/53-75-30 
FORD KA, 1997 r., 46 tys. km, 130Q ccm, wtrysk, granatowy me
talic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, tylne szyby uchy
lane, el. reg. reflektory, pod. powietrzna, oryg. RO, zadbany, w 
kraju od 2 mies, • 19.500 zł. Lubomierz, tel. 0603/07-42-45, woj. 
jeleniogórskie
FORD K A  1998 r., 32 tys. km, 1300 ccm, żółty, stan idealny, alum. 
felgi, wspomaganie, klimatyzacja, • 22.000 zł. Puszczykowo k. 
Poznania, tel. 0609/74-69-55
FORD KA, 1998 r., 40 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor śliwko
wy, immobilizer, pod. powietrzna, oryg. RO, kupiony w salonje w 
kraju, I właściciel, serwisowany, garażowany, bez wypadku, stan 
idealny, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-95-50 
FORD KA, 1998 [.} 50 tys. km, 1300 ccm, czerwony, sprowadzo
ny w 2000 r., stan b. dobry, - 18.200 zł. Niedaszów, tel. 
076/872-85-59,0601/81-39-74
FORD KA, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, kołor pertowoczarny, 2 
pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby i reflektory, oryginalne radio, książka serwisowa, alarm, 
immobilizer, garażowany, stan idealny, inne dodatki, • 21.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/880-00-58 .
FORD KA, 1998/99 r., 27 tys. km, fioletowy, zderzaki w kolorze 
nadwozia, wspomaganie, eł. otw. szyby, el. reg. reflektory, ABS, 2 
pod. powietrzne, - 21.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-20-13 
FORD KA, 1999 r., 16 tys. km, 1300 ccm, wtrysk; zielony metalic, 
wspomaganie, poduszka pow., radio, el. otw. szyby, zderzaki w 
kolorze nadwozia, • 21.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-61-50, 
0601/59-78-45
FORD MONDEO, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, poduszki pow., wspomaganie, pełne wy
posażenie eiektr., hak, bez wypadku, stan b. dobry, - 18.000 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-66-78
O FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, bordowy me* 

talie, wspomaganie, klimatyzacja, poduszka 
pow., centr. zamek, pełne wyposażenie eiektr, •
16.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79*49*88 87023011

FORD MONDEO KOMBI. 1993 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, relingi dachowe, el. otw. szyberdach, 2 po
duszki pow., wspomaganie kier., ABS, dzielona tylna kanapa, ro
leta, RO, - 20.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-74, 
0602/69-91-25
FORD MONDEO Ghia, 1993 r., 140 tys. km. 2000 ccm, 16V, zie
lony metalic, wspomaganie, klimatyzacja, eł. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, fotel kierowcy, welurowa tapicerka, alum. felgi, radio, -
17.600 zł. Nysa. tel. 077/448-27-50,0501/40-83-20 
FORD MONDEO ZETEC, 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
szary metalic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, welur, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 17,000 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FORD MONDEO, 1993 r., 2000 ccm, 16V, grafitowy metalic, po
duszka pow., klimatyzacja, ABS, TCS, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka (podgrz.), aluminiowe felgi, immobilizer, alarm, 
wspomaganie kier., sportowe zawieszenie, centralny zamek, za
dbany, stan b. dobry, -18.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-02-79 
FORD MONDEO, 1993 r., 94 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, kupiony w salonie, serwisowany, szyberdach, centr. 
zamek, el. otw. szyby, radio Panasonic, + kpi. opon zimowych, -
18.500 zł. Wrocław, tel. 071/338-33-89,0501/60-18-55 
FORD MONDEO, 1993 r„ 119 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., klimatyzacja, im
mobilizer, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, -17.500 zł 
lub zamienię. Zgorzelec, tel. 075/771-76-15 po godz. 18 
FORD MONDEO, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, TDi, czarny, 
centr. zamek, alarm, poduszka pow., klimatyzacja, wspomaganie, 
-18.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-29-03,0502/65-69-21 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, TDi, biały, ABS, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, centr. zamek, podgrzewane fotele, - 21.500 zł. Pro
chowice, tel. 0604/06-73-86, woj. legnickie 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, wspomaga
nie, el. otw. szyby, relingi dachowe, relingi, radio, stan idealny, 
immobilizer, -18.400 zł. Syców, teł. 062/785*35*30,0606/37-88-48 
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
niebiesko-grafitowy met., sedan, el. otw. szyby, dl. reg. lusterka, 
el. reg. fotel, halogeny, welurowa tapicerka, ABS, pod. powietrz
na, klimatyzacja, komputer, wspomaganie, centr. zamek, immobi
lizer, alarm, Mul-T-Lock, RO + tuba, 2 komplety opon, zadbany, •
21.000 zł. Wrocław, teł. 0608/62-15-80 
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, 16V, kolor morski, wspoma
ganie, ABS, centr. zamek, immobilizer, -16.500 zł. Dębinka, gm. 
Trzebiel, tel. 0604/39-27-31. woj. zielonogórskie 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r, 1800 ccm pełne wyposażenie 
oprócz skóry, garażowany, stan b. dobry, - 20.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-32-16 po godz. 20,0602/27-22-49 ,
FORD MONDEO, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy 
metalic, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, RM, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, ABS, wspomaganie, stan b. dobry, -
16.900 zł. Jawor, tel. 076/870-32-62 
FORD MONDEO SEDAN GUC, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 
16V, zielony metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, bez wypadku, 
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, TDi, kolor mor
ski metalic, intercooler, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. i pod
grz. lusterka, 2 poduszki pow., wspomaganie i reg. kierownicy, el. 
reg. fotel kierowcy, alum. felgi, welurowa tapicerka, sprowadzony 
w całości, • 23.000 zł. Leszno, tel. 065/529-27-94 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., >900 ccm, turbo D, pertowo- 
granatowy, bez wypadku, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyber
dach, reguł, fotel kierowcy, welurowa tapicerka, ABS, RM, reg. 
kierownica, serwisowany, kpi. dokumentacja, relingi dachowe, 
wspomaganie, • 22.450 zł. Lubin, tel. 076/844-32-97 
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r.. 101 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
niebieski metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
RO, hak, relingi dachowe, kpi. opon zimowych, kpi. dokumenta
cja, po wymianie klocków hamulcowych, - 18.700 zł. Paczków, 
tel. 077/431-73-13,0608/60-50-72
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, 16V, kolor wiśniowy meta
lic, sedan, bez wypadku, ABS, RM, centralny zamek, welurowa 
tapicerka, aluminiowe felgi, zadbany, w kraju od 8 miesięcy, stan 
b. dobry, -19.000 zł. Syców, tel. 062/785-24-64,0602/46-06-64 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 173 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
kolor wiśniowy, 2 pod. powietrzne, roleta, relingi dachowe, ABS, 
centr. zamek, immobilizer, wspomaganie, el- otw. szyby, el. reg. 
Iu6terka, reguł, fotel kierowcy, - 23.500 zl. Syców, tel. 
062/785-30-44
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r., 1800 ccm, 16V, 115 KM, biały, 
automatic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, szyby, re
flektory i fotel, klimatyzacja, RO. alarm, • 19.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-95-97,0605/55-60-00 
O FORD MONDEO KOMBI, 1994/95 r., 1800 ccm, TDI, 

czarny metalic, wspomaganie, ABS, el. reg. lu
sterka i szyby, relingi dachowe, roleta, alum. fel
gi, centr. zamek, alarm, w kraju od tygodnia, kom
pletna dokumentacja, stan idealny, - 20.700 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-49-74, 0607/25-79-43 
01028481

FORD MONDEO KOMBI, 1994/95 r., 166 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
czerwony, relingi dachowe, roleta, ABS, centr. zamek, wspoma
ganie, el. reg. reflektory, dzielona kanapa, po wymianie amortyza
torów, RM Blaupunkt, - 22.500 zł. Kępno, tel. 062/782-81-70, 
0602/58-78-34
FORD MONDEO, 1994/95 r., 120 tys. km. 1800 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości, w kraju 4 dni, klimaty
zacja, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, eł. reg. reflektory, pod
łokietnik, RM, stan idealny, • 21.500 zł (kupujący nie płaci podat
ku). Rawicz, tel. 0604/25-21-53
FORD MONDEO, 1994/95 r., 84 tys. km, 1600 ccm. 16V, bordo
wy, bez wypadku, 2 poduszki pow., centr. zamek, wspomaganie 
kier., reg. kierownica, welurowa tapicerka, RO, alarm Ford, ser
wisowany, obrotomierz, stan idealny, - 19.200 z ł , kup. zwoln. z 
opł. skarbowej. Żary, teł. 068/470-18-02,0503/03-40-92 
FORD MONDEO, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, wiśniowy,

wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, bez wypadku, w kraju od 3 tygodni, • 17.900 zł. Chojnów, 
tel. 0606/78-08-04
FORD MONDEO MERCURY, 1995 r., 43 tys. km, 2500 ccm, V6, 
24V, 170 KM, niebieski metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, 
ASR, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, RO + el. 
wysuwana antena, • 27.900 zł. Bielawa, tel. 074/833-86-04, 
0607/27-41-15
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1600 ccm, 16V pełne wyposa
żenie, zadbany, garażowany, • 25.500 zł lub zamienię na mniej
szy, do 20.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/818^93-41, 
0604/61-68-31
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, 16V, granatowy 
metalic, alum. felgi, inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, 
klimatyzacja, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 2 pod. powietrz
ne, hak, RM, I właściciel, roleta, - 26.000 zł lub zamienię. Srebrna 
Góra, tel. 074/818-0340,0503/39-63-33 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 74 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, 16V, grafitowy metalic, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki 
pow., el. reg. lusterka i fotel, reg. kierownica, welurowa tapicerka, 
relingi, roleta, szyberdach, hak, immobilizer, w kraju od miesiąca, 
stan b. dobry, - 23.300 zł. Twardoclce, tel. 076/877-51-22, 
0501/60-7743
FORD MONDEO COMBI. 1995/96 r., 122 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
biały, klimatyzacja, 90 KM, ABS, centralny zamek, 2 poduszki 
powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, bez wypadku, 
stan b. dobry, - 25.900 zł. Wrocław, tel. 0601/43-67-90, 
0502/22-95-09
FORD MONDEO, 1996 r., 86 tys. km, 1800 ccm, TDi, granatowy 
metalic, immobilizer, wspomaganie, ABS, el. reg. reflektory i lu
sterka, eł. reg. i podgrzewane fotele, el. otw. szyby, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, drew
niane wykończenia, skórzana kierownica, RO z CD Blaupunkt, -
25.500 zł. Lubiąż, tel. 071/389-73-36 
FORD MONDEO, 1996 r., 113 tys. km, 2000 ccm, 16V, biały. ABS. 
ASR, poduszka pow., centr. zamek, RO, pełna dokumentacja, I 
właściciel w kraju, - 21.000 zł. Olsztyn, tel. 0608/00-81-50 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r.. 54 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ZETEC, kolor śliwkowy metalic, ABS, hak hol., 115 KM, klimaty
zacja. el. otw. szyby, el, reg. lusterka, w kraju od 2 mies., kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, atrakc. wygląd, garażowany, el. reg. 
siedzenia, - 28.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-30, 
0606/69-00-27
O  FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, 16V, 

ZETEC, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, relingi dachowe, roleta, -
26.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87023321

FORD MONDEO KOMBI, 1996 r, 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
fioletowy, silnik zetec, nowy model, I właściciel, stan b. dobry, 
sprowadozny w całości w 1998 r„ możliwość kupna przez komis, 
- 26.000 zł. Lubin. tel. 0606/27-63-74 
FORD MONDEO, 1996 r., 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor ciem- 
nośliwkowy, wspom. kierownicy, ABS, 2 poduszki powietrzne,

immobilizer, 4 zagłówki, RO oryg. Ford z RDS + 4 głośniki, książ
ka serwisowa, halogeny, welurowa tapicerka, spoiler z dodatko
wym światłem .stop*, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, kpi. do
kumentacja, • 22.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-6649 
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 85 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
fioletowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
wszystkie el. dodatki, I właściciel, stan b. dobry, - 24.500 zł lub 
zamienię na tańszy. Chojnów, tel. 0608/20-91-86 
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 88 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
kolor grafitowy metalic, bez wypadku, 3 dni w kraju, klimatyzacja, 
ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. szyberdach, el. otw. 
szyby, el. reg. fotele, reg. kierownica, radio, skórzana kierownica, 
oclony, kpi. dokumentacja, - 29.900 zł. Nowa Ruda, tel. 
0607/79-39-91
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 105 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
biały, nowy model, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 2 
poduszki powietrzne, relingi dachowe, halogeny, alarm, stan b. 
dobry, - 24.900 zł. Wrocław, tel. 071/342-91-95 w godz. 15-18, 
0601/7240-10
O  FORD MONDEO TDI, 1997 r., 1800 ccm, zielony 

metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, 
alum. felgi, bez wypadku, w kraju od miesiąca, -
33.500 zł. Zielona Góra, tel. 0602/11*57*50 
87023481

FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 65 tys. km, 1800 «cm, 16V, 
zielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. fotele, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, zderzaki w kolorze nadwo
zia, szyberdach, hak, roleta, reg. kierownica, centr. zamek + pilot, 
radio Ford, - 35.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-37-54, 
075/731-64-17 .
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r.. 30 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, klimatyzacja, szyberdach, relingi, wspoma
ganie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotele, 
- 28.500 zł. Konotop, gm. Kolsko, tel. 068/35242-60 
FORD MONDEO, 1997 r., 75 tys. km. 2500 ccm, V6, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, stylizowane fotele, - 40.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/87241-08
FORD MONDEO SEDAN Ghia, 1997 r., 62 tys. km, 1800 ccm, 
16V, perłowosrebmy, wspomaganie kier., centr. zamek, wszystkie 
eł. dodatki, klimatyzacja, nowy model, 2 poduszki pow., ABS, drew
niane dodatki, alum. felgi, halogeny, RO + RDS i dżojstik, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 29.200 Zł lub zamienię. 
Złotoryja, tel. 076/878-63-77.0604/83-2646 
FORD MONDEO KOMBI. 1997/98 r., 100 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
lila metalic, ks. serwisowa, klimatyzacja, ABS, c. zamek + pilot, 
wspomaganie/pełne wyp. eiektr., nowy model, bez wypadku, atrak
cyjny wygląd, koszt naprawy 700 zł, - 28.900 zł. Gołuchów, tel. 
062/761-75-62,0600/1549-99
FORD MONDEO, 1997/98 r., 30 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. zamek 
+ pilot, ABS, radio, alarm, 5-drzwiowy, halogeny, el. otw. szyby, 
stan idealny, I rej. 06.98 r., el. reguł, siedzenie, - 33.900 zł. Jele
nia Góra, teł. 075/713-02-55 po godz. 18,0601/25-89-72 (ke0404) 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 104 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, srebrny metalic, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, 
RM, immobilizer, bez wypadku, stan b. dobry, - 33.000 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Wartowice, tel. 076/818-99-70, 
0601/5640-04
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 78 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
granatowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, system 
antypoślizgowy, el. reg. reflektory, 4 pod. powietrzne, I właściciel, 
• 34.500 zł lub zamienię na osobowy, tańszy, w cenie ok. 12-16.000 
zł. Wrocław, tel. 071/373-67-71,0604/24-6841 
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, 1997/98 r., 1800 ccm, benzyna, zielony meta
lic, stan b. dobry, garażowany, zadbany, pełne wyposażenie, kli
matyzacja, radio, ABS, - 35.000 zł lub zamienię na terenowy. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/81546-78,0600/19-76-82 
FORD MONDEO, 1998 r., 2500 ccm, benzyna serwisowany, po

tuningu, stylizowany na ST 200, pełna opcja, • 43.000 zł. Warsza
wa, tel. 0601/38-17-50
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, 1998 r„ 53 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, system antypoślizgowy, 4 poduszki 
powietrzne, eł. otw. szyby, wspomaganie, c. zamek f  pilot, pełna 
dokumentacja, • 32.000 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0501/70-09-90
FORD MONDEO SEDAN, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ćcm, 16V, 
Zetec, czerwony, stan b. dobry, kupiony w salonie w Polsce, ABS, 
2 pod. powietrzne, homologacja jako ciężarowy, uniwersalny, eko
nomiczny, • 31.000 zl lub zamienię na Mercedesa .okularnika*, 
VW Passata, Omegę. możl. dopłata, Małuszyn, gm. Trzebnica, 
tel. 071/312-06-51,0601/8743-67 
FORD MONDEO, 1998 r., 70 tys. km, 1800 ccm, TDi, granatowy 
metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, alum. felgi, c. zamek, 
eł. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. świateł, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, bez wypadku, • 35.500 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/733-31-94,0601/56-55-59 
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, zadba
ny, • 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., alum. 
felgi, wspomaganie, halogeny, el. otw. szyby przednie, welurowa 
tapicerka, Mul-T-łock, Immobilizer, centr. zamek, dodatkowo opo
ny zimowe, bagażnik, stan idealny, pilne, • 33.500 zl. Wrocław, 
tel. 071/321-05-50,0607/22-18-65 
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r.. 75 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
zielony metalic, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, alarm, 
immobilizer, pełne wyposażenie elektryczne, regulowana kierow
nica, ABS, klimatyzacja, pełna dokumentacja, I właściciel, - 37.000 
zł lub zamienię na tańszy. Grabów, tel. 0606/46-32-29 
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 90 tys. km. 2500 ccm, V6, 
granatowy metalic, ABS, ARS, TC, 4 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, klimatyzacja, hak, instalacja gazowa, centr. zamek, immo
bilizer, wspomaganie kierownicy, nowe opony, kubełkowe fotele,

RM, stan b. dobry, • 35.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-36, 
0602/53-17-02
FORD MONDEO. 1999 r., 100 tys. km, niebieski metalic, klimaty
zacja, eiektr. otw. szyby, reg. lusterka i fotel kierowcy, kontrola 
trakcji, 2x poduszka pow., drewno, radio, relingi. homologacja cię
żarowa fabryczna, kupiony w salonie, bezwypadkowy, serwiso
wany, • 43.000 zł. Wrocław, tel. 0605/3145-54 
FORD MONDEO KOMBI, 1999 r., 1600 ccm. 16V, zielony, ABS, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, hak, stan idealny, • 29.500 zł. Lubli
niec, tel. 0606/28-72-53, woj. częstochowskie 
FORD MONDEO, 1999 r., 1800 ccm, 16V, zielony metalic, bez 
wypadku, atrakcyjny wygląd, klimatyzacja, pełne wyposażenie 
elektryczne, drewniane dodatki, RM, dmuchawa, ABS, 2 elemen
ty do lakierownia, 2 poduszki powietrzne, do sprowadzenia z Nie
miec, na ijotowo • 31.500 zł. Syców, tel. 062/785-24-64, 
0603/10-06-86
FORD MUSTANG CABRIO, 1990 r., 5000 ccm, niebieski metalic, 
przebieg 38.000 mil, 5-biegowy, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, poduszka pow. kierowcy, stan silnika, za
wieszenia, blacharki i lakieru b. dobry, -17.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0601/93-76-73
FORD ORION, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, perłowy metalic, 5-bie
gowy, bez korozji, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, stan 
dobry, - 3.900 zł. Opole, tel. 0607/80-95-36 
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, centr. zamek, kołpaki, hak, nowy akumulator (gwarancja), 
RM, dzielone tylne siedzenia, szyberdach, sprowadzony W cało
ści,. i  5.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/846-45-96, 
0603/79-07-04
FORD ORION, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, bez wy
padku, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nie składany, kpi. dokumentacja, 
garażowany, konserwacja, atrakc. wygląd, stan tech. b. dobry, -
6.800 zł. Sobótka, tel. 0604/11-31-38
FORD ORION, 1988 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, • 5.200 zł. 
Nysa, tel. 077/431-05-03,0501/56-17-24 
FORD ORION, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy,
4-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, hak, -
6.800 zl. Świebodzin, tel. 0602/53-70-88
FORD ORION, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
bordowy, szyberdach fabryczny, wspomaganie, katalizator, dużo 
nowych części, RM + głośniki, oszczędny, garażowany, zadbany, 
stan b. dobry, -10.700 zł. Wrocław, teł. 071/354-02-30 
FORD ORION, 1990/91 r., 1800 ccm, diesel, bordowy, nowy mo
del, centr. zamek, szyberdach, pokrowce, oznakowany, RM, stan 
b. dobry, • 11.300 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/48-30-12 
FORD ORION, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
serwisowany, oryg. przebieg, bez wypadku, do sprowadzenia, stan

Idealny, cena na gotowo, - 9.700 zł. Bielany, tel. 076/85745-1.5,' 
0603/76-63*67 . - ' fT
FORD ÓRION GL, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm;>trysk, błękit
ny metalic, katalizator, alarm, immobilizer, el. reg. reflektory, RO 
Philips + 4 głośniki, centr. zamek, zadbany, kpi. dokumentacja, 
nowy układ wydechowy, sprowadzony w całości, -12.000 zł. Choj
nów. tel. 06.02/48-11-51
FORD ORION, 1991 r.,-92 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordowy, 
szyberdach, centr. zamek, książka serwisowa, -12.000 żł. Kudo
wa Zdrój, tel. 074/866-95-96,0601/76-39-55 
FORD ORION, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, czerwony, oclony 
w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, centr. 
zamek, ABS, RM, wspomaganie, książka serwisowa, stan ideal
ny, -11.500 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
FORD ORION CLX, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, błękitny, cen
tralny zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, RM, el. reg. re
flektory, eł. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, dodatkowe światło 
.stop', kpi. dokumentów, • 9.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/78247-50
FORD ORION, 1991 r., 120 tys, km. 1800 ccm, diesel, bordowy 
metalic, centralny zamek, szyberdach, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, -12.900 zł. Prudnik, tel. 077/43640-04 
FORD ORION, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, centr. zamek, 
el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, obrotomierz, welurowa 
tapicerka, koła zimowe, ważny przegląd, - 9.600 zl lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 074/845-93-37
FORD ORION, 1991/92 r., 114 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, centr. zamek, 5-biegowy. hak, szyberdach, bez wypadku, spro
wadzony w całości, po przeglądzie, stan techn. b. dobry, -11.900 
zł. Prusice, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
FORD ORION* 1992 r., 1800 ccm, diesel, grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, radio, w kraju od tygodnia,
-13.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17 
FORD ORION, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy, na białych 
tablicach, cena 1700 DEM. Łagów, tel. 0503/84-35-67 
FORD ORION CLX, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalic, bez wypadku, radio Ford, szyberdach, centralny zamek, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, obrotomierz, ciemne szy
by, zarejestrowany, stan b. dobry, - 12.300 zł. Wrocław, tel. 
071/325-05-14,0501/95-76-59
FORD ORION Ghia, 1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm, 16V, Zetec, 
ciemnozielony metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyber
dach, wspomaganie, przednia szyba ogrzewana, stan b. dobry, -
12.900 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-15-07 po godz. 16 
FORD ORION, 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, nie
bieski metalic, oclony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
bez wypadku, welurowa tapicerka, RM, wspomaganie, szyberdach, 
książka serwisowa, -13.200 zT. Legnica, tel. 076/862-69-12 
FORD PROBE GT, 1988/89 r., 160 tys. km, 2200 ccm, turbo wnę
trze nowego typu, 170 KM, ABS, klimatyzacja, pirotechniczne 
napinacze pasów, komputer pokładowy, fotele pneumatyczne, el. 
otw szyby, el. reg. lusterka, wspom. kierownicy, stan b. dobry, -
11.500 zł lub zamienię. Namysłów, tel. 077/41.0-09-28, 
077/410-10-57
FORD PROBE, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16 V, czerwony 
klimatyzacja, tempomat, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. 
felgi, nowe opony, techn. sprawny, -18.700 zł lub zamiana. Wro
cław. tel. 0606/16-75-61
FORD PROBE, 1996 r., 2000 ccm wersja europejska, czarna skó
ra, , klimatyzacja, el. lusterka, el. szyby, aluminiowe felgi, - 24.900 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
FORD PUMA 1997 r., 31 tys. km, 1700 ćcm, 16V, czerwony, wspo
maganie, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, radio + 
CD, przednia szyba ogrzewana, immobilizer, ABS, ASR, 2 pod. 
powietrzne, zadbany, • 37.000 zł. Wrocław, tel. 0600/54-38-88 
FORD PUMA, 1999 r., 16 tys. km, 1700 ccm. srebrny metalic, 
klimatyzacja, alum. felgi, centralny zamek, el. otw. szyby, - 33.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/50-33-20,074/840-04-08 
FORD PUMA 1999 r., 45 tys. km, 1400 ccm, 16V, pertowoczarny, 
2 poduszki powietrzne, wspomaganie, c. zamek, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alum. felgĥ spoiler, kubełkowe fotele, ra
dioodtwarzacz + CD, stan b. dobry, sprowadzony w całości, I wła
ściciel, - 38.000 zł. Kalisz, tel. 062/766-26-26,0601/87-16-70 
FORD PUMA, 1999 r., 20 tys. km, niebieski metalic, ABS, klima
tyzacja, centr. zamek, pełne wyposażenie eiektr., alum. felgi, -
42.000 zl. Nysa, tel. 0602/69-28-73
FORD PUMA ZETEC, 1999/00 r., 24 tys. km. 1400 ccm, czarny 
metalic, klimatyzacja, ABS, EBD, SRS, el. otw. szyby, el. reg. i 
podgrzewane lusterka, centr. zamek, immobilizer, alum. felgi, kom
puter, stan b. dobry, - 39.900 zl lub zamiana. Kalisz, tel. 
0600/33-5046,0502/08-20-52
FORD SCORPIO, 1986 r., 2500 ccm,'diesel, zielony metalic, peł
ne wyposażenie, - 7.000 zł. Proboszczów, tel. 076/877-51-58 
FORD SCORPIO, 1986/90 r., 2000 ccm, czarny, stan b. dobry, 
szyberdach, ABS, hak, centr. zamfek, reg. fotele, el. otw. szyby -
8.000 zł lub zamienię na inny, np. VW Passat, Mercedes 190, może 

'być starszy. Wrocław, tel. 0603/31-10-33
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. 
lOsterka, komputer, stan idealny, - 7.700 zł. Chocianów, tel. 
0608/01-77-13. .
FORD SCORPIO,-1987 r., 2500 ccm, diesel, • 8.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0607/30-7942
FORD SCORPIO, 1988 r., 138 tys. km, 2000 ccm, OHC, brązowy 
metalic, 74 kW, 100 kW, przegląd do 08.2002 r., ABS, centr. za
mek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
RM z kodem, książka przeglądu, III właściciel, dzielona tylna ka
napa, jasna tapicerka, regulacja fotela kierowcy w 4 płaszczyznach 
nowy akumulator, stan bdb, na zach. tablicach - 4.000 zł. Izbicko, 
tel. 077/461-74-08
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 240 tys. km, 2400 ccm, niebieski 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, podłokietnik, zaświad
czenie legalności PZM, stan idealny, - 6.700 zł lub zamienię. Nysa, 
tel. 077/448-62-58,0502/55-70-25

.FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor platynowy 
metalic, inst. gazowa, centr. zamek, ABS, szyberdach, wspoma
ganie, dzielona tylna kanapa, - 7.900 zł. Prusinowice, tal. 
077/435-70-51,0603/44-56-90
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC, szary metalic, inst. 
gazowa, do drobnych poprawek, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/74-50-34
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r.. 2000 ccm. DOHC, metalic, I 
właściciel, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, centr. zamek, ABS, 
szyberdach, wspomaganie, nowe opony, kołpaki, zagłówki, żalu
zja, RM, 5-biegowy, do małych poprawek, - 8.500 zł lub zamienię. 
Kłodzko, tel. 074/817-57-93 po godz. 20,0608/49-74-01 
FORD SCORPIO, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm. DOHC, srebr
ny metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, • 10.500 zł., tel. 0606/45-67-19 
FORD SCORPIO COSWORTH, 1991 r., 2900 ccm pełne wypo
sażenie, automatic, -12.000 zł. Wolsztyn, tel. 0609/63-57-05, woj. 
zielonogórskie
FORD SCORPIO, 1991 r„ 169 tys. km. 2000 ccm. DOHC. złoty 
metalic, el. otw. szyby, el. rćg. lusterka, centr. zamek, szyber
dach, alarm + pilot, komputer pokładowy, ABS, pompowane sie
dzenia, super wygląd, - 9,800 zł. Wrocław, teł. 071/359-31-00 
FORD SCORPIO, 1991 r., 169 tys. km, 2000 ccm. benzyna, DOHC, 
biały, wspomaganie, ABS, automatic, alum. felgi, hak, - 8.500 zł. 
Lubin, tel. 0601/05-58-61
FORD SCORPIO, 1991 r., 168 tys. km, 2000 ccm, DOHC, fioleto
wy, szyberdach, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, -
13.200 zł. Miejska Górka, tel. 065/54740-76 • . *.
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/92 r., 120 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, stan idealny, szyberdach, centralny 
zamek, ABS, białe kierunkowskazy, - 12.900 zl lub zamienię na 
uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50,0609/26-96-78

NACZELN IK  U RZĘD U  S KA R B O W EG O  w  B Y S T R Z Y C Y  KŁODZKIEJ 
podaje się do publicznej wiadomości, że  w  dniu 31 maja 2001 r.ogodz. 11.00 

w  Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. M ickiew icza 5,' na parkingu tut. urzędu, odbędzie się

I LICYTACJA NASTĘPUJĄCEJ RUCHOMOŚCI:
Lp. Nazwa ruchomości ...... ............ . Ilość......... Jedn. miary .........ó.. zobowiązany.
1 Samochód osobowy FORD SCORPIO ................1  ....... 16.660 z ł ......Leszek „

typ nadwozia: sedan, rok prod. 1993 Glanowski 3
poj. silnika: 2.935 ccm V6, niskoprężny 5
moc: 197 KM, stan licznika 217 tys. km o
kolor: granatowy metalic

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej. Wadium w  wysokości 1/10 wartości 
szacunkowej należy wpłacić na miejscu, w  dniu licytacji, do godz. 10.30. Wym ienioną 
ruchomość można og lądać pod wskazanym  adresem w dniu licytacji w  godz. od 8.00 do 
10.00. Telefon informacyjny: 074/811-79^69. Zastrzega s ię prawo odwołania licytacji bez 
podania przyczyn.

Uniwersytet Wrocławski sprzeda samochód osobowy

Ford Scorpio, rok prod. 1993
pierwszy właściciel, RS, instalacja głośno mówiąca, ABS, czarny met, 16.500 zł.
________ Informacje pod nr tel. 343-73-24. opô m

D I E S E L  , 
S E R W I S  j

in ż .  J a r o s ł a w  S ło m iń s k i

SILNIKI, ZAWIESZENIA - DIAGNOSTYKA 
tel. 071/311-91-24, 0-601/414-939

FQRp.ąćORPJO; 1991/96 r.,211 tyś. km, 2000 ccm, D O H C .b en^ ^  
zyna + gaz, niebieski metalic, ABS, klimatyzacja, szyberdach, 
komputer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, wspo
maganie kier.; centr. zamek + alarm, alum. felgi, garażowany, 
zadbany, -11.000 zł lub zamienię na nowszy, z dopłatą. Wa&rzych, 
tel. 074/664-83-51,0606/11-00-36 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, DOHC 
na zachodnich tablicach - 1.400 DEM. Lwówek Śląski, tel. 
075/78244-13 (k00087)
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 119 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i kli
matyzacji, drewno, w kraju od 2 mies., model przejściowy, stan 
idealny, -.15.500 i ł .  Boguszów-Gorce, tel. 074/844-22-45, 
0608/73-29-62
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, wspoma
ganie, centr. zamek, alum. felgi 15', radio z RDS, pompowany 
fotel kierowcy, -16.000 zl. Legnica, tel. 076/721 -90-44 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r„ 2000 ccm, wirysk, DOHC, 
zielony metalic, wspomaganie, komputer, ABS, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, drew
no, dzielona kanapa, pompowane fotele, reg. kierownica, pasy i 
fotele, hak, zderzaki lakierowane, roleta, udokum. pochodzenie, •
18.500 zł. Lubin, tel. 076/749-56-11,0605/46-65-86 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 144 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, szary metalic, model przejściowy, szyberdach, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, alarm + 
pilot, alum. felgi, welurowa tapicerka, - 14.800 zł. Strzelin, tel. 
071/392-04-69
FORD SCORPIO, 1992/93 r., 110 tys. km, 2400 ccm, gaz, srebr
ny, automatic, wszystkie dodatki, webasto, fabryczna instalacja 
gazowa, nie eksploatowany w kraju, faktura Vat, -15.500 zl. Świd
nica, tel. 074/853-36-01,0601/79-66-78 
FORD SCORPIO, 1992/93 r.. 2000 ccm, wtrysk DOHC, srebrny 
metalic, limuzyna, bez wypadku, centralny zamek, alarm, ABS, 
radio, szyberdach, welurowa tapicerka, drewno, serwo, dodatko
we koła zimowe, sprowadzony z Niemiec, w kraju od 14 dni, •
12.800 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/387-87*62, 
0602/73-21-73
FORD SCORPIO, 1993 r., 148 tys. km, 2000 ccm, DOHC, atra
mentowy metalik, ABS, wspomaganie, centralny zamek, szyber
dach, RO, zestaw głośno mówiący, garażowany, zadbany, -18.500 
zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-35-54 
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 175 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
perłowomorski, klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka, el. otwierane 
szyby, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, relingi dachowe, 
automatic, regulowana kierownica, hak, ogrzewana szyba przed
nia i tylna, radio firmowe + CD. pneumatyczne siedzenie. -17.000 
zł. Bielany Wrocławskie, gm. Kobierzyce, tel. 071/311 -25-75 
FORD SCORPIO KÓMBl, 1993 r., 2900 cćm, benzyna, zielony 
metalic, sprowadzony w.całośd, pełne wyposażenie, ABS, klima
tyzacja, wspomaganie, automatic, alum. felgi, roleta, relingi da
chowe, hak, tempomat, zadbany, atrakc. wygląd, • 15.600 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-71 -33,0604/22-02-69 
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm; wtrysk, wiśniowy metalic, 
stan b. dobry, alum. felgi, szyberdach, pełne wyposażenie el., na 
białych tablicach - 3.000 DEM. Wrocław, teł. 0600/19-32-12 
FORD SCORPIO, 1994 162 tys. km, 2400 ccm, V6, niebieski
metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, szyber
dach, alum. felgi, welurowa tapicerka, radio, -14.500 zl. Krobia, 
tel. 065/571-12-33,0601/07-14-82
FORD SCORPIO, 1994 r., 2000 ccm, DOHC, perłowowiśniowy 
metalic, nowy model, sedan, poduszka powietrzna, el. otw. szy
berdach, centralny zamek, ABS, w kraju od 2 miesięcy, - 27.000 
zł. Syców. tel. 062/785-24-64,0603/10-06-86 
FORD SCORPIO KOMBI, 1994 r.. 118 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
szary metalic, instal. gazowa, komputer, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, ABS, szyberdach, relingi, alum. felgi, koła zimowe, alar
my, centr. zamek, przegląd do 10.2001 r., halogeny, roleta tylna,
-18.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-38-39,0603/69-13-60 
FORD SCORPIO KOMBI, 1994 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
biały, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, alarm, immobilizer, 
szyberdach, RM Sony + 4 głośniki, welurowa tapicerka, hak, ha
logeny, centr. zamek, alum. felgi, relingi dachowe, sprowadzony 
w całości, I właściciel w kraju, kpi. kół zimowych, stan dobry, -
19.200 zł. Wroćław, tel. 071/345-1244,0601/73-7543 
FORD SCORPIO SEDAN, 1995 r.. 90 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
perłowografitowy metalic, nowy model, drewno, elektryka, klima
tyzacja, alum. felgi, szyberdach, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, - 24.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
biały, bogate wyposażenie, klimatyzacja, wspom. kierownicy, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, komputer pokładowy, centralny za
mek, drewno, stan b. dobry, - 25.500 zł. WałbrZych, tel. 
074/848-12-63,074/664-27-11,0607/22-33-71 
FORD SCORPIO GHIA KOMBI, 1995 r., 100 tys. km. 2000 ccm,
16V, bordowy metalic, ABS, poduszka pow. pompowane siedzą 
nia, el. otw. szyby, szyberdach, el. ręg. lusterka, halogeny, wspt*?/ 
maganie, hak, alum. felgi, immobilizer, alarm, radio, I właściciel, •
29.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-37-05.0604/93-64^12
FORD SCORPIO, 1995/96 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, DOHCben- 
zyna, siwy metalic; nowy model, pełne wyposążenie elektryczne, 
klimatyzacja, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, wykoń
czenie w drewnie, stan b. dobry, - 23.900 zl lub zamienię na tań
szy. Jawor, tel. 076/87048-57.0603/2244-13 
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, TDI, srebrny meta
lic, RO, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, wspomaganie, reg. kie
rownica, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, klimatyzacja, 
alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, - 35.000 zł. Lubin, tel. 0601/75-57-80 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AGÓ200 
www.autogielda.com.pl)
FORD SCORPIO. 1996 r.. 133 tys. km, 2500 ccm, TDi. srebrny 
metalic, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości, pełne wypo
sażenie, klimatyzacja, drewno, 2 zabezpieczenia, • 33.500 zł lub 
zamienię na Opla, Seata, VW, Audi, Mercedesa. Lubań, tel. 
075/722-59-98
O  FORD SCOFtPIO Ghia KOMBI, 1996/97 r., 60 tys. 

km najnowszy model, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek + pilot, alarm, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, el. podgrz. i pompowane fotele, el. reg. re
flektory, 2 x SRS, czarne szyby, alum. felgi 16", 
ukł. wydechowy Remus, filtr K&N, welurowa ta
picerka, drewniane dodatki, relingi dach., magne* 
tyzery, 2 podłokietniki, ozn. I właściciel * 35.200 
zł, (możl. raty lub zamiana), Wałbrzych, tel. 
074/841-03-31, 0604/83-74-39 84015431

FORD SCORPIO, 1996/97 r., 125 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, CD Player, •
38.000 zł lub zamienię na mniejszy do 18.000 zl. ., tel. 
0600/17-31-08
FORD SCORPIO KOMBI, 1997/98 r., 100 tys. km. 2300 ccm. 16V, 
bordowy metalic, klimatronic, pełne wyposażenie eiektr., szyber
dach, ABS, TC, ASC, poduszka pow., relingi dachowe, podgrzMt 
wane fotele, alum. felgi, koła zimowe, welurowa tapicerka, CDŚ*'
40.000 zł. Krotoszyn, tel. 0604/5344-58
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, alum. felgi, 
szyberdach, hak, stan dobry, - 3.500 zł. Strzelin, tel. 0603/30-62-93 
FORD SIERRA 1983 r., 2000 ccm, benzyna instalacja gazowa, 
alarm, tapicerka z modelu '92, RO-CD, układ wydechowy REMUS, 
stan b. dobry, - 5.100 zl. Wrocław, tel. 0607/40-09-56,321-54-11 
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, tel. 
076/74940-13
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 162 tys. km, 2000 ccm, granato
wy metalic, stan dobry, po przeglądzie, radio Pioneer, nowe opo
ny 2 szt., nowy ukł. hamulcowy, - 3.750 zl. Opole, tel. 
0602/48-38-51
FORD SIERRA 1984 r., 100 tys. km. 1954 ccm, biały, szyber
dach, RM, nowy lakier, - 3.500 zł. Legnica, tel. 076/85449-06 
FORD SIERRA 1984 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy, -4.000 zl. Opole. tel. 077/453-79-23 
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, - 3.500 zł. Prusice, 
tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 2300 ccm, diesel, zielony meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, hak, - 4.800 zl. Sze
lejewo, gm/Piaski, tel. 065/573-0742 
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, czarny, składak, 5-drzwiowy, 
stan dobry, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-19-10 
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, DOHC, niebieski, 5-drzwio
wy, szyberdach, nowe opony i amortyzatory, zadbany, stan b. do
bry, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-15-55,0501/77-83-84 
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzw iow y,1 
hak, centralny zamek, nowe amortyzatory, silnik po kapitalnyfly 
remoncie, • 3.800 zł. Wrodaw, tel. 0501/78-52-78 «•
FORD SIERRA 1984/85 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, hak, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ciem
ne lampy i kierunkowskazy, dzielona tylna kanapa, po remoncie
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S i \ Samochody używane,
którym możesz zaufać

marka pojazdu rok.prod. poj. przebieg gwarancja
6  m -cy 
3 m -ce  

fabryczna do 11.05.01

Ford Kd 1997 1300 16530.
Ford Ka 1997, 1300 50300
Ford Fiesta 2000 1250 7100
Ford Fiesta 1993 1300 129700
Ford Escort 1997 1300 ,76000
Ford M o ndeo 1996 1800TD 56000
Ford Mondeo kombi GHIA 1999 2500 11700
Renault M e g a n e 1997 1600 7380Ó
Daew oo Nubira 1998 1600 .55900
O pe l Astra 1995 1600 128000
O pe l Vectra  kom bi 1998 1800 92000
Fiat JCC 1997 704 34500 '
Suzuki Maruti 1995 800 60300

3 m -ce

fabryczna do 19.06.01

20500
21000
37000
10S00
20900
28000
69000
29900
20900
22000
39000
12000
10800

OFERTA SPECJALNA - AUTA DEMO:
marka pojazdu poj. przebieg wyposażenie
Ford Transit 330 L 2402  9300  długi, wysoki dach, alrbag,wspomaganie 7 4 5 0 0

kierownicy, radio FO R D  2000, centralny 
zam ek z  podwójnym ryglowaniem , 
wykładzina antypoślizgowa przedziału ’ 
ładunkowego

a sam ochody z polskich salonów  
0  udokumentowana historia pojazdu 
9 preferencyjne polisy ubezpieczeniow e 
# kredyt w 24 godziny 
9 wym iana używanych za używane

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

W rocław ; ul. K am ienna  145; tel. (071) 369 75 41; 
fax (071) 369 75 13; w ww .polm otors.w roc.pl

głowicy, dużo nowych części, atrakc. wygląd, stan dobry, • 5.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/844-99-71.
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2000 ccm, biały, inst. gazowa, 
relingi dachowe, wspomaganie, serwo, nowe sprzęgło, nowe opo
ny (4), nowy ukł. wydechowy, - 3.900 zł lub zamienię. Nysa, tel. 
077/448-62-58,0502/55-70-25
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2300 ccm, diesel, bordowy, hak, 
- 6.200 zł. Strzałkowo, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 .
FORD SIERRA Ghia, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, instal. gazowa, welur, szyberdach, RO, hak, lotka, 
5-drzwiowy, koła zimowe, przegląd do 11.2001 r, - 6.600 zl. Wał
brzych, teł. 0608/71-90-61
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2300 ccm, diesel, biały, szyber
dach, centralny zamek, 5-biegowy, zarejestrowany, opłacony, po 
wymianie głowicy, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, zaniedba
ny, .na chodzie*, fotele kubełkowe, sportowa kierownica, obroto
mierz, zarejestrowany, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11, 
0601/21-75-42
FORD SIERRA, 1985/94 r., 2300 ccm, diesel, biały, spoilery, 5-bie
gowy, szyberdach; alum. felgi, RM, obniżony, stan dobry, cena - 
4.500 zł lub zamienię na Hondę, Mazdę, inny prod. japońskiej, 
może być uszkodzony, w tej cenie. Wrocław, tel. 0601/19-18-47 
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, 5-drzwio
wy, nowe opony, nowe części, przegląd do 12.2001 r., stan techn.

^ ffiry , - 4.50Ó zł. Wrocław, teł. 0601/20-11-69
£)RD SIERRA XR4i, 1986 r., 110 tys. km, 2300 ccm, turbo E, 

czarny, pełne wyposażenie, obniżony, ospoilerowany, magnety- 
zer, wolny wydech, aluminiowe felgi 15“ z rantem, nowe turbo, • 
7.000 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 075/761-08-56, 
0606/63-97-88
FORD SIERRA, 1986 r„ 2300 ccm, diesel, szary metalic, centr. 
zamek, szyberdach, hak, blacharkado małych poprawek, - 2.200 
zł. Legnica, tel. 076/856-43-65.0604/71-99-25 ■
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, granatowy metalic, zadbany, 
stan b. dobry, - 4.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 139 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, niebieski, inst. gazowa, RO Panasonic, reguł. wys. mocowa- 
nia pasów, stan b. dobry, bez wypadku, zadbany, - 4.900 zł. Wro
cław, tel. 784-84-48,0606/49-39-92 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, srebrny metalic, stan dobry, • 
5.400 żł. Źdanów, tel. 074/818-01-30 
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r., 2300 ccm, diesel, ciemnoniebie
ski, stan b7 dobry, garażowany, zadbany, elektroniczna blokada 
zapłonu, wspomaganie, bagażnik dachowy, model .Laser”, - 7.000 
zł. Nysa, tel. 077/433-03-38,0604/18-04-78 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 cćm, niebieski, 5-drzwiowy, alum. 
felgi, centr. zamek, ABS, RO i CD, spoilery, stan b. dobry, koła 
zimower- 5.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-53-17,0601/41-83-86 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 139 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, niebieski, inst. gazowa, RO Panasonic, bez wypadku, -4.900 
zł. Wrocław, tel. 071/784-84-48,0606/49-39-92 -
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa, 
centr. zamek, relingi dachowe, hak, 2 elem. do lakierowania, - 
6.800 zł lub zamienię. Wieruszów, tel. 0602/22-06-34, woj. kali
skie
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, 
szyberdach, serwo, stan b. dobry, na białych tablicach -1.300 DEM. 
Wrocław, tel. 0603/71-68-07
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, biały, ABS, 
szyberdach, centralny zamek, - 5.000 zl. Wrocław, tel. 
0608/08-36-07
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm, ciemny 
metalic, benzyna bezołowiowa, szyberdach, centr. zamek, • 9.000

tylna szyba oraz wycieraczki, szyberdach, pompowany fotel kie
rowcy, centralny zamek, wspomaganie, sprowadzony w całości, 
opony zimowe, hak, -10.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-89-73 
FORD SIERRA, 1990 r., 2300,ccm, diesel kombi, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, hak, alarm, roleta bagażnika, reguł. wys. mocowania 
pasów, plastikowe nadkola, pełna dokumentacja, stan dobry, - 
9.000 zł lub zamienię na tańszy samochód. Kłodzko, tel. 
074/867-92-87
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ćcm, wtrysk, 
biały, 5-biegowy, nowy akumulator, paski, oleje, serwisowany, 
po przeglądzie, alarm + pilot, stan b. dobry, • 7.600 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-37-80 po godz. 19,0603/04-94-79 
FORD SIERRA, 1990 r., 80 tys. km, 2000 ccm, DOHC, ciemny 
metalic, wymienione drzwi (1 szt.), stan techniczny b. dobry, na 
białych tablicach, stoi na parkingu w Zielonej Górze, - 1.800 zł. 
Sulechów, woj. zielonogórskie, tel. 0607/76-17-09 
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 130 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
bordowy metalic, el. otw. szyby, autoalarm, pilot, alum. felgi, blo
kada skrzyni biegów, dzielone tylne siedzenia, komplet kół zi
mowych, nowe opony, alum. felgi, - 9.500 zł lub zamienię. Żary, 
tel. 0606/32-09-12
FORD SIERRA CLX SEDAN, 1991 r., 71 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy metalic, hak fabryczny, 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 zł. Szprotawa, tel. 0606/35-47-93, woj. 
zielonogórskie
FORD SIERRA SEDAN. 1991 r.. 75 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, biały, stan b. dobry, alarm, welurowa tapicerka, pełna doku
mentacją, -11.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/05-84-11 
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 166 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, DOHC, czarny, centr. zamek, reg. kierownica, hak, alum. 
felgi, RM + 4 głośniki, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowa
ny, -10.200 zł. Paczków, tel. 077/431-70-96 
FORD SIERRA SEDAN CLX; 1991 r„ 72 tys. krn,. 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, centralny zamek, welurowa tapicerka, 
szyberdach, hak, po wymianie pasków, filtrów i oleju, pełna doku
mentacja, II właściciel, dobrze utrzymany, • 9.900 zl. Szprota
wa, tel. 0606/35-47-93, woj. zielonogórskie 
FORD SIERRA, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, biały, monow- 
trysk, stan b. dobry, szyberdach, reg. kierownica i fotele, oryg.

wozia, zielone szyby, regulowana "Merownica I fotel kierowcy; 
reg. wys. mocowania pasów, alumffttóWfc feT$i,;ęl.'ffi%raa; pi;, 
reg. reflektory, walyr, - 10.$pÓ zł. Leghiććl, Ief076/Ba5^1-0Q_'“  
FORD SIERRA w j j f a  1992 r., 173 tys: km, 19Ś8 ccm, D0H€7' 
wtrysk, granatowy metale, wspomaganie, katalizator, centralny 
zamek + pilot, -11.000 zf. Wałbrzych, teł. 0604/96-99-64 
FORD SIERRA RS ŚEDAN, 1992 r., 142 tys. km, 2000 cpm, 
benzyna, kolor granitowy metalic, alum! felgir centr. zamek, 
alarm, welurowa tapicerka, szyberdacł^jciemne szyby, sporto
we zawieszenie, radio, wspomaganie kier,: 13.000zł. Wrocław, 
teł. 0601/74-47-00 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem -A00511 www.autogielda.com.pl)
FORD SIERRA SEDAN, 1992r., 1800 ccm, niebieski, ABS, alunn. • 
felgi, elektryka, szyberdach, stan idealny, - 9.900 zł. Zielona Góra/ 
tel. 0603/53-45-43
FORD SIERRA Ghia, 1992 r., 2000 ccm, DOHp, biały, inst. ga
zowa, klimatyzacja, ABS, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, + 
kpi. kół zimowych, ospoilerowany, RM + głośniki, - 13.800 zł lub 
zamienię na Poloneza, z inst. gazową lub Fiata 126p. Oława, 
tel. 071/313-86-76 '
FORD SIERRA SEDAN, 1992/93 r., 120 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, alarm, oznakowany, RM Blaupunkł, 4 głośniki, 
dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, przegląd dó 03.2002 
r, -12.000 zł. Wrocław, tel. 322-23-92,0602/47-71-73 
FORD SIERRA SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, srebrny metalic, ory
ginalny lakier, szyberdach, centralny zamek, alarm, regulowana 
kierownica, el. reg. reflektory, ciemne lampy, aluminiowe felgi, 
welurowa tapicerka, nowa konsola, pełna dokumentacja, amor
tyzatory Monroe, -10.900 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-36-54 
FORD TAUNUS, 1978 r, 2000 ćcm, V6, czerwony, zadbany, 
atrakcyjny wygląd, • 4.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-96-22 
FORD TAUNUS, 1980 r., 2000 ccm, złoty metalic, inst. gazowa, 
2-drzwiowy, skórzany dach, drewno, tylne szyby uchylane, po 
remoncie silnika, pó wymianie wielu części, nowy Wydech, opo
ny zimowe, 2 nowe opony (letnie), spoiler, - 2.200 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/753-91-30 do godz. 15,075/642-55-43 po godz. 16 
FORD TAUNUS, 1981 r., złoty, automatyczna skrzynia, instala
cja gazowa, • 2.000 zł. Jawor, tel. 0602/44-58-35 
FORD TAUNUS CABRIO. 1982 r.. fioletowy, alum. felgi, • 1.900 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-62-19 
FORD TAURUS, 1987 r., 2500 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, inst. gazowa, po wymianie przegubówti amortyzatorów, 
RO, czerwona welurowa tapicerka, wspomaganie, serwo, el. reg. 
lusterka, klimatyzacja, - 6.500 zł lub zamienię na mniejszy. Gry- 
fówŚląski, lei. 075(781-25-81. 0606/95-38-95 
FORD TAURUS, 1988 r., 78 tys. km, 2500ęcm, czamy, 5-bięgo- 
wy, wtrysk, katalizator, el. reg. lusterka, wspomaganie kier/, kli
matyzacja. welurowa tapicerka, dużo nowych części? zadbany, • 
■13.000 zł. Wrocław, tel. 0603/43-40-98 • '
FORD TAURUS, 1990 r., 100 tys. km, 3000 ccfh, V6, biały, au
tomatic, pod. powietrzna, klimatyzacja, alarm, alum. felgi, howa 
skrzynia biegów (za 4.900 zł), stan dobry, - 9.800 ;ł. Gorzów 
Wlkp., tel. 0603/95-22-55
FORD TAURUS, 1996 rH 75 tys. Jun, 3000 cpm, perłowozielony 
metalic, automatic, ABS, klimatyzacja,' tempomat, pełne wypo
sażenie el., bogate wyposażenie, sprowadzony w całości, - 
37.200 zł lub zamienię na mniejszy. Wałbrzych, tel. 
074/665-96-71,0604/30-15-95
FORD WINDSTAR, 1995/., 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 zł. Leszno, 
tel. 065/520-42-93,0603/85-01-58 
O FORD WINDSTAR, 1995 r., 99 tys. km, 3800 ccm, 

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

FORD WINDSTAR VAN, 1995 r„ 160 tys. km, 3800 ccm, kolor 
śliwkowy metalic, pełne wyposażenie, 7 osobowy, I właściciel, 
zadbany, - 34.000 zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 
0601/51-35-82
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inst. gazowa, ekonomiczny, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-96-45
FORD SIERRA, 1991 x.} 102 tys. km, 2000 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, wspomaganie, szyber
dach, centr. zamek, możliwość zamiany, • 8.900 zł. Wrocław, 
tel.315-13-47
FORD SIERRA KOMBI, 1991/96 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, po remoncie silnika, nowy akumulator i opony, relingi 
dachowe, centr. zamek, - 11.000 zł lub zamienię. Modła, tel. 
076/831-21-38
FORD SIERRA SEDAN, 1991/97 r., 120 tys. km, 2000 ccm, EFi, 
wiśniowy metalic, katalizator, alarm, centralny zamek + pilot, 
immobilizer, 2-stopniowy szyberdach, zderzaki w kolorze nad-

.M .  Chojnów, tel. 076/818-74-92.818-88-26 
W t------------ORD SIERRA, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, brązowy metalic, 

wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, 
podłokietnik, przód nowego typu, stan b. dobry, - 7.700 zł. Wał
brzych, tel. 0502/57-16-65
FORD SIERRA, 1989 r., 100 tys. kni, 1800 ccm, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio, szyberdach, welurowa tapicer
ka, stan idealny, na białych tablicach -1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 
0606/70-84-68
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, szyber
dach, relingi dachowe, centr. zamek, bez wypadku, zadbany, stan 
idealny - 1.200 DEM. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73, 
0601/76-56-97 v
O FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, ben

zyna, szary metalic, centr. zamek, wspomaga
nie, ABS, otw. dach, relingi dachowe, ciemne 
szyby, bez wypadku, • 5.900 zł. Wrocław, tel. 
071/363-15-34,0603/89-89-46 81011441

FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 113 tys. km. 2300 ccm, diesel, 
biały, 5-biegowy, I właściciel w kraju, hak, RM, szyberdach, tyl
na szyba ogrzewana, garażowany, stan b. dobry, • 10.000 zł. 
Głogów, teł. 076/833-26-89
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, srebrny metalic, inst. 
gazowa, hak, szyberdach, RM, lusterka, spoiler i zderzaki w ko
lorze auta, odony w całości, - 7.800 zł lub zamienię na samo
chód po wypadku. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60,0605/91-04-65 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, spro
wadzony na mienie przesiedleńcze, szyberdach, stan b. dobry, - 
9.000 zł. Wrocław, tei. 0600/19-32-12 
FORD SIERRA SEDAN Ghia. 1989/90 r.. 80 tys. km, 2000 ccm, 
fcenzyna, niebieski, stan idealny, bez wypadku, RM * głośniki, 
bie lona tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana, 5-biegowy, lu
sterka i zderzaki w kol. nadwozia, - 6.500 zl lub zamienię na 
uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FORD SIERRA Ghia, 1990 r., 165 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, elektr. otw. szyby, reg. lusterka, ogrzewana przednia i
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BEZPŁATNA KAMPANIA SERWISOWA 28 MAJ - 9 CZERWIEC 
SAMOCHODY KOMISOWE 
H O N D A A C C O R D  
H O N D A C O N C E R TO  
H O N D A  H R V 4 D  
V O ŁV O  460

poj. i. pród. cena
2000 2000 88.000 zł
1500 1992 14.000 zł
1600 2000 62.000 zł
1700 1992 15.000 zł
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’ PEUGEOT 406 
■ HONDA CIN/IO 
’ HONDA Cl N/IG 
’ HONDA GIN/IG 
; HONDA ACCORD

2.0 1988 r.
1.6 4D 1 904 r.
*1.4 SD 1 998 r.
1.4 3D 1997 r.
2.0 1993 r.

30.000 zł
21.000 zł
35.000 zł 
31 .ÓOO zł
26.000 zł
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GEO STORM, 1999 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 12 V, biały, sporto
we coupe, 2xairbag, klimatronk, eł. szyby i unoszone reflektory, 
ciemne szyby, wspomaganie kierownicy, alarm, immobilizer, alu
miniowe felgi, wydech REMUS,'- 16.000 zł. Nowa Ruda, tel. . 
0609/07-73-79

HONDA
HONDA ACCORD, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, el.szy- 
berdach, centr. zamek, wspomaganie, na białych tablicach, • 
3.200 zł. Zgorzelec, tel. 0609/64-41-34 
HONDA ACCORD, 19.91 r., 2000 ccm, bordowy, wspomaganie, 
centr. zamek, I właściciel, kpi. dokumentacja, katalizator, szy
berdach, el. otw. szyby, RM, welurowa tapicerka, reg. kierowni
ca, el. reg. lusterka, • 14.900 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
076/846-45-96,0603/79-07-04
HONDA ACCORD SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, 16V, czamy, peł
ne wyposażenie oprócz klimatyzacji, alum. felgi, sportowy tłu
mik, 2 alarmy + piot, atrakcyjny wygląd, • 13.200 zł lub zamienię 
na BMW, Audi, może być uszkodzony, z dopłatą. Opole, tel. 
0607/44-48-16 .
HONDA ACCORD, 1992 r„ 165 tys. km, 2200 ccm, 16V, zielony

metalic, ABS, wspomaganie kier., el. otwierane szyby i szyber- . 
dach, centralny zamek, zimowe opony, immobilizer, Mul-T-Lock, 
pełna dokumentacja, -17.500 zł. Opole, tel. 0601/43-61-35 
HONDAACCORD, 1993/94 r., 111 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
perłowoczarny, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, ABS, szy
berdach, sportowa kierownica, sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja, garażowany, zadbany. Zgorzelec, tel. 
075/775-81-02,775-48-02
HONDA ACCORD, 1994 r., 2000 ccm, 16V, bordowy metalic, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi. - 23.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
HONDAACCORD, 1994 r., 40 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny

metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. re
flektory, el. reg. lusterka, I właściciel, garażowany, - 28.900 zł. 
Oława, tel. 071/313-57-29
HONDAACCORD, 1994 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, ABS, 
alum. felgi + koła zimowe, stan b. dobry, • 23.000 zł. Pieńsk, tel. 
075/778-55-41,0608/46-56-69
HONDA ACCORD AERODECK, 1994 r., 2200 ccm, benzyna peł
ne wyposażenie elektr., welurowa tapicerka, szyberdach, RO, •
23.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
HONDAACCORD, 1994/95 r., 86 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, centr. zamek, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, RM, stan b. dobry, • 23.800 zł. Legni
ca, tel. 0504/99-06-42
HONDAACCORD, 1995 r., 136 tys. km, 2000 ccm, srebrny me
talic, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, klimatyzacja, poduszka 
pow., zadbany, immobilizerr^l.OOO zł. Wrocław, tel. 321-88-01, 
0503/96-24-44
HONDAACCORD. 1996 r.. 79 tys. km. 2000 ccm. kolor wiśnio
wy metalic, do sprowadzenia z Niemiec, pełne -wyposażenie 
oprócz skóry, kpi. dokumentacja, ważny przegląd • 10.900 DEM. 
Chojnów, tel. 076/818-71-35,0604/24-54-22 
HONDAACCORD, 1996/97 r.. 94 tys. km, 2000 ccm. TDi, per- 
łowogranatowy metalic, poduszka powietrzna, wspomaganie, 
ABS, klimatyzacja, c. zamek, 4 el. otw, szyby, el. reg. lusterka, 
drewno, welur, alum. felgi, spoiler ze światłem .stop*, lekko ob
niżony, po tuningu, stan b. dobry, sprowadzony w całości, I wła
ściciel, - 38.900 zł. Kalisz, tel. 062/501-24-34 do godz. 20, 
0603/07-55-59
HONDAACCORD, 1997 r„ 86 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, szyberdach, wspomaganie, pełne 
wyp. elektryczne, serwisowany, bez wypadku, - 37.500 z ł.., tel. 
0604/17-85-69
HONDAACCORD SEDAN, 1997/98 r., 31 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, granatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, Immobilizer, książka ser
wisowa, dewno, el. otw. szyberdach, CD, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, zadbany, stan idealny, welurowa tapicerka, •
41.000 zl. Jemielno, tel. 065/544-74-90 
HONDAACCORD. 1999 r., 34 tys.-km, 1800 ccm, VTEC, zielo
ny metalic, kupiony w salonie w Polsce, książka przebiegu, kli
matyzacja,:2 pod. powietrzne, ABS, wszystkie el. dodatki, alarm, 
stan b. dobry, • 53.000 zł. Świdnica, tel. 0601/87-11-68 
HONDAACCORD TYPE R, 1999 r., 23 tys. km, 2200 ccm, V-Tec, 
biało-czerwony, 220 km, fotele Recaro, alum. felgi 17", RO, elek
tryczne dodatki, po tuningu, - 78.000 zł. Oleśnica, tef. 
071/399-08-48, 0603/84-89-15 (zdjęcią do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - rA00519 www.autogiel- 
da.corii.pl) _
HONDA ACCORD, 1999 r., 46 tys. km, 1800 ccm, srebrny me
talic, kupiony w salonie, I właściciel, na gwarancji, pełrie wypo
sażenie oprócz klimatyzacji, RO + CD, kpi. dokumentacja, gara
żowany, - 54.500 zł. Wrocław, teł. 071/366-11-99 
HONDA ACCORD, 1999/00 r.,-31 tys. km, 2000 ccm. TDI. śliw
kowy, b. bogate wyposażenie, atrakc. wygląd, zadbany, - 65.000 
zł. Nowa Sól, tel. 068/387-75-74,0601/85-77-36 
HONDA CM C, 1987 r., 1500 ccm, srebrny metalic, stan b. do
bry, wspomaganie kier., na białych tablicach, - 2.100 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0502/11-98-85
HONDA CIVIC, 1989 r., 123 tys. km, 1500 ccm, 16V, biały akry
lowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, skórzana kierownica 
Momo, końcówka Remus, garażowany, tylne szyby uchylane, - 
8.400 zł. Rydzyna, tel. 065/538-08-58 
HONDA CM C, 1989/97 r , 25 tys. km. 1400 ccm, 16 V, niebie
ski metalic, wspomaganie, reg. kierownica, alarm, RO stereo, 
szyberdach, stan b. dobry, • 9.800 zł lub zamienię na rozbitą 
Hondę 5-drzwiową, z dopłatą. Międzybórz, tel, 062/785-64-55 
HONDA CIVIC, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, szy
berdach, na zachodnich tablicach • 1.800 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0503/65-06-56
HONDA CM C  SKŁADAK, 1990/97 r., 1400 ccm, granatowy, skła
dak, wspomaganie, el. otw. szyberdach, centr. zamek + pilot, 
alum. felgi, - 8.500 zł. Leszno, tel. 0502/40-92-98 
HONDA CM C, 1991 r., 108 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 90 KM, zadbany, I właściciel, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, 3-drzwiowy, -13.600 zł. Opole, tel. 077/455-29-50 
po godz. 20
HONDA CM C, 1991 r., 160 tys. km. 1500 ccm, 16V, czamy, 
3-drzwiowy, szyberdach, reg. kierownica, -12.000 zł. Witaszy- 
ce, tel. 062/740-15-33
HONDA C M C  SEDAN, 1991 r., 148 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
szary metalic, centralny zamek, alarm, reg. kierownica, • 13.000 
zł. Wrocław, tel. 333-74-89,0501/52-05-95 
HONDA CM C. 1991 r., 140 tys. km. 1300 ccm, 16 V, szary me
talic, - 10.000 zł lub zamienię na Golfa II diesla, w tej cenie. 
Wroniary, gm. Wolsztyn, tel. 0604/80-92-10 
HONDA CM C, 1991/97 r.,230 tys. km, 1343 ccm, 16V. czerwo
ny, 3-drzwiowy, RO Sony + 4 głośniki, nowy tłumik, wymienione 
oleje, przegląd do 09.2002 r., stan b. dobry, -10.700 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-81-92
HONDA C M C  SEDAN, 1992 r., 155 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy metalic, el. otw. szyby, szyberdach, centr. za
mek, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. lusterka, RM, stan 
b. dobry, -18.000 zł. Wrocław, tel. 0501/48-28-77 
HONDA CM C  SEDAN, 1992/93 r., 1600 ccm, 16V, zielony me
talic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
alarm, blokada skrzyni biegów, - 14.980 zł (możliwe raty przez 
komis). Wrocław, tel. 0604/11-55-93 
HONDA CM C, 1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm. perłowogranato- 
wy, serwisowany, welurowa tapicerka, wspomaganie kierowni
cy, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, centralny zamek z pilotem, 
alarm, blokada skrzyni biegów, immobilizer, nowe opony letnie, 
komplet kół zimowych, - 22.500 z ł.., tei. 0605/10-17-58 
HONDA CM C, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebieski 
metalic, • 14.900 zl lub zamienię. Polkowice, tel. 0608/12-17-35 
HONDA CM C, 1993/97 r., 110 tys. km, 1500 ccm, 16V, czarny 
metalic, centralny zamek;’ szyberdach, sportowy układ wydecho
wy, obniżony, ąluminiowe felgi, el. reguł, reflektory, wspom. kie
rownicy, -19.000 z|. Wrocław, tel. 360-13-55,0601/53-33-21 
HONDA CM C. 1994 r., 79 tys. km. 1400 ccm, 16V, biały, elek
trycznie regulowane światła, garażowany, sprowadzony w cało
ści, kompletna dokumentacja, Mul-T-Lock, zderzaki w kolorze 
nadwozia, 90 KM, katalizator,,* 19.500 zł. Kalisz, tel. 
062/503-06-92
HONDA C M C  ŚEDAN, 1994 r., 114 tys. km, 15QQccm, wtrysk, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, stan b. dobry, alarm, 
immobilizer, - )  9.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, 
tel. 0605/28r37-83 . .
HONDA C M C  SEDAN. 1994 r., 166 tys. km; 4500 -ccm, 16V, 
szary metalic, wszystkie el. dodatki, reg. kierownica, wspoma
gani* klimatyzacja, alarm + pilot, centr. zamek, el:. otw. szyber
dach, spoiler, • 19.000 zł. Oborniki śłąękie, tel. 0.71/310-13-73 
HONDA CM C, 1994 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 16V, perłowo- 
czamy, 3-drzwiowy hatchback, wspomaganie kier., el. reg. re
flektory, alarm, centr. zamek, RO + głośniki, alum. felgi, kpi. kół 
zapasowych, dzielona tylna kanapa, serwisowany w ASO Hon
da, • 15.000 zl. Wrocław, tef. 0501/74-73-71 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00373 www.au- 
togielda.com.pl)

HONDA CM C, 1994 r., 110 tyś. km, 1343 ccm, 16V, biały, wspo
maganie, immobilizer, el. reg. reflektory, -17.000 zł. Głuchoła
zy, tel. 077/439-22-66
HONDA C M C  SEDAN, 1994 r.. 1500 ccm, biały. ABS. 2 x SRS, 
klimatyzacja, automatic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, • 17.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-53-48 
HONDA C M C  SEDAN, 1994 r., 1500. ccm. 16V, biały, garażo
wany, RM, 2 poduszki pow., alarm, wspomaganie, stan b. dobry,
- 20.000 zł. Wrocław, tel.071/351-45-83
HONDA CM C , 1995 r., 80 tys. kra, 1400 ccm, czerwony. RO. 
immobilizer, alarm, wsp. kierownicy, welur, 5-drzwiowy, zderza
ki w kol. nadwozia, - 23.800 i\ .  Krosno Odrzańskie, tel. 
0606/28-03-57,068/383-85-80
HONDA CM C , 1995 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, nowy model, centr. zamek, immobilizer, 
alarm, RM, wspomaganie, -19.000 zł. Bralin, teł. 062/781 -25-55, 
0604/82-49-80
HONDA CM C , 1995 r., 44 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 16V. zie
lony metalic. klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., immobilizer, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ekonomizer, reg. 
kierownica ze wspomaganiem, RO, oryg. spoiler ze .stop*em, 
stan idealny, cena • 26.800 zi, zamienię na tańszy, możliwe raty. 
Lubin, teł. 076/846-57-34,0601/53-62-18 

. HONDA CM C , 1995 r., 1400 ccm 5-drzwiowy, I właściciel w 
kraju, pełne wyposażenie elektryczne, wspomaganie kier., drew
no, zadbany, sprowadzony w całości, garażowany, - 24.100 zł 
lub zamienię na mniejszy. Poznań, tel. 061/878-83-67, 
0600/85-32-29
HONDA C M C  COUPE, 1995 r . 91 tys. km. 1500 ccm, 16V, 
wrzosowy metalic, centr. zamek + pilot, wspomaganie, reg. kie
rownica, Mul-T-Lock, alum. felgi, kubełkowe fotele, spoiler, stan 
techn. b. dobry, - 19.900 zł lub zamienię. Prusice, tel. 
071/312-63-31,0604/36-35-85
HONDA CM C, 1996r., 120 tys. km, 1400 ccm, zielony, z salo
nu, stan idealny, pełna dokumentacja autoryzowanych przeglą
dów, klimatyzacja, RO, nowe opony letnie, opony zimowe, ba
gażnik dachowy, • 26.500 21. Konstancin, tel. 0501/12-26-02, woj. 
warszawskie
HONDA CM C, 1996 r., 68 tys. km, 1600 ccm, 16V, pertowogra
natowy metalic, ABS, centr. zamek + pilot, szyberdach el., 
Mul-T-Lock, pełne wyposażenie elektr., drewno, RO, 3-drzwio
wy. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-38-20,0606/29-40-16 
HONDA CM C. 1996/97 r., 77 tys. km, 1500 ccm, czamy, klima
tyzacja, ABS, centr. zamek + pilot, immobilizer, hak, RO, wspo
maganie, wszystkie elektryczne dodatki, sportowy tłumik, dzie
lona tylna kanapa, - 28.500 zl lub zamienię. Oława, tel. 
071/301-52-59 po 19
HONDA CM C, 1997 r., 1400 ccm, niebieski metalic, wspoma
ganie kier., ABS, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 28.000 zł. Głogów, 
tel. 0600/45-85-75
HONDA C M C  COUPE, 1997 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czamy, 130 KM, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspomaganie 
kier., pełne wyposażenie elektryczne, alarm, immobilizer, centr. 
zamek, szyberdach, - 33.000 żł. Wrocław, tel. 0604/56-97-54 . 
HONDA CM C , 1997 r., 58 tys. km, 1400 ccm, grafitowy, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 25.000 
zł. Poznań, teł. 061/814-98-47,0502/35-68-69 
HONDA CM C , 1997/98 r., 32 tys. km, 1400 ccm. 16V, bordowy 
metalic, II właściciel, kupiony w salonie w Polsce, 5-drzwiowy, 2 
poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
alarm, radio CD Pioneer, reg. kierownica, nowe opony, eł. reguL 
lusterka, wspomaganie kier., immobilizer, - 31.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-37-09
HONDA CM C, 1998 r., 1400 ccm, 16V, zielony metalic, katali
zator, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, wspo
maganie kier., alum. felgi, alarm + pilot, centr. zamek, reg. kie
rownica, 3-drzwiowy, - 29.000 zł. Lubin, tel. 076/842-76-60, 
0605/48-33-62
HONDA C M C  3D, 1998 r., 67 tys. km, 1400 ccm, periowoczar- 
ny, kupiony w salonie, serwisowany, wszystkie el. dodatki, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, alarm, blokada skrzyni bie
gów, alum. felgi + kpi. kół zimowych, wydech Remus, halogeny, 
aluminiowe wykonczenie wnętrza, po tuningu, ciemne szyby, stan 
idealny, • 36.000 zł. Wrocław, teł. 0501/17-11-11 
HONDA CONCERTO, 1993 r., 102 tys. km, 1500 ccm, zielony, 
sprowadzony w całości, jeden właściciel, klimatyzacja, -16.700 
zł. Wrocław, tel. 0608/33-68-45
HONDA CRX, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, eL 
otw. szyberdach, reg. kierów., alum. felgi 15*, welurowa tapicer
ka, lotka, nowe sprzęgło i napęd, atrakc. wygląd, odcięcie za
płonu, RM Panasonic * 6 głośników Pioneer, alarm • 16.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-17-01,071/354-01-48 
HONDA CRX ET-9,1991 r., 1600 ccm, 16V, czamy, obniżony, 
ospoilerowany, sportowa kierownica i pasy, w środku rury wzmac
niające, atrakcyjny wygląd, na białych tablicach • 2.600 DEM. 
Bogatynia, tel. 0602/81-23-32
HONDA CRX, 1991 r., 131 tys. km, 1600 ccm, 16V, czamy, alu
miniowe felgi, szyberdach, centralny zamek, alarm, -11.500 zł. 
Leszno, teł. 0501/63-46-37
HONDA PRELUDE, 1988 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, DOHC, 
biało-niebieski metalic, 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, 1989 r.. 2000 ccm, szary metalic, karoseria 
nowego modelu, el. otw. szyberdach, podwójne wspomaganie 
kier., kubełkowe fotele, alum. felgi, welurowa tapicerka, • 10.000 
zł lub zamienię na tańszy. Polkowice, tel. 076/845-23-38 po 
godz. 19.0609/27-95-15
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 zł lub zamienię na tańszy, Fiata 126p 
(możliwe raty). Leszno, teL 065/520-20-48,0502/61 -39-54 
HONDA PRELUDE, 1991 r., 2000 ćcm, czerwony, wspomaga
nie, centr. zamek, pełne wyposażenie eł., szyberdach, klimaty
zacja, stan idealny, RO, -15.500 zł. Wrocław, tel. 0607/70-04-18 
HONDA PRELUDE, 1992 r., 150 tys. km, 2300.ccm, zielony me
talic. wszystkie dodatki, cena 12.000 zł + cło. Twardogóra, tel. 
.0607/08-70-78, woj. wałbrzyskie'
HONDA PRELUDE. 1992 r., 23Ó0 ccm, wtrysk, 16V, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, wszystkie el. dodatki, alum. 
felgi, szyberdach, welurowa tapicerka, ciemne szyby, oś. tylna 
skrętna, • 23.900 zł lub zamienię na osobowy. Wołów, tel. 
071/389-48-06
HONDA PRELUDE, 1993 r., 100 tys. km, 2300 ccm, srebrny 
metalic, klimatyzacja, szyberdach, centr. zamek, immobilizer, 
4-osoobowy, ABS, alum. felgi, serwisowany, • 28.000 zł. Lubin, 
tel. 076/844-73-29
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm. 16V składak, aluminio
we felgi 16*. sportowy wydech, centralny zamek, pełne wyposa
żenie elektryczne, kompakt, • 2-1.500 zł. Wrocław, teł. 
071/352-82-62 wieczorem, 0607/76-88-06 
HONDA PRELUDE, 1994 r., 119 tys. km, 1996 ccm, benzyna, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji,
- 28.300. zł. Wrocław, tel. 071/346-66-96
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HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT, 1995 r., 86 tys. km, 1500 ccm, GLS, zielony, 
wersja kanadyjska, wspomaganie, alarm, RM fabr. + 4 kolumny, 
garażowany, I właściciel, I rej. 08.1996 r. - 13.700 zł. Jawor, tel. 
076/870-52-65
HYUNDAI ACCENT GLS, 1995 r., 1500 ccm, koralowy metalic, 
garażowany, kupiony w kraju, kpi. dokumentacja, serwisowany, 
alarm, immobiiizer, RM Hyundai, reg. kierownica, nowe opony, 
komplet opon zimowych, bez wypadku, centr. zamek, sedan, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-21-07 
HYUNDAI ACCENT, 2000 r., 10 tys. km, 1300 ccm, zielony meta
lic, moc silnika 85 KM, kupiony w salonie w 06.2000 r. (gwarancja 
3 lata), ABS, klimatyzacja, el. podgrzewane lusterka, wspom. kie
rownicy, reg. kierownica, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne, 
centralny zamek, alarm, halogeny przednie, stan idealny, -45.000 
zł, Wałbrzych, tel. 074/840-29-99,074/843-30-08 
HYUNDAI ATOS; 1999 r., 50 tys. km, 1000 ccm, srebrny metalic, 
katalizator, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, relingi
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dachowe, alarm, atrakc. wygląd, • 22.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-42-54
HYUNDAI COUPE, 2000 r., 9 tys. km, 1600 ccm, czerwony, naj
nowszy model, ospoilerowany, radio, alarm, klimatyzacja, alum. 
felgi, ABS, 2 poduszki pow., atrakc. wygląd, • 82.000 zl lub zamie
nię na nowego Peugeota 206 albo inne propozycje. Wrocław, tel. 
071/357-45-94,0603/97-28-43
HYUNDAI EXCEL, 1988 r., 1500 ccm, beżowy metalic, wersja 
USA, 4-drzwiowy, klimatyzacja, zderzaki w kolorze nadwozia, 
boczne oświetlenie, stan b. dobry, przegląd do 11.2001 r, - 5.700 
zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 068/321-34-97 
HYUNDAI EXCEL, 1989 r., 160 tys. km. 1477 ccm, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, oznakowany, klimatyza- 
cja, katalizator, przegląd do 03.2002 r. - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/345-62-31,0502/30-01-59
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC. 
kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, 
Mul-T-Lock, bagażnik otwierany z pilota, wspomaganie, automa
tyczna blokada drzwi, hak, kupiony w salonie, • 15.500 zł lub za
mienię na Mazdę 626, Renaulta Lagunę, dopłacę. Wrocław, tel. 
071/327-85-81
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 97 tys. km. 1600 ccm, 16V, DOHC.
srebrny metalic, wspomaganie, alarm, opony zimowe, RM, -11.200
zł. Krapkowice, tel. 077/466-42-72
HYUNDAI LANTRA, 1994 r.. 128 tys. km. 1468 ccm, czerwony,
możliwość kupna przez autokomis, po remoncie silnika, • 14.000
zł. Lubin, tel. 076/842-64-96,076/844-35-86
HYUNDAI LANTRA, 1995 r.. 121 tys. km, 1596 ccm, 16V, DOHC,
granatowy metalic, 114 KM, ABS, RO, wspomaganie, centralny
zamek + pilot, elektr. otw. szyby, -15.500 zł. Luboszyce Małe, tel.
065/544-81-03
HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1996 r., 55 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
grafitowy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., klimaty
zacja, RM, relingi dachowe, - 23.900 zł. Leszno, tel. 065/529-35-06, 
065/520-99-08
HYUNDAI LANTRA, 1996 r., 111 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciem
nozielony metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, Immobi
iizer, centr. zamek, RO Hyundai, klimatyzacja, ABS, pod. powietrz
na, wspomaganie, reg. fotel kierowcy i kierownica, relingi dacho
we, 128 KM, nowy rozrząd, pilne, - 26.000 zł. Wrocław, ter~ 
0501/77-87-40
HYUNDAI PONY GLS, 1991 r., 130 tys. km, 1500 ccm, szary 
metalic, bezwypadkowy, kupiony w Polsce, wspomaganie, cen
tralny zamek, elektr. otw. szyby i szyberdach, oryg. radio z 4 gło
śnikami, alarm, -11.000 zł. Katowice, teł. 032/254-49-22, wieczo
rem
HYUNDAI PONY SEDAN. 1991 r., 1500 ccm, benzyna, biały. el. 
reg. lusterka, bez wypadku, 5-drzwiowy, lakierowane zderzaki, stan 
b. dobry, - 7.800 zł. Brzeg, tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
HYUNDAI PONY SEDAN. 1991 r.. 1500 ccm. benzyna, biały, ku
piony w salonie, stan b. dobry, • 7.800 zł. Brzeg Opolski, teł. 
077/411-57-90,0602/66-59-74
HYUNDAI PONY, 1991 r., 1500 ccm, benzyna + gaz, srebrny 
metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welurowa tapi
cerka, alarm, oszczędny, stan b. dobry, • 9.600 zł. Dobkowice, tel. 
071/311-83-94
HYUNDAI PONY GLS, 1991 r;, 164 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
szary metalic, welurowa tapicerka, 5-biegowy, 4-drzwiowy, nowe 
opony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, przegląd do 12.2001 
r,, alarm, dzielona tylna kanapa, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/324-91-47
HYUNDAI PONY SEDAN GLS. 1991/92 r.. 129 tys. km. 1500 ccm, 
srebrny metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby (4), radio
odtwarzacz oryginalny, garażowany, serwisowany, I właściciel, 
szerokie opony, - 9.300 zł. Paszowice, tel. 076/870-1 
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, błękitny metalic, kupiony w 
salonie, serwisowany, immobiiizer, nowe opony x 4, RM Sony, •
8.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, el. otw. szyby, RO, dzielone tylne siedzenia, blokada skrzyni 
biegów, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, kupiony w salo
nie, z pełną dokumentacją -11.500 zł. Podgaj 14, gm. Kondrato
wicz tel. 071/346-29-81
HYUNDAI PONY GLSI, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
stan dobry, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, • 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/67-78-70.
HYUNDAI S-COJJPE. 1993 r.. 97 tys. km, 1495 "ccm, turbo E, 
czerwony, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, spoilery, 
zadbany, garażowany, oclony w całości, w kraju od roku, -13.000 
zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-78 
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 214 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy, katalizator, reg. kierownica, klimatyzacja, po przeglą
dzie techn., wspomaganie kier., nowy akumulator, automatic, •
5.200 zł lub zamienię na tańszy , możliwe raty. Wrocław, tel. 
0608/09-33-19
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, - 5.900 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/649-05-62 po godz. 20 _
HYUNDAI SONATA, 1997/98 r., 42 tys. km, 3000 ccm. V6. grana
towy metalic, automatic, pełne wyposażenie, książka serwisowa,
I właściciel w kraju, - 38.500 zł lub zamienię na tańszy, może być 
uszkodzony, możliwe raty. Gostyń, tel. 0603/35-11 -37

JA G U A R
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 4000 ccm, zielony, pełne wypo
sażenie, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0608/25-02-11 
JAGUAR SOVEREIGN, 1992 r., 192 tys. km, 4000 ccm, benzy
na, bordowy metalic, skórzana tapicerka, • 41.000 zł. Lubin, tel. 
0606/96-76-04
JAGUAR XJ6,1988 r., 2900 ccm, granatowy, manualna skrzynia 
biegów, - 26.500 zł. Kalisz, tel. 062/761-45-14,0604/80-70-60

KIA
KIASEPHIA, 1996 r.; 98 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordowy, I 
właściciel, garażowany, serwisowany, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, • 17.000 zł. Wrocław, tel. 0608/36-08-63

LADA
LADA2105,1983 r., 1300 ccm, zielono-szary, wersja fińska, nowy 
silnik, inst. gazowa, stan dobry, • 3.000 zł. Gryfów Śląski, tel. 
075/781-29-05
LADA 2105,1983 r„ 1294 ccm, jasny, po remoncie kapitalnym 
silnika, nowe reflektory, nowy ukł. wydechowy, - 1.200 zł. Wro
cław. teł. 071/364-11-44
LADA 2107,1986 r., kość słoniowa, stan dobry, - 2.000 zł. Do- 
maszków, gm. Wołów, tel. 071/389-02-89 
LADA 2107,1986 r., 46 tys. km, 1500 ccm, biały, 5-biegowy, fote
le lotnicze, RM, kołpaki, stan dobry, -1.300 zł. Jedlina Zdrój, tel. 
074/845-56-54
LADA 2107,1986/87 r., 62 tys. km, 1300 ccm, czerwony, wersja 
fińska, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, RO, nowy akumu
lator. - 2.000 zł. Bielawa, tel. 074/645-26-69 
LADA 2105,1987/88 r., 50 tys. km, 1300 ccm, czerwony, inst. 
gazowa, hak, nadkola, stan idealny, - 3.500 zł lub zamienię na 
większy, ż dopłatą. Piechowice, tel. 075/761-76-78 
LADA 2107,1988 r., 1300 ccm, beżowy, stan b. dobry, nowy aku
mulator, opony, wersja fińska, RO, bagażnik dachowy, • 2.400 zł. 
Wrocław, tel. 350-83-25,0606/66-58-85 
LADA 2107,1988 r., 96 tys. km, 1300 ccm, czerwony, wersja fiń
ska, hak, garażowany, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, 
obrotomierz, nowe opony, stan dobry, • 3.200 zl. Wrocław, tel. 
349-22-10
LADA 2107,1990 r., 130 tys. km, 1500 ccm, kolor wiśniowy, wer
sja fińska, nowy akumulator, plastikowe nadkola, opony zimowe, 
stan b. dobry, - 4.800 zł. Sośnie, tel. 062/739-15-42 
LADA 2107,1991 r., 106 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony,
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tel: (071) 36744-14,367-29-88
wersja fińska, welurowe dodatki, lotnicze fotele, dużo nowych czę
ści, stan b. dobry, zadbany, - 5.500 zł. Jelcz-Laskowice, gm. Oła
wa, tel. 0604/32-22-61
LADA 110,1999 r., 38 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, kolor platynowy 
metalic, centr. zamek, 4 el. otw. szyby, soczewkowe reflektory, 
reg. kierownica, dzielone tylne siedzenia, RO, oszczędny, -18.400 
zł. Wrocław, tel. 071/321-96-75 po godz. 18,0501/48-19-66 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AC0185www.autogielda.com.pl)
LADA SAMARA, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, jasno
niebieski, 3-drzwiowy, stan dobry, do drobnych poprawek lakierni
czych, • 2.900 zł. Świdnica, tel. 0603/65-81-13 
LADA SAMARA, 1990 r., 125 tys. km, 1300 ccm, granatowy, alum. 
felgi, centr. zamek, 3-drzwiowy, immobiiizer, techn. sprawny, stan 
b. dobry.-5.200 zł. Wrocław, tel. 0501/28-09-13 -.

LANCIA
LANCIA DEDRA, 1992 r.. 1600 ccm, czarny, centr. zamek, skó
rzana tapicerka, wspomaganie kier., szyberdach, • 15.000 zł. Osie- 
czów, gm. Bolesławiec, tel. 075/731-25-53 
LANCIA DEDRA, 1992 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. szy
berdach, el. reg. lusterka, bez wypadku, RM, • 10.500 zł. Syców, 
tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
LANCIA DEDRA, 1993 r., 1600 ccm, czerwony metalic, centr. za
mek, szyberdach, 4-drzwiowy, ABS, radio, • 17.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-83-43
LANCIA DEDRA, 1994/95 r., 100 tys. km, 1600 ccm,.wtrysk, gra
natowy, sprowadzony w całości, w kraju od tygodnia, bez wypad
ku, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, el. 
reg. reflektory, wykończenia w drewnie, podłokietnik, 4 zagłówki, 
RM, stan idealny, - 14.900 zł (kupujący nie płaci podatku). Ra
wicz, tel. 0604/25-21-53
LANCIA DELTA GTi, 1988 r„ 1600 ccm, grafitowy, stan b. dobry -
1.350 DEM. Katowice, teł. 032/415-79-30 .
LANCIA DELTA GTIE, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, szyberdach, alum- fel9‘ gwiaz
da, radio, 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, eł. otw. szyby, radio, • 13.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Krobia, tel. 065/571-12-33,0601/07-12-33 
LANCIA DELTA HPE, 1997 r., 2000 ccm, turbo, diesel, czarny,

pełne wyposażenie, sprowadzony w całości, - 35.000 zł lub za
mienię. Świdnica, tel. 0605/03-23-30 
LANCIA PRISMA, 1985 r., 1600 ccm, DOHC, granatowy, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, hak, centr. zamek, szyberdach, sportowa 
kierownica, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
LANCIA PRISMA, 1985 r., 145 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, zadbany, w dobrym stanie technicznym, dobre opony, nowe 
klocki, dzielona tylna kanapa, bardzo dużo dodatkowych części, -
5.500 zł. Zielona Góra, tel. 0601/21-98-80 
LANCIA PRISMA, 1988 r., 180 tys. km, 2000 ccm, turbo D> jasno
niebieski, centr! zamek, szyberdach, tylna szyba ogrzewana, do
datkowe światło .stop*, ciemne lampy, reg. kierownica, wspoma
ganie, atrakc. wygląd, - 8.700 zł lub zamienię na mniejszy. Legni
ca, tel. 076/854-42-54
LANCIA THEMA, 1985 r., 190 tys. km, 2000 ccm, TL niebieski 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. Szyby, el. reg. lu
sterka, alum. felgi, karoseria z 89 r., przegląd do 10.2001 r, - 7.500. 
zł. Konradowa, gm. Nysa, tel. 077/433-54-63 
LANCIA THEMA IE, 1988 r., 100 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, po remoncie silnika, nowe tłoki, wał korbowy, • 13.500 zł. 
Ziębice, tel. 0602/32-03-90
LANCIA THEMA KOMBI, 1992 r., 218 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, 16V, granatowy metalic, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, 
podg. lusterka, klimatyzacja, zawieszenie sportowe, alum. felgi, 
komputer, ABS, 5-biegowy, termometr zewn, - 14.500 zł. Sule
chów, tel. 068/385-44-49,0601/79-48-62 f

MAZDA
MAZDA 121,1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, 16V, kolor grafitowy 
metalic, 4-drzwiowy, alum. felgi, el. otwierany dach, alarm, immo
biiizer, RO, • 13.900 żł lub zamienię. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
MAZDA 323 SEDAN, 1983 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, przegląd do 02.2002 r., stan techn. dobry, - 1.950 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-03-51
MAZDA 323, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic,
3-drzwiowy, stan dobry, zadbany, - 4.500 zł. Gostyń, tel. 
0503/80-73-98
MAZDA 323,1986 r., czerwony, 3-drzwiowy, stan idealny, na bia
łych tablicach -1.600 zł. Lubsko, tel. 0606/91-14-78, woj. zielono
górskie
MAZDA 323,1986 r., 1700 ccm, diesel, błękitny metalic, 3-drzwio
wy, na białych tablicach - 1.050 DEM. Zielona Góra, teł. 
0603/78-58-09
MAZDA 323,1987 r., 1600 ccm, czerwony, na zachodnich tabli
cach -1.300 zł. Żary, tel. 0604/59-65-64 
MAZDA 323,1987 r., 1600 ccm, wtrysk stan b. dobry, • 6.200 zł. 
Wiązów, teł. 0603/10-64-17
O MAZDA 323 SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, beżowy 

metalic, na białych tablicach • 800 DEM. Gubin, 
tel. 0503/98-81-94, 0600/59-13-33 87023391

MAZDA 323,1988 r., 1500 ccm, benzyna, demnografitowy, hatch- 
back, stan b. dobry, na białych tablicach • 800 DEM. Jelenia Góra, 
tel. 0607/52-74-19 ’
MAZDA 323,1989 r., 110 tys. km, 1300 ccm, biały, stan idealny, 
bez korozji, bez wypadku, serwisowany, dużo nowych częśd, nowe 
amortyzatory, nowe opony, dodatkowo komplet opon z felgami, na 
białych tablicach - 950 DEM. Męcinka, -woj. legnickie, tel. 
0604/70-14-21
MAZDA 323,1990 r., 1600 ccm, benzyna stan techn. b. dobry, •
8.800 zł lub zamienię na dostawczy - Mercedes 207.' Wrocław, teł. 
0608/47-08-22
MAZDA 323,1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
RM, centr. zamek, stan b. dobry, • 12.000 zł. Opole, tel. 
077/455-10-84,0502/68-41 -26
MAZDA 323,1990/91 r., 116 tys. km, 1600 ccm, czerwony, wspo
maganie kierownicy, centr. zamek, reg. kierownica, 3-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 10.900 zł. Lubin, tel. 
076/847-22-92,0607/67-01-37
MAZDA 323 SEDAN, 1991 r., 180 tys. km, 1700 ccm, diesel, gra
natowy, bez wypadku, kupiony w salonie, alarm, oszczędny, -
14.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-16-51,0605/38-05-67 
MAZDA 323,1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, wspom. kierownicy, klimatyzacja, alarm, nowe amortyza
tory tylne i sprężyny, nowa pompa wodna i przegub półosi, stan b. 
dobry. -11.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-12-63.074/664-27-11, 
0607/22-33-71 =
MAZDA 323,1991 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwiowy, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka i szyberdach, 
zadbany, garażowany, alarm, stan b. dobry, -15.300 zł lub zamie
nię. Ziębice, tel. 0602/37-79-98
MAZDA 323 F, 1991/92 r., 85 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, RO, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, 
regulowana kierownica, el. reg. reflektory, centralny zamek, pełna 
dokumentacja, -12.200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-54-00 
MAZDA 323 F, 1992 r., 1600 ccm. - 10.500 zl. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
MAZDA 323,1992 r., 127 tys. km, 1700 ccm, diesel, beżowy me
talic, z salonu, oznakowany, stan b. dobry, po wymianie filtrów, 
pasków, • 14.500 zł. Osieczna, tel. 065/535s-02-08 
MAZDA 323 HATCHBACK, 1992 r„ 170 tys. km, 1800 ccm, DOHC 
16V, czarny, centralny zamek, el. otwierane szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie kier, • 13.600 zl. Zielona Góra, 
tel. 068/324-48-93,0600/38-12-24
MAZDA 323 S, 1992/94 r., 1600 ccm, benzyna, morski metalic,
4-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, plastiki na 
progach, atrakc. wygląd, -12.300 zł. Opole, tel. 0600/22-12-83 
MAZDA 323,1995 r., 93 tys. km, 2000 ccm, V6, zielony metalic, 
pełne wyposażenie bez skóry, klimatyzacji, alum. felgi, • 20.000 
zł. Lwówek Śl., tel. 0608/23-21-88
MAZDA 323 F, 1995 r., 90 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, czerwony, 
el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm + pilot, garażowany, 
zadbany, 4-drzwiowy, stan idealny, • 22.300 zł. Oława, tel. 
071/313-32-84
O MAZDA 323 F, 1996 r., 1500 ccm, 16V DOHC, per- 

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

MAZDA 323 C, 1996 r„ 64 tys. km, 1500 ccm, 16V, wiśniowy 
metalic, el. reg. lusterka, eł. otw. szyby, wspomaganie, centr. za
mek + pilot, - 22.000 zł. Witaszyce k. Jarocina, teł. 0604/56-62-56 
MAZO.A 323 P̂  1997 r., 41 tys. km, 1300 ccm, bordowy metalic, 
stan b. dobry, ABS, reg. reflektory, wspomaganie, dzielona tylna 
kanapa, RM, podświetlane zamki, reg. kierownica, I właściciel, w

kraju od 1,5 roku, • 25.000 zł lub zamienię na VW TDI lub Seata z 
dopłatą. Oleśnica, tel. 071/314-72-74,071/314-20-91 praca 
MAZDA 626,1981 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, 5-biego
wy, reg. kierownica, do remontu blacharki, stan dobry, -1.900 zł 
lub zamienię na Fiata 126p, Skodę, Poloneza. Wartowice, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0501/57-32-43 
MAZDA 626 COUPE, 1983 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, 2-drzwiowy, el. otw. szyby, centralny za
mek, alarm, RM, 4 głośniki Pionner, - 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-17-58 po godz. 18
MAZDA 626, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, seledynowy metalic, 
GLX, inst. gazowa, hak, el. otw. szyby x 4, el. reg. lusterka, 4 
zagłówki, 5-drzwiowy, centralny zamek, elektronika dźwiękowa, 
welurowa tapicerka, reg. kierownica, halogeny w grillu, tylna szy
ba ogrzewana, reg. fotele, dzielona tylna kanapa, • 4.400 zł. Wał
brzych, tel. 0602/15-25-48
MAZDA 626,1984 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, metalic, 
eł. otwierane szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, tempomat, 
centralny zamek (gwarancja) + 2 piloty, 6 głośników, el. reg. lu
sterka, dzielona kanapa, • 5.500 zł. Bielawa, teł. 074/645-55-99 
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, diesel, szary metalic, zadbane 
wnętrze, reg. kierownica i fotel kierowcy, radioodtwarzacz, hak, 
halogeny, dzielone tylne siedzenia, stan blacharki i silnika b. do
bry, - 5.500 zł lub zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 
0605/41-02-68
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, diesel, srebrny, 4-drzwiowy, na 
białych tablicach, stan b. dobry, - 3.200 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/70-17-73
MAZDA 626 GT, 1986 r., 1984 ccm, benzyna, biały, sedan, welu
rowa tapicerka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, tem
pomat, reg. kierownica, dzielona kanapa, szyberdach, zadbany, 
przegląd do 04.2002 r, - 4.500 zł łub zamienię z dopłatą na Forda 
Probe. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0603/44-04-58 po godz. 15 
MAZDA 626,1986 r., 169 tys. km, 2000 ccm, diesel, srebrny me
talic, bez wypadku, garażowany, zadbany, stan b. dobry, • 6.700 
zł. Nysa, tel. 077/433-38-75,0501/28-25-10 
MAZDA 626 GLX, 1986 r.. 185 tys. km. 2000 ccm. E+gaz, biały, 
automatic, wspomaganie, klimatyzacja, aluminiowe felgi 15',, 
centralny zamek , alarm, eł. szyby, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry. - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0502/17-77-30 
MAZDA 626 GLX, 1987/88 r.. 200 tys, km. 2000 cćm. benzyna, 
szary metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, 
welurowa tapicerka, wspomaganie kier., dzielona tylna kanapa, 
alarm, immobiiizer, RO Sony + panel i pilot, zadbany, - 9.600 zł. 
Mirsk. teł. 075/783-44-18,0602/68-31-60 
MAZDA 626 COUPE GLX, 1988 r., 2200 ccm, 12V, czerwony, 
model '89, bogate wyposażenie, welurowa tapicerka, alarm, centr. 
zamek, pełne wyposażenie elektryczne, wspomaganie, reg. kie
rownica, drewniane wykończenia, dużo nowych częśd, zadbany,
• 9.500 zł. Głogów, tel. 0600/89-08-49
MAZDA 626 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
MAZDA 626,1989 r., 120 tys. km, srebrny metalic, stan b. dobry
• 2.600 DEM. Zielona Góra, teł. 0604/33-57-31
MAZDA 626,1990 r., 165 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwony, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, stan b. do
bry, - 8.800 zł. Wrocław, teł. 0608/65-67-25 
MAZDA 626 SEDAN. 1990 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, nie
bieski metalic, kupiony w salonie w kraju, silnik i blacharka w b. 
dobrym stanie, bez wypadku, garażowany, • 14.200 zł. Gnojna, 
gm. Gródków, tel. 077/415-19-16 
MAZDA 626,1990 r.. 135 tys. km, 2000 ccm,benzyna, biały, wspo
maganie, el. reg. reflektory, - 8.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-27-45
MAZDA 626,1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, pertowo- 
wiśniowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, wspomaganie 
kier., ABS, alum. felgi, RO Sony + zmieniacz CD, oznakowany, 
stan b. dobry, - 21.000 zl. Złotoryja, tel. 076/878-11-79 
MAZDA 626 COUPE. 1991 r.. 161 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
biały, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 15.200 zl lub zamienię. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58 
MAZDA 626, 1992 r., 225 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebieski 
metalic, kupiony w salonie w kraju, hak, immobiiizer, wspomaga
nie kier., garażowany, -14.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-36-85 
dogodź. 17,075/734-55-98 po godz. 18 
MAZDA 626,1992 r., 130 tys. km, 1991 ccm, DOH 16 V, morski 
metalic, dużo wyposażenia, tempomat, ABS, klimatyzacja, wspo
maganie, reg. kierownica, RO, el. otw. szyby, regulowane światła, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, immobiiizer, - 20.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-76-92,0603/89-23-84
MAZDA 626 SEDAN, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, perłowy, 
pełne wyposażenie elektryczne, stan b. dobry, RM Sony, zimowe 
opony, -17.500 zł. Wrodaw, tel. 071/337-11-23,0607/44-00-10, 
MAZDA 626,1992/93 r., 115 tys. km, 2000 ccm, benzyna, perło- 
wosrebrny, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, alarm, immobiiizer, Mul-T-Lock, alum. felgi, prze
gląd ważny 1 rok, stan idealny, • 19.490 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-07-61,0606/66-09-29
MAZDA 626,1993 r., 97 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, biały, 
wspomaganie, szyberdach, centralny zamek alarm, RO, alum.
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felgi, • 15.900 zł lub zamienię na mniejszy. Krotoszyn, tel. 
0606/25-54-34
O  MAZDA 626,1993 r., 2500 ccm, V6, 24V, 170 KM, 

bordowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, el. reg. lusterka I szyby, klimatyzacja, tem
pomat, - 19.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87023221

MAZDA 626,1993 r., 164 tys. km, 2000 ccm, TDi, szary metalic, 
wspomaganie, alarm, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, 
Mul-T-Lock, alum. felgi, el. reg. lusterka, -21.800 zł lub zamienię, 
(możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 0604/41-80-47 
MAZDA 626,1993 r., 131 tys. km, 2500 ccm, V6, srebrny metalic, 
bez wypadku, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, alarm, serwisowa
ny, stan b. dobry, - 24.000 zł lub zamienię na tańszy, (możliwe 
raty). Lwówek śląski, tel. 075/722-58-28 
MAZDA 626 CRONOS, 1993 r., 135 tys. km, 2000 ccm, ciemno
zielony metalic, automatic, el. reg. lusterka, szyby i antena, RM, 
centr. zamek, alarm, poduszka pow., klimatyzacja, - 21.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-92-49.0601/39-73-06 
MAZDA 626,1994 r., 85 tys. km, 1900 ccm, srebrny metalic, el. 
otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, centr. zamek, I 
właśddel od 96 r., stan idealny, - 27.000 zl lub zamienię. Opole, 
tel. 0502/25-10-57
MAZDA 626,1995 r., 72 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, - 27.000 
zł lub zamienię na droższy z dopłatą. Prudnik, tel. 0602/68-53-51 
MAZDA 626,1996 r., 38 tys. km, 1800 ccm, perłowogranatowy, I 
właściciel, bogate wyposażenie, klimatyzacja, alum. felgi, 
5-drzwiowy, zadbany, kpi. dokumentacja, - 29.000 zł. Syców, tel. 
062/785-26-78
MAZDA 626 KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry,' stan b. dobry, 
bez wypadku, zadbany, serwisowany, - 47.900 zł lub zamienię na 
tańszy. Oleśnica, tel. 071/314-98-71,0609/16-67-76 
MAZDA 626 KOMBI, 1998 r., 58 tys. km. 2000 ccm. 16V. granato
wy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 46.000 zł. Milicz, 
tel. 0603/84-77-62
MAZDA 626 KOMBI, 1999 r., 32 tys. km, 2000 ccm, 16V, granato
wy metalic, pełne wyposażenie, welurowa tapicerka, ABS, TCS, 
drewno, klimatyzacja, stan b. dobry, zimowe opony, - 52.900 zł. 
Wieruszów, tel. 062/783-13-33,0609/35-71-17 
MAZDA 929,1988/91 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg.

lusterka, alum. felgi, atrakc. wygląd, pilne, • 5.500 zł lub zamienię-^*.  ̂
na tańszy. Laski, gm. Złoty Stok, tel. 074/817-78-37 
MAZDA MX-3, .1992 r., 131 tys. km, 1800 ccm, V6, perłowoczar- 
ny, wszystkie el. dodatki, szyberdach, klimatyzacja, alum. felgi, 
alarm, immobiiizer, RM Sony, stan b. dobry, -19.500 zł. Wrodaw, 
tel. 071/364-34-16,0503/37-55-30 
MAZDA MX-3,1993 r., 138 tys. km, 1600 ccm, czerwony, stan 
dobry, -15.000 zł. Kalisz, tel. 062/760-01-05,0503/99-82-70

M ERCEDES
MERCEDES 140 S, 1992 r., 170 tys. km, 4200 ccm, biały, pełna 
opcja oprócz skóry, stan b. dobry, - 55.000 zł. Wrodaw, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
MERCEDES 140 W S-KLASSE, 1993 r., 263 tys. km. 3500 ccm, 
turbo D, czarny metalic, RO, automatic, el.-otw. szyberdach, wspo
maganie kier, alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokł., alarm, 
poduszka pow., sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, skó
rzana tapicerka, podg. fotele, • 75.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Zielona Góra, tel. 068/321-21-05, 0602/60-33-81 (zdjęda do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • AG0201 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 140 S, 1993 r., 196 tys. km. 3500 ccm, turbo D, brą
zowy, pełne wyposażenie, - 76.000 zł lub zamienię. Lubin, teł. 
0602/47-81-99
MERCEDES 140 S, 1993 r.. 260 tys. km, 3500 ccm, turbo D, wrzo
sowy, bez wypadku, stan b. dobry, • 56.000 zł. Łubków, tel. 
076/818-94-29
MERCEDES 140 A, 2001 r., 2 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, z salonu, gwarancja, 4 pod. powietrzne, pełna elek

tryka, centr. zamek, alarm + pilot, ABS, ASR, - 48.000 zł. Bojano
wo, tel. 065/545-66-55
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1993/94 r., 160 tys. km, 1800 c c m , ^  
wtrysk, wrzosowy metalic, sprowadzony w całośd, ABS, podusz-^ 
ka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, alarm, immo
biiizer, centr. zamek, wspomaganie, zadbany, garażowany, wer
sja elegans, stan b. dobry, • 34.900 zl. Legnica, te(. 0604/43-14-74 
MERCEDES 180 C, 1994 r., 137 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki i klimatyza
cji, i właśddel, automatic, kpi. dokumentacja, • 41.000 zł łub za
mienię na mniejszy. Konin, tel. 063/245-05-95,0502/23-68-03 
MERCEDES 180 ELEGANCE C-KLASSE, 1994 r., 135 tys. km.
1800 ccm, benzyna, 16V, beżowy metalic, eł. otw. szyby, wspo
maganie, el. reg. lusterka, szyberdach, ABS, centr. zamek + pilot,
2 alarmy, RO, drewno, 5 lat w kraju, - 39.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-29-47 po godz. 16
MERCEDES 180 C, 1994/95 r., 106 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, dużo dodatków, pełna dokumentacja, stan idealny, •
36.000 zł lub zamienię na tańszy samochód. Opole, tel. 
0602/51-36-73
MERCEDES 180 ELEGANCE, 1995 r.. 54 tys. km, 1800 ccm, 
pertowozielony, pełne wyposażenie el., 2 pod. powietrzne, ABS,
SRS, oryginalny RO, pompowane siedzenia, szyberdach,- kpi. 
dokumentacja, drewniane dodatki, - 43.000 zł. Wałbrzych, teł. 
074/850-90-52,0603/87-72-97
MERCEDES 180 C, 1996 r., 1800 ccm, srebrny metallic, wersja 
Elegant, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 48.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 0603/34-43-48
MERCEDES 180 C-KLASSE. 1996 r.. 138 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, katalizator, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, alarm, sprowadzony w całości, • 40.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/354-23-03
MERCEDES 180 C-KLASSE. 1996 r., 35 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, stan idealny, I właśddel, automatic, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, • 48.000 zł lub zamienię na dom, 
mieszkanie, działkę budowlaną. Dzierżoniów, tel. 0603/34-43-48 
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., tel. 0605/57-63-18 
MERCEDES 180 C, 1999 r., 28 tys. km, 1800 ccm, turkusowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, dodatkowo koła zimo
we, - 69.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-10-03.0605/09-62-03 'ffo. 
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, wtrysk, demnozielony me-” 
talie, ospoilerowany, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, przydemniane 
lampy, do drobnych ̂ apraw, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, -
6.600 zł. Wrocław, te t0601/78-82-84,071/348-34-78 
MERCEDES 190, 1984 r.. 2000 ccm, benzyna, bordowy, alum. 
felgi, ciemne szyby, stań dobry, • 7.800 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/58-66-53
MERCEDES 190 D, 1984 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, -12.800 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-68-35,0601/69-64-29 
MERCEDES 190 D, 1984 r., 1896 ccm, diesel, szary metalic, do 
poprawek lakierniczych • 9.000 zł. Chełmiec, tel. 076/871 -80-88, 
0604/26-26-79 .
MERCEDES 190,1984 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, wspomaganie kier., szyberdach, alum. felgi, stan b. do
bry, na zachodnich tabl., - 3.500 zł lub 1950 DEM, możliwy do
wóz; Gubin, tel. 0502/16-94-74
MERCEDESH90 D, 1984/85 r., 220 tys. km, 2000 cćm, diesel, 
biały, wspomaganie kier., szyberdach, aluminiowe felgi, kpi. kół z 
oponami zimowymi, RM Philips, oszczędny, atrakcyjny wygląd, -
12.800 zł. Jelenia Góra. tel. 075/761-61-55.0502/29-61-43 
MERCEDES 190,1984/85 r., 2000 ccm, benzyna, biały, oryg. la
kier, garażowany, stan b. dobry, - 12.890 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/35-26-21
MERCEDES 190,1985 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, automat, alarm, immobiiizer, - 11.000 zł. Lubin, tel. 
0603/51-86-84 lub 076/847-89-83 po 15 
MERCEDES 190,1985 r., 193 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
centr. zamek, serwo, automatic, na białych tablicach -1.300 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0607/56-93-35
MERCEDES 190 E, 1985/86 r., 198 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, ospoilerowany, zderzaki Zender, listwy progo
we, lotka tylna, maska Brabus, obniżony, alum. felgi 15' 205/50, 
białe zegary, sportowa kierownica, ekonomizer, podłokietniki, 
alarm, zadbany, • 13.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0501/55-67-20 
MERCEDES 190*0,1986 r., 147 tys. km, 2500 ccm, diesel, dem
nozielony, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 5-biego
wy, wspomaganie kier., centr. zamek, alum. felgi, nowe opony, #  . 
zachodnich tablicach - 4.500 DEM. Lubin. tel. 0606/22-55-39 ®  
MERCEDES 190 D. 1986 r., 214 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, alum. felgi, hak, RM, 5-biegowy, el. reg. reflektory, 
el. reg. lusterka, • 14.200 zł lub zamienię na tańszy. Strzelin, tel. 
071/392-38-47,0602/86-94-12
MERCEDES 190 E, 1986 r., 96 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra- 
fitowo-czamy, CD, stan dobry, centralny zamek, -11.000 zł. Bole
sławiec, tel. 0607/63-88-08
MERCEDES 190,1986 r., 250 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
sprowadzony w całośd, garażowany, zadbany, + kpi. kół, -12.900 
zł lub zamienię na Fiata Cinqucento. Leszno, tel. 0601/85-37-24 

• MERCEDES 190 D, 1986 r., 147 tys. km, 2500 ccm, diesel, dem
nozielony, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szyby i dach, el. reg. 
lusterka, RO BlaupunkL alum. felgi, nowe opony, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach - 4.500 DEM. Lubin. tel. 0606/22-55-39 
MERCEDES 190 D. 1986 r.. 230 tys. km, 1983 ccm, diesel, biały, 
alarm, blokada skrzyni biegów, wspomaganie kier., zadbany, 5-bie
gowy, stan idealny, -16.900 zł. Łubniany, tel. 077/421-51-15 
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 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-61-91,0606/39-29-31 
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, benzyna, biały, sprowadzo
ny w całośd, stan dobry, -12.500 zł lub zamienię. Wilkowice, woj. 
leszczyńskie, tel. 0603/10-60-12
MERCEDES 190 E, 1987 r„ 2600 ccm, wtrysk, grafitowy, ABS,
ASD, RO, wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, el. reg. luster
ka i reflektory, el. otw. szyby, -alum: felgi, kpi. dokumentacja, do 
poprawek lakierniczych, - 12.000 zł lub zamienię. Wąsosz, tel. 
0601/76-96-78
MERCEDES 190 D, 1987 r., 230 tys. km, 2000 ccm. diesel, bj*^, 
dowy, wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, alu/ff*’ 
felgi, zimowe opony, RO, stan b. dobry, • 16.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-73-97
MERCEDES 190 E. 1987/93 r., 24 tys. km, 2300 cćm. benzyna.
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. grafitowy, zadbany, • 14.000 zł lub zamienię na BMW 5uMercede- 
sa 124. Lubin, tel. 0603/86-31-55 
MERCEDES 190 D, 1988 r , 2000 ccm, diesel, bordowy, stan techn. 
b. dobry, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflek
tory, obrotomierz, ABS, atrakc. wygląd, nowe opony, sprowadzo
ny w całości, kpi. dokumentacja, - 17.300 zl lub zamienię. Pacz
ków. tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 190 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ciem- 
nografitowy metalic, obniżony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, wspomaganie kier., centr. zamek, RO, • 16.400 

’ zl lub zamienię na kombi. Ruszów, tel, 075/771-44-36 >
MERCEDES 190,1988 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, śliwko
wy metalic, Mul-T-Lock, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyber
dach, el. otw. szyby, wspomaganie, ASD, RO, sprowadzony w 
całości, szerokie listwy, -17.800 zl. Wilkowyja, tel. 1)601/57-35-88 
MERCEDES 190,1988 r., 160 tys. km; 2000 ccm, czarny metalic, 
wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, el. otw. szyby i szyber
dach, alum. felgi, po tuningu - 3.000 DEM. Zielona Góra, tel. 
0601/78-45-13
MERCEDES 190 E, 1988 r., 2300 ccm, srebrny metalic, centr. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, drewno, radioodtwarzacz, 
spoiler, pełna dokumentacja, -15.000 zł. Bralin, tel. 062/781-29-65 
w godz. 9-18,0603/13-97-64
MERCEDES 190 E. 1988 r., 210 tys. km, 2600 ccm, benzyna + 
gaz, biały, sprowadzony w całości, centr. zamek, szyberdach, 
wspomaganie kier., ABS, hak, instalacja gazowa z komputerem, 
stan dobry. -14.500 zł. Głogów, tel. 076/833-10-30 &
MERCEDES 190 E, 1988 r.. 180 tys. km, 2300 ccm, El, czarny 
metalic, instal. gazowa, ASD, szyberdach, alum. felgi, centr. za
mek, alarm + pilot, immobiiizer, el. reg. lusterka podgrzewane, 
5-biegowy, wspomaganie, RO Pioneer, sprowadzony w całości, -
15.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-70-38,0502/40-98-60 
MERCEDES 190,1988 r;, 2000 ccm, ciemnozłoty metalic, centr. 
zamek + pilot, 3 kpi. opon, kpi. dokumentacja, serwisowany, stan 
b. dobry, -15.500 zł. Wrocław, tel. 071/326-16-61 
MERCEDES 190 D, 1988/89 r.; 2000 ccm, diesel, złoty metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM, spoiler, stan b. 
dobry, -17.500 zl lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 076/842-56-94, 
.0609/40-21-22 v
MERCEDES 190 D, 1988/89 r.\ 2000 ccm, diesel, czarny metalic, 
Wspomaganie kier., szyberdach, el. otw; szyby, 5-biegowy, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, atrakc. wygląd, zadbany, 
podłokietnik, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 14.900 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
MERCEDES 190 E, 1989 r., 200 tys". km, 2300 ccm, benzyna, 
czarny, alum. felgi, szeroka listwa, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek. el. otwierany szyberdach, el. reg. lusterka i reflektory, 
podłokietnik, RO Becker (nowy model), zadbany, stan b. dobry, -
14.900 zl lub zamienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 075/734-65-13, 
0609/47r75-70
MERCEDES 190 D, 1989 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, nowe 
opony i akumulator, stan idealny, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-41-82,0601/76-38-77 ;
MERCEDES 190,1989 r., 200 tys. km szeroka listwa, centr. za
mek + pilot, zadbany, stan techn. b. dobry, • 18.500 zł. Zimana 
Woda, tel. 076/818-88-16,0685/67-86-69 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 193 tys. km, 2000 ccm, biały, instal. 
gazowa, szyberdach, wspomaganie, szeroka listwa, I właściciel, 
sprowadzony z Niemiec, - 15.800 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-18-34,0606/44-14-23 

- MERCEDES 190 E, 1990 r., 195 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny,-ABS, szyberdach, szeroka listwa, alum. felgi, obniżony, 
drewniana kierownica, sportowy wydech, automatic, alarm + pi
lot, pilot, • 16.500 zł lub zamienię na 180 E, 200. Kłodzko, tel. 
074/867-21-16
MERCEDES 190 E, 1990 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyną, 
ciemnoniebieski, ABS, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterko 
i el. wysuwana antena, szeroka listwa, zadbany, -18.500 zł. Na
mysłów, tel. 077/410-24-04,0602/47-21-89 
MERCEDES 190 E, 1991 r., 238 tys. km, 1800 ccm, biały, bez 
wypadku, w kraju od 4 miesięcy, - 20.900 zł. Witaszyce, tel. 
062/740-12-62 po godz. 16.0601/56-87-69 
MERCEDES 190 D. 1991 r.. 300 tys. km, 1900 ccm,.diesel, beżo
wy (taxi), wspomaganie kier., centr. zamek, automatic, bez wy
padku, hak, nie eksploatowany w kraju, po przeglądzie technicz
nym, stan b. dobry, • 16.800 z ł , kup. gwoln. z opł. skarbowej. 
Wrocław, tel. 071/359-51-55,0604/24-13-73 
MERCEDES 190 D, 1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary 
metalic, oclony W całości, el. szyberdach, el. reg. reflektory, el. 
reg. lusterka, ABS, szeroka listwa, spoiler, stan techn. b. dobry, •
21.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06 ' *
MERCEDES 190,1992 r., 196tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grana
towy, wspomaganie, ABS, centr. zamek, piloty, alarmy, el. szyber
dach, I właściciel, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, książka 
serwisowa, stan b. dobry, - 23.500 zł jub zamienię na tańszy do
12.000 zł. Międzyrzecz, tel. 095/742-08-40 .

^MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 180Ó ccm, benzyna, kolor wiśnio- 
9 wy metalic. wspomaganie kierownicy, ABS, centr. zamek, szyber

dach, alum. felgi, immobiiizer, - 23.500 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, fel. 075/732-67-68.0606/74-86-04
MERCEDES 190 E SPORT LINE, 1992/93 r., 220 tys. km, 2000 
ccm, śliwkowy metalic, szeroka listwa, ABS, el. reg. lusterka i i 
szyberdach, 4 zagłówki, elementy drewniane, atrakcyjny wygląd,
- 23.800 zł. Trzebnica, tel. 0601/89-27-22 •
MERCEDES 190 D, 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie kier., centralny zamek, - 20.000 zł. Głogów, tel. 
0609/17-92-00
MERCEDES 200 115,1972 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, bla
charka do naprawy, silnik do częściowego remontu, sprawny, - 
800 zł. Wrocław, tel. 071/373-33-90 w godz.13-17 
MERCEDES 200 115 D, 1974 r., 2000 ccm, diesel, zielony meta
lic, podgrz. i reguł, fotele, alum. felgi, hak holowniczy, w ciągłej 
eksploatacji, przegląd do 09.2001 r, • 2.200 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-33-70
MERCEDES 200 115,1976 r., 20 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
techn. sprawny, • 1.600 zł. Kożlice, gm. Rudna, tel. 076/843-44-03 
MERCEDES 200123 D SKŁADAK, 1977 r., 35 fys. km, 2000 ccm, 
diesel, zielony, po remoncie silnika (35 tyś km), po remoncie bla
charki i lakierowaniu, szyberdach, przegląd do 10.11.2001 r., stan 
b. dobry, - 4.300 zł. Lubsko, tel. 068/372-47-48 prosić Sławka 
O MERCEDES 200 123 D, 1978 r., biały, po remon

cie silnika (rachunki), • 3.700 zł lub zamienię. 
Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023351

MERCEDES 200123,1978 r. zarejestrowany, ,na chodzie’ , karo
seria do remontu, • 2.500 zł. Dęty)wy Gaj, gm. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-20-62
MERCEDES 200 123 D, 1978 r.. 2000.ccm, diesel szyberdach, 
alarm, 2 kpi. opon, alum. felgi, po remoncie kapitalnym, plastiko
we nadkola, stan idealny, - 10.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
0602/88-30-08
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., biały, po remoncie silnika, stan 
dobry. - 5.500 zł. Stronie Śl., tel. 074/814-14-95,0607/66-04-41 
MERCEDES 200123 E. 1978 r., jasnożółty, inst. gazowa, po re-

kmoncie blachaiki i lakierowaniu, stan b. dobjy, zadbane wnętrze, 
"RO, nowe amortyzatory i opony, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 
071/789-63-26,0602/28-87-56
MERCEDES 200123 D, 1979 r„ 2000 ccm, diesel, zielony, zare
jestrowany do 10.2001 r., szyberdach, wspomaganie kier., hak, 
centralny zamek, stan dobry, • 3.000 zł lub zamienię na inny sa
mochód. Kłodzko, tel. 0605/37-73-41 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, zielony, wspo
maganie. centr. zamek, hak, nowy akumulator, RM, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-24-11.0501/47-45-07 
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 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-45-73 
MERCEDES 200 123 6,1980 r.. czerwony, po remoncie kapital
nym blacharki, alum. felgi, nowy akumulator, nowy rozrusznik, hak, 
siedzenia od 124, podłokietnik, stan b. dobry, - 4.300 zł. Krze- 
czyn, tel. 844-82-21,0601/59-78-10 
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 190 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, hak, szyberdach, wspomaganie kier., centralny zamek, prze
gląd do 04.2002 r., po remoncie i malowaniu w marcu 2001 r., 
pokrowce .miś*, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 4.400 zł. 
Nysa, tel. 0501/08-81-99 ~
MERCEDES 200123,1980 r., 2000 ccm, diesel, biały, blacharka 
do remontu, stan dobry, - 2.600 zł. Strzelin, tel. 071/392-00-49 
MERCEDES 200,1980 r., 250 tys. km, 1988 ccm, żółty, stan b. 
dobry, zapasowy silnik, skrzynia, inne + ogumienie, inst. gazowa,
- 6.500 zł. Wrocław, tel. 0604/77-03-57
MERCEDES 200123 D, 1981 r., 15 tys. km, czerwony, po remon
cie silnika, zawieszenia i blacharki, po lakierowaniu, szyberdach, 
hak, RO, nowy akumulator i opony, nowy ukł. hamulcowy, wspo- 
maganie kier., stan dobry, • 8.300 zł. Polkowice, tel. 076/845-46-63 

MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 350 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
beżowy, do poprawek lakierniczych, stan silnika b. dobry, - 2.800 
zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-33-45,0600/18-17-59 
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., diesel, biały, blacharka do re

montu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, .na cho- 
dzie\- 2.450 zl> Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
MERCEDES 200 123 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, diesel, zielony, wspo
maganie kierownicy, podłokietnik, el. reg. świateł, RM, stan b. 
dobry, - 7.500 zł lub zamienię na dfoższy. Lwówek śląski, tel. 
0606/23-43-58
MERCEDES 200 123 D, 1982/83 r., 270 tys. km, 2000 ccm, die
sel, biały, stan b. dobry, zadbany, szyberdach, podłokietnik, drew
niane dodatki. I rej. w 1983 r, - 6.700 zł lub zamienię. Lubnów 124, 
tel. 074/819-91-32,0604/62-32-03 
MERCEDES 200123 D, 1982/83 r., 2000 ccm, diesel wspomaga
nie kierownicy, po remoncie kapitalnym, nowe klocki hamulcowe, 
układ wydechowy, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, 
atrakc. wygląd, zadbany, • 7.300 zł. Świdnica, tel. 0607/43-34-62 
MERCEDES 200 123,1983 r., 240 tys. km, 2000 ćcm, niebieski, 
wspomaganie kierownicy, szyberdach, el. reg. światła, RO, po 
remoncie blacharskim, stan b. dobry, • 8.500 zł. Brzeg, tel. 
07.7/416-27-21
MERCEDES 200,1983 r., 167 tys. km, diesel, niebieski metalic, 
zadbany, elektr. otw. szyby przód i tył, el. reg. lusterko, el. otw. 
szyberdach, radio, alum. felgi, alarm, centr. zamek, wspomaga
nie, drewno, -10.200 zł, Lubin, teł. 076/846-36-67,0604/55-07-02 
MERCEDES 200 123 D, 1984 r., 240 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
biały, automatic, szyberdach, wspomaganie, po remoncie silnika, 
nowy wydech, stan b. dobry, • 7.900 zl. Oleśnica, tel. 071/314-85-33 
MERCEDES 200 123 D, 1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, hak, szyberdach, wspomaganie, stan silnika b. dobry, - 7.500 
zl. Trzebnica, tel. 071/387-10-07 
MERCEDES 200,1985 r., 219 tys. km, 2000 ccm, srebrny meta
lic, RO prod. japońskiej, szyberdach, hak ściągany, • 14.500 zł. 
Złoty Stok, tel. 074/817-52-77
MERCEDES 200,1985 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bbr- 
dowy, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, kpi. dokumenta
cja, -12.300 zl. Wałbrzych, tel. 0603/10-86-36 
MERCEDES 200 124 D. 1986 r., 320 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, bez wypadku, centr. zamek, alum. felgi, alarm + 2 pilo
ty, garażowany, RM, w Polsce eksploatowany jako taksówka, prze
gląd do 11.2001 r. - 17.500 zl. Wrocław, tel. 071/351-61-53 po 
godz. 19,0502/33-77-17 .
MERCEDES 200 124 D, 1986 r., 270 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
seledynowy, bez wypadku, garażowany, ciemne szyby, alarm, hak, 
RM. zadbany, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-91-70, 
0603/31-21-86
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 155 tys. km, 20Q0 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
szyberdach, podłokietniki, drewno, Mul-T-Lock, welurewa tapicer
ka, RO, alarm, sprowadzony w całości, - 21.300 zł lub zamienię 
na tańszy. Lubin. tel. 076/842-56-94,0609/40-21-22 
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 187 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
złoty metalic, ABS, centr. zamek + pilot, el. reg. lusterka, radiood
twarzacz + piło*, hak, -19.000 zł. Konin, tel. 0604/22-60-19 
MERCEDES 200 124, 1989 r., 2000 ccm, diesel centr. zamek, 
alum. felgi + kpi. felg stalowych, hak, RO, - 22.000 zł. Opole, tel. 
0605/44-67-98
MERCEDES 200 124, 1989 r., 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czarny metalic, automatic, RO, szyberdach, bez wypadku, -18.000 
zł. Opole, tel. 0607/47-54-51
MERCEDES 200 124,1991 r., 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna 
stan b. dobry, - 25.000 zł. Lubin, tel. 076/847-07-50,0603/16-.13-76 
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
szary, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 5-biegowy, ABS, 
4 zagłówki, hak, RM, wykończenia w drewnie, el. reg. lusterka, 
reguł, fotel kierowcy, reguł. wys. mocowania pasów, sprowadzony 
w całości, bez wypadku, zadbany, stan idealny, • 23.800 zl. Choj- 
nów, tel. 076/818-75-32 po godz. 20.0602/29-71-47 
MERCEDES 200,1991 r., 2000 ccm, diesel, kolor kremowy, bez 
wypadku, ABS. centralny zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, w 
kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, stan b. dobry, - 21.500 
zl (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r., 208 tys. km, 2000 ccm, die
sel, kolor kość słoniowa, wspom. kierownicy, centralny zamek, 
ABS, manualna skrzynia biegów, drewno, szeroka listwa, oszczęd
ny, serwisowany, oryg. lakier, bez wypadku, I właściciel, w kraju 
od 3 mies., stan techn. idealny, - 23.900 zł. Świdnica, tel. 
074/842-65-93
MERCEDES 200,1992 r., 2000 ccm, diesel, kremowy, bez wy
padku, ABS, centralny zamek, wspom. kierownicy, szyberdach, 
el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, w kraju od tygodnia, automa
tic, oclony, zarejestrowany, stan b. dobry, - 23.000 zl (możliwe 
raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
MERCEDES 200 124 D, 1992 r., 2000 ccm, diesel, zielony meta
lic, automatic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
centr. zamek, alarm ♦ pilot, immobiiizer, szyberdach, ABS, wspo
maganie, skórzana tapicerka, I właściciel w kraju, - 27.000 zł. 
Opole, tel. 0607/44-48-16
MERCEDES 200 124 D, 1992 r„ 2000 ccm, diesel, srebrny, stan 
dobry, ABS, wspomaganie, - 25.000 zl. Wrocław, tel. 0609/36-98-47 
MERCEDES 200 124 D, 1992/93 r., 80 tys. km, biały, stan ideal
ny, centralny zamek, poduszka pow., 5-biegowy, szeroka listwa, 
RM + głośniki, ABS, alarm, oszczędny, szyberdach, • 26.500 zł 
lub zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50, 
0609/26-96-78
MERCEDES 200 C-KLASSE,-1993 r., 158 tys. km, 2000 ccm. 
diesel, czerwony, RO, ABS, poduszka pów., wspomaganie, szy
berdach, I właściciel w kraju, stan b. dobry, atrakc. wygląd, - 39.300 
zł. Konary, tel. 076/870-92-10,0601/73-72-86 
MERCEDES 200124 D, 1993/94 r.,180 tys. km, 2000 ccm, die
sel, kość słoniowa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, 
beż wypadku, oryg. lakier, automatic, poduszka'powietrzna, 
wspom. kierownicy, centralny zamek, ABS, el: otw. szyberdach, 
el. reg. lusterka, drewno, podłokietnik, szeroka listwa, oszczędny, 
serwisowany, • 25-800 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna 
Góra, tel. 0606/23-66-76
O  MERCEDES 200 C-KLASSE, 1994 r., 2000 ccm, 

diesel, granatowy, ABS, ASD, wspomaganie, 
centr. zamek, skórzana tapicerka, • 39.500 zł lub 
zamienię. Żary,/ ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023191

MERCEDES 200 124 D, 1994 r., 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, wersja klasy E, ABS, poduszka pow., automatic, 
centralny zamek+pilot, drewno, pełna dokumentacja, • 32.000 zl. 
Lwówek Śląski, tel. 0602/84-22-10 
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, immobiiizer, centr. zamek, - 37.000 
zł. Lubin, tel. 0608/20-80-72 -
MERCEDES 200 C-KLASSE. 1998 r., 56 tys. km, 2000 ccm, zie
lony, pełne wyposażenie, - 89.000 zl lub zamienię na tańszy. Wro
cław, tel. 071/342-90-20
MERCEDES 220 115, 1970 r., 2200 ccm, diesel, biały, techn. 
sprawny, zarejestrowany, stan dobry, - 3.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-19-55
MERCEDES 220 115, 1974 r., 250 tys. km, diesel, biały, techn. 
sprawny, do remontu kapitalnego blacharki, silnik w dobrym sta
nie, części zapasowe (skrzynia b., most tylny), -1.000 zł. Wołów, 
tel. 071/389-35-90
MERCEDES 220115 D, 1976 r. po remoncie blacharki, nowe opo
ny, nowy układ wydechowy, zarejestrowany, • 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/347-91-81
MERCEDES 220123 D, 1977 r., 2200 ccm, diesel, wiśniowy, stan 
dobry, wspomaganie, szyberdach, atrakc. wygląd, • 3.800 zł lub 
zamienię na Poloneza, z inst. gazową, 90/94 r. Jelenia Góra, tel. 
075/755-84-99,0608/55-89-63
MERCEDES 220 123 D, 1979 r., 420 tys. km, 2200 ćcm, diesel, 
granatowy, zapłon w stacyjce, wspomaganie, nowy akumulator, w 
ciągłej eksploatacji, przegląd do 10.2001 r, - 3.800 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-94-31
MERCEDES 220 123 D, 1979/91 r., 2200 ccm pe remoncie bla
charki, nowe opony, wspomaganie kier., nowy przegląd, stan do
bry. - 4.200 zł. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
MERCEDES 220 124 KOMBI. 1990 r., 130 tys. km. 2200 ćcm, 
benzyna, srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyza
cji, ABS, SRS, automatic, wersja ekonomiczna, - 28.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-85-31,819-64-32 
MERCEDES 220124 TE^OMBI, 1993 r., 120 tys. Vm, 2200 ccm, 
16V, biały, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, NIVO, au
tomatic, el. reg. lusterka, wspomaganie kierownicy, centralny za
mek, -41.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/58-34-68 
MERCEDES 220 CE COUPE. 1993 r., 138 tys. km, 2200 ccm, 
16V, czarny metalic, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, 4 zagłówki, 
stan b. dobry, obniżony, - 36.000 zł. 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 C-KLASSE, 1994 r., 150 tys. km, czerwony, au
tomatic, szyberdach, hak, RO, centr. zamek, sportowy wygląd,
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stan b. dobry, - 47.000 zł. Sobótka, (el. 071/316-27-25, 
0603/08-04-44
MERCEDES 220,1994 r., 154 tys. km, 2200 ccm, diesel, srebrny, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, I właściciel w kraju, wersja ele- 
gance, • 53.000 zł lub zamienię na VW Passata, Opla Omegę, 
automatic. Wrocław, tel. 071/788-43-60 
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, 1995 r., 2200 ccm, diesel, niebie
ski metalic, C-klasse, pełne wyposażenie elektr., klimatyzacja, stan 
b. dobry, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 0602/40-73-54 
MERCEDES 220 C, 1995 r., 50 tys. km, 2200 ccm, benzyna, zie
lony, z salonu Mercedesa, automatic, klimatyzacja, garażowany, 
zabezpieczenia, - 44.500 zł. Zgorzelec, tel. 073/775-58-86 
MERCEDES 220 C. 1996 r., 120 tys. km, 2155 ccm, diesel, 16V, 
biały, bez wypadku, klimatyzacja, el. otw. szyby (2), pełne wypo
sażenie oprócz skóry, I właściciel w kraju, I rejestracja w kraju
30.06.2000 r., kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 51.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/732-46-32,0604/88-72-09 
MERCEDES 220 ELEGANCE W210,1996 r., 94 tys. km, 2200 
ccm, diesel, 16V, szmaragdowografitowy, klimatyzacja, ABS, ETS, 
EDC, 2 x SRS, sensor deszczu, wspomaganie kier., el. otw. szy-
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by, eł. reg. lusterka, centr. zamek, alum. felgi, drewno, jasne wnę
trze, stan idealny, kompl. dokumentacja, • 75.000 zł. Kędzie
rzyn-Koźle. tel. 077/483-23-57
O MERCEDES 220 D, 1996/97 r., 165 tys. km, 2200 

ccm, czarny, klimatyzacja, ABS, szyberdach, 
centr. zamek, el. otw. szyby; el. reg. lusterka, ra
dio, alum. felgi, automatic, kpi. dokumentacja, 
„okularnik”, • 66.000 zł. ., tel. 071/317-26-51, 
0601/70-22-45 03002961

MERCEDES 220 C, 1998 r., 80 tys. km, 2200 ccm, diesel, grana
towy metalic. klimatyzacja. ABS, 4 poduszki powietrzne, pełne 
wyp. elektr., kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, do lakiero
wania 3 elementy, c. zamek, wspomaganie, sprawny technicznie, 
• 56.000 zł. Ostrów Wielkopolski, teł. 062/733-31-94,0601/56-55-59 
MERCEDES 230 123,1979 r.,<2300 ccm, benzyna, czarny, insL 
gazowa, kierownica drewniana, alum. felgi, zarejestrowany, bla
charka do poprawek, -  2.000 zł. Wrocław, tel. 0502/26-39-32 
MERCEDES 230 123 E, 1983 r., 2300 ccm, El, brązowy, instal. 
gazowa, po remoncie silnika, jasna tapicerka, webasto, RO i 4 
głośniki, drewno, - 9.300 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/732-62-79,0503/04-88-31
MERCEDES 230 123, 1983 r., 161 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
jasnozielony metalic, silnik model 124, szyberdach, wspomaga
nie, stan b. dobry, - 6.000 zł. Legnica, tel. 076/855-06-34 
MERCEDES 230124 E, 1988 r., 210 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
szary metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, podłokietnik, 

. immobiiizer, podgrzewane lusterka, el. otw. szyberdach, el. otw. 
szyby przednie, el. reg, zagłówki tylne, el. reg. lusterko, nie skła
dak, bez wypadku, kpi. dokumentacja celna, - 20.500 zł. Opole, 
tel. 0605/08-03-29
MERCEDES 230124 E, 1988 r; 230 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, nowe tarcze i klocki hamulcowe, nowy aku-
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mulator, silnik z 1993 r., kpi. dokumentacja, • 21.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0600/18-85-02,0603/87-72-97 
MERCEDES 230124,1989 r., 173 tys. km, 2300 ccm, kolor grafi
towy, instalacja gazowa, zadbany, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/85-06-22
MERCEDES 230124 Ę,-1989/90 r., 140 tys. km. 2300 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, inst. gazowa, ABS, szyberdach, aluminio
we felgi, alarm, centralny zamek, - 22.900 zł lub zamienię na uszko
dzony. Jelenia Góra. tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
MERCEDES 230124 E, 1989/90 r., 244 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, alarm, centr. zamek, szyberdach, 
RO, - 25.500 zł lub zamienię na terenowy, w tej cenie. Wrocław, 
tel. 0501/33-95-95
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 )̂3-31 
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 zł lub zamienię na 
mniejszy, diesel. Wrocław, tel. 322-42-48 po godz. 21 
MERCEDES 230 E-KLASSE, 1992 r;, 171 tys. km, benzyna, srebr
ny beżowy, wspomaganie, ABS, alarm + pilot, el. szyberdach, RO 
+ CD, alum. felgi, przyciemnione szyby, inst gazowa, zadbany, 
atrakc. wygląd, • 34.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-49-36, 
0605/78-44-45
MERCEDES 230 E 210,1995 r., 87 tys. km, 2300 ccm, butelkowa 
zieleń metalic, automatic, ABS, pełne wyposażenie elektr., klima
tyzacja, szyberdach, SRS, drewniana deska rozdz. i kierownica, -
52.000 zł,Kalisz, tel. 062/501-08-49 po godz. 16 
O  MERCEDES 230 E 210AVANGARDĘ, 1996 r., 2300 

ccm, benzyna, srebrny, pełne wyposażenie, I wła
ściciel, stan idealny, serwisowany w AS Merce* 
desa, • 80.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-40*98, 
0601/70-77-70 81011231

MERCEDES 230 C KOMBI, 1996/97 r., 82 tys. km, 2300 ccm,
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srebrny metalic, Spprt, AMG, klimatyzacja, automatić, 5-blegoWy; * 
tempomat, alarm, 2 pod. powietrznę, 1 właściciel, • 56.000 zł. Księ- 
ginice, gm. Miękinia, tel. 071/^17-00-90,0602/79-40-47 , 
MERCEDES 240 123 D, 1976 r., 8 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony metalic, wspomaganie, alum. felgi, pokrowce, RM ♦ 4 gło
śniki, hak, tylna szyba Ogrzewana, po remoncie kapitalnym silni
ka i blacharki, kpi. dokumentacja, stan techn. idealny, - 6.200 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-68-57
MERCEDES 240123,1978 r., 150 tys. km, 2400 ccm, zielony, -
3.500 zł. Opole, tel. 077/442-54-11, po 20
MERCEDES 240 123D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, la
kier do poprawki, szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, stacyj
ka, centr. zamek, alarm + pilot, akumulator (gwarancja), hak, roz
rusznik szybkoobrotowy, przegląd do 2002 r, - 6.900 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-89-68
MERCEDES 240 123,1979 r., 2400 ccm, diesel, żółty, nowy aku
mulator, stan dobry, - 2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/722-37-28 
MERCEDES 240 123 Q, 1979 r., 2400 ccm, diesel, biały, stan b. 
dobry, garażowany, wspomaganie, po remoncie blacharki i malo
waniu, alum. felgi, - 6.000 zł. Paczków, tel. 077/431-71-94 
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, zielony, szy
berdach, hak, zadbane wnętrze, • 4.000 zł. Kantorowice, gm. Le
win Brzeski, tel. 0603/50-02-79
MERCEDES 240 123 D, 1981 r. stan dobry, - 6.300 zł. Wrocław, 
tel. 0503/98-08-09,071/363-40-66 w godz. 1M 6  
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, zielony, spro
wadzony na mienie przesiedleńcze, wspomaganie, tapicerka w 
kolorze nadwozia, pokrowce, RM, alum. felgi, nowe opony, za
dbany, stan b. dobry, - 4.800 zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 
074/817-50-81,0608/49-74-01
MERCEOES 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, ta
picerka ciemnoniebieska, • 7.100 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73
MERCEDES 240123 D, 1982 r., biały, szyberdach, wspomaganie 
kier., nowy akumulator, przegląd do 10.2001 r., stan silnika dobry, 
blacharka do małych poprawek, - 4.600 zFlub zamienię na Opla 
Omegę kombi, Forda Scorpio. Kamienna Góra, tel. 075/744-36-54 
MERCEDES 240 123 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, biały, serwo, 
szyberdach, na zachodnich tablicach -1.800 DEM. Zawidów, tel. 
0608/11-70-97
MERCEDES 240123 D, 1982/83 r., 2400 ccm. diesel, metalic, po 
remoncie silnika i blacharki, po lakierowaniu, zadbany, stan ideal
ny. -12.800 zł. Wrocław, tel. 0605/11-43-10 
MERCEDES 240 W 210,1998 r., 12 tys. km, czarny, E-Klasse, 
pełne‘wyposażenie elektr., drewno, I właściciel, bez wypadku, na 
białych tablicach, - 58.000 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/463-25-95 
MERCEDES 240 E, 1998 r., 2400 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
.okularnik", klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., automatic, -
75.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00
MERCEDES 250 115 COUPE. 1976 r.. 209 tys. km, 2500 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, drewniane wykończenia, stan b. dobry, - 18.000 zł. Wró
c ić ,  tel. 0603/27-03-75 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - AC0186 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 250 123 E, 1980 r., zielony metalic, inst. gazowa, 
centr. zamek, wspomaganie, z urzędu celnego, stan b. dobry, kpi. _ 
dokumentacja, • 7.000 zł. Świdnica, teł. 0604/05-79-65 
MERCEDES 250 124 D, 1986 r.f 235 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czarny metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, po 
przeglądzie, 5-biegowy, oszczędny (7 1/100 km), wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, po remoncie zawieszenia, -18.900 zł 
(możliwe raty) lub zamienie na droższy z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/372-47-88
MERCEDES 250/1988 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie
ski metaGc, centr. zamek, pilot, alarm, RO. eł. otw. szyby, szyber
dach, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, garażowany, -
21.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-15-06 
MERCEDES 250 124 D. 1989/90 r„ 200 tys. km. 2500 ccm, die
sel, kolor śliwkowy metalic, wspomaganie, szeroka listwa, ABS, 
el. otw. szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka, żaluzja, białe kie
runkowskazy, oclony w całości, 5-biegowy, stan b. dobry, - 23.800 
zł (możliwe raty lub zamiana na tańszy). Bralin, teł. 062/781 -25-19. 
0602/26-80-03
MERCEDES 250 124,1990 r., 290 tys. km. 2500 ccm. TD. beżo
wy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, - 29.900 zł. Warta 
Boi., tel. 076/818-98-24
MERCEDES 250 124 D KOMBI, 1991 r., 300 tys. km, 2500 ccm. 
diesel, biały, w kraju od roku, centr. zamek, el. otw. szyberdach. 
ABS, wykończenia w drewnie, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -
31.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-28-03 wieczorem 
MERCEDES 250 124 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, wspomaganie, centr. zamek, 
radio, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, • 34.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-91-10
MERCEDES 250 E-KLASSE, 1993 r., 170 tys. km. diesel, srebr
ny metalic, do sprowadzenia z Niemiec, znak firmowy na masce, 
automatic, szyberdach, el. reg. lusterka i antena, RO, alarm, centr. 
zamek, hak, nowy TIN.bez wypadku, - 19.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/644-92-54 po godz. 16
MERCEDES 250, 1993 r., 247 tys. km, 2500 ćcm, diesel, 20V, - 
kolor kremowy, bez wypadku, silnik nowej generaqi, E-Klasse, 
poduszka powietrzna, ABS, centralny zamek, el. reg. lusterka, 
szyberdach, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 34.500 zł (możliwe 
raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
MERCEDES 250 124 D, 1993 r.; 174 tys. km, 2500 ćcm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, alarm, ABS, hak, klimatyzacja, podłokiet
nik, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wykończenie w drewnie, alum. 
felgi + 2 stalowe, w kraju od 2 lat, stan b. dobry, garażowany, -
35.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-30,0606/69-00-27 
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, 1994/95ę.,137 tys. km, 2500 ccm, die
sel, ciemnoczerwony, I rej. 1995 r., ABS, ASR, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, centr. zamek, eł. otw. szyby, klimatyzacja, hak, bez 
wypadku, stan idealny, kpi. dokumentacja, - 46.400 zł. Lubsko, 
tel. 068/371-81-86
O  MERCEDES 250124 E, 1995 r., diesel, 20V pełne 

wyposażenie oraz Mercedes 220 124 E, 1993 r., 
16V, klimatyzacja, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, 
oznakowany Ceny do uzgodnienia. Wrocław, tel. 
0603/99-00-47,0601/74-46-92 02023371

MERCEDES 250 KOMBI TE, 1995 r., 145 tys. km, 2500 ccmrtur- 
bo D, 20V, srebrny metalic, ABS, ASD, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, el. wysuwana antena, radio 
♦ CD, roleta, relingi dachowe, siatka, centr. zamek + pilot, kpi. 
dokumentacja, - 43.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 0608/81-48-82 
MERCEDES 250 C, 1995 r., 166 tys. km, 2500 ccm, diesel, ciem
ny metalic, alum. felgi, radioodtwarzacz, centr. zamek, wspoma
ganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. świateł, - 47.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-28-19 
MERCEDES 250 C-KLASSE, 1995 r., 2500 ccm, diesel, 20Vnowy 
silnik, -45.000 zł. Radwanice, tel. 076/831-12-13,0606/43-78-24, 
woj. legnickie
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, relingi dachowe, niveau, - 129.000 zł., teł. 0603/66-56-69, 
0603/66-56-55 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
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, tel. 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 zapło
nu, e l otw. szyberdach, • 18.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-18-70, 
0608/67-39-34
MERCEDES 260 124 E, 1987/95 r., 2600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, stan silnika i blacharki b. dobry, automatic, ABS, el. re
guł. lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, zadbane wnętrze, -
16.000 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/781-89-78, 
0501/94-29-07
MERCEDES 260 124,1988 r., 2600 ccm, benzyna, granatowy, 
automatic, ABS, skórzana tapicerka, kpi. dokumentacja, • 14.600 
zł. Wrocław, tel. 0604/77-86-05
MERCEDES 260 124,1993 r., 107 tys. km. 2600 ccm, benzyna, 
khaki metalic, oclony w całości, bez wypadku, 2 pod. powietrzne,
3 zabezpieczenia, pełne wyposażenie, stan idealny, - 37.000 zł 
lub zamienię na tańszy osobowy, lub bus. Wałbrzych, tel. 
074/844-16-41,0606/33-85-06
MERCEDES 280123 E, 1978 r., 2800 ccm. benzyna, biały, insta
lacja gazowa, aluminiowe felgi, szyberdach, hak, - 6.000 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 0609/59-01-15
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MERCEDES 280123 E, 1981 r. atrakc. wygląd, - 5.500 zł. Biela
wa, tel. 074/833-14-35
MERCEDES 280124 E. 1995 r.. 121 tys. km. 2800 ccm, V6, kolor 
stalowy metalic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, ABS, 2 pod. 
powietrzne, automatic, wykończenia w drewnie, alarm, alum. fel
gi, el. otw. szyby, centr. zamek, - 43.700 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
MERCEDES 280 210 E, 1997 r., 130 tys. km. 2800 ccm. granato
wy metalic, automatic, alum. felgi, 4 poduszki pow., ABS, tempo
mat, el. otw. szyby, klimatyzacja, wspomaganie, elektr. żaluzja, -
81.000 zł. Kępno, tel. 0600/15-34-48
MERCEDES 290 210 TD, 1998 r., 2900 ccm, diesel, ciemnozielo
ny metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, • 95.000 zl. Wro
cław, tel. 0501/09-92-21
MERCEDES 300 123 D, 1976 r., 3000 ccm, diesel, biały, zareje
strowany^ 11.2001 r., w ciągłej eksploatacji, dużo nowych czę
ści (sprężyny, amortyzatory, sprzęgło), - 3.000 zł lub zamienię na 
inny samochód osobowy albo na busa. Kłodzko, tel. 0603716-55-95 
MERCEDES 300123 D KOMBI. 1978 r.. 3000 ccm, diesel, biały,
- 6.000 zł. Tomisław. tel. 075/731-73-54,075/731-22-12,^oj. jele
niogórskie
MERCEDES 300123 D, 1978/83 r.. 95 tys. km, 3000 ccm. diesel, 
biały, centralny zamek, hak, szyberdach, el. reguł, lusterko, wspo
maganie kier., serwo, stan b. dobry, —5.700 zl. Łomnica, tel. 
075/713-11-70, woj. jeleniogórskie
MERCEDES 300 123 D, 1979 r., zielony, hak, szyberdach, eł. otw. 
szyby, stan dobry, - 4.000 zł. Kiełczów, teł 071/398-85-61 
MERCEDES 300123 D, 1980 r., srebmy, hak, wspomaganie, szy
berdach, kwadratowe lampy, zapłon w stacyjce, kpi. dokumenta
cja, po całkowitym remoncie zawieszeń, stan silnika b. dobry, za
dbane wnętrze, blacharka do poprawek, faktura VAT, - 6.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/773-834)8.0607/10-65-49 
MERCEDES 300123 D, 1981 r., 3000 ccm, diesel stan silnika b. 
dobry. - 5.400 zł. Kostrzyń nad Odrą, teł. 0601/85-64-21 
MERCEDES 300123 D, 1981 r., 3000 ccm, wiśniowy, stan dobry,
- 6.700 zł. Ostrzeszów, teł. 062/791-41-66
MERCEDES 300 123,1981 r., 3000 ccm, diesel, biały, składak, 
centrv zamek, stan b. dobry, nowe opony, -10.000 zł. Proszkowi- 
ce. tel. 071/390-77-93,0605/62-00-07 
MERCEDES 300 123 D. 1981 r., 186 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy, stan b. dobry, szyberdach, wspomaganie, el. reg. 
reflektory, koto letnie i zimowe, stan silnika i blacharki b. dobry, 
kpi. dokumentacja, OC, ważny przegląd, - 8.500 zł. Wisznia Mała, 
tel. 071/312-74-92,0603/88-26-10
MERCEDES 300123 D, 1981 r., 3000 ccm, diesel, srebmy meta
lic, po remoncie blacharki i silnika, szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie, 4 zagłówki, alum. felgi, nowe opony. RO. hak, ga
rażowany, kola zimowe, garażowany, atrakcyjny wygląd, stan 
techn. idealny. - 7.300 zł. Złoty Stok, tel. 0604/93-43-11 
MERCEDES 300 123 DJ981/82 r„ 3000 ccm, diesel, niebieski, 
wspom. kierownicy, alum. felgi, automatic, el. reg. reflektory, reg. 
wys. fotela kierowcy, po remoncie kapitalnym blacharki, zawie
szenia i tłumików, po malowaniu i konserwacji, po remoncie silni
ka na oryg. częściach, zadbany, pokrowce, podłokietnik, • 7.750 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-03-31.0604/83-74-39 
MERCEDES 300 123,1982 r.. 180 tys. km. 3000 ccm, metalic, -
13.000 zł. Opole, teł. 077/442-54-11, po 20
MERCEDES 300123 D KOMBI, 1982 r., 298 tys. km. 3000 ccm, 
diesel wspomaganie kierownicy, alarm, centralny zamek z pilo
tem, hak holowniczy, nowy tłumik, przegląd do 03.2002 r., nowe 
opony, ekonomiczny 81/100 km, stan b. dobry, -10.200 zł. Wro
cław, teł. 071/798-18-29,0608/23-04-16 
MERCEDES 300126 SD, 1983 r., 120 tys. km, 3000 ccm. popie
laty, 5-biegowy, centralny zamek, el. reg. lusterka, el. otwierane 
szyby, el. otw. szyberdach, RM ♦ pilot, stan b. dobry, • 12.600 zł. 
Opole, tel. 077/454-38-79
MERCEDES 300 123,1984 r., 220 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
czerwony, oryg. lakier, automatic, opony zimowe i letnie, centr. 
zamek, wspomaganie, RO, przegląd do 01.2002 r, - 13.500 zł. 
Świebodzice, teł. 0601/55-25-15
0  MERCEDES 300124 D, 1986 r., kolor morski me

talic, ABS, ASD, klimatyzacja, wspomaganie, 
5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, • 22.900 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022861

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 E, 1986 r., 3000 ccm, benzyna, czerwony, 
alum. felgi, klimatyzacja, wspom. kierownicy. ABS, skóra, ARS, 
spoiler, kpi. dokumentacja, dodatkowe opony zimowe 15“, stan b. 
dobry, -15.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-43-65,0601/87-95-01 
MERCEDES 300 124 D, 1986/87 r., 250 tys. km, 3000 ccm, die
sel, kolor groszkowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, po wymianie oleju, filtrów, klocków i tarcz hamulcowych oraz 
pasków, stan techn. bez zastrzeżeń, • 23.000 zł lub zamienię. 
Sobótka, tel. 0603/43-76-24,0502/53-18-56 
MERCEDES 300,1987 r., 270 tys. km, 3000 ccm, diesel, zielony, 
sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, szeroka listwa, stan 
b. dobry, - 21.000 zł. Rypin, tel. 0602/44-28-88 
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 195 tys. km. srebmy metalic. 
wspomaganie, centr. zamek z pilotem, el. reg. lusterka, alarm, 
immobiiizer, Mul-T-Lock, alum. felgi, szyberdach, RO, hak, gara
żowany, - 21.000 zł. Lubin, tel. 076/835-51-78,0600/42-52-93 
MERCEDES 300 124 D. 1987 r.. 230 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
ciemnozielony metalic, szyberdach, webasto, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, alum. felgi, szeroka listwa, oryg. hak, • 24.000 zł. Nysa, teł. 
0604/37-71-22
MERCEDES 300 126 SE, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, central
ny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, koła letnie i . 
zimowe, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
MERCEDES 300124 E, 1987/97 r., 180 tys. km. 3000 ccm. czar
ny metalic, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, wspo
maganie, alum. felgi, centr. zamek, podłokietnik, wycieraczki na 
reflektorach, I właściciel w kraju, - 17.500 zł. Świdnica, tel. 
074/851-91-98,853-154)0
MERCEDES 300 E, 1987/97 r., 193 tys. km, 3000 ccm, pertowo- 
czarny, po remoncie nadwozia w 97 r., skóra, klimatyzacja, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, RO Mercedesa, drew
no, stan dobry, przegląd do 05.2002 r, - 23.000 zł lub zamienię na 
VW Golfa III. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-72-28 
MERCEDES 300 124D, 1988 r., 170 tys. km, 3000 ccm, grafitowy 
metalic, elektr. otw. szyby, lusterka, roleta, dach i zagłówki, alarm
1 centralny zamek + pilot, automatic, pirotechniczne napinacze, 
gazowe zawieszenie, ABS, 4 zagłówki, oznakowany, fachowo za
bezpieczony, drewno, odczepiany hak, - 29.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/753-55-55,0601/56-54-67
MERCEDES 300 124 D, 1988 r., 209 tys. km, 3000 ccm. diesel, 
granatowy, bez wypadku, zadbany, • 23.500 zł. Góra, tel. 
0605/60-62-62
MERCEDES 300124 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 300124 D. 1988/89 r., 3000 ccm, diesel, szary me
talic, poduszka powietrzna, 4 el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, ABS, ASR, - 22.000 zł. Sieradz, tel. 
043/827-65-09,043/829-68-36
MERCEDES 300124 E, 1988/95 r., 200 tys. km. 3000 ccm. ben
zyna, perłowoczamy, skórzana tapicerka, klimatyzacja, centr. za
mek, ABS, ASR, eł. 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, 1989 r„ 3000 ccm, diesel, jasnoniebieski
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Mercedes-Benz
A utoryzow any  D ealer

<450 fKACZAK
■ Sp. z o.o.

S A M O C H O Y  U Ż Y W A N E

marka/model pojazdu 1 rok prod. poi-
Audi A6 1995 2600 et granatowy 38000
Dodce Carawan 1996 3 300 et śliwkowy 52000
FordWmdstar 1996 3 800 et wrzosowy 36 900 i
Ford Windstar 1996 3 800 et śliwkowy 31000
Mercedes 123 Coupe 197S 2 400 d niebieski 14 800
Mercedes 126 SEC 1989 4 200 et niebieski 39 900
Mercedes A140 2000 1400 et srebrny 49 000
MercedesA 190 2000 1 900 et niebieski 66 900
Mercedes C 180 1997 1 800 et zfelony 53 900
Mercedes C 240 2000 2600 et niebieski 130 000
Mercedes E 230 1997 2300 et srebrny 78 000
Mercedes E 300 1998 300 td czamy 110 000
MercedesS 140 1993 4 200 et czarny 76 000
Mercedes Sprinter 212 1997 2900 td biały 47 000
Mercedes Sprinter 212 1997 2 900 td zielony 54 000
Mercedes 312 Autobus 1998 2900 td czerwony 115 000
Mercedes 312 Autobus 1998 1 900 td czerwony 115 000
Mercedes Vito 1*0 1998 2 300 td biały 53 000
Mercedes Nito 112 1998 2 300 td biały 58 000
Mitsubishi Lancef Combi 1993 1 600 et srebrny 14 600
VWGołf4 1999 1400 et zielony 37000

■ obsługę przez profesjonalnie przygotowanych sprzedawców 
możliwość sprawdzenia sianu technicznego pojazdu w autoryzowanej stacji 

• możliwość sprowadzenia samochodu na zamówienie 
- możliwość pozostawienia staregol^mochodu w rozliczeniu za nowy 

• sprawdzenie legalności pochodzenia pojazdu 
- kredyty samochodowe

- współpracę z siecią dealerską w całej Polsce

W rocław , ul. O lsztyńska 1 
(naprzeciwko Centrum  H andlow ego Korona) 

tel. 071/7 800 824, fax 7 800 821

metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, RM, 
5-biegowy, - 24.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/734-72-65,0604/67-86-93
MERCEDES 300 124 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 300 124 E KOMBI, 1989 r., 3000 ccm, czarny meta
lic, pełne wyposażenie, skóra, automatic, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, stan b. dobry, - 13.900 zł. Sobótka, tel. 
071/316-26-80,071/367-08-44
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 zł lub 
zamienię na mniejszy. Zgorzelec, tel. 075/775-50-09 
MERCEDES 300 124,1992 r., 225 tys. km. 3000 ccm. turbo D. 
szary metalic, klimatyzacja, alarm, centr. zamek + pilot, automa
tic. 4 zagłówki, drewniane dodatki, - 39.000 zł. Malanów, tel. 
063/288-31-17,0603/67-36-71
O  MERCEDES 300,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 

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

MERCEDES 300124 E, 1992 r., 123 tys. km, 3000 ccm. benzyna, 
szary metalic, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, wspomaganie, stan 
b. dobry, - 34.000 zł. Nowa Sól, tel. 0601/76-90-57 
MERCEDES 300 124 D, 1992 r.. 186 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
czarny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, za
bezpieczenie, ABS, 5-biegowy, el. otwierane szyby, klimatyzacja, 
hak, podgrzewane lusterka, spoiler, blenda tylnych świateł, kom
plet kół zimowych i letnich, • 30.000 zł. Radków, teł. 074/871-22-74 
MERCEDES 300 E-KLASSE. 1994 r.. 120 tys. km, 3000 ccm, die
sel, 24V, zielony metalic, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie 
oprócz skór/ i klimatyzacji, stan idealny, • 46:500 zł lub zamienię 
na tańszy, z dopłatą, może być bus. Kłodzko, teł. 074/868-73-73, 
0502/40-91-08
MERCEDES 300 124 E. 1995 r.. 175 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
24V, pertowoczarny metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, automatic, ABS, bez wypadku, do

KLIMATYZACJE
SAMOCHODOWE

W E B A S T O
M O N T A Ż  -  N A P R A W A  |  

N A P E Ł N I A N I E  »

GASTAL
AUTORYZOWANY SERWIS
W-w, ul. Rakowa 52, tel. 071/326 21 65 

0-601 748 306

lakierowania 3 elementy, - 53.500 zł. Kalisz, teł. 062/762-24-99 
dogodź. 18,0601/77-21-51
MERCEDES 300 E-KLASSE 210,1996 r., 75 tys. km. 3000 ccm. 
diesel, 24V, fioletowy metalic, wersja Avantgarde, ksenonowe re
flektory, szyberdach, hak, składane lusterka, spryskiwacze lamp i 
inne dodatki, - 82.000 zł lob zamienię na tańszego Mercedesa. 
Lubań, tel. 0604/69-28-77
MERCEDES 300 210 E, 1997 r., 120 tys. km, 3000 ccm, turbo D, 
jasnoniebieski. Awangardę Xenon Tempamat Parktronic, 4 pod. 
powietrzne, nawigacja + alum. felgi, pełna el., 3 x zabezp., stan 
idealny, ks. serwisowa - 90.000 zł. Racula, tel. 0606/36-83-68. 
woj. zielonogórskie
MERCEDES 300 TD, 1998 r., 38 tys. km, 2500 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alum. felgi, el. 
reg. lusterka, komputer pokł., klimatyzacja, 4 poduszki pow., I 
właściciel, kpi. dokumentacja, model «2000, - 115.000 zł. Wro
cław, tel. 071/311-52-97,0602/48-10-55 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - AG0196 www.autogiel- 
da.com.pl)
MERCEDES 320124 E, 1994 r., 190 tys. km, 3200 ccm, benzyna, 
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 320 210 E, 1996 r., 95 tys. km, ciemnogranatowy, 
automatic, skóra, nawigacja, pompowane fotele, pełne wyp. elek
tryczne, klimatyzacja, roleta, alum. felgi, 2 kpi., stan idealny, -
115.000 zł. Opole. tel. 0502/25-10-57 
MERCEDES 320 CLK. 2000 r.. 3200 ccm, 218 KM, niebieski me
talic, skóra, klimtronic, parctronic, lusterka przeciwodblaskowe, 
pamięć foteli, czujnik deszczu, ABS, ESP, 6 pod. powietrznych, 
ksenon, okablowanie do telefonu, wiełokonturowe oparcie foteli 
kierowcy i pasażera, kupiony u dealera, faktura VAT, • 219.000 zł. 
Pleszew, tel. 0601/78-36-82
MERCEDES 350.108 W, 1971 r., 265 tys. km, 3500 ccm. czerwo
ny metalic, skóra, drewno, po przeglądzie techn., nowe tablice, 
atrakc. wygląd, techn. sprawny • 21.500 zł. Opole, tel. 
077/474-28-83
MERCEDES 420124 E, 1994 r.. 92 tys. km, 4200 ccm, benzyna, 
wrzosowy metalic, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 55.000 zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 
0607/19-33-83
MERCEDES 420 124 E, 1995 r., 4200 ccm. benzyna, pertowo- 
czamy, pełne wyposażenie, alum. felgi, przód .Lorinsei', - 56.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-65,0607/56-92-76 
MERCEDES 500126 E. 1984 r.. 5000 ccm, benzyna ♦ gaz, bor
dowy, inst. gazowa, ABS, skórzana tapicerka, 4 zagłówki, el. otw. 
szyby (4), szyberdach, alum. felgi, alarm, centr. zamek + pilot, 
stan b. dobry, -13.000 zł łub zamienię. Oleśnica, tel. 0604/88-52-31

MERCEDES 500 126 SEL, 1987 r., 200 tys. km, 5000 ccm, złoty 
metalic, pełne wyposażenie, • 20.000 zł. Kościan, tel. 
065/512-95-14
MERCEDES 500126 E, 1988 r., 247 tys. km, 5000 ccm, benzyna, 
srebrny, inst. gazowa, automatic, skóra, poduszka pow., pełna el., ■ 
ABS, alarm, Mul-T-Lock. Złotoryja, tel. 076/878-23-70 
MERCEDES 500 124,1993 r., 130 tys. km, 5000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, pełne wyposażenie, • 49.000 zł. Oława, tel. 
071/313-00-56,0601/5541-77

MITSUBISHI
MITSUBISHI 3000 6T, 1991 r., 150 tys. km, 3000 ccm, czerwony, 
poduszka pow., klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, stan b. dobry, • 38.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
O  MITSUBISHI 3000 GT VZ4,1991/92 r., czerwony, 

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

MITSUBISHI CARISMA GLX, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, radio, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/0543-93
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, zie-1 
lony, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, centr. ” 
zamek, wspomaganie, alarm, stan b. dobry, - 27.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/310-71-38
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
MITSUBISHI CARISMA ELEGANCE, 1999 r.. 30 tys. km, 1800 
ccm, benzyna, GDJ, bordowy, hatchback, pełne wyposażenie, •
55.000 zł lub zamienię na tańszy. Oława, tel. 0602/7740-76 
MITSUBISHI CARISMA, 1999 r., 38 tys. km, 1900 ccm, TDi, czar
ny metalic, aluminiowe felgi, centralny zamek, hatchback, wspo
maganie kier., ABS, regulowana kierownica, el. reguł, lusterka, 
el. otwierane szyby, plastiki na progach, klimatyzacja, - 42.000 zł 
lub zamienię na VW Golfa III diesel. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-24-83
MITSUBISHI CARISMA GTI, 2000 r., 8 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, wtrysk, srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
wersja komfortowa, - 52.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-21-07 
MITSUBISHI COLT, 1983 r., 98 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, RM, alum. felgi -1.500 zł. Zielona Góra, tel. 0607/56-96-24 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1300 ccm, niebieski metalic, stan b. 
dobry, • 11.000 zJ. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-96 
MITSUBISHI COLT GLXi, 1991 r., 145 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, biały, katalizator, el. reg. lusterka, reg. kierownica, wspoma
ganie kier., RO, przegląd do 12.2001 r., stan b. dobry, -13.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/64747-50
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 117 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebr
ny metalic, alarm, odcięcie zapłonu, oznakowany, po wymianie 
oleju, paska rozrządu, końcówek drążków, RO z panelem, reg. 
kierownica i fotel kierowcy, kupiony w salonie, stan b. dobry, -
12.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-66-70 
MITSUBISHI COLT. 1992/94 r., 108 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, reg. 
kierownica, ciemne szyby^alum. felgi, koła zimowe, halogeny, 
zderzaki w kolorze nadwozia, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/69-7643
MITSUBISHI COLT, 1992/97 r., 118 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, RM, zde
rzaki w kolorze nadwozia, nowy akumulator, oleje, filtry, stan b. 
dobry, - 11.900 zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 
0603/64-34-71
MITSUBISHI COLT, 1994 r., 127 tys. km, 1300 ccm, 12V, czarny 
metalic, wspomaganie, alum. felgi, katalizator, szerokie opony, 
alarm + pilot, immobilizer, ważny przegląd, I właściciel, • 16.500 
zł. Zielona Góra. tel. 068/322-75-27 
MITSUBISHI COLT, 1996 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
sprowadzony w całości, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., 
immobilizer, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 19.800 zł lub 
zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/520-81 -67,0604/35-69-74 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r.. 138 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, bogate wyposażenie, na białych tablicach, stan 
b. dobry, • 3.750 zl. Legnica, tel. 0601/75-76-39 
MITSUBISHI GALANT. 1987 r.. 209 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
niebieski metalic, oclony w całości, I właściciel, wspom. kierowni
cy, hak, ekonomiczny, RM, stan b. dobry, - 6.700 zł. Świebodzice, 
tel. 074/850-88-76
MITSUBISHI GALANT. 1987 r.. 278 tys. km. 2000 ccm inst. ga
zowa, centr. zamek, wspomaganie, hak, alum. felgi, • 8.900 zł lub 
zamienię na droższy. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01, 
0606/16-39-18
O  MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 1800 ccm, zielony 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, • 7.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022841

MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, szary meta
lic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, hak, RO, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -11.600 
zł. Lubin, tel. 0601/78-34-22
MITSUBISHI GALANT, 1991 r„ 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, wspomaganie kierownicy, 4-drzwiowy, centr. za
mek, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, RO,
-11.200 zł. Lubin, tel. 076/844-35-22 
MITSUBISHI GALANT KOMBI, 1991 r., 60 tys. km, 2000 ccm, 
16V, DOHC, zielony metalic, 2 x SRS, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, centr. zamek, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, -
43.000 zł lub zamienię. Wołów, tel. 071/389-31-20 
MITSUBISHI GALANT. 1991 r.. 1800 ccm katalizator, kpi. opon 
zimowych, - .11.000 zł. Żagań, tel. 068/477-38-74,0602/72-91-03 
MITSUBISHI GALANT, 1991/97 r., 160 tys. km, 1997 ccm, ben
zyna, granatowy, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
centr. zamek, podgrzewane lusterka, reg. kierownica, welurowa 
tapicerka, zadbany, stan b. dobry, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-10-15
MITSUBISHI GALANT, 1993/94 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, RO, 5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
podgrzewane, szyberdach, reg. kierownica, el. reg. reflektory, el. 
wysuwana antena, ABS, poduszka pow., alum. felgi, stan b. do
bry, - 24.500 zł,(możliwe raty). Wrocław, tel. 071/325-28-50 
MITSUBISHI GALANT GLSi, 1995 r., 87 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, perłowoniebieski, 140 KM, automatic, ABS, el. otw. szyby i 
szyberdach, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, dl. reg. lusterka 
podgrzewane, 5-drzwiowy, immobilizer, wspomaganie, dzielona 
kanapa, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 0608/70-01-69 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 1800 ccm, turbo D, grafitowy 
metalic, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, stan b. dobry, 
atrakcyjny wygląd, brak przeglądu, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-8740
MITSUBISHI LANCER, 1980 r., 46 tys. km, 1570 ccm, benzyna, 
czerwony, ekonomiczny, hak, szyberdach, 5-biegowy, oryg. RO 
Philips, reg. kierownica, przegląd do 2002 r, -1.600 zl. Wrocław, 
tel. 0503/94-3346
MITSUBISHI LANCER, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, biały, po re
moncie kapitalnym blacharki i lakierowaniu, el. reg. lusterka, dzie
lona tylna kanapa, zadbany, welurowa tapicerka, 5-biegowy, stan
b. dobry, - 4.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, tańszego. Bole
sławiec, tel. 075/734-39-10,0606/19-51-70
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MITSUBISHI LANCER, 1986 r., 100 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
złoty metalic, - 7.000 zł. Opole, tel. 077/453-79-23 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1987 r., 167 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, ciemnoniebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażo
wany, stan dobry, przegląd do 05.2002 r, - 5.200 zł. Piława Górna, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0602/53-50-17 po godz. 15 
MITSUBISHI LANCER, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, na białych tablicach - 1.200 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-2642
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r., 180 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna kompl. dokumentacja, wspomaganie kier., el. reg. luster
ka, welurowa tapicerka. - 3.900 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-76-82,0600/85-82-95
MITSUBISHI LANCER, 1990 r., 165 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
szary metalic, kpi. dokumentacja, centr. zamek, RM, 5-biegowy, 
welurowa tapicerka, szyberdach, bez wypadku, -10.300 zł. Bogu
szów-Gorce, tel. 074/842-28-37
MITSUBISHI LANCER GLXi, 1990 r., 160 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, wiśniowy metalic, w kraju od 3 lat, welurowa tapicerka, 
szyberdach, el. reguł, lusterka, pełna dokumentacja, RO, dodat
kowe światło .stop', regulowana kierownica, • 12.500 zl. Kępno, 
tel. 062/583-13-29
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 145 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
12V, beżowy metalic, po wymianie amortyzatorów, akumulatora, 
paska rozrządu i napinacza, stan b. dobry, ekonomiczny (71/100 
km), -11.000 zł. Opole, tel. 077/457-61-07,0604/80-79-37 
MITSUBISHI LANCER GT. 1991 r.. 172 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
czerwony, zadbany, pełne wyposażenie el., szyberdach, alumi
niowe felgi, koła zimowe, spoilery, ciemne szyby, ABS, regulowa
na kierownica i siedzenia, stan b. dobry, • 12.800 zł lub zamienię 
na inny, może być uszkodzony. Sobótka, tel. 071/316-25-99, 
0605/2645-13
MITSUBISHI SPACE GEAR, 1999 r., 9 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
czerwony, 4 pod. powietrzne, ABS, centr..zamek, komputer, książka 
serwisowa, - 36.600 zł. Kiełczów, tel. 071/398-83-19, 
0502/38-67-59
MITSUBISHI SPACE RUNNER MINIVAN, 1995 r., 120 tys. km, 
2000 ccm, turbo D, granatowy, wspomaganie, el. otw. szyby, szy
berdach, 5-osobowy, ekonomizer, kpi. dokumentacja, - 24.800 zł 
lub zamienię na tańszy. Opole, tel. 0604/87-77-67 
MITSUBISHI SPACE STAR GL, 1999 r., 9 tys. km, 1300 ccm, 
16V, czerwony, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, el. reg. reflektory, komputer, książka serwisowa, - 36.600 zł. 
Kiełczów. tel. 071/398-83-19,0502/38-67-59 
MITSUBISHI SPACE WAGON. 1990 r.. 193 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, granatowy, instalacja elektryczna, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, tylna szyba ogrzewana, welurowa tapi
cerka, 7-osobowy, przegląd do 03.2002 r., cena - 14.000 zł, łub 
zamienię na samochód o większej pojemności, diesel. Legnica, 
tel. 0606/11-80-91

MOSKWICZ
MOSKWICZ ALEKO, 1991 r., 120 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
instalacja gazowa, otwierany dach, hak, - 2.000 zł. Szklarska Po
ręba, tel. 0600/28-27-16

NISSAN
NISSAN 100 NX, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, dach Targa, centr. za
mek, RO, alum. felgi, lotka, -11.500 zl. Brzeg, (pi. 077/411-57-90, 
0602/66-59-74
NISSAN 200 SX, 1986 r., 156 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, Gazela Sport, alum. felgi, klimatyzacja, deska digital, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, sprowadzony z USA, - 7.500 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/387-28-01,0603/24-8442 
NISSAN 200 SX, 1989/90 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy metalic, alum. felgi, sportowy wydech, wspomaganie kier., 
ABS, ASR, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierownica, welu
rowa tapicerka, • 9.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-5348 
NISSAN 200 SX, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, czerwień meksy
kańska, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, lusterka, stan b. 
dobry, -18.000 zł lub zamienię na Audi 80, Mercedesa 190 124, 
Passata. Świętoszów, tel. 075/731-12-27.0600/60-20-02 
NISSAN 200 SX, 1990 r„ 140 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 16V, 
bordowy metalic, turbo intercooler, 180 KM, ABS, wspomaganie 
kier., centralny zamek, aluminiowe felgi, alarm, pełne wyposażę-
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nie eł., obniżony, sportowy wydech, stan b. dobry, -16.000 zł lub 
zamienię na inny samochód. Wambierzyce, tel. 074/871-90-86 
NISSAN 200 SX SPORT, 1991 r. obniżony, sport. ukł. wydecho
wy, -18.000 zł lub zamienię na diesla (VW Vento albo Passata). 
Wrocław, tel. 0605/06-90-68,071/398-18-86 po godz. 17 
NISSAN 200 SX COUPE, 1999 r., 17 tys. km, 2000 ccm, 16V 
turbo E, pertowozielony, Racing, pełne wyposażenie, biała skóra, 
2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, I właściciel, - 82.000 zł lub 
zamienię na inny. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
NISSAN ALMERA SLX, 1997 r., 5 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
DOHC, błękitny metalic, 3-drzwiowy, dzielone tylne siedzenia, reg. 
kierownica, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, wspomaganie, 
immobilizer, właściciel nie palący, nie eksploatowany w kraju, •
28.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-02-68 
NISSAN ALMERA, 1997 r., 30 tys. km, 1400 ccm, 16V, czarny, 
poduszki pow., wspomaganie, otwierany dach, el. reg. lusterka, 
immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierownica, obrotomierz, 
ciemne szyby, - 27.900 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/862-77-03
NISSAN ALMERA, 1997 r., 51 tys. km, 1400 ccm, 16V, seledyno
wy metalic, centr. zamek, immobilizer, el. reg. reflektory, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 0604/37-03-31 

j NISSAN ALMERA SEDAN, 1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
niebieski metalic, poduszka pow., wspomaganie, el. reg. lusterka, 
immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierownica, obrotomierz, 
ciemne szyby, • 29.500 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/862-77-03
NISSAN ALMERA, 2000 r., 12 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebieski
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metalic, welurowa tapicerka, zarejestrowany jako ciężarowy, ho
mologacja, wspomaganie, • 25.900 zł. Stankowo k. Gostynia, tel. 
065/571-03-61
NISSAN BLUEBIRD, 1981 r., 185 tys. km, 200Ó ccm, diesel, czer
wony, w ciągłej eksploatacji, szyberdach, radioodtwarzacz, do
datkowo 2 koła zimowe, • 2.500 zł. Lądek Zdrój, teł. 074/814-72-82, 
0608/61-02-84
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1984 r, 2000 ccm, diesel po re
moncie blacharki i lakierowaniu + silnik na części, - 3.500 zł-. Ko
morów, gm. Gubin, tel. 068/359-71-10 
NISSAN BLUEBIRD, 1989 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, kombi, pełna dokumentacja, szyberdach, wspomaganie kier., 
welurowa tapicerka, • 6.000 zł. Opole, tel. 077/474-56-02, 
0502/07-89-03
NISSAN BLUEBIRP, 1989 r., 2000 ccm, niebieski, • 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-78-30
NISSAN BLUEBIRD, 1990 r., 2000 ccm, diesel, brązowy metalic, 
zadbany, garażowany, nowy lakier, nowe opony, nowy akumula
tor, sprężyny, teleskopy, na gwarancji, radio Kenwood RDS, peł
ne wyposażenie elektryczne, wspomaganie kier., światła przeciw- 
mgiełne, • 13.800 zł. Wałbrzych, teł. 074/845-31-79,0503/03-27-20 
NISSAN CHERRY, 1980 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, ekono
miczny, 3-drzwiowy, aluminiowe felgi, przegląd do 10.2001 r., za
dbane wnętrze, halogeny, RM i głośniki, uchylne tylne szyby, stan 
silnika i blacharki dobry • 1.800 zł lub zamienię na Rata 126p. 
Brzeg Dolny, tel. 071/319-79-95
NISSAN MAXIMA, 1989/92 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, brązo
wy metalic, stan dobry, skóra, klimatyzacja, ABS, tempomat, szy
berdach, pełne wyposażenie elektryczne, -16.000 zł lub zamienię 
na dostawczy. Jelenia Góra, tel. 075/752^62-64 po godz. 14, 
0607/34-29-68
NISSAN MAXIMA, 1991 r.,-145 tys. km, 3000 ccm. bordowy me
talic, ABS, eiektr. otw. szyby, reg. lusterka, szyberdach, wspoma
ganie, tempomat, reg. kierownicy, podłokietniki, welurowa tapi
cerka, RO Kenwood z panelem, centr. zamek, pilot, odcięcie za
płonu, alum. felgi i wiele innych, instalacja gazowa, - 19.000 zł. 
Lubin, tel. 0600/37-34-51
NISSAN MAXIMA, 1991 r., 180 tys. km, 3000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, tempomat, inst. 
gazowa, alum. felgi, -18.000 zł. Wrocław, teł. 071/352-19-39 
NISSAN MAXIMA, 1994 r., 3000 ccm, granatowy, pełne wyposa
żenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka
I fotele, tempomat, aluminiowe felgi, serwisowany, - 29.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-89-94 dogodź. 16,0605/35-71-99 
NISSAN MAXIMA, 1995 r., 77 tys. km, 2000 ccm, V6 24V, perło
woniebieski, wersja QX, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, 
szyberdach, • 22.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-36 
NISSAN MAXIMA, 1995 r., 171 tys. km, 2000 ccm, QX, ciemno
zielony, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, eł. otw. szyby, welu
rowa tapicerka, RO Kenwood, wspomaganie kier., alum. felgi, -
35.000 zł. Legnica, tel. 0606/41-16-89
NISSAN MICRA GL, 1986 r., 1000 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, lotnicze fotele, dzielona tylna kanapa, garażowany, stan b. 
dobry, - 6.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/73243-91,732-81-61 
NISSAN MICRA, 1986 r., 1000 ccm, benzyna, beżowy metalic, 
3-drzwiowy, RO, stan b. dobry, na białych tablicach, - 1.500 zł. 
Zgorzelec, teł. 075/775-3944
NISSAN MICRA, 1989 r., 171 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały,
II właściciel, kpi. dokumentacja, zadbany, nowe opony, akumula
tor, welurowa tapicerka, nowe hamulce, alarm, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, przegląd do 05.2002 r., stan b. dobry, • 7.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-3348
NISSAN MICRA, 1992 r., 94 tys. km, 1235 ccm, benzyna, czarny 
metalic, stan b. dobry • 11.000 zł lub zamienię na Citroena ZX, 1,4 
lub Fiata Uno 1,1, 5-drzwiowy, uszkodz. do 8.000 zł. Konin, tel. 
063/243-55-00
NISSAN MICRA, 1993 r., 98 tys. km, 1000 ccm, 16V, zielony 
metalic, pełna dokumentacja, garażowany, zadbany, RO, stan b. 
dobry, -13.900 zł lub zamienię. Opole, tel. 077/474-89-95 
NISSAN MICRA, 1993 r., 104 tys. km, 1200 ccm, czerwony, wspo
maganie kier., szyberdach, RM, 5-biegowy, katalizator, zderzaki 
w kolorze nadwozia, bez wypadku, I właściciel, stan idealny, na 
białych tablicach, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 0601/70-22-65 
NISSAN MICRA, 1994 r.. 99 tys. km, 998 ccm. 16V. turkusowy 
metalic, wspomaganie, szyberdach, eiektr. otw. szyby, centralny 
zamek, immobilizer, RO Sony, - 12.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/72544-13,0608/76-87-06
NISSAN MICRA, 1994/95 r., 53 tys. km, 1000 ccm. 16V. turkuso
wy metalic, atrakcyjny wygląd, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze 
nadwozia, alum. felgi, immobilizer, centr. zamek + pilot, alarm, 
RO, reg. kierownica, • 15.900 zł. Piaski, tel. 065/571-93-33 
NISSAN MICRA, 1996 r., 60 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 
pod. powietrzna, el. reg. reflektory, alarm, • 15.900 zł. Syców, tel. 
062/785-32-96,0601/79-75-12
NISSAN MICRA, 1997 r., 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 16V, 
niebieski metalic, atrakc. wygląd, klamki, lusterka, zderzaki, grill 
w kolorze srebrnym metalic, wspom. kierownicy, RO, centralny 
zamek, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 18.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-24-61,0606/48-3041
NISSAN MICRA. 1999 r., 49 tys. km, 1000 ccm. żółty, klimatyza
cja, wspomaganie, centralny zamek z pilotem, ABS, 4x poduszka 
pow., immobilizer, 5-drzwiowy, stan idealny, - 23.700 zł. Bolesła
wiec. tei: 0502/45-13-00
NISSAN PRAIRE MINIVAN, 1988 r.. 2000 ccm, wtrysk, biały. •
7.000 zł. Kalisz, tel. 062/760-01-05.0503/99-82-70
NISSAN PRIMERA. 1991 r.. 165 tys. km, 2000 cćm, 16V, kolor 
grafitowy, ABS, szyberdach, hak, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
RO, alum. felgi, -12.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-77-93, 
0609/47-98-33
NISSAN PRIMERA GT, 1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalik, 150 KM, eiektr. otw. szyby, szyberdach, lusterka, ABS, 
kubełkowe fotele, alum. felgi, wspom. kierownicy, centr. zamek, 
oryg. RO, pełna dokumentacja, stan bardzo dobry, - 14.500 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-27-96 - 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 167 tys. km. 1600 ccm. 16V, kolor 
grafitowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. antena, RO, 
szyberdach, nowe letnie opony + 4 zimowe, • 14.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-51-23
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 2000 ccm, diesel, grafitowy metalic, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby. RO, centr. zamek, 5-drzwiowy, 
lotka, hak, oszczędny, stan b. dobry, -16.900 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/74441-22
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r, 1600 ccm, 16V, błękitny 
metalic, bez wypadku, 5-biegowy, wspom. kierownicy, welurowa 
tapicerka, spoiler, stan b. dobry, - 12.500 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Kamienna Góra, tel. 0605/5548-22 
NISSAN PRIMERA SLX, 1992 r., 155 tys. km. 1600 ccm, czerwo
ny, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, centralny zamek, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, wspomaganie kierownicy, • 15.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/85044-07 lub 0600/55-1147 
O NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, niebieski 

metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, pełne 
wyposażenie eiektr., szyberdach, • 13.800 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023231

NISSAN PRIMERA, 1992 r., 145 tys. km, 1600 ccm, biały, instal. 
gazowa, nie składany, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, 
lakierowane zderzaki, - 17.500 zł. Lubin, tel. 076/846-78-35 po 
18,0602/29-2841
NISSAN PRIMERA SLX, 1992 r., 167 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, I właściciel, w kraju od 7 lat, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie kier., dzielone tylne siedzenia, el. otw. 
szyberdach, alum. felgi, koła zimowe kpi., bagażnik dachowy, hak, 

„ alarm, Ro Panasonic, garażowany, zadbany, - 16.000 zł. Wał- 
' brzych, tel. 074/840-60-17 wieczorem 

NISSAN PRIMERA. 1992 r., 167 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, reg. 
kierownica, centr. zamek, immobilizer, dzielona kanapa, hak, -
13.900 zł. Wrocław, tel. 071/314-1448 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, w kraju od tygodnia, -16.500 zł. Lesz
no, tel. 0609/45-99-56
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1993 r., 174 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, 16V, szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, el. wysuwana antena, radio, welurowa 
tapicerka, wspomaganie, po przeglądzie, -14.700 zł. Rawicz, tel. 
065/54541-72,0605/23-94-85
NISSAN PRIMERA SLX, 1993 r, 150 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/35246-08,0601/17-30-96
NISSAN PRIMERA SEDAN. 1993/94 r.. 88 tys. km, 1600 ccm, 
16V, srebrny metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, immobilizer, I właściciel, bez

wypadku, sprowadzony w całości, - 16.800 zł. Wałbrzych, tel 
074/845-83-16
NISSAN PRIMERA LX, 1994 r., 131 tys. km, 1600 ccm. benzyna.
16V wspomaganie, reg. kierownica, welurowa tapicerka, RO, nowe 
opony, koła zimowe, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -18 200 zl. 
Legnica, tel. 076/85647-66,0603/78-79-36 .
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, alum. felgi, alarm, wszystkie el. dodatki, RM, bagaż
nik dachowy, stan b. dobry, - 22.000 zł lub zamienię na mniejszy. 
Legnica, tel. 076/722-34-90 wieczorem, 0603/4848-88 
NISSAN PRIMERA SLX, 1994 r.. 94 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, sprowadzony w całości w 96 r., automatic, ABS, 
el. otw. szyby, szyberdach, podgrzewane lusterka, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, radio, stan b. dobry, - 20.500 zł (możliwe raty 
przez komis). Wrocław, tel. 0607/36-28-29 
NISSAN PRIMERA KOMBI. 1994 r.; 121 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
zielony melalic, regulowane lusterka, centralny zamek, Mul-T-Lock, 
immobilizer, welurowa tapicerka, -15.500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/81547-74
NISSAN PRIMERA. 1994/95 r.. 148 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, we
lurowa tapicerka, immobilizer, pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, -
22.500 zł. Rudna. teł. 076/749-39-12.0601/58-68-15 
NISSAN PRIMERA KOMBI. 1995 r., 108 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, szary metalic, ABS, centralny zamek, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 28.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-11-86
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 81 tys. km, 2000 ccm. 16V, czerwo
ny, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, 2 poduszki pow., kli
matyzacja, el. otw. szyby, reg. kierownica, alum. felgi, stan b. do
bry, - 27.800 zł lub zamienię na diesla. Wałbrzych, tei. 
074/84249-68,0606/2348-26
NISSAN PRIMERA, 1996 r.. 104 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, klimatyzacja, bogate wyposażenie, spoiler, do
datkowe światło .stop’ , RM z panelem, drewniane wykończenia, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 
071/783-80-77,0608/37-05-75.
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, stalowy 
metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek, 
radioodtwarzacz, wspomaganie, 5-drzwiowy, pełna dokumentacja, 
ks. serwisowa, - 28.500 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0501/70-09-90
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm, turbo D, czer
wony, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, alum. 
felgi, spoiler tylny, ABS, RO, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. do
bry, • 30.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61.0606/48-3041 
NISSAN PRIMERA SLX, 1998 r.. 66 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
srebrny metalic, klimatyzacja, centr. zamek, poduszka pow., el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, immobiiizer (fa
bryczny), alarm, RO Nissan + 4 głośniki, kompl. opon zimowych, 
hak fabryczny, welurowa tapicerka, nowy przegląd, I właściciel w 
kraju, - 30.200 zł lub zamienię na Mercedesa C-kłasse, diesel z 
dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/843-56-62 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1999 r., 70 tys. km, 2000 ccm, TD, 
pertowozielony metalic, 4 poduszki powietrzne, 4 el. otw. szyby, 
klimatronic, wspomaganie, RM, ABS*, halogeny, alum. felgi, relin
gi dachowe, 5 zagłówków, roleta, c. zamek + pilot, el. reg. świateł, 
immobilizer, ks. serwisowa, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, faktura VAT, - 52.000 zł. Gołańcz, tel. 067/261-51-07, 
067/261-17-62
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 60 tys. km, 1800 ccm. granatowy 
metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, eł. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, komputer, podgrzewane fotele, radio + 6 głośników, 
welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, halogeny, kupiony w 
salonie, serwisowany, - 49.500 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/862-77-03
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 2000 ccm, TD, biały, ABS, klimaty
zacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, welur, 
alarm, alum. felgi, radioodtwarzacz, chromowane klamki, stan ide
alny, 4 elementy do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, - 34.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 
0607/58-17-17
NISSAN SERENA, 1994/95 r., 93 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy, 130 KM, 7-osobowy, wspomaganie kier., hamulców i 
sprzęgła, centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, 2 x szyberdach, stan idealny, - 28.900 zł lub zamienię na oso
bowy. Jelenia Góra, tel. 075/75548-54 
NISSAN SERENA CARGO, 1998 r., 53 tys. km, 2300 ccm, die
sel, wiśniowy metalic, poduszka powietrzna, klimatyzacja, centr. 
zamek + pilot, wspomaganie, podgrzewane fotele, bez wypadku, 
obustronnie rozsuwane boczne drzwi, - 32.000 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/738-36-25,0606/21-1147 
NISSAN SUNNY B11,1982 r.. 270 tys. km, 1500 ccm, Pb/, srebr
ny, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, dzielone tylne siedzenia, 
nowe: pierścienie, pasek rozrządu, pompa paliwa, tarcza sprzę
gła, blacharka do remontu, -1.450 zł. Legnica, tel. 076/855-26-32 
wieczorem
NISSAN SUNNY SEDAN, 1985 r., 19 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
kolor szałwiowy, 4-drzwiowy, po lakierowaniu, przegląd do 04.2002 
r, - 5.300 zł lub zamienię. Jugowice, gm. Walim, tel. 074/845-32-10 
NISSAN SUNNY, 1985 r., 378 tys. km, 1100 ccm, diesel, zielony 
metalic, nowe progi, podłużnice do lakierowania, maska i drzwi 
po remoncie blacharskim, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-59-71, 
0501/81-53-20
NISSAN SUNNY, 1986 r., 1700 ccm, diesel, biały, sedan, 4-drzwio
wy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 3.900 zł lub zamienię 
na Poloneza. Krotoszyn, tel. 062/725-32-39,0608/76-3943 
NISSAN SUNNY B11,1987 r., 1300 ccm, czerwony, kombi. inst. 
gazowa, - 3.400 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/878-24-81 
NISSAN SUNNY GTI, 1987 r., 163 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
16V, seledynowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierow
nica, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, przegląd do 02.2002 r., blokada zapłonu, stan b. dobry,
- 7.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-33-75 po godz. 17 
NISSAN SUNNY COUPE, 1989 r„ 100 tys. km. 1300 ccm, GTI, 
16V, czerwony, wspomaganie, kubełkowe fotele, spoilery, • 8.300 
zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 0501/35-98-74 
NISSAN SUNNY, 1989 r. szyberdach, alum. felgi, stan dobry, -
4.500 zł. Wrocław, teł. 071/361-25-54 po godz. 20,0502/04-61-80 
NISSAN SUNNY B 12.1990 r.. 1600 ccm, benzyna, biały, 2-drzwio
wy, 5-biegowy, na białych tablicach -1.000 DEM. Bogatynia, tel. 
0602/81-23-32
NISSAN SUNNY, 1990f., 133 tys. km, 1681 ccm, diesel, metalic. 
garażowany, 5-drzwiowy, pełna dokumentacja, 2 zagłówki, stan 
dobry, • 11.000 zł lub zamienię na diesla, do 1995 r.. może być 
uszkodzony. Bolków, tel. 075/741-37-81 
NISSAN SUNNY. 1990 r.. 102 tys. km, 1400 ccm, 12V, biały, in
stalacja gazowa, 5-drzwiowy, • 10:800 zl. Kalisz, tel. 
062/76441-32,0604/08-36-62
NISSAN SUNNY SEDAN, 1990 r., 125 tys. km, 1400 ccm. biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, I właściciel, dzielona tylna 
kanapa, stan b. dobry, • 11.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-37-22
NISSAN SUNNY N13, HATCHBACK. 1990 r.. 170 tys. km. 1600 
ccm, 12V, granatowy metalic, 3-drzwiowy, I właściciel w kraju, 
RO Blaupunkt, serwisowany, stan b. dobry, - 9.900 zł. Oława, tel. 
0601/5741-94
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, na' 
zachodnich tablicach • 1.100 DEM. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
O NISSAN SUNNY SEDAN, 1991 r., 141 tys. km, 1700 

ccm, diesel, srebrny metalic, 4-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, szyberdach, nowe opony, serwisowany, 
stan idealny, • 12.900 zł. Wrocław, tel. 
0603/39-55-24 01028451

NISSAN SUNNY N-13,1991 r., 165 tys. km, 1600 ccm, 12V, ben
zyna, czerwony, 95 KM, sedan, wersja fińska, wspomaganie, pod
grzewane fotele, wycieraczki na reflektorach, garażowany, - 9.500 
zł. Lubin, tel. 076/84447-95,0605/74-07-85 
NISSAN SUNNY, 1991 r., 124 tys. km. 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, zadbany, -11.800 zł. Wrocław, tel. 071/36149-11 
NISSAN SUNNY, 1991/92 r., 121 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, welurowa tapicerka, nov  ̂model, oryg. lakier, RM + 4 
głośniki, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, • 11.900 zł 
lub zamienię, możliwe raty, (zwolnienie z opłaty skarb.). Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
NISSAN SUNNY N-14,1991/92 r., 137 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
granatowy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, RO, el. reg. reflek
tory, kpi. dokumentacja, -13.500 zł. Lubin, tel. 076/847-24-75 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 160 tys. km. 1600 ccm. benzyna, srebr
ny, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, dzielona tylna ka
napa, 4 zagłówki, reguł, fotele, RO, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, -
14.500 zł (możliwe raty lub zamiana). Leszno, tel. 065/520-18-32 
NISSAN SUNNY, 1992 r„ 96 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 
nowszy model, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, wspomaganie kier., obrotomierz, alarm, dzie
lone tylne siedzenia z zagłówkami, hak, ciemne szyby, stan b. 
dobry. -12.300 zł. Wrocław, tel. 071/325-06-14,0501/95-76-59 
NISSAN SUNNY. 1993 r.. 85 tys. km, 1400 ccm, 16V, biały, wspo
maganie kier., zadbany, stan techn. idealny, • 12.300 zł. Wrocław, 
tei: 0607/54-18-91,071/782-85-60
NISSAN SUNNY KOMBI, 1993 r., 120 tys. km, 1200 ccm. diesel.
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czerwony, na zachodnich tablicach - 3.800 DEM. Wrocław, tel. 
0609/28-01-58
NISSAN SUNNY, 1993 r., 119 tys. km, szary metalic, S drzwiowy, 
kpi. opon zimovfych, stan b. dobry, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-44-46
NISSAN SUNNY, 1994 r., 100 tys. km, czamy, kupiony w salonie, 
garażowany, 5-drzwiowy, hatchback, alarm, centralny zamek ste
rowany pilotem, RO, * 18.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-23*32, 
0604/70-99-07
NISSAN SUNNY, 1994 r., 112 tys. km, 1400 ccm, 16 V, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierownica, dzielona ka
napa, I właściciel w Polsce od 97 r., udokum. pochodzenie, zdję
cia, opony zimowe, stan b. dobry, -16.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/591-90-49,0602/63-30-41
NISSAN SUNNY, 1994 r., 69 tys. km, 2000 ccm. diesel, morski
metalic, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, radio + 4 głośniki, -
18.700 zł. Ostrów Wlkp., teł. 062/738-01-76
NISSAN SUNNY KOMBI, 1997 r., 2000 ccm, diesel, niebieski
metalic, bez wypadku, - 26.300 zl. Lwówek Śląski, tel.
0607/61-21-41

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

OLTCIT
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 73 tys. km, 1130 ccm, benzyna, 
srebrny metaGc, RM, stan opon dobry, przegląd do 08.2001 r., bez 
wypadku, welurowa tapicerka, stan dobry, - 1.700 zł. Mąkolno, 
gm. Złoty Stok, tel. 074/817-76-77
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 53 tys. km, 1100 ccm, srebrny
metalic, konserwacja, nadkola, stan dobry, • 2.700 zł lub zamienię
na mniejszy. Lubnów, tel. 074/819-91-09
OLTCIT CLUB. 1992 r. stan b. dobry, • 2.500 zł. Wrocław, tel.
071/357-89-67
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 48 tys. km, 1100 ccm, srebrny 
metalic, pokrowce .miś*, RO, garażowany, zadbany, stan b. do
bry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-22-13 
OLTCIT CLUB, 1993 r., - 2.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-84-30,0603/63-12-64

O PEL
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

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

OPEL ASCONA B, 1977 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalic, stan nadwozia dobry, stan silnika b. dobry, po remoncie, 
-1.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-75-41,0606/73-95-64 
OPEL ASCONA B, 1978 r., 1600 ccm. czerwony, 2-drzwiowy, hak, 
obrotomierz, - 1.200 zł. Gostyń, tel. 065/572-54-68 
OPEL ASCONA, 1979 r., 1300 ccm, OHC, benzyna, turkusowy, 
inst. gazowa, hak, szyberdach, pokrowce, RO, techn! sprawny, 
przegląd do 10.2001 r., w ciągłej eksploatacji, błacharka do po
prawek, + części, • 1.500 zł. Głuszyca, teł. 074/845-91.-65 po 
godz.15
OPEL ASCONA 1981 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
nozielony, insL gazowa, stan dobry, atrakc. wygląd, hak, RM, -
I.900 zł. Oleśnica, tel. 0603/75-55-31
OPEL ASCONA SEDAN, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zloty metalic, 
szyberdach, alum. felgi, hak, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. doku
mentacja, do wymiany częściowo błacharka, stan dobry, - 3.200 
zł. Raciborowice Górne, tel. 076/818-97-37 
OPEL ASCONA 1982 r., 1600 ccm, OHC, benzyna, brązowy,
4-biegowy, 4-drzwiowy, hak, RM, w ciągłej eksploatacji, - 2.000 zł 
lub zamienię na Rata 126p. Gostyń, tel. 065/572-54-55
OPEL ASCONA SEDAN, 1982 r., 1300 ccm, benzyna instal. ga
zowa. 4-drzwiowy. - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0605/20-69-30 
O PEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, srebrny metalik, atrakcyjne 
aium. felgi 15", instalacja gazowa, halogeny, sportowy ukł. wyde
chowy i kierownica, - 4.700 zł. Poznań, tel. 061/823-29-06 
OPEL ASCONA SEDAN. 1983 r., 1600 ccm na białych tablicach 
- 240 DEM. Gubin. tel. 0607/54-41-29 
OPEL ASCONA C, 1983 r., 98 tys. km, 1600 ccm, niebieski meta
lic, alarm + pilot 5-biegowy, silnik sprowadzony z Niemiec (w 2000 
r. z dokumentacją), RO, stan b. dobry, pilne, - 3.600 zł. Wrocław, 
teL 0502/31-58-47
OPEL ASCONA C, 1983 r, 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, brą
zowy, 5-drzwiowy, zarejestrowany, błacharka i lakier do drobnych 
poprawek, stan ogólny dobry, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/354-58-34 po 20.0501/72-20-10 
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1300 ccm, OHC. srebrny 
metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. sprawny, orygi
nalny lakier, błacharka do drobnych poprawek, - 2.150 z ł , do 
uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 1800 ccm, benzyna + gaz, czer
wony, pełny wtrysk, inst. gazowa, hak hol., 2 nowe opony, -4.700 
zł. Bolków, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/17-95-67 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, czerwony, błacharka w do
brym stanie, 5-drzwiowy. 2-letnia inst. gazowa, zarejestrowany, 
stan dobry, -3.200 zł. Wałbrzych, teł. 074/847-76-72 
OPEL ASCONA 1985 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy, stan do
bry, na zachodnich tablicach - 2.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-54-41,0606/41-49-67 (k00084)
OPEL ASCONA, 1986/87 r., 1300 ccm, biały, hatchback, Odrzwio
wy, bez wypadku, stan idealny, - 1.200 zł. Zielona Góra, tel. 
068/385-57-73,0601/76-56-97
OPEL ASCONA, 1986/95 r., 1700 ccm, TD, czerwony, silnik od 
Opla Astry, po remoncie blacharki, 2 nowe opony, radio, zadbany, 
garażowany, - 6.800 zł. Świdnica, tel. 074/852-44-51 
OPEL ASCONA S. 1986/96 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, wersja sportowa, 5-drzwiowy, instalacja gazowa, hak. 
szyberdach, RO, alum. felgi + 4 dodatkowo, 5-biegowy + skrzynia
5-biegowa (do remontu), - 5.300 zł. Rząsiny, tel. 075/784-40-83 
lub 0608/16-68-66
OPEL ASCONA, 1987 r.. 1600 ccm, diesel na białych tablicach, 
stan b. dobry, - 2.300 zł. Bolesławiec, tel. 0604/31-95-85 
OPEL ASCONA GTI, 1988 r., 1800 ccm, OHC, benz. + gaz, gra
natowy metalic, w kraju od 1996 r., garażowany, 5-drzwiowy, ku
bełkowe fotele, el. reg. lusterka, hak, stan dobry, - 6.500 zł. Stara 
Góra, tel. 065/543-33-14,0607/41-40-70 
OPEL ASCONA GSi. 1988 r.. 2000 ccm, wtrysk, czerwony, 
4-drzwiowy, obniżony, aluminiowe felgi, na zachodnich tablicach • 
2.300 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r„ 160 tys. km. 1800 ccm, czerwo
ny, alarm, stan dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
OPEL ASCONA 1989 r., 1600 ccm, biały, szyberdach oryginalny 
z roletą, welurowa tapicerka, wspomaganie kierownicy, hak, stan 
b. dobry, - 4.300 zl lub zamienię na busa lub Tarpana diesla. Po
lkowice, tel. 076/847-92-17,0605/34-19-21 
O  OPEL ASTRA KOMBI, 118 tys. km, 1700 ccm, TDi, 

biały, wspomaganie, 2 poduszki pow., szyber
dach, oryg. RM, relingi dachowe, roleta, dodat
kowe światło „stop”, el. reg. reflektory, sprowa
dzony i oclony w całości (w 5.2001 r.), bez wy
padku, po przeglądzie tech., zarejestrowany, stan 
idealny, - 18.900 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-69-57,0609/29-02-07 84015711

OPEL ASTRA KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, turkusowy 
metalic, do sprowadzenia z Niemiec, cena 2.500 DEM ł  cło, na 
gotowo - 9.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
OPEL ASTRA KOMBI, 1991 r. relingi dachowe, wspomaganie, 
centr. zamek, RO, welurowa tapicerka, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, -13.300 zł. Ząbkowice Śląskie, teł. 0600/55-05-84 
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, per- 
łowoniebieski metalic, sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, RM + 
głośniki, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, stan idealny, -
II.600 zł. Bolesławiec, teł. 075/732-36-91,0601/70-56-89 
OPEL ASTRA KOMBI, 1991/92 r., 102 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, bez wypadku, centr. zamek, relingi dachowe, welurowa 
tapicerka, RM, stan b. dobry, • 12.800 zł (kupujący nie płaci po
datku). Rawicz, tel. 0604/97-38-95

OPEL ASTRA SKŁADAK, 1991/94,r.. 176 to . km, 1400 ccm, ben- 
zyna.^perlowobordowy metalic, szyberdach, 5-drzwiowy, nowy la
kier, ukł. wydechowy i tarcze hamulcowe, zderzaki i lusterka w 
kotórźS nadwozia, • 12.700 zl. Głogów, lei. 0606/55-02-60 ■
O  OPEL ASTRA, 1992 r., 133 tys. km, 1600 ccm, gra

natowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, - 14.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-00-93 87022801

OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, wspo
maganie, szyberdach, stan b. dobry, zadbany, -13.600 zł. (możli
we raty) lub zamienię. Legnica, teł. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy, 
5-drzwiowy, alarm ♦ pilot, centr. zamek, -12.800 zł. Rawicz, tel. 
065/547-48-11 po godz. 20,0604/94-24-50 
OPEL ASTRA GT, 1992 r., 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, benzy
na, morski metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot + alarm, 
szyberdach, silnik 106 KM, el. reg. reflektory, kubełkowe fotele, 
kubełkowe fotele, komputer, el. otw. szyby, obrotomierz, kpi. do
kumentacja, -13.200 zł. Syców, teł. 062/785-37-09 
OPEL ASTRA GSI, 1992 r„ 2000 ccm, czerwony, alum. felgi, szy
berdach, ABS, komputer pokładowy, -16.400 zł (do uzgodnienia). 
Wrocław, teł. 071/346-19-38,0606/16-50-75 
O  OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 163 tys. km, 1600 

ccm, wtrysk, ciemny metalic, stan b. dobry, wspo
maganie, szyberdach, alarm, centr. zamek, role
ta, relingi dachowe, RO, -12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-53-39,0604/41-20-19 02023201

OPEL ASTRA, 1992 r., 1800 ccm, czerwony, komplet opon zimo
wych, fotele kubełkowe, eł. otw. szyberdach i el. wysuwana ante
na, zadbany, • 14.600 zł. Bierutów, teł. 0608/62-62-84 
OPEL ASTRA, 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwony 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, radioodtwarzacz, zderzaki w 
kolorze nadwozia, możliwość sprzedaży na raty, -14.000 zł. Bra
lin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
OPEL ASTRA GT, 1992 r„ 1600 ccm, benzyna, czamy, stan do
bry, -12.500 zł. Gościszów, tel. 075/736-75-82 
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 118 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśnio
wy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, zadbany, stan b. dobry, -14.800 zł lub zamienię. Góra, 
tel. 065/543-28-78,0606/44-28-11
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, dzielona tylna kanapa, blokada skrzyni 
biegów, centr. zamek, alarm, kpi. opon zimowych na felgach, - 
13.000 zł lub zamienię na droższy, do 30.000 zł. Jelenia Góra, teł. 
075/755-37-36
OPEL ASTRA GT, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RM, bez wypad
ku, • 11.600 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91.0605/63-27-78 
OPEL ASTRA, 1992 r. 5-drzwiowy, - 11.800 zł. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
OPEL ASTRA SEDAN, 1992 r., 75 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 
centr. zamek, ABS, alarm, szyberdach, RM, książka serwisowa, 
sprow. w całości, stan b. dobry, • 14.500 zł. Lwówek Śl., tel. 
075/782-23-08.0607/79-39-76
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, RM, el. reg. reflektory, zadbany, pełna dokumenta
cja, oszczędny, -13.600 zł. Lwówek Śląski, teł. 0606/25-43-28 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 158 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku, wspomaganie 
kier., ABS, hak, kpi. kół z oponami zimowymi, ciemne szyby - 
4.200 DEM. - 13.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/63-01-69, 
0607/06-07-44
OPEL ASTRA, 1992 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, sprowadzony w całości, I właściciel, centr. zamek, szy
berdach, alum. felgi, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., obrotomierz, 
stan techn. b. dobry, -12.600 zł lub zamienię na inny, do 2.500 zł. 
Marciszów, teł. 075/741-01-73,0607/50-90-45 
OPEL ASTRA, 1992 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, relingi dachowe, alarm + 2 piloty, 
RO + głośniki, el. reg. reflektory, el. wysuwana antena, bez wy
padku, garażowany, stan b. dobry, - 12.800 zi. Olszyna, tel. 
075/721-25-43
OPEL ASTRA, 1992 r., 130 tys. km,' 1400 ccm, kolor wiśniowy, 
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, - 12.500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-17-78
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 123 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
ABS, RM, wspomaganie, immobilizer, szyberdach, spoilery, spor
towa kierownica i zawieszenie, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 
16.500 zł. Rawicz, teł. 0601/93-24-39 
OPEL ASTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, wspomaganie, ABS, szyberdach, centr. zamek, • 13.900 
zł. Rawicz, tel. 065/546-47-49,0606/51-38-01 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 99 tys. km, 1600 ccm. wtrysk bez 
wypadku, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, relin
gi dachowe, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, -12.800 zł (kupu
jący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 0604/97-38-95

OPEL ASTRA, 1992 r., 150 tys. km, 1700 ccm, TDi, kolor wiśnio
wy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie, alum. felgi, RM, welurowa tapicerka, dodatkowe światło .stop’ , 
koła zimowe, -14.900 zł. Syców, teł. 062/582-01-91 
OPEL ASTRA, 1992 r., 132 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czamy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, RM, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, alum. felgi, - 12.900 zł. Syców, tei. 
062/785-30-70,0605/38-05-59
OPEL ASTRA, 1992 r., 93 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny. 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, immobilizer, w kraju 
od 6 miesięcy; radioodtwarzacz z RDS, zadbany, -14.000 zł. Śro
da Śląska, tel. 0602/32-16-99
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 145 tys. km, 1680 ccm, TDi, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., szy
berdach, relingi, alum. felgi, RO, -15.500 zł. Środa śląska, tel. 
071/317-49-74
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1700 ccm, diesel, biały, wspoma
ganie, eł. reg. reflektory, -13.900 zł. Turek, tel. 063/289-45-19, 
0600/22-07-29
OPEL ASTRA, 1992 r., 129 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, immobilizer, centralny zamek + pilot, 
alarm, bez wypadku, sprowadzony w całości, el. reg. reflektory, - 
13.400 zł. Wałbrzych, teł. 0607/74-06-53 
OPEL ASTRA, 1992 r., 135 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, spro
wadzony w całości, w kraju od tygodnia, radioodtwarzacz, zadba
ny, 3-drzwiowy, po przeglądzie, pełna dokumentacja, kpi. opon 
zimowych, -11.400 zł. Wrocław, tel. 0607/30-23-42 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, turkusowy metalic, 
3-drzwiowy, w kraju od tygodnia, bez wypadku, -12.700 zł. Wiro- 
cław, teł. 0601/70-49-98
O  OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 1700 ccm, TDI, 

niebieski metalic, wspomaganie, alum. felgi, re
lingi dachowe, RM, centr. zamek na pilota, alarm, 
stan idealny, • 15.800 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-49-74,0607/25-79-43 01028491

OPEL ASTRA, 1992/93 r., 92 tys. km, 1400 ccm, benzyna, perło
wy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, serwisowany, 
RM, sprowadzony z Niemiec, oryginalny lakier, książka serwiso
wa, nowy akumulator, -14.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-65-66, 
0608/35-62-25
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 92 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
perłowowiśniowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestro
wany, bez wypadku, oryg. lakier i przegląd, I właściciel, kpi. doku
mentacja, 54>iegowy, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, szy
berdach, centralny zamek, roleta, relingi, obrotomierz, bez koro
zji, stan idealny, -14.500 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamien
na Góra, tel. 0606/23-66-76
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, fioleto
wy, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wypadku, 
oryg. lakier i przebieg, I właściciel, kpi. dokumentacja, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, oryg. RM + głośniki, zagłówki - 4 szt., serwisowa
ny, oszczędny, bez korozji, stan idealny, -13.800 zł (możliwe raty) 
lub zamienię. Kamienna Góra, teł. 0606/23-66-76 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 109 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, RM + 6 głośników, książka serwisowa, w kraju od 
tygodnia, stan idealny, - 13.900 zi. Rawicz, tel. 065/546-33-22, 
0606/30-78-94
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 106 tys. km, 1600 ccm, perłowobordo- 
wy, sprowadzony w całości, 2 dni w kraju, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, RM, atermiczne szyby, 
el. reg. reflektory, • 14.300 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r., 118 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
błękitny, sprowadzony w całości, w kraju 4 dni, bez wypadku, ważny 
przegląd, wspomaganie, centr. zamek, RM + 6 głośników, eł. reg.

reflektory, stan idealny, -14.800 z} (kupujący nie płaci podatku). 
Rawicz, tel. 0604/25-21-51 *  ' f
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 80 tys. km, 1400 ocm, wtrysk, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, w kraju od 1 dnia, bez wypadkiCpoprzeglą
dzie w Polsce oraz w Niemczech, oryginalne radio, atermiczne 
szyby, el. reg. reflektory, stan Idealny, - 14.600 zł. Rawicz, tel. 
0607/09-45-04'
OPEL ASTRA GLS. 1992/93 r., 91 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
perfowobordowy metalic, bez wypadku, alum. felgi, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, obniżony, sportowa kierownica i tłu
mik, stan idealny, • 14.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, 
tel. 065/546-52-76,0605/40-95-94 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r.. 175 tys. km. 1600 ccm. niebie
ski, wspomaganie kier., I właściciel, centr. zamek + alarm i pilot, 
el. reg. reflektory, bez wypadku, siatka grodziowa, RO Pioneer, 
stan b. dobry, • 13.900 zł. Rudzica, gm. Lubań, woj. jeleniogór
skie. tei. 0 0̂5/08-32-24
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 126 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, obrotomierz, moc silnika 82 KM, el. reg. reflektory, 
RM, welurowa tapicerka, odcięcie zapłonu, dzielone tylne siedze
nia, fotele kubełkowe, wersja GT, kpi. dokumentacja, I właściciel, 
- 11.800 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-26, 
0606/32-06-40
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
hak, halogeny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomizer, roleta, radio
odtwarzacz, sprowadzony w całości, w kraju od roku, bez wypad
ku, garażowany, zadbany, stan b. dobry, serwisowany, -14.500 zł 
lub zamienię na Opla Combo, Skoda Pick-Up. Szprotawa, tel. 
068/376-43-21
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, Złoty metalic. 
szyberdach, wspomaganie, immobilizer, 3-drzwiowy, w kraju od 2 
mies., możl. raty, -12.900 zł lub zamienię na tańszy. Trzebnica, 
tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
OPEL ASTRA CD, 1992/96 r., 127 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, Mul-T-Lock, wszystkie el. dodatki, RM + 
6 głośników, garażowany, kpi. dokumentacja, 3-drzwiowy, zadba
ny. -14.500 zł. Gryfów SI., tel. 075/781-27-72,0602/74-83-45
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OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, 4-drzwiowy, szyberdach, radio, stan idealny, w kraju od 
tygodnia. -15.300 zł. Syców, teł. 062/785-35-30,0606/37-88-48 
OPEL ASTRA GSI. 1993 r.. 96 tys. km, 1800 ccm. 16V, ECO- 
TEC, DOHC, granatowa perła, silnik 136 KM, komputer, ABS, alum. 
felgi, serwo, centr. zamek, kubełkowe fotele, fabrycznie ospoile
rowany, sportowy tłumik, I właściciel w kraju, stan techn. b. dobry, 
-17.800 zł. Wrocław, tel. 071/336-22-38.0601/32-55-87 
O  OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, szary 

metalic, wersja CD, wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, szyberdach, bez wypadku, -15.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87002311

OPEL ASTRA, 1993 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, RO, pod. po
wietrzna, w kraju od 7 mies., bez wypadku, zadbany, -14.300 zł. 
Babimost, tel. 068/351-11-37
OPEL ASTRA KOMBI, 1993-r., 138 tys. km, diesel, zielony meta
lic, wspomaganie, I właściciel, sprowadzony w całości, -14.000 
zł. Brzeg Dolny, teł. 071/319-97-56 
OPEL ASTRA. 1993 r., 1600 ccm, wtrysk wspomaganie, szyber
dach, alum. felgi, kubełkowe fotele, skórzana kierownica, 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 wy
padku, sprowadzony w całości, - 14.200 zł. Dobroszyce, tei. 
071/311-41-83
OPEL ASTRA, 1993 r.. 138 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, ABS,-szyberdach, wspomaganie, pod. powietrzna, hak, RO, 
stan techn. b. dobry, -14.500 zl. Głogów, teł. 076/834-74-74 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r., 150 tys. km. 1800 ccm. czerwony,

dużo dodatków, stan b. dobry, -13.700 zł lub zamienię na Fiata 
126p albo Cinquecento. Głuszyca, tel. 074/845-90-86 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r., 125 tys. km, 1400 cćm, wtrysk, 
żółty, bez wypadku, zdjęcia, RO, ABS, w kraju od 03.2001 r., kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, stan b. dobry, -14.600 zł lub za
mienię na tańszy. Gostyń, teł. 065/572-65-71,0604/33-86-50 
OPEL ASTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
5-drzwiowy, nowe opony, w kraju 6 miesięcy, stan b. dobry, -15.000 
zł. Kamienna Góra, teł. 075/645-14-68 po godz. 20 
OPEL ASTRA, 1993 r, 77 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, RO Błaupunkt + 4 głośniki, el. reg. reflektory, kom
plet opon zimowych, zadbany, kpi. dokumentacja, • 14.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-50-28 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 139 tys. km, 1700 ccm. TDi, bor
dowy, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku, RM, stan dobry 
- 5.000 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-75,0607/30-64-13 
OPEL ASTRA GLS, 1993 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku, 
5-drzwiowy, centr zamek, welurowa tapicerka, książka serwiso
wa, halogeny, RM, koła zimowe, stan b. dobry - 3,800 DEM. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-29-75,0607/30-64-13 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r.. 1600 ccm ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, RM, roleta, 2 tygodnie w kraju, • 13.900 zł. Procho
wice. tel. 076/858-51-97.0608/36-93-22 
OPELASTRA. 1993 r.. 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, granatowy 
metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, ważny przegląd, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, 5-drzwiowy, atermiczne szyby, 
stan idealny, -15.950 zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 
0604/25-21-53
OPELASTRA, 1993 r., 112 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, RM, szyberdach, welurowa 
tapicerka, nie eksploatowany, w kraju od 3 miesięcy, -15.000 zł. 
Sępów, gm. Złotoryja, tel. 076/878-13-04 
OPEL ASTRA, 1993 r., 98 tys. km, 1400 ccm, czerwony, insL 
gazowa, radio, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, -15.500 zł. Sy
ców, teł. 062/785-25-37
OPELASTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, morski me
talic, 4-drzwiowy, alarm, immobilizer, centr. zamek, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, RO, przegląd do 02.2002 r., garażowa
ny, zadbany, • 15.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-06-05, 
0604/11-43-29
OPEL ASTRA i, 1993 r., 115 tys. km, 1389 ccm, wtrysk zapłon 
iskrowy, 3-drzwiowy, katalizator, el. reg. reflektory, dzielone i roz
kładane tylne siedzenia, RO + 6 głośników, hak, alarm, garażo
wany, stan dobry, przegląd do 01.2002 r., wymienione amortyza
tory i sprężyny zawieszeń, • 13.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-65-22
OPEL ASTRA. 1993 r.. 130 tys. km. 1700 ccm. diesel, biały, 
5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia od wersji GSi, weluro
wa tapicerka, 6 głośników, dzielona kanapa, halogeny, stan b. 
dobry, zadbany. • 17.000 zł. Wrocław, teł. 325-8066,0609/47-10-70 
OPELASTRA KOMBI CD. 1993 r.. 140 tys. km. 1600 ccm. bordo
wy, ABS, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, alarm ♦ pilot, RO 
Błaupunkt, podgrzewane, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, szy
berdach, reguł, pasy, roleta, relingi djachowe, siatka, sprowadzo
ny w całości, bez wypadku, garażowany, - 16.500 zł. Zawidów, 
tel. 075/777-60-00,0607/45-43-17 
OPELASTRA GL, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grafi
towy metalic, bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, RO Błaupunkt, zadbany, nie eks
ploatowany w kraju, odony, stan idealny, -14.300 z ł, kup. zwołn. 
z opt. skarbowej. Żary, lei. 068/470-18-02. 0503/0340-92 
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, 
granatowy metalic, centr. zamek, RM, relingi dachowe, reguł, fo

tel kierowcy, obrotomierz, reg. kierownica, wspomaganie, książ
ka serwisowa, oclony w całości, I właściciel, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 17.600 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75,0608/10-08-32
OPEL ASTRA, 1993/94 r, 60 tys. km, 1600 ccm, morski metalic, 
3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, el. reguł, reflektory, im
mobilizer, RO EUaupunkt, -15.000 zł. Jawor, tel. 076/871-13-89 
OPEL ASTRA, 1993/94 r.. 160 tys. lim. 1700 ccm. TDi. perto- 
wogranatowy, wspomaganie, obrotomierz, dodatkowe światło 
.stop’ , RO ♦ głośniki, po wymianie paska rozrządu, bez wypadku, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -18.000 zł lub zamienię. Niem
cza, teł. 074/837-68-26
OPEL ASTRA GLS SEDAN, 1993/94 r., 108 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, wspomaga
nie, szyberdach, ABS, welurowa tapicerka, RM, el. reg. reflektory, 
sprowadzony w całości, stan idealny, - 16.300 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76,0604/26-53-15 
OPEL ASTRA CL, 1893/94 r., 98 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, w kraju 6 
miesięcy, zadbany, 5-biegowy, szyberdach, el. reg. reflektory, -
13.900 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
OPELASTRA, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 3-drzwiowy, 
centr. zamek, wspomaganie, stan b. dobry, -. 13.900 zł (możliwe 
raty) lub zamienię. Legnica, teł. 0605/28-37-83
OPEL ASTRA, 1994 r., 2000 ccm, błękitny, ABS, szyberdach. 
wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, el. reg. 
i podg. lusterka, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, sprowadzo
ny w całośti z Niemiec, -12.900 zł. Edward Jaśniewski, Wrocław, 
tel. 0603/48-51-94
O OPEL ASTRA GSI, 1994 r., niebieski metalic,. 

wspomaganie, centr. zamek, • 16.700 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023071

OPELASTRA KOMBI. 1994 r.. 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, relingi dachowe, radio, - 12.700 zl. Jasień, 
tel. 0604/89-54-95
OPEL ASTRA CABRIO BERTONE, 1994 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, turkusowy metalic, ABS, wspomaganie, 4 el. otw. szyby, 
alum. felgi, sprowadzony z Niemiec, faktura VAT, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, • 19.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25, 
0603/69-19-06
OPEL ASTRA, 1994 r., 135 tys. km, 1700 ccm, turbo D, Isuzu, 
zielony metalic. 5-drzwiowy. poduszka powietrzna, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek, fotele kubełkowe, halogeny, dodat
kowe światło .stop', stan b. dobry, oryginalny RM, - 19.500 zł. 
Krotoszyn, tel. 0600/38-51-90
OPELASTRA, 1994 r.. 108 tys. km, 1800 ccm, fioletowy metalic, 
pod. powietrzna, szyberdach, wspomaganie kierownicy, alum. felgi, 
obniżony, sportowy układ wydechowy, stan b. dobry, • 18.500 zł 
lub zamienię na Golfa III w tej cenie. Legnica, tel. 0502/29-63-41 
OPELASTRA, 1994 r., 138 tys. km, 1700 ccm, TDi, atramentowy 
metalic, do sprowadzenia z Niemiec, 5-drzwiowy, pełne wyposa
żenie, książka serwisowa, bez wypadku, stan idealny • 6.600 DEM. 
Lwówek Śląski, lei. 075/782-29-75,0607/30-64-13 
OPEL ASTRA, 1994 r.. 95 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, centralny zamek, wspo
maganie kier., szyberdach, aluminiowe felgi, skórzana kierowni
ca, RO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, bez wypadku, 
garażowany, el. reg. reflektory, • 17.200 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-38-80 w. 40, po godz. 16
OPELASTRA, 1994 r., 1400 ccm, biały, radio + 6 głośników, szy
berdach, eł. reg. reflektory, alarm, centr. zamek, reguł, fotel kie
rowcy, dzielona tylna kanapa, opony zimowe, • 15.500 zl. Serby, 
teł.' 076/833-14-89
OPELASTRA KOMBI, 1994 r.. 90 tys. km. 170 ccm, TDI. czerwo
ny, wspomaganie, centr. zamek, alarm, szyberdach, pod. powietrz
na, książka serwisowa, zderzaki w kolorze nadwozia, siedzenia 
profilowane, silnik Isuzu, radio, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-20-89
OPEL ASTRA. 1994 r., 89 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony 
metalic, poduszka pow., szyberdach, RO +- głośniki, alarm + pitol, 
napinacze pasów, dzielone siedzenia, światło .stop’ , końcówka 
wydechu, podnoszone fotele (na korbkę), welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, -16.900 zl. Wrocław, tel. 0501/84-81-52 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r.. 117 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy, poduszka pow., alarm, centr. zamek, Mul-T-Lock, dzie
lona tylna kanapa, opony zimowe, kupiony w salonie, zadbany, -
14.900 zł. Wrocław, tel. 071/343-90-92 do godz. 15.0603/67-22-11 
OPEL ASTRA, 1994 r.. 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., poduszka 
pow., RO. - 15.600 zł. Zielona Góra. tel. 068/327-81-74, 
0606/96-56-62
OPELASTRA, 1994 r., 118 tys. km, 1600 ccm, Si, fioletowy me
talic. 101 KM, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, po
duszka pow., RO + 6 głośników, kubełkowe fotele, ukł. wydecho
wy Remus, 4 zagłówki, stan idealny, - 17.800 zł. Żary, tel. 
068/363-64-17.0602/75-27-17

O G 993999
OPEL ASTRA SEDAN GLS. 1994/95 r.. 86 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, bordowy, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, obroto
mierz, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -16.500 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-58-20,0609/17-18-37 
OPELASTRA KOMBI. 1994/95 r.. 120 tys. km, 1700 ccm. Isuzu. 
turbo D, biały, I właściciel w Polsce, ABS, relingi dachowe, szy
berdach, poduszka pow., wspomaganie kier., reguł, światła, role
ta bagażnika, hak, RO, - 18.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-27-06
OPELASTRA KOMBI, 1994/95 r., 106 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, atramentowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, relingi dacho
we, RM, bez wypadku, sprowadzony w całości, nie eksploatowa
ny w kraju, stan b. dobry. kpi. dokumentacja, -18.500 zł. Sobótka, 
teł. 071/316-21-83,0602/50-64-80 
OPELASTRA, 1994/95 r.. 150 tys. km, 1700 ccm, turbo D, szary 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie kier., centr. zamek, eł. reg. lusterka, el. wysuwana ante
na, radio, welurowa tapicerka. w kraju od tygodnia, I właściciel w 
Niemczech, bez wypadku, sten b. dobry, model 95. - 18.900 zł. 
Zawada, teł. 068/321-31-64
OPELASTRA, 1995 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 100 KM, 
granatowy, klimatyzacja. ABS, wspomaganie kier., welurowa ta
picerka, roleta tylna, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-90-03, 
0601/88-39-93
OPELASTRA, 1995 r., 114 tys. km, 1700 ccm, turbo D, zielony 
metalie, 5-drzwiowy, immobilizer, blokada skrzyni biegów, centr. 
zamek, el. otw. szyby przednie, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, hak, nowe opony, nowe tarcze i klocki ham., komplet kół zimo

wych + 2 dodatkowe koła zapasowe,^ 21.000. zł. Wrocław, tel. 
071/352-21-00,071/373-53-05
O  OPEL ASTRA, 1995 r., 1600 ccm, fioletoWy meta

lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, - 
18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022901

OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, biały, spro
wadzony w całości, bez wypadku, w kraju od 2 dni, 2 poduszki 
powietrzne-, centralny zamek, wspomaganie kier., RO, roleta, re
lingi dachowe, nowy przegląd, pełna dokumentacja, serwisowa
ny, stan idealny, - 18.700 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-00-51, 
0604/88-95-95
OPELASTRA, 1995 r., 1800 ccm, 16V, czarny metalic, klimaty
zacja, ABS, pełne wyposażenie elektryczne, poduszka powietrz
na, wspomaganie kier., centralny zamek, - 20.900 zł. Gryfów Ślą
ski, tel. 075/781-25-68
OPELASTRA, 1995 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 5-drzwiowy, 2 
poduszki pow., szyberdach, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
reg. reflektory, podłokietnik, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, RO + CD i 6 głośników, alum. felgi, garażowany, i właściciel 
w kraju, bez wypadku, stan idealny, - 22.900 zł. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/316-62-15,0606/27-86-96 
OPELASTRA. 1995 r., 90 tys. km, 1700 ccm, turbo D, niebieski, 
wspomaganie, poduszka powietrzna kierowcy, szyberdach, RO, •
20.500 zł. Krobia, tel. 065/571-22-97
OPELASTRA KOMBI. 1995 r.. 1700 ccm, TDi, biały, RO. relingi
dachowe, nie eksploatowany w kraju, przydemnione tylne szyby,
- 21.000 zł. Legnica, teł. 076/862-97-09
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, niebieski
metalic. 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, relingi
dachowe, el. otw. szyby, -18.300 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,
0605/63-27-78
OPEL ASTRA CABRIO, 1995 r., 55 tys. km. 1600 ccm, wiśniowy 
metalic. pełne wyposażenie elektryczne, aluminiowe felgi, - 22.000 
zł. Leszno, tel. 0605/69-32-77
OPEL ASTRA, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, I 
właściciel, pod. powietrzna, centr. zamek, immobilizer. wspoma
ganie kierownicy, 5-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, 
stan idealny. -16.800 zł. Lipniki, teł. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
OPELASTRA KOMBI, 1995 135 tys. km. 1700 ccm. TDi, biały, 
2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, ABS, RM, relingi 
dachowe, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, serwisowany, bez wy
padku, zadbany, stan fdealny, - 20.500 zł. Nysa, teł. 077/431-00-85, 
0606/34-90-54
OPEL ASTRA, 1995 r., 110 tys. km, 1700 ccm, TDŚ, bordowy 
metalic, el. otw. szyby, halogeny, aluminiowe felgi, radio, stan ide
alny. - 23.300 zL Poznań, tel. 061/817-17-13,0607/03-34-22 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, silnik wzmocniony, ABS, wspom. kierownicy, relingi da
chowe, szyberdach, poduszka powietrzna, centralny zamek, lu
sterka i zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony w całości w 
06.2000 r. - 21.200 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/665-23-36.0608/57-73-74
OPEL ASTRA GLS, 1995 r., benzyna, kolor wiśniowy metalic, 
kupiony w salonie, blokada skrzyni biegów, immobilizer, klimaty
zacja, pod. powietrzna, centr. zamek, alarm, dzielona tylna kana
pa, garażowany, stan b. dobry, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 
071/346-61-67
OPEL ASTRA, 1995 r., 1400 ccm, biały, z salonu, • 17.500 zł. 
Wrocław, teł. 325-95-42,0601/19-83-20 
OPELASTRA, 1995/96 r., 66 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwiowy, RO 
BlaupunkL alum. felgi, szyberdach, welurowa tapicerka, 2 pod. 
powietrzne, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, I właści
ciel w kraju, stan b. dobry, • 22.000 zł. Leszno, tel. 065/527-12-46 
po godz. 15
OPELASTRA SEDAN, 1995/96 r., 69 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalik, 2 poduszki powietrzne, - 21.000 zł. Pępowo, tel. 
065/573-62-15
OPEL ASTRA, 1995/96 r., 120 tys.lcm, 1700 ccm, turbo D, fiole
towy metalic, wspomaganie, centr. zamekt szyberdach. 2 pod. 
powietrzne, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry. - 20.500 zł. Sobótka, tel. 0602/55-43-77 
OPEL ASTRA CABRIO, 1995/96 r., 70 tys. km, 1400 ccm. benzy
na, demnozietony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspom. 
kierownicy, centralny zamek, alum. felgi, RO z RDS, fotele kubeł
kowe, el. otwierany dach, alarm, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 
25.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41 
OPELASTRA SEDAN. 1995/96 r„ 57 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, centr. zamek, wspoma
ganie, RO, serwisowany, -21.000 zł. Wrodaw, teł. 071/349-38-45, 
349-11-27
OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, 16V, Ecotec, czerwo
ny, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, relingi da
chowe. - 21.500 zł. Leszno, tei. 0609/45-99-56 
OPELASTRA, 1996 r., 72 tys. km, 1400 ccm, MPi, biały, 5-drzwio
wy, poduszka pow., ABS, immobilizer, centr. zamek, alarm + pilot, 
alum. felgi, radio + CD, kupiony u dilera w Polsce, blokada skrzy
ni biegów, -19.500 zł. Wrodaw, teł. 071/352-20-05,0601/17-87-73 
O  OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 1400 ccm, chabro

wy metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwi
sowany, I właściciel, poduszka^pow., relingi da
chowe, roleta, centr. zamek, immobilizer, alarm, 
welurowa tapicerka, stan idealny, - 22.900 zł. „AU- 
TO-PLUS” , Świdnica, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01028761

OPELASTRA SEDAN, 1996 r., 59 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, immobilizer, centr. zamek, poduszka pow., RO, 
zadbany, - 22.500 zł. Kalisz, tel. 062/752-81-19 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 82 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, 60 KM, • 19.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0601/49-42-30 
OPEL ASTRA, 1996 r.. 105 tys. km. 1700 ccm, turbo D, biały, 
stan b. dobry, - 21.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731 -66-96 
OPEL ASTRA TDS, 1996 r., 63 tys. km, 1700 ccm, biały. alum. 
felgi, welurowa tapicerka, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, poduszka pow., RM + głośniki, •
25.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-80-52.0602/70-15-45 
OPELASTRA, 1996/97 r., 53 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, RO, ter
mometr, 4 zagłówki, napinacze pasów, dzielona tylna kanapa, stan 
b. dobry, - 22.500 zł. Bolesławiec, tel. 0502/87-27-71 
OPELASTRA KOMBI. 1996/97 r.. 41 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, niebieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, ABS, bogate 
wyposażenie, garażowany, stan b. dobry, - 24.600 zł lub zamienię 
na tańszy osobowy, lub busa. Leszno, tel. 065/540-42-17 
OPEL ASTRA KOMBI. 1996/97 r.. 65 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
granatowy metalic, poduszka pow., centr. zamek, relingi dacho
we, roleta, centr. zamek, stan idealny, sprowadzony w całości, •
19.500 zł. Leszno, tel. 0604/72-45-88
OPEL ASTRA SEDAN. 1996/97 r., 50 tys. km, 1400 ccm. 16V.
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Autoserwis Dolny Śląsk L&M 
Wrocław, ul. Karkonoska 50

0P010136 Autoryzowany dealer GM Poland

oferujemy samochody z polskich salonów
FRONTERA 3,2 LTD 4x4, automat, pełne wyp., webasco, gwarancja do XII 2001 r...... 3,2..
FR0NTERA2̂  SPORT RS, klimat, ABS, TC, wspomaganie, 4x4 ___............... 2 .̂.
OMEGA IIV6 Executive, automatic, skóra, tuning Irmscher ?,„•   a 3..
OMEGA MV6 Executive, pełne wyposażenie, nowy (400 km)........______.........—  3,0..
YECTRA B, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, 2 poduszki pow., halogeny ........... 1,8...
ASTRA, gwarancja do 09.2001 r., halogeny, felgi alum., radio, spoilery .........1,4...
ASTRA, ABS, wspomaganie, 2 poduszki, felgi aluminiowe, el. otw. szyby .......... 1,616V..
CORSA, poduszka kierowcy, el. otw. szyby, obrotomierz, c. zamek    ......... 1,4...
FIAT PUNTO 75 SX, centr. zamek, el. otw. szyby »........w....w....wm.„........m.. 1,3...

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

210KM.... XII/00
136 KM........00
210 KM........ 00 ..
210 KM.___ 00
115 KM____97 ..
..60KM.... DCOO ..
100 KM___ 97 ..
.60KM...__96 ..
.74 KM__ 97.

... Wrzw.  146.500

... 3-drzw......... 99.500
.. 4-drzw..... 123.800
.. 4-drzw. 127.000
.. 4-drzw........ 37.000
4-drzw. 32.900

... 4-drzw........ 27.000
3-drzw. 20.000
3-drzw. ..... 18.200

OPEL LUB INNE ZAKUPIONE W SALONIE. 
- KORZYSTNY PAKIET UBEZPIECZENIOWY.

Al•iARNTi - CENIm ALNEZ,AMKI RADIIA-IMM0 BIL IZERl
/ A .  ALARM Z MONTAŻEM 

▼  o d 2 Q O z »
MONTAŻ 7 DNI WTYGODNIU-TAKŻE U KLIENTA! WYSYŁKA POCZTA tei.0601-7375301071-3434814. e-mail: imna>ao2.ol

ZAMIEŃ STARY NA NOWY, tel. 071/362-85-13 w. 217, fax 071/339-86-88

25,99:̂ % AUTO ftIM P Ą  DOLNO$ąj*S<CA O ,?5.

http://www.auton.pl


O P E L O
C a r  C e n te r
autoryzowany dealer

- SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW  
NOWYCH I UŻYWANYCH
- SPRZEDAŻ ORYGINALNYCH 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH
- SERWIS GWARANCYJNY
■ POGWARANCYJNY
■ OGUMIENIE—rw l»  I s p r z e d a ł

Oferta samochodów używanych tel. 351 03 72

Opel Corsa 1,4 
Opel Astra 1,4 S 
Opel Astra 1,8 HB 
Opel Astra 1,4 S 
Opel Astra 1,6 S 
Opel Omega B 2,5TD 
Polonez Caro 1,6 
Citroen ZX 1,9 TD 
VW Golf 1,8 GAZ

1996 niebieski 19.500 zł
1995 szampański 20.000 zł
1992 niebieski met 14.500 zł
1994 bordowy 17.999 zł
1999 zielony met 29.200 zł
1996
1994

granatowy mąt 38.500 zł

^ l3 r:8 Q 0 zł

Wrocław ul. M u c h o b o r e K P P K « 0 7 l/  358  59  00  
filia ul. L e g n ick a  62 te l. 071/ 351 03  72

Chcesz zobaczyć więcej - przyjdźI

biały, moc silnika 90 KM, kupiony w salonie, wspom. kierownicy, 
ABS, centralny zamek, el. otw. szyby przednie, alum. felgi 14', 
opony zimowe 13*, białe zegary, halogeny, lotka na bagażniku, 
zadbany. - 24.500 zł. Świebodzice, teł. 074/854-22-80 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r.. 100 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
Ecotec. niebieski, alarm, centralny zamek, relingi dachowe, po
duszki pow., wspomaganie kier., serwo, el. otwierane szyby, alu
miniowe felgi, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, szyberdach, z 
salonu, kierowca niepalący, zadbany, stan b. dobry, - 25.000 zł. 
Wrocław, tel. 355-38-86
OPEL ASTRA KOMBI. 1996/97 r.. 45 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, 2 poduszki pow., ABS, napinacze pasów, relingi, 
roleta, wspomaganie kier., szyberdach, dzielona tylna kanapa, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny, centr. zamek, 
stan b. dobry, - 23.900 zl. Zielona 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. dokumentacja, kupiony w salo
nie, bez wypadku, 4 zagłówki, koła zimowe i letnie, termometr 
zewn, • 23.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0603/58-25-35,0604/21-41-62 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem 
-AG0191 www.autogielda.com.pl)
0  OPEL ASTRA, 1997 r., 1400 ccm, zielony, podusz

ka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, im* 
mobilizer, wspomaganie, stan idealny, • 25.900 
zł. Świdnica, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01028861

OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, 16V, ecotec, ciemno
zielony metalic, pełne wyposażenie, - 24.200 zł. Borowa, tel. 
071/315-73-55,0607/85-16-74
OPEL ASTRA KOMBI. 1997 r.. 131 tys. km, 1700 ccm, TDI, per- 
łowogranatowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. za
mek, radio z CD, hak, amortyzatory tylne pompowane, immobili
zer, ciemne szyby, siatka grodziowa, garażowany, katalizator, stan 
techn. b. dobry, • 26.500 zł. Głogów, tel. 076/834-53-61 
OPEL ASTRA, 1997 r., 63 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic. ABS, centr. zamek, wspomaganie, klimatyzacja, RO, 
welurowa tapicerka, relingi, roleta, - 25.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Kępno, tel. 062/782-71-68
OPEL ASTRA, 1997 r„ 45 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. 
zamek, książka serwisowa, - 24.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Legnica, tel. 0601/55-24-52
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r.. 75 tys. km, 1700 ccm, TDS, perło- 
wozielony, centralny zamek, wspomaganie kier., roleta, relingi 
dachowe, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, immobilizer, alu
miniowe felgi, 2 poduszki powietrzne, - 28.000 zł. Leszno, teł. 
065/520-89-03,065/520-69-77,0603/54-86-98 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, 16V, ECO
TEC, biały, kupiony w salonie, 90 KM, ABS, poduszka pow., centr. 
zamek, alarm + 2 piloty, wspomaganie, relingi dachowe, hak, we
lurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, zadbany, •
24.800 zł lub zamienię na mniejszy, tańszy. Paczków, tel. 
0606/50-82-16
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, czarny, 
wspomaganie, centr. zamek, relingi, poduszka, nie eksploatowa
ny w kraju, - 20.500 zl. 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, wspomaganie, halo
geny, alarm, oznakowany, koła zimowe, kupiony w salonie, • 24.500 
zł lub zamienię na mniejszy. Wołów, tel. 071/3894006 wieczo
rem, 0604/12-48-71
OPEL ASTRA KOMBI. 1997/98 r., 88 tys. km, 1600 ccm, 16V 
Ecotec, biały, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspo
maganie kier., centralny zamek, radioodtwarzacz Blaupunkt + gło
śniki, zestaw głośno mówiący, 4 koła zimowe, - 28.200 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-92-47 po godz. 18 
OPEL ASTRA, 1997/98 r., 64 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony.
1 właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, 
szyberdach, klimatyzacja, ABS, 5-drzwiowy, wspomaganie, 4 za
główki, RM, stan b. dobry, - 25.800 zł. Lubin, tel. 076/843-63-97; 
0607/34-19-29
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 54 tys. km, 1600 ccm, bordoWy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, w kraju 
od 6 miesięcy, • 23.900 zł lub zamienię na inny. Lwówek śląski, 
tel. 0604/82-66-07
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
Ecotec, biały, el. otw. szyby, ABS, centr. zamek, wspomaganie 
kier., 2 pod. powietrzne, książka serwisowa, • 22.800 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-43-20 po godz. 18,0606/82-01-22 
OPEL ASTRA, 1998 r., 62 tys. km, 1600 ccm, 16V, jasnobrązowy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, opony zimowe, - 25.300 zł. Bli
zanów, tel. 062/751-12-08
OPEL ASTRA II, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, granatowy meta
lic, ABS, wspomaganie, RDS, radio CAR 300, kpi. dokumentacja, 
książka serwisowa, 3-drzwiowy, - 30.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/97-06-97
OPEL ASTRA II, 1998 r, 91 tys. km, 2000 ccm, czamografitowy, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, relingi dachowe, el. otw. 
szyby, 4 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, klimatyzacja, stan b. 
dobry, • 46.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-72-74, 
0604/05-88-37
OPEL ASTRA II, 1998 r., 33 tys. km, 1600 ccm, czerwony, klima
tyzacja, ABS, wspomaganie, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
centr. zamek, - 33.000 zł. Kępno, tel. 0600/15-34-48 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 62 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. 
zamek * pilot, el. otw. 4 szyby, RO z RDS, relingi dachowe, im
mobilizer, sprowadzony, po przeglądzie w ASO, stan b. dobry, -
36.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-14-07,0606/89-58-84 
OPEL ASTRA SEDAN, 1998 r., 44 tys. km, 1400 ccm, szampań
ski metalic, kupiony w salonie, serwisowany, alarm, poduszka pow., 
kpi. kół zimowych, RM, lakierowane zderzaki, stan idealny, gara
żowany, - 26.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-43-24 po godz. 18 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 20 tys. km, 2000 ccm, DTi, 16V, biały, 4 
pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, relingi dacho
we, centr. zamek + pilot, RM z RDS, halogeny, - 42.500 zł. Lubin, 
tel. 076/847-55-06
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ciemnoziełony, ABS, RO, centr. zamek + pilot immobilizer, 4 pod. 
powietrzne, roleta, relingi, wspomaganie, alum. felgi, el. reg. re
flektory, kpi. kół zimowych, stan b. dobry, - 33.500 zł. Łagiewniki, 
woj. wrocławskie, tel. 0602/39-93-98,071/393-97-96 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 25 tys. km, 1700 ccm, TDi, zielony, kombi.

klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, wspoma
ganie kier., komputer, katalizator, immobilizer, 2 pod. powietrzne, 
relingi, - 36.800 zł. Śrem, tel. 061/282-83-14,282-94-77 
OPEL ASTRA I, 1998 r., 21 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, alarm, immobilizer, poduszka pow., centralny zamek, 
zadbany, ciemne szyby z atestem, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-90-36
OPEL ASTRA II KOMBI. 1999 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, czarna perta, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, centr. zamek + pilot, przegląd do 06.2002 r, •
35.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/324-25-97 
OPEL ASTRA, 1999 r., 15 tys. km, 2000 ccm 4-drzwiowy, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 37.000 z ł.., gm. Gostyń, tel. 
065/536-62-49
OPEL ASTRA II, 1999 r., 24 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, wersja sportowa, klimatyzacja, 4 pod. po
wietrzne, ABS-TC, wszystkie eł. dodatki, komputer, skóra, kubeł
kowe fotele, skórzana kierownica, alum. felgi 16" RO-COR 500, 
alarm, stan idealny, - 42.500 zł. Kazanów, tel. 071/392-64-25, 
0607/24-98-24
OPEL ASTRA, 1999 r., 1600 ccm, 16V, granatowy, pełne wypo
sażenie oprócz skóry, stan b. dobry, • 39.000 zł. Legnica, tel. 
0608/23-76-74,0503/58-27-07
OPEL ASTRA II, 1999 r., 14 tys. km, 1400 ccm, 16V, granatowy, 
5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
wspomaganie, • 39.000 zł. Leszno, tel. 0603/61-31-14, 
065/538-85-88
OPEL ASTRA, 1999 r., 6 tys. km, 1200 ccm, 16VABS, wspoma
ganie kierownicy, 4 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, książką serwi
sowa, radio, stan idealny, • 35.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-36-36,0602/53-17-02
OPEL ASTRA II, 1999 r., 51 tys. km, 1400 ccm, 16V 5-drzwiowy, 
bez wypadku, kupiony w salonie, serwisowany, 2 pod. powietrz
ne, alarm, blokada skrzyni biegów, wspomaganie, dzielona tylna 
kanapa, garażowany, • 39.500 zł lub zamienię na tańszy, z salo
nu, bez wypadku. Namysłów, tel. 077/410-20-62 po godz. 15 
OPEL ASTRA SEDAN. CLASSIC, 1999 r., 32 tys. km. 1400 ccm. 
Gli. czerwony, kupiony w salonie, bez wypadku, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, reguł, fotel kierowcy, ciem
ne szyby, - 27.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-02-14 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 22 tys. km, 1600 ccm. 16V. gra
natowy, sedan, I właściciel, kupiony w salonie, centr. zamek, re
guł. fotel kierowcy, RO, 2 pod. powietrzne, ciemne szyby, bez 
wypadku, • 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-15-88 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, biały. 60 
KM, kupiony w salonie, przegląd, garażowany, I właściciel, 2 pod. 
powietrzne, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-73-57 
OPEL ASTRA KOMBI, 1999/00 r., 60 tys. km, 2000 ccm, TDi, 
16V, Ecotec książka serwisowa, klimatyzacja, centr. zamek + pi
lot, poduszka pow., alarm, relingi dachowe, ABS, roleta, kompu
ter, wspomaganie kier., immobilizer el. reg. reflektory i lusterka, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, ciemne wnętrze, stan 
idealny, • 39.900 zł (kupujący nie płaci podatku). Bralin, tel. 
062/781-20-77,0608/33-56-17
OPEL ASTRA II SPORT, 1999/00 r., 11 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, 4x poduszka pow., pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i 
skóry, komputer pokładowy, ABS, ASR, I właściciel, nie eksplo
atowany w kraju, bardzo atrakcyjny sportowy wygląd, - 37.500 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/641-86-68.0607/60-96-42 
OPEL ASTRA CLASSIC. 1999/00 r.. 7 tys. km, 1400 ccm, mali
nowy metalic, hatchback, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. 
zamek, I właściciel, bez wypadku, kupiony w salonie, książka ser
wisowa, radio + CD + pilot, stan idealny, na gwarancji, - 29.300 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-29
OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r., 14 tys. km, 1800 ccm, biały, 
ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, centr. zamek z pilotem, 
alum. felgi. -46.000 zł. Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/481-32-48 
OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r., 22 tys. km, 1700 ccm, DTi, zie
lony, na gwarancji, immobilizer, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
blokada skrzyni biegów, centr. zamek + pilot, dzielona tylna kana
pa, • 53.000 zł. Opole, tel. 0603/53-17-02 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 16 tys. km, 1600 ccm, 16V, perłowosza- 
ry, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, immobilizer, centr. zamek, 4 
pod. powietrzne, klimatyzacja, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, RO, kpi. dokumentacja, - 41.000 zł. Strzelin, tel. 
0605/34-85-78
OPEL ASTRA, 2000 r., 19 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie kier., centr. zamek, ciemne szyby, li
stwy boczne, kupiony w salonie, serwisowany, stan idealny, -
31.900 zł. Wrocław, tel. 071/345-62-00,0601/70-08-64 
OPEL CALIBRA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, ABS, szy
berdach, wspomaganie kier., komputer, el. reguł, lusterka, alarm, 
aluminiowe felgi, po remoncie silnika, nowe sprzęgło, paski, atrak
cyjny wygląd, -14.500 zł. Wrocław, tel. 0607/56-71-37 
O OPEL CALIBRA, 1990/91 r., 133 tys. km, 2000 

ccm, wtrysk, czerwony, ABS, wspomaganie, el. 
reg. lusterka i szyberdach, radio kodowane, alum. 
felgi 15", udokum. przebieg, książka serwisowa, 
sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, -
13.800 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30,0602/17-14-43 
87023451

OPEL CALIBRA, 1990/91 r, 135 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, wyposaż, eiektr., ob
niżony, alum. felgi 16", sport. ukł. wydechowy, w kraju od roku, I 
właściciel w kraju, garażowany, stan b. dobry,-14.000 zł. Zgorze
lec, tel. 075/775-48-26,0604/96-86-50 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 133 tys. km, 1998 ccm, czerwony, eiektr. 
reg. lusterka i podgrzewane, ABS, klimatyzacja, eiektr. ustawiane 
światła, wspomaganie, zabezpieczenie przed kradzieżą, alumi
niowe felgi. - 15.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-99-87, 
0049/177-249-11-99
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, biały, ABS, wspomaga
nie, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, RO 
Sony, alum. felgi, 3 alarmy, 150 KM, -18.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/376-30-05
OPEL CALIBRA, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, ABS, pełne wyp. elektryczne, obniżony,' 
sport, kierownica, RO, -16.500 zł. Paszowice, tel. 076/870-13-75, 
0608/47-39-07
OPEL CALIBRA, 1991 r., 134 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
klimatyzacja, spoiler, centralny zamek + pilot, alarm, alum. felgi, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspom. kierownicy, sprowa

dzony w całości, I właściciel, w kraju od 3,5 roku; • 16.500 zł lub 
zamienię na mniejszy. Świebodzice, tel. 074/854-18-95 po godz. 20 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 98 tys. km, 2000 ccm, 8V, czerwony, w 
kraju od 5 mies., udokumentowany przebieg, kpi. dokumentacja, 

-ABS, alum. felgi, el. otw. szyberdach, dodatkowe światło .stop* w 
lotce, ważny przegląd, zadbany, - 17.500 zł. Wroćław, tel. 
0603/03-60-16
OPEL CALIBRA, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, srebrny meta
lic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szy
berdach, el. reg. lusterka, sportowa kierownica i ukł. wydechowy, 
obniżony, ciemne szyby, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 14.500 zł 
lub zamienię. Zgorzelec, tel. 0605/54-88-79 
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 149 tys, km, 2000 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, radio, el. reg. lusterka, 
alum. felgi, bez wypadku, w kraju od miesiąca, stan b. dobry, -
16.500 zl. Jasień, tel. 068/371-10-30 
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, 
bez wypadku, bogate wyposażenie, do sprowadzenia - 4.300 DEM 
+ cło lub 15.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-51-94,077/419-42-86 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, ABS, wspomaganie, szyberdach, el. ręg. lusterka, alum. felgi 
17*, w kraju od tygodnia, -15.500 zł. Chojnów, tel. 0606/33-12-45 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, stan b. dobry, nawigacja, sprzęt audio Sony 
wysokiej klasy, ABS, szyberdach, alum. felgi (5 szt.), immobilizer, 
przegląd do 09.2002 r, • 25.000 zł lub zamienię na droższy. Wro
cław. tel. 071/336-04-54,0503/37-80-67 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 176 tys. km, 2000 ccm, 16V, turbo, czar
ny 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, 1993 r., 98 tys. km, 2000 ccm, kolor śliwkowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., napinacze pasów, el. 
otw. szyby i szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, alum. fel
gi, sportowy ukł. wydechowy, spoiler, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/325-83-53,0607/63-28-10
OPEL CALIBRA, 1993 r., 60 tys. km, śliwkowy metalic, ABS, 
wspomaganie kier, klimatyzacja, poduszka pow., el. otw. szyby, 
eł. reg. lusterka, nowa tapicerka, alum. felgi, stan b. dobry, -18.500 
zł. Modlikowice, tel. 076/877-42-87 - 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 144 tys. km, 2000 ccm, czerwony, ABS, 
alum. felgi, wspom. kierownicy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, - 19.500 zł. Walim, tel. 074/845-73-56 
OPEL CALIBRA. 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, OHC. kolor 
grafitowy metalic, poduszka pow., ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, • 18.600 zł lub zamienię na 
Audi B4 Avant 1.9 TDI. Wrocław, tel. 071/328-83-89,0503/84-00-19 
OPEL CALIBRA, 1995 r., 98 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny metalic, 115 KM, pełne wyposażenie, alum. felgi, - 26.000 
zl. Głogów, tel. 076/831-42-72,0600/21-50-37 
OPEL COMMODORE, 1977 r., 160 tys. km, 2000 ccm, zielony, 
sprawny, .na chodzie*, • 1.000 zł. Opole, tel. 077/461-76-62, 
0606/48-31-16
OPEL COMMODORE, 1981 r.. 106 tys. km. 2490 ccm, benzyna, 
bordowy, automatic, welurowe siedzenia, nowe: opony, akumula
tor, skrzynia biegów, tłumiki i amortyzatory, przegląd do 03.2002 
r., stan dobry, -1.400 zł. Zgorzelec, tel. 0602/55-72-11 
OPEL CORSA SEDAN, 1983 r., 1200 ccm, czerwony, stan silnika 
idealny, oszczędny, tylna blenda, koła BMW, oznakowany, -4.800 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-55-55,0601/56-54-67 
OPEL CORSA SEDAN, 1983 r., 150 tys. km. 1200 ccm, czerwo
ny, stan dobry, nie wymaga napraw, • 4.500 zł lub zamienię na 
większy. Wołczyn, tel. 0605/54-07-92 
OPEL CORSA, 1985 r., 92 tys. km, 1200 ccm, srebrny metalic, 
sportowe zawieszenie, ukł. wydechowy, kierownica, zegary, poje
dyncza wycieraczka, felgi aluminiowe ATS 7j/13, opony 175/50, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, serwisowany, dokumentacja z 
urzędu celnego, - 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
OPEL CORSA, 1985 r., 161 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, kpi. dokumentacja, nowe klocki hamulcowe i amortyzato
ry, tylna szyba ogrzewana, RM, bez wypadku, garażowany, za
dbany. -4.500 zł. Nysa. tel. 0603/99-51-84 
OPEL CORSA, 1985/86 r., 1200 ccm, OHC, ciemnozielony meta
lic, stan b. dobry, po remoncie blacharki i lakierowaniu, 4-drzwio
wy, szyberdach, alarm, - 5.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
OPEL CORSA, 1986 r., 1200 ccm, benzyna, srebrny metalic,
3-drzwiowy, ciemne szyby - 450 DEM. Zielona Góra, tel. 
0604/27-91-97
OPEL CORSA, 1987 r., 1000 ccm, granatowy. I właściciel, kpi. 
dokumentacja, bez wypadku, stan silnika i blacharki b. dobry, koł
paki, zadbany, - 4.900 zł lub zamienię. Kłodzko, teł. 074/867-06-28, 
0608/49-74-01
OPEL CORSA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna, żółty, 3-drzwiowy, na 
białych tablicach - 700 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60 
OPEL CORSA, 1987 r., 148 tys. km, 1200 ccm, benzyna, grana
towy, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, nowy ukł. wydechowy, wy
mienione łożyska, garażowany, zadbany, alarm, stan dobry, • 5.700 
zł. Boguszów-Gorce, tel. 0608/27-20-44,074/844-02-51 
OPEL CORSA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna, żółty, 3-drzwiowy, na 
białych tablicach • 700 DEM. Zgorzelec, tei. 0602/87-73-60 
OPEL CORSA SEDAN, 1987/88 r., 1200 ccm, OHC, benzyna, 
czerwony, 2-drzwiowy, szyberdach, RO, hak, przegląd do 04.2002 
r., stan b. dobry, kpi. dokumentacja, - 7.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-13-37

OPEL CORSA, 1988 r., 1000 ccm, czerwony, stan techn. b. do
bry, sprowadzony 94 r., kpi. dokumentacja, składak, • 7.000 zł. 
Radków, tel. 074/871-24-50
OPEL CORSA SEDAN, 1989 r., 1200 ccm, benzyna, biały,
4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, aluminiowe felgi, radioodtwa
rzacz, hak, katalizator, zadbany, kpi. opon zimowych, • 6.800 zł. 
Lubin, tel. 076/844-55-72
OPEL CORSA, 1989 r., 131 tys. km, 1200 ccm, czarny, garażo
wany, bez wypadku, nowy ukł. wydechowy, klocki, tarcze i szczę
ki hamulcowe, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 8.500 zł lub 
zamienię. Wrocław, teł. 071/333-70-33,0609/07-53-65 
OPEL CORSA, 1989 r., 137 tys. km, 1500 ccm, diesel centralny 
zamek, alarm + pilot, zadbane wnętrze, właściciel niepalący, bez 
wypadku, serwisowany w ASO, garażowany, 5-biegowy, - 7.500 
zł. Wrocław, tel. 0604/81-47-82
OPEL CORSA, 1990 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan dobry, nowe opony, do drobnych poprawek przód, - 6.700 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-62-71 wewn. 49,0502/87-27-71 
OPEL CORSA, 1990 r., 113 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, szyberdach, zadba
ny, radio, katalizator, - 7.000 zł. Legnica, tel. 076/862-00-71 
OPEL CORSA, 1990 r., 1000 ccm, bordowy, na białych tablicach, 
cena 600 DEM. Łagów, tel. 0503/84-35-67 
OPEL CORSA, 1990 r., 120 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan dobry, 3-drzwiowy, RO, bez wypadku, - 7.500 zl. Wro
cław, tel. 071/345-12-38
OPEL CORSA, 1990 r., 1000 ccm, czerwony, stan b. dobry, na 
białych tablicach - 700 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/37-03-72 
OPEL CORSA, 1990 r„ 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, na za
chodnich tablicach -1.100 DEM. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
OPEL CORSA, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy, GSi, skrzy
nia biegów .5*, sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, opony o- 
wym. 175/50/13, szerokie felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, bez wypadku i korozji, sprowadzony w całości w 12.2000 
r, podlega I rejestracji w kraju, - 8.600 zł lub zamienię na inny, 
motocykl. Wałbrzych, tel. 074/844-95-25. 074/664-94-01 po 
godz. 20
OPEL CORSA SKŁADAK, 1991 r., 140 tys. km, 1200 ccm, czar
ny, 3-drzwiowy, w dobrym stanie, - 7.500 zł. Poniec, tel. 
065/573-15-87
OPEL CORSA, 1991 r., 150 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czarny, 
el. reg. reflektory, reg. kierownica, • 8.000 zł. Świdnica, tel. 
0603/59-09-25
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 87023241

OPEL CORSA, 1991 r., 125 tys. km, 1500 ccm, diesel, bordowy 
metalic, stan dobry, 3-drzwiowy, alarm, oryginalny szyberdach, 
el. reg. światła, model przejściowy, silnik Isuzu, - 10.500 zł lub 
zamienię na diesla, do 1900 ccm. Domaniów, woj. wrocławskie, 
tel. 0608/51-55-96
OPEL CORSA, 1991 r., 150 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, RM, 
stan b. dobry, - 8.900 zł. Legnica, tel. 0601/55-24-52 
OPEL CORSA, 1991 r., 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, - 7.000 zł 
lub zamienię na inny, z dopłatą. Leszno, tel. 065/533-84-84, 
0605/40-49-92 .

OPEL CORSA, 1991 /*. 150Ó;ccm; diesel, czarny,r 5-drzwiowy, 
hak, zadbanyrgarażiswahy, • 9.500 zł. Syców, tel. 062/785*34-04, 
0606/65-75-42
OPEL CORSA, 1991/92 r., 72 tys. km, 1200 ccpi, benzyna, kolor 
wiśniowy, 5-drzwiowy, RM, - 10.500 zł (możliwe raty). Prusice, 
tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL CORSA, 1992 r., 65 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czerwony 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, radio, stan idealny, na białych 
tablicach, • 2.700 zł. Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
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 87023251

OPEL CORSA, 1992 r., 75 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czerwo
ny, sprowadzony z Niemiec, I właścicielw kraju, bez wypadku, oryg. 
lakier, hak, model przejściowy, - 11.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Bolesławiec, tel. 075/734-73-26 
OPEL CORSA A, 1992 r., 58 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, popielaty 
metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, ważny przegląd, radio, stan do
bry, -10.300 zł. Góra, tel. 065/543-26-95,0603/70-95-52 
OPEL CORSA, 1992 r., 82 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czarny, 
radioodtwarzacz, - 9.500 zł. łtolisz, tel. 062/757-07-67 
OPEL CORSA, 1992 r., 42 tys. km, 1400 ccm, biały, 4-drzwiowy, 
radio, el. reg. reflektory, szyberdach, - 9.600 zł (zwolnienie z opła
ty skarb.). Krobia, tel. 065/571-12-33,0601/07-14-82 
OPEL CORSA SWING, 1992 r., 87 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny, 
5-drzwiowy, - 9.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/63-01 -69, 
0607/06-07-44
OPEL CORSA CITY, 1992/93 r., 70 tys. km, 1000 ccm, i, wtrysk, 
czarny metalic, I rej. w 93 r., immobilizer, model przejściowy, bez 
uszkodzeń i korozji, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, 
jasna tapicerka, garażowany, kupiony w salonie Opla w Niemczech, 
zdjęcia do wglądu, do sprowadzenia, cena z cłem i transportem, 
stan idealny, - 9.300 zł. Bolesławiec, tel. 0608/36-56-73 
OPEL CORSA, 1992/93 r., 150 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. dokumentacja, 
książka serwisowa, benzyna bezołowiowa, po przeglądzie, RM, 
el. reg. reflektory, rozkł. siedzenia, stan techn. b. dobry, - 9.400 zł 
(kupujący nie płaci podatku). Kłodzko, tel. 0502/04-39-54 
OPEL CORSA A, 1992/93 r., 120 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, sza
ry metalic, stan b. dobry, sprowadzohy 16.02.2001 r.. zarejestro
wany, el. reg. reflektory, składana kanapa, reguł. wys. mocowania 
pasów, nie wymaga napraw, • 10.800 zł lub zamienię na kombi. 
Wrocław, tel. 071/362-49-38,0608/89-80-67 
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. 0602/63-01-69,0607/06-07-44 
OPEL CORSA, 1993/94 r., 85 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, perło
wobordowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, 
bez wypadku, oryg. lakier i przbieg, I właściciel, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, oryg. RM + głośniki, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, garażo
wany, oszczędny, serwisowany, stan b. dobry, • 14.600 zł (możli
we raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 92 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, turku
sowy, 5-biegowy, 3-drzwiowy, nowe opony i amortyzatory, oryg. 
radio Blaupunkt, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -13.600 
zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-28-35,0503/65-89-31 
OPEL CORSA VIVA, 1993/97 r., 61 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 4-drzwiowy, katalizator, 5-biegowy, nowe opony, 
nowy akumulator, nowa rura wydechowa, b. dużo nowych części, 
ekonomiczny, garażowany, przegląd do 03.2002 r, stan techn. b. 
dobry, • 13.000 zł. Milicz, tel. 071/384-02-74 w godz. 6-10 i 18-23 
OPEL CORSA, 1994 r. na zachodnich tablicach, stan dobry - 4.300 
DEM. Chróścice, tel. 077/469-62-75 
OPEL CORSA, 1994 r., 80 tys. km, 1200 ccm, benzyna, granato
wy metalic, sprowadzony w całości, -14.400 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-11-83
OPEL CORSA SPORT, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, ^  czar
ny, ABS, centr. zamek, wspomaganie, klimatyzacja, RM, kubełko
we fotele, el. otw. szyby, stan b. dobry, - 15.200 zl. Lipniki, tel. 
077/431-21-79,0606/12-83-05
OPEL CORSA, 1994 r., 1200 ccm, fioletowy, garażowany, 
3-drzwiowy, zadbany, - 14.500 zł. Syców, tel. 062/785-34-04, 
0606/65-75-42
OPEL CORSA B, 1994 r., 67 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czarny, 
sprowadzony w całości, przegląd do 12.2001 r., czarne szyby, 
atrakcyjny wygląd, - 15.800 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 
0605/78-97-04
OPEL CORSA, 1994/95 r., 99 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, turku
sowy metalic, katalizator, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, 
alarm, blokada skrzyni biegów, radio Grundig, możliwość sprze
daży na raty. -16.900 zł. Syców, tel. 062/785-35-03,062/786-90-05 
OPEL CORSA B, 1994/95 r., 98 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, ABS, wspomaganie, immobilizer, w kraju od 2 mies., możl. 
raty, - 14.900 zł lub zamienię na tańszy. Trzebnica, tel. 
071/312-18-87,0607/40-20-17
OPEL CORSA, 1995 r., 1400 ccm, 16V, czarny, poduszka pow., 
centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, sprowadzony w całości, 
•16.800 zł. Prochowice, teł. 076/858-50-30 
OPEL CORSA, 1995 r., 54 tys. km, 1200 ccm, kolor morski meta
lic, centr. zamek, immobilizer, el. reg. reflektory, oryg. RO, • 15.900 
zł. Osieczna, teł. 065/535-01-25,0607/10-00-35 
OPEL CORSA, 1995/96 r., 76 tys. km, 1200 ccm, biały, 2 pod. 
powietrzne, RO, bez wypadku, • 16.500 zl. Piotrowice, teł. 
0608/23-76-74,0503/66-18-92

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 właściciel w kraju, • 18.500 
zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-35-20 
OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 3-drzwio- 
wy, RO, alum. felgi, obrotomierz, zabezp. przed kradzieżą, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, -16.950 zł. Wrocław, teł. 071/346-45-14 
O OPEL CORSA, 1996 r., 1200 ccm, turkusowy, 

5-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, serwi
sowany, I właściciel, immobilizer, Mul-T-Lock, 
stan idealny, • 19.900 zł. „AUTO-PLUS”, Świdni
ca, tel. 074/666-60-50,0601/85-15-55 01028901 

OPEL CORSA B, 1996 r., 132 tys. km, 1400 ccm, biały, centr. 
zamek, alarm *  pilot, alum. felgi, RO + 6 głośników, kupiony w 
salonie, I właściciel, welurowa tapicerka, serwisowany, garażo
wany, bez wypadku, immobilizer, ciemne szyby, sportowy tłumik, 
stan idealny, -19.000 zł lub zamienię na BMW, do 17.000 zł. Bo
gatynia, tel. 0608/85-24-15
OPEL CORSA, 1996 r., 87 tys. km, 1700 ccm, diesel (Isuzu), fio
letowy metalic, wspomaganie, RM z RDS, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, lampy ustawiane eiektr., I właściciel, garażo
wany, zadbany, - 19.500 zl. Krotoszyn, tel. 062/722-63-27, 
0606/21-10-72
OPEL CORSA, 1996 r., 120 tys. km, 1500 ccm, diesel, fioletowy 
metalic, oryg. lakier, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM. stan b. dobry, •
16.900 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 3-drzwio- 
wy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 16.500 zł. Odola
nów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
OPEL CORSA, 1996 r., 50 tys. km, 1200 ccm, niebieski metalic, 
poduszka powietrzna, alum. felgi, c. zamek, obrotomierz, el. reg. 
świateł, kupiony w salonie w Niemczech, garażowany, stan b. 
dobry, - 19.200 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-76-37, 
0607/55-67-10
OPEL CORSA, 1996 r., 72 tys. km, 1400 ccm, czarny, 5-drzwio
wy, immobilizer, stan b. dobry, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, - 18.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/60-78-99, 
0601/25-92-07
OPEL CORSA B, 1996 r., 62 tys. km, 1200 ccm, benzyna, seledy
nowy, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, poduszka pow., wy
świetlacz, składane fotele, reguł. wys. mocowania pasów, - 21.500 
zł. Syców, tel. 062/785-30-44
OPEL CORSA B, 1996 r., 111 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, radioodtwa
rzacz Blaupunkt + CD z panelem, alarm + 2 piloty, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, -18.800 zł. Wrocław, teł. 0600/85-75-53 
OPEL CORSA, 1996/97 r., 62 tys. km, 1200 ccm, biały, 2 podusz
ki pow., alarm, RMBIaupunkt, bez wypadku, stan b. dobry,' -17.600 
zł. Wrocław, tel. 071/353-27-41 po godz. 15 
O  OPEL CORSA, 1997 r., 28 tys. km, 1200 ccm, 

ciemnoniebieski, kupiony w Polsce, I właściciel, 
bez wypadku, immobilizer, blokada skrzyni bie
gów, RM Philips, 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., 48 tys. km, 1400 ccm. fioletowy, 3-drzwio

wy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, -19.200 zł. Jaworzyna Śł., 
tel. 0Q07/36*73-66
OPEL CORSA, 1997 r., 85 tys. km, 1200 ccm, biały, kupiony w 
salonie, alarm, RM Philips, komplet opon zimowych, serwisowa
ny, • 17.800 zl. Jelenia Góra, tel. 0601/74-22-01 
OPEL CORSA, 1997 r., 70 tys. km, 1200 ccm, cytrynowy, 3-drzwto- 
wy, I właściciel, w kraju 2 lata, stan b. dobry, -18.000 zł lub za
mienię' na Opla Corsę, z 2000 r.. Lubin, tel. 076/866-08-10. 
0603/20-52-09
OPEL CORSA, 1997 r., 62 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w kraju, sprowadzony w całości, -
21.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
OPEL CORSA, 1998 r., 21 tys. km, 1000 ccm, Ecotec, pomarań
czowy, szyberdach, RO GTundig, książka serwisowa, stan ideal
ny, - 20.500 zł luj> zamienię na tańszy. Bielawa, tel. 0603/22-55-40 
OPEL CORSA, 1998 r., 39 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, bez 
wypadku, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., immobilizer, el. reg. re
flektory, skórzana kierownica, - 22.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-02-55 po g. 18 (ke0103)
OPEL CORSA, 1998 r., 29 tys. km, 1200 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby. RM, 
• 23.200 zł. Leszno, tel. 065/529-56-00 
OPEL CORSA, 1998 r., 26 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, poduszki pow., RO, immobilizer, I właściciel, zadbany, - 20.500 
zł. Lubin, tel. 076/846-96-17
OPEL CORSA, 1998 r., 15 tys. km, 1400 ccm, czerwony, podusz
ka powietrzna, klimatyzacja, wspomaganie, welur, el. otw. szyby,
c. zamek, obrotomierz, el. reg. świateł, RM + RDS i 6 głośników, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, garażowany, stan b. do
bry, sprowadzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 24.900 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-76-37 po godz. 16 
OPEL CORSA, 1998 r., 37 tys. km, 1000 ccm, Ecotec, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
immobilizer, garażowany, • 16.600 zł. Pakosławice, tel. 
077/435-76-16
OPEL CORSA, 1998 r., 39 tys. km, 1000 ccm, biały, kupiony w 
salonie w kraju, bez wypadku, centr. zamek, alarm, immobilizer, 
radio Sony + sterowanie w kierownicy, zielone szyby, reguł, fotel 
kierowcy, napinacze pasów, garażowany, stan idealny, oszczęd
ny. - 20.400 zl. Wałbrzych, tel. 074/880-00-58 
OPEL CORSA, 1998 r., 22 tys. km, 1000 ccm, 12V, jasnozielony, 
3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, RM, 2 pod. powietrzne, 
sprowadzony z Niemiec, nie eksploatowany w kraju, kpi. doku
mentacja, - 21.800 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-32-60, 
0502/26-20-73
OPEL CORSA, 1998 r., 33 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, automatic, 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek + alarm i immobilizer, el. otw. szyberdach, alum. felgi, RO, 
-16.500 zł. Zielona Góra. tel. 068/321-21-39 
OPEL CORSA, 1999 r., 20 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec, nie
bieski, 3-drzwiowy. wspomaganie, el. reg. reflektory, dodatkowe 
światło .stop*, spoiler, poduszka pow., lusterka i zderzaki w kolo
rze nadwozia, • 22.000 zł. Bralin, tel. 062/781-26-11, 
062/781-29-26,0608/32-37-46
OPEL CORSA, 1999 r., 12 tys. km, 1200 ccm, 16V, Ecotec, gra
natowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
klimatyzacja, poduszka pow., dodatkowe światło .stop*, klimaty
zacja, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, - 27.500 zl. Bralin, 
teL 062/781-26-11,062/781-29-26,0608/32-37-46 
OPEL CORSA, 1999 r., 16 tys. km, 1000 ccm, 12 V, biały, 4 pod. 
powietrzne, RM z RDS Blaupunkt, lakierowane zderzaki, pirotechn. 
napinacze pasów • 23.500 zł. Bralin, tel. 062/781-27-26 
OPEL CORSA, 1999 r., 13 tys. km, 1000 ccm, 12V, biały, 5-drzwio- 
wy, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, centr. zamek, poduszka pow., 
EPS, wspomaganie, immobilizer, welurowa tapicerka, książka 
serwisowa, RM, - 25.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-21-56, 
0601/77-81-57
OPEL CORSA, 1999 r„ 35 tys. km, 1700 ccm, diesel, czarny, 2 
poduszki powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, - 25.000 zł lub 
zamiana. Witaszyce k. Jarocina, tel. 0503/03-49-13 
OPEL CORSA B, 2000 r., 18 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, 12V 
klimatyzacja, RM, 4 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, alarm + 
pilot, wspomaganie, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 24.900 zł 
lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
OPEL CORSA B, 2000 r., 15 tys. km. 1000 ccm, 12V, Ecotec. 
czarny, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, obrotomierz, zderzaki 
w kolorze nadwozia, sprowadzony z Belgii, 2 miesiące w kraju, 
stan idealny, - 25.000 zł. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18 
OPEL KADETT, 1976 r., 68 tys. km, 1200 ccm, benzyna, żółty, 
techn. sprawny, nowy akumulator, w ciągłej eksploatacji, dużo 
części zamiennych, • 1.300 zł. Chojnów, tel. 076/818-77-04 
OPEL KADETT, 1979 r., 1300 ccm, niebieski, stan techniczny 
bardzo dobry, nowy akumulator, nowe amortyzatory, komplet kół 
zimowych, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 787-26-68 
OPEL KADETT, 1980 r., 1600 ccm, niebieski, stan dobry. • 2.200 
zł. Bogdanów, tel. 071/346-17-38
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r., 1200 ccm, benzyna, brązowy, 
5-biegowy, centr. zamek, alarm, szyberdach, stan dobry, - 2.200 
zł. Legnica, tel. 0607/40-45-91
OPEL KADETT, 1980 r., 106 tys. km, 1300 ccm, OHC, biały, stan 
b. dobry, po wymianie walka rozrządu, łożysk, oleju, fotele Reca- 
ro, ekonomizer, obrotomierz, halogeny, - 2.500 zł. Lubomierz, tel. 
075/751-44-25
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, ważny 
przegląd, blacharka do poprawek, nowe amortyzatory, • 1.200 zl. 
Nowa Ruda. tel. 074/872-84-63
OPEL KADETT. 1980 r.. 1300 ccm, benzyna, biały, po remoncie 
blacharki, przegląd do 04.2002 r., stan dobry, • 2.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-49-09
OPEL KADETT, 1980/81 r., kolor piaskowy, po remoncie silnika, 
stan dobry, techn. sprawny, • 2.500 zł. Borzejowice k. Bolesław
ca, tel. 0604/16-43-17
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, OHC, czerwony, 
ciemne szyby i światła, sportowy układ wydechowy, w ciągłej eks
ploatacji, przegląd do 03.2002 r., stan dobry, -1.200 zł. Grodziec 
Drugi, gm; Niemodlin, teł. 077/460-73-24,0604/10-83-42 
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1300 ccm, zielony metalic, - 4.800 
zł. Strzałkowo, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, OHC, żółty, ospoilerowany, 
zderzaki w kolorze nadwozia, fotele Recaro, 2 komplety opon, stan 
dobry, zarejestrowany, opłacony, stan silnika i blacharki dobry + 
części, • 8.500 zł, gm. Korfantów, tel. 0600/52-44-80 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, nowy 
akumurator (gwarancja), po remoncie ukł. hamulcowego, stan 
dobry, - 3.300 zł ûb zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. Bolesła
wiec, tel. 0604/12-50-86
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, OHC. niebieski.
3-drzwiowy. wymieniony akumulator i 2 opony, po przeglądzie, 
pokrowce, opłacone OC, - 2.250 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Wrocław, tel. 071/782-85-30
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
alum. felgi, szyberdach, hak, fotele Recaro, • 2.500 zł. Legnica, 
tel. 076/856-39-02
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, OHC, czerwony, stan 
dobry, - 2.800 zł. Ubocze, gm. Gryfów Śl., tel. 075/781-11-14 
OPEL KADETT SKŁADAK. 1982/83 r., 76 tys. km, 1200 ccm. die
sel, cąamy, 5-drzwiowy, - 3.800 zł. Świdnica, tel. 074/852-40-62 
OPEL KADETT, 1982/92 r., 1300 ccm, OHC, srebrny metalic,
4-drzwiowy, po lakierowaniu, szyberdach. ekonomiczny, stan ogól
ny dobry, - 3.000 zł. Międzyrzecz, tel. 0604/72-35-13
OPEL KADETT, 1983 r., 150 tys. km. 1600 ccm, srebrny, 3-drzwio
wy, szyberdach, spoilery, siedzenia Recaro, atrakcyjny wygląd, 
lekko uderzony tył. - 2.400 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0503/76-81-66 
OPEL KADETT D, 1983 r., 1300 ccm, OHC, czerwony, 3-drzwio
wy, sportowa kierownica, fotele Recaro, obrotomierz, szyberdach, 
ciekawy wygląd, przegląd do 01.12.2001 r, - 3.200zl. Lubań, tel. 
0605/12-71-85
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, zielony, do małych poprawek 
lakierniczych, -1.200 zł. Lubin. tel. 0609/62-89-77 
OPEL KADETT, 1983 r., 1200 ccm, benzyna, zielony metalic, 
atrakcyjny wygląd, po remoncie silnika i blacharki, zadbany, stan 
dobry, - 4.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-23-93 
OPEL KADETT, 1983 r., 151 tys. km, 1t>00 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, owiewka, dodatkowe świa
tło .stop*, halogeny, przegląd do 01.2002 r, - 3.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-87-83
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio- 
wy, hak, szyberdach, - 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wą
sosz, tel. 065/543-79-17
OPEL KADETT KQMBI, 1984 r., 1300 ccm, zielony, po remoncie 
blacharki, stan silnika b. dobry, • 4.500 zl. Jawor, teł. 076/871-01-06 
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski me
talic, .łezka*, 5-drzwiowy, hak, do poprawek lakierniczych, stan 
silnika idealny, - 3.600 zł. Opole, tel. 0607/44-48-16 
OPEL KADETT GTE, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, alum. felgi, • 5.300 zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
OPEL KADETT, 1984 r., 114 tys. km, 1600 ccm, diesel, wiśnio- 
wosrebrny, po remoncie silnika, blacharka po naprawie, do lakie
rowania 5.200 zł lub zamienię na Transportera, Transita diesel, 
bus, w tej cenie, może być do lakierowania. Świdnica, tel. 
074/851-26-19,0605/68-79-83
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OPEL KADETT KOMBI. 1984 r.. 1600 ccm. diesel, zielony, stan 
dobo/> silnik i skrzynia biegów w b. dobrym sfanier do małych po- 
pOfcek blach. - 3.000 zł. Wrocłdw, (el. 071/325-19-24, 
0608/5345-20
OPEL KADETT, 1985 r.. 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, alarm, szyberdach, stan b. do
bry, - 5.700 zł. Miejska Górka, woj. leszczyńskie, teł. 0608/61-32-53 
OPEL KADETT. 1985 r., 1300 ccm, OHC. srebrny metalic. .łez
ka'. 3-drzwiowy, hak, kpi. dokumentacja, dużo części zapasowych, 
stan dobry, - 3.700 zł. Nowogrodziec, teł. 075/731-70-27 
OPEL KADETT KOMBI. 1985 r., 75 tys. km. 1300 ccm. OHC, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, reguł. wys. mocowania 
pasów, obrotomierz, RO parał, w 1998 r. wymieniono: sinik, sprzę
gło i łożyska kół, nowy akumulator, przegląd do 04.2002 r, - 4.900 
zł. Wrodaw, teł. 341-51-07
OPEL KADETT. 1985 r.. 1300 ccm, benzyna, ciemnoszary meta
lic, Jezka’ , 5-drzwiowy, sygnalizacja włączonych świateł, RM, pla
stikowe nadkola, alarm + pilot, garażowany, - 6.000 zł. Tdzików- 
76, gm. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/813-01-51 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, 
5-drzwiowy, stan dobry, - 4.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-26-15
OPEL KADETT, 1985 r., 160 tys. km, 1600 ccm, dieseł, niebieski, 
5-drzwiowy, pokrowce, oszczędny, po remoncie blacharki, stan 
dobry. - 4.900 zł. Kowary, teł. 0603/61-40-97 
OPEL KADETT KOMBI. 1985 r.. 195 tys. km, 1300 ccm. niebie
ski. Jezka*, 5-drzwiowy, zadbany, RM, - 6.000 zł lub zamienię na 
diesel. Wrocław, teł. 071/355-12-94 po godz. 15 
OPEL KADETT, 1985/93 r., 1800 ccm, biały, szyberdach, deska 
digital, 3-drzwiowy, sportowy wydech, nowy lakier, kubełkowe fo
tele, alum. felgi, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, - 6.100 zł. Wał
brzych. tel. 074/843-32-71.0604/28-15-70 
O OPEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, srebrny meta- 

lic, 5-drzwiowy, szyberdach, • 6.700 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023181

OPEL KADETT GSI, 1986 r., szary metalic, przegląd do 05.2002 
r., stan b. dobry, - 6.800 zł. Brzeg Dolny, teł. 071/319-54-90, 
0604/31-72-76
OPEL KADETT, 1986 r., 118 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski 
metalic. stan b. dobry, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, 
stan silnika b. dobry, dod. światła .stopu*, RM. zadbany. • 7.200 zł 
lub zamienię na busa. Lipno, tel. 065/534-01-14 
OPEL KADETT, 1986 r., 170 tys. km, 1300 ccm, benzyna, brązo
wy metałic, stan dobry, garażowany, hak, zderzaki w kolorze nad
wozia, .łezka*, zadbany, 5-drzwiowy, - 5.700 zł. Lubin, tel. 

JZ&84643-09
U « i-  KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic, stan 
b. dobry, ospoilerowany, kubełkowe fotele, nowy akumulator, in
stalacja gazowa, przegląd do 03.2002 r, - 6.300 zł. Namysłów, teł. 
0605/6947-96
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, .łezka’ , 
5-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, z urzędu celnego, ciemne 
szyby, hak, nowy pasek rozrządu i olej, ważny przegląd, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, - 5.200 zł. Niedźwiedzice, tel. 
076/818-69-12
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, szary metafic, Jezka’ , 
garażowany, nowe amortyzatory przednie, RO, szyberdach 2-stop- 
niowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe blachy, stan b. dobry, - 6.800 
zł. Nysa, teł. 077/433-20-19
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, dieseł, niebieski, 
5-drzwiowy, RM, centr. zamek, stan b. dobry, - 6.200 zł. Paczków, 
teł. 0604/08-58-29,0608/23-73-03
OPEL KADETT, 1986 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
nowy rozrusznik, pasek rozrządu i układ wydechowy, błacharka 
do małych poprawek lakierniczych, stan techn. b. dobry, - 4.800 
zł. Polkowice, tel. 076/84748-29
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, dieseł, biały, 3-drzwiowy, 4-bie
gowy. na białych tablicach, -1.900 zł. Sobieszów, woj. jeleniogór
skie, teł. 0607/65-59-61
OPEL KADETT SEDAN. 1986 r., 1300 ccm, biały, - 600 DEM. 
Wolsztyn, teł. 068/384-22-24
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1200 ccm, biały, 3-drzwiowy, na 
białych tablicach -1.800. Wrocław, teł. 0603/48-53-30 
OPEL KADETT GSi, 1986 r.. 1800 ccm, czamy, w kraju od 96 r., 
szyberdach, alum. felgi, alarm, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/345-28-37,0608/68-34-88
OPEL KADETT GSi, 1986 r., 107 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebr
ny, 3-drzwiowy, zadbany, na zachodnich tablicach - 2.200 zł. Wro
cław. teł. 0605/40-30-03
OPEL KADETT, 1986 r., 138 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer-
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wony, szyberdach, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, 5-biegowy, alarm 
+ pilot, alum. felgi, obniżony, ospoilerowany, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry. - 5.300 zł. Wrocław, teł. 0602/12-51-35 
OPEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, Jezka*, 
aluminiowe felgi, garażowany, przegląd do 02.2002 r., RO + gło
śniki, - 6.000 zł. Wschowa, teł. 065/54047-74 
OPEL KADETT SEDAN. 1986 r.. 94 tys. km. 1300 ccm. benzyna, 
czerwony, 4-drzwiowy, RM, stan b. dobry, • 6.800 zl. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0603/12-38-68
OPEL KADETT LS, 1986/95 r., 142 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, radio + głośniki, ciemne 
szyby, plastikowe progi, reg. wys. mocowania pasów, stan b. do
bry, - 6.100 zł lub zamienię na Opla Astra kombi. 1992-93. Szpro
tawa, teł. 068/376-73-23
OPEL KADETT. 1986/95 r., 110 tys. km, 1300 ccm. szary metalic, 
3-drzwiowy. szyberdach, centr. zamek, alarm + pilot, RO, 4 gło
śniki, relingi, po remoncie głowicy (nowy wałek rozrządu i części), 
pasek rozrządu, • 6.500 zł lub zamiana na inny, do 20.000 zł. Wro
cław. tel. 071/362-26-87,0604/97-29-25 
OPEL KADETT SKŁADAK, 1986/95 r., 199 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, biały, automatic, szyberdach, alum. felgi, nowy akumu
lator, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 11.2001 r., stan techn. 
dobry, nadwozie do poprawek lakierniczych, - 4.800 zł. Żórawina, 
teł. 071/316-54-69
OPEL KADETT, 1986/96 r.. 140 tys. km. 1300 ccm. OHC. czer-

OPEL KADETT GSI, 1987 r.. 188 tys. km, 2000 ccm, kolor grafi
towy metalic, 3-drzwiowy, garażowany, szyberdach, alum. felgi, 
el. otw. szyby i lusterka, zadbany, - 8.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-87-22
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel jezka', 5-drzwiowy, 
stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 1.500 DEM. Kędzie
rzyn-Koźle. tel. 077/482:59-20
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic, stan 
b. dobry, 5-biegowy, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, RO, -
5.800 zł lub zamienię na tańszy, może być Fiat 126p. Krotoszyn, 
tel. 062/725-32-39,0608/76-3943 
OPEL KADETT, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, OHĆ, srebrny, 
stan techn. b. dobry, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, alarm, centr. 
zamek, - 6.600 zł. Legnica, teł. 0603/26-12-56 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, spo
ilery, kubełkowe fotele, tłumik sportowy, • 5.600 zł. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
OPEL KADETT, 1987 r., 34 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, po 
remoncie silnika, udokum. pochodzenie, 5-biegowy, 3-drzwiowy, 
alarm, hak, szyberdach, - 7.500 zł. Lubań, tel. 075/721-74-58 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 150 tys. km, 1300 ccm, czer
wień meksykańska, sedan, sprowadzony w całości, garażowany, 
RO. stan b. dobry, - 7.500 zł. Paczków, tel. 077/431-67-73, 
0604/77-15-95
OPEL KADETT SEDAN. 1987 r.. 145 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
piaskowy, stan b. dobry, na białych tablicach -1.150 DEM. Snowi- 
dza, tel. 0604/07-98-31, woj. legnickie 
OPEL KADETT, 1987 r., 80 tys. km. 2000 ccm. GSI, żółty, obni
żony, deska digital, alum. felgi, sportowy tłumik i zawieszenie, -
7.700 zł. Wałbrzych, tel. 0600/43-29-22 
OPEL KADETT GL. 1987 r., 130 tys. km, 1281 ccm, OHC, szary 
metalic, szyberdach, RO, nowy akumulator, 5-drzwiowy, stan b. 
dobry, - 6.200 zł. Wójdce, tel. 071/318-62-18 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 107 tys. km, 1300 ccm. benzy
na, niebieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, na zachodnich 
tablicach - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03
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OPEL KADETT KOMBI. 1988 r.. 120 tys. km. 1300 ccm, + gaz, 
czerwony, kubełkowe fotele, dużo nowych częśd, - 7.200 zł. Lu
bin, tel. 076/846-78-64,0604/06-36-37 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biały, hak, •
8.800 zł lub zamienię na Audi 100. Lubin, tel. 076/847-05-09, 
0607/53-82-55
OPEL KADETT, 1988 r., 1587 ccm, benzyna, czarny, 3-drzwiowy, 
automatic. -10.000 zł. Opole. tel. 077/452-79-23 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, 5-drzwiowy, alarm, centralny zamek, hak, ekonomiczny, 
• 7.400 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-5148 
OPEL KADETT, 1988 r., 84 tys. km, 1600 ccm, czerwony, oryg. 
lakier, nowe opony - 2 szt., przegląd do 04.2002 r., oryg. szyber
dach, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwo
zia, RM, stan b. dobry. - 7.400 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-33-17 
OPEL KADETT, 1988 r.,'84 tys. km. 1600 ccm. czerwony, oryg. 
szyberdach, kpi. dokumentacja; przegląd do 04.2002 r., 5-drzwio
wy, RM, 2 nowe opony, oryg. lakier, stan b. dobry, • 7.400 zł. Do
magalski, 58-300 Wałbrzych, ul. Królewiecka 5a/2 
OPEL KADETT SEDAN. 1988 r.. 1300 ccm, niebieski, - 800 DEM. 
Wolsztyn, tel. 068/384-22-24
OPEL KADETT CLUB, 1988 r., 73 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
OHC, czerwony, kubełkowe fotele, relingi dachowe, katalizator, 
nowe opony, czyste i zadbane wnętrze, roleta bagażnika, atrakc.

OPEL KADETT, 1988/97 r., 150 tys. km. 1300 ccm, benzyna, OHC. 
szary metalic, drzwiowy, RO Alpine ♦ 4 głośniki, lotnicze fotele, 
alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, przegląd do 05 2002 r., 
I właściciel, kompletna dokumentacja, - 6.500 zł. Olszyna,.teł 
075/782-54-05,0502/65-57-95
OPEL KADETT E-CC, 1988/97 r., 158 tys. km, 1300 ccm, biały, 
oryg. szyberdach, ♦ 2 tylne lampy i 2 felgi, stan idealny, - 6.800 zł. 
Wrocław, tel. 0501/94-11-69,071/357-6243 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00365 www.auto- 
gielda.com.pl)
OPEL-KADETT, 1989 r., 124 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, 3-drzwtowyrdemna szyba, katalizator, z urzędu 
celnego, zadbany, ekonomiczny, stan b. dobry, - 6.800 zł. Dobra 
k. Bolesławca, tel. 075/644-95-56 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, OHC, biały, zadbany, dużo 
nowych części, - 7.500 zł. Lubin, teł. 0503/04-81-09 
OPEL KADETT, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach, 5-drzwiowy, hak, RO. garażowany, I właści
ciel w kraju, stan b. dobry, - 8.500 zł. Męcinka, tel. 076/870-84-14 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
stan b. dobry, radio, felarm, pełna dokumentacja, relingi dachowe, 
- 8.400 zł. Rawicz, tel. 065/546-12-95,0606/10-06-50 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk stan b. dobry, 
serwisowany, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0601/55-35-64, 
071/338-02-01
OPEL KADETT, 1989 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, stan b. dobry, na białych tablicach, - 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-3944
OPEL KADETT, 1989 r., 138 tys. km, 1300 ccm, czerwony, serwi
sowany, 5-biegowy, inst. gazowa, I właściciel, zadbany, stan b. 
dobry, • 6.700 zł. Zielona Góra, teł. 0607/324943 
OPEL KADETT, 1989/90 r., 135 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, szyberdach, RM, alarm, 
obrotomierz, obniżony, sportowe zawieszenie, kubełkowe fotele, 
stan dobry, - 7.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-30-91 
OPEL KADETT KOMBI, 1989/94 r., 146 tys. km. 1600 ccjn, sza-
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wony, 3-drzwiowy, I właśddeł w kraju, udokum. pochodzenie, RO 
+ głośniki, stan b. dobry, - 6.900 zl. Świdnica, tel. 074/640-69-11, 
0503/50-02-84
OPEL KADETT, 1986/96 r., 140 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, stan dobry, bez korozji, zadbane wnętrze, 5-drzwiowy. 4 
biegowy, atrakcyjny wygląd, szerokie zderzaki w kolorze nadwo
zia, ważny przegląd i OC, alum. felgi, - 4.750 zł. Wrocław, teł. 
0609/15-60-18
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, biały, webasto, • 6.000 
zł. Bogatynia, tel. 0604/23-52-33
OPEL KADETT, 1987 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, do poprawek lakierniczych, - 3.500 zl. Borowa, teł. 
0601/87-33-86
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r.. 120 tys. km. 1600 ccm, biały, w 
stanie dobrym, • 8.500 zi lub zamienię. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0601/894743
OPEL KADETT, 1987 r., żółty, stan b. dobry, kpł. dokumentacja, 
garażowany, atrakc. wygląd, RM, - 5.800 zł. Paczków, tel. 
077/431-7346,0604/90-21-21
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, biały, zadbany, 5-drzwiowy, I 
właśddeł, kpł. dokumentacja, szyberdach, nowe opony, po prze
glądzie, pokrowce, kołpaki, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 6.200 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Zloty Stok, tel. 074/817-50-82, 
0603/76-55-88
O  OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, bordo

wy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, szy
berdach, - 7.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87023341

OPEL KADETT, 1987 r., 170 tys. km, 1600 ccm, stalowy, kubeł
kowe fotele, szyberdach, alum. felgi, spoilery, - 6.300 zł lub za
mienię. Bolków, tel. 075/74148-65 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, stan do
bry. na białych tablicach - 700 DEM. Bolków, teł. 0605/20-67-71 
OPEL KADETT, 1987 r., 195 tys. km. 2000 ccm. OHC, czerwony, 
szyberdach, alum. felgi, kubełkowe fotele, deska digital, spoiler, 
inst. gazowa, - 7.000 zl lub zamienię na Hondę Preiude, Civic. 
Dębno. teł. 0605/37-26-15

OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, - 6.500 zł. Wrocław, 
teł. 071/316-9646,0601/73-20-98 
OPEL KADETT SEDAN, 1987/96 r., 1300 ccm, OHC 5-biegowy, 
RO, alarm, stan b. dobry, - 7.000 zl. Legnica, Jgjl.076/721 -55-74 
OPEL KADETT, 1988 r., 193 tys. km, 1300 ccm, OHC, biały, 
3-drzwiowy, szyberdach, RO, nowy akumulator, I właśddeł w kraju, 
• 6.300 zł. Bolesławiec, teł. 075/732-59-15 
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r., 94 tys. km, 1587 ccm, wtrysk, 
niebieski, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, nowe opony, szyberdach, 
katalizator, centr. zamek, roleta bagażnika, stan błacharki i silnika 
b. dobry, • 8.500 zł. Chocianów, teł. 076/818-56-06 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny, spoiler, szyberdach, stan dobry, - 5.600 zł. Chojnów, tel. 
076/818-63-76
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, szary metalic, wspo
maganie, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi (brak OC), 
sprawny, do małych poprawek mechanicznych, - 5.800 zł. Lubin, 
tei. 076/849-10-92
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
czerwony, centr. zamek, • 6.500 zl. Broniszewice, tel. 
062/741-62-97
OPEL KADETT GSi, 1988 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, ospoilerowany, szyberdach, • 7.200 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, teł. 0608/4249-77
OPEL KADETT, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, dieseł, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan silnika b. dobry, na zachodnich tabi., 
możliwy dowóz, -1.700 zł lub 950 DEM. Gubin, tel. 0502/16-94-74 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, alum. fel
gi, roleta, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 6.900 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/761-62-19
OPEL KADETT, 1988 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, sprowadzony w całości, 
zderzaki w kolorze nadwozia, kubełkowe fotele, alarm, garażowa
ny, stan dobry, - 8.000 zi. Legnica, tel. 076/862-73-11 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 95 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
biały, techn. sprawny, komputer, katalizator, alarm • 7.200 zł. Le
gnica, teł. 076/856-28-84 po godz.15

wygląd, na białych tablicach - 3.000 zł lub zamienię na inny kom
bi. Wrocław, teł. 0608/16-37-64
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, radiood
twarzacz, relingi dachowe, poobijany, sprawny technicznie, - 5.600 
zl. Wrocław, tel. 071/348-42-16
OPEL KADETT, 1988 r., 130 tys. km, 1300 ccm, OHC, srebrny,
2-drzwiowy, 4-biegowy, kubełkowe fotele, RM, przegląd do 9.2001 
r., do remontu blacharki, w ciągłej eksploatacji, • 5.500 zł. Wro
cław, teł. 0604/85-86-77
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, biały, spoilery, alum. felgi, el. 
dach, RO ♦ głośniki, sportowe zawieszenie i tłumik, - 11.000 zł 
lub zamienię. Ząbkowice śląskie, teł. 0605/144845 
OPEL KADETT, 1988 r.; 137 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, stan dobry, garażowany, RO, - 6.000 zł. Zgorzelec, 
teł. 075/775-38-56
OPEL KADETT GT, 1988 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, ospoilerowany, obniżony, 
sportowy wygląd, kubełkowe fotele, stan techn. b. dobry, - 7.500 
zl. Złotoryja, tel. 076/878-35-39,0605/85-58-00 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm. diesel, czerwony. 
5-drzwiowy. • 7.900 zl. Złoty Stok, tel. 074/817-54-11, 
0605/29-3048
OPEL KADETT KOMBI, 1988/91 r., 137 tys. km, 1600 ccm, die
sel, czerwony, relingi dachowe, centralny zamek, alarm, szyber
dach, el. reguł, lusterka, hak, radio z CD, aluminiowe felgi, po 
wymianie paska rozrządu, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, 
szczęk hamulcowych, konserwacja, - 7.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-63-25 „
OPEL KADETT, 1988/91 r., 100 tys. km, niebieski metalic. 
3-drzwiowy, RO. - 5.800 zł. Opole, tel. 077/457-06-44 
OPEL KADETT, 1988/95 r., 163 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra- 
fitowo-czerwony met., stan b. dobry, 3-drzwiowy, szyberdach, 
alarm, komplet nowych opon letnich i zimowych, w kraju od 1995 
r., 1. właściciel, garażowany, bez wypadku, - 8.200 zł. Nowa Rudą 
teł. 074/87245-07 po godz. 19
OPEL KADETT SEDAN, 1988/96 r., 78 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, wtrysk, kolor wiśniowy, centralny zamek, alarm, stan b. do
bry, • 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-31-86

roniebieski, alarm, centralny zamek, relingi, hak, roleta, nowe: 
zawieszenie, układ kierowniczy, akumulator, opony + 2 zimowe, 
przegląd do 01.2002 r., radio Błaupunkt, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 
345-14-78, po 18
OPEL KADETT, 1989/97 r., 125 tys. km, 1300 ccm, biały, bez 
wypadku, po remonde blacharki, kubełkowe fotele, spoiler, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, 3-drzwiowy, 
oszczędny, stan b. dobry, • 6.600 zł. Zebrzydowa, gm. Nowogro
dziec, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/0642-27 
OPEL KADETT, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 
katalizator, instalaqa gazowa, wspom. kierownicy, alarm, cantr. 
zamek, szyberdach, welur, kubełkowe fotele, spoilery, halogeny, 
atrakcyjny wygląd, oznakowany, zadbany, -11.500 zł. Kożuchów, 
woj. zielonogórskie, tel. 0604/99-3243 
OPEL KADETT, 1990 r., 160 tys. km, 1400 ccm. biały, 4-biegowy, 
3-drzwiowy, szyberdach, RO Błaupunkt, po wymianie paska roz
rządu, akumulator na gwarancji, pełna dokumentacja, • 7.500 zl. 
Polkowice, tel. 076/845-17-63.0607/34-2749 
OPEL KADETT GSI CABRIO. 1990 r.. 2000 ccm. zielony meta
lic, -10.500 zi. Wrodaw. teł. 0609/5240-03 
OPEL KADETT GSi. 1990 r„ 2000 ccm, 16V, 150 kM ABS. spor
towe zawieszenie, alum. felgi, deska digital, nowy ukł. wydecho
wy, przegląd do 022002 r., stan b. dobry, - 8.800 zł. Dobrzyń Wielki, 
teł. 077/469-56-14
OPEL KADETT, 1990 r., 168 tys. km, 1700 ccm, dieseł, czerwo
ny, sprowadzony w 94 r., szyberdach, wymienione nadkola i pro
gi, stan dobry, - 9.800 zl. Głogów, tei. 0603/54-6643 
OPEL KADETT, 1990 r., 139 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, szyberdach, el. reg. reflektory, wspomaganie, - 8.000 zł. 
Gostyń, teł. 065/572-63-95
OPEL KADETT BEAUTY, 1990 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wtrysk, złoty metalic, szyberdach, inst. gazowa, wspomaga
nie kier., alarm + centr. zamek, blokada skrzyni biegów, oznako
wany, welurowa tapicerka, spoilery, kubełkowe fotele, halogeny, 
atrakcyjny wygląd, zadbany, -11.500 zł. Kożuchów, woj. lubuskie, 
tel. 0604/99-3243
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, nowe
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p a l i w o  n a  c a ł y  r o k

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

Przyjmujemy sam ochody w rozliczeniu!
Autoserwis DŚ Wrocław 
Car Center Wrocław

D szczegóły pytaj w naszym 
salonie.

Homet 
Euro Auto

Ligęza
Unimo

Wrocław
Świdnica 
Wałbizych 
Nowa Ruda
Jelenia Góra
Legnica
Lubin

ul. Karkonoska 50, tel. 071/3628513,3628529 fax 071/3398688
ul. Muchoborska 7, tel. 071/3585900 fax 3737975
ul. Legnicka 62, tel 071/3510372
ul. B. Krzywoustego 250a, tel. 071/3457955, fax 071/3457346

ul. ul. Wrocławska 105, tel. 074/8514093(6), fax 074/8514097 
pl. Magistracki 3a, tel. 074/8433433, fax 074/8433131 
ul. Niepodległości 14, tel. 074/8722409, fax 074/8525056
ul. Wincentego Pola 28, tel. 075/6421482, fax 075/6421480
Rzeszotary, tel./fax 076/8560458, tel. 076/8623771 
ul. Ścinawska 49, tel./fax 076/8442565
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- opony, zadbany, - 8.900 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 176 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały.. 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi dachowe, hak, • 6.500 zł. 
Syców, teł. 0605/38-05-59
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, czarny metalic, alum. 
felgi, alarm + pilot, spoiler, listwy boczne, szyberdach, zadbany, 
stan b. dobry, • 6.800 zł lub zamienię na inny. Wołów, tel. 
071/389-48-06
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 900 DEM. Wołów, tel. 
071/389-81-14,0603/68-24-28
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 140 tys. km, granatowy meta
lic, stan b. dobry, alum. felgi, sportowe siedzenia i zawieszenie, 
sportowy ukł. wydechowy, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 0607/17-87-39 
OPEL KADETT, 1990 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
biały, szyberdach, centr. zamek, alarm + pilot, nowe opony i amor
tyzatory, lotka, zadbany, obrotomierz, - 7.900 zł. Wrodaw, tel. 
071/353-37-20,0605/10-40-32
OPEL KADETT, 1990 r., 88 tys. km, 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, .łezka*, bez wypadku, garażowany, katalizator, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, alarm + 2 piloty, blokada skrzyni biegów, RM, 
nowy akumulator, ukł. wydechowy, pasek rozrządu i opony, stan 
techn. i blacharki idealny, przegląd do 2002 r, • 8.300 zł. Wrodaw, 
tel. 0608/62-39-34
OPEL KADETT, 1990 r., 90 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach, - 1.700 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/11-16-91
OPEL KADETT, 1990/91 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, przyciemnione szyby, zadbany, stan b. 
dobry, - 10.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0605/92-84-13, 
074/811-90-78
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 1400 ccm, granatowy meta
lic, ABS, koła kpi., el. reg. reflektory, blokada skrzyni biegów, RO 
Kenwood, - 9.500 zł. Zgorzelec, tel. 0605/08-32-24 
OPEL KADETT, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, niebieski, auto
matic, bogata wersja, wspomaganie, centr. zamek, zadbany, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany w kraju, • 10.300 zł. Chojnów, tel. 
076/819-14-24
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, srebmy metalic, 5-drzwiowy, 
szyberdach, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
wspomaganie, - 9.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-82-78, 
0608/50-70-19
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r, 120 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, bez wypad
ku, - 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 fotele, nowe 
amortyzatory, - 9.700 zł łub zamienię na TD, TDi, D, Opel, VW. 
Leszno, tel. 0603/37-35-55
OPEL KADETT CABRIO, 1991 r., 150 tys. km. 2000 ccm, per- 
łowobordowy, -12.500 zł. Leszno Wlkp., tel. 0605/35-03-23 
OPEL KADETT, 1991 r., 163 tys. km, 1600 ccm, grafitowy meta
lic, wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka, zadbany, • 
10.200 zł. Lubin, tel. 076/844-72-58,0605/23-08-62 
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
katalizator, zadbany, stan techn. b. dobry, 3-drzwiowy, RO, - 7.000 
zł. Wrocław, teł. 071/372-51-76,0605/09-62-23 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
relingi dachowe, szyberdach. roleta, el. reg. reflektory, kubełkowe 
fotele, nadkola, konserwacja, zadbany, bez korozji, stan b. dobry, 
kpi. dokumentacja, • 9.700 zł. Wrocław, tel. 071/310-75-07 po 
godz. 19,0608/67-29-31
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-biegowy, nie składak, I 
właściciel, w kraju od 6 mies., stan idealny, - 12.800 zł. Zielona 
Góra, tel. 0502/53-72-71
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
miodowy, 4-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, dodatkowe światło 
.stop*, stan b. dobry, - 12.500 zł lub zamienię na mniejszy, tań
szy., woj. lubuskie, tel. 0502/53-72-71 
OPEL KADETT, 1991 r., 135 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 4-drzwiowy, I właściciel w kraju, zadbany, - 6.200 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-18-05
OPEL KADETT, 1991 r., 40 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebmy 
metalic, 5-drzwiowy, hak, oryginalny szyberdach, katalizator, RO, 
bez wypadku, garażowany, przegląd do 05.2002 r, - 10.200 zi. 
Chojnów, tel. 076/818-66-57,0606/25-36-78 
OPEL KADETT, 1991 r., 127 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, RO, 
immobiiizer, obrotomierz, reguł. wys. fotela kier., przegląd do 
03.2002 r, - 9.500 zł. Dębno. tel. 095/769-03-32,0608/62-23-89 
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, centralny zamek, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., 
szyberdach, halogeny, wtrysk, nowe amortyzatory, radio, • 10.200 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-00-24 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 104 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, roleta, reguł. wys. mocowania 
pasów, katalizator, kubełkowe fotele, przyciemnione szyby, RM, 
el. reg. reflektory, - 9.500 zł lub zamienię na Renaulta Kangoo, z 
dopłatą. Jelenia Góra, tel. 075/764-74-35 
OPEL KADETT, 1991 r., 165 tys. km, 1700 ccm, diesel, granato
wy, 3-drzwiowy, - 10.500 zł. Konin, tel. 063/248-11-82, 
0600/51-29-12
OPEL KADETT, 1991 r., 128 tys. km, 1400 ccm, biały, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, książka serwisowa, szyberdach, 
RM, reguł. wys. mocowania pasów, 5-biegowy, stan techn. b. do
bry, - 8.400 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
OPEL KADETT, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebmy 
metalic, 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, benzy
na, biały, 5-drzwiowy, Ściegowy, RM, immobiiizer, szyberdach, 
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, benzy
na, wtrysk, perłowy metalic, 5-biegowy, el. reg. reflektory, szyber
dach, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, dzielone tylne sie
dzenia, RM, atrakc. wygląd, • 10.000 zł. Lubin, teł. 076/844-29-27 
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r.. 95 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 11.500 zł. Łubniany, tel. 
077/42131-58
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk kpi. dokumentacja, 
5-drzwiowy, RM, nowe opony i amortyzatory, stan idealny, - 8.600 
zł. Nysa. tel. 077/433-67-24.0608/23-73-03.0604/08-58-29 
OPEL KADETT, 1991 r., 80 tys. km, 1389 ccm, benzyna, biały, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, szyberdach, - 10.000 zł. Opole, tel. 
077/453-79-23
OPEL KADETT, 1991 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach • 2.800 
zl. Otmuchów, tel. 077/431-51-82
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r.. 100 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
szary metalic, szyberdach, spoiler tylny, nowe: bębny i tarcze ha
mulcowe, pompa hamulcowa, błotniki, nadkola, progi, sprężyny, 
amortyzator, ukł. wydechowy, przegląd do 05.2002 r, • 12.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-36-06
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy, 
nowe opony, ABS, centr. zamek, halogeny, Mul-T-Lock, el.szyby, 
el.lusterka, • 8.300 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0609/38-97-33 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk silnik Opla 
Vectry, centralny zamek, kładzione tylne oparcie, kołpaki, - 6.200 
zł. Wrodaw, tel. 0601/77-87-40
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, RM, regulowany fo
tel kierowcy, zadbany, • 10.600 zł. Wrocław, tel. 325-88-17 
OPEL KADETT, 1991 r., 128 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 
5-drzwiowy, białe kierunkowskazy, centr. zamek, el. reg. reflekto
ry, dodatkowe światło .stop*, nowe zawieszenie, książka serwiso
wa, stan silnika i blacharki b. dobry, zadbany, pokrowce, - 8.200 
zł. Zgorzelec, tel. 075/771-81-92 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm. wtrysk, srebmy me
talic, relingi dachowe, el. otw. szyby, centr. zamek, odony, nie 
eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -10.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/323-85-08,0603/62-85-54 
OPEL KADETT, 1991/92 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, czarny meta

lik, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomiczny, atrakcyjny wygląd, stan 
idealny, - 9.200 zł lub zamienię. Opole, tel. 0602/67-03-67 - 
OPEL KADETT, 1992 r., 65 tys. km; 1600 ccm, fioletowy metalic, 
RO, welur, wspomaganie, bez wypadku, -13.000 zł. Legnica; 1el. 
0608/23-76-74,0503/66-18-92
OPEL MANTA, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, antracyt, stan tech. i 
silnika dobry, ekonomiźer, przegląd do 11.2001 r., ważne OC, do 
poprawek progi i nadkola oraz lakier, aluminiowe felgi, - 2.000 zl. 
Lubin, tel. 0503/54-38-57
OPEL OMEGA, 1987 r., 162 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy, wspomaganie kier., alarm, welurowa tapicerka, • 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-00-19
OPEL OMEGA, 1987 r., 2300 ccm, diesel, niebieski metalic, wer
sja CD, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, wspom. 
kierownicy, RO, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 6.800 zł (możli
we raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, stan dobry, - 
7.900 zł. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
OPEL OMEGA, 1987 162 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy, alarm, wspomaganie, welurowa tapicerka, - 7.000 zł. Wro
cław, teł. 071/336-00-19
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 2300 ccm, diesel, biały, stan do
bry, do wymiany prawy błotnik, składane tylne siedzenia (niesy
metrycznie), 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, grana
towy, stan b. dobry, wspomaganie kier., hak, nowe opony Goody
ear, ekonomiczny, • 6.500 zł. Wrodaw, tel. 0503/83-75-63 
OPEL OMEGA, 1987/88 r., 171 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, 5-biegowy, pełna do
kumentacja, rozkładana tylna kanapa, RO, przydemniane szyby,
• 9.500 zł lub zamienię na inny samochód osobowy albo dężaro- 
wy. Opole, tel. 0608/22-93-38
OPEL OMEGA KOMBI, 1987/88 r., 2300 ccm, turbo D, szary 
metalic, garażowany, stan b. dobry, • 10.800 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/35-26-21
OPEL OMEGA KOMBI,1988 r„ 1800 ccm, biały, - 1.300 DEM. 
Wolsztyn, tel. 0609/63-57-05
OPEL OMEGA, 1988 r., 127 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
ABS, szyberdach, alum. felgi, komputer, przydemniane szyby, 
katalizator -11.000 zł, zamienię na diesla, z dopłatą do 10.000 zł, 
stan idealny. Babimost, tel. 068/351-23-26 
OPEL OMEGA, 1988 r., 200 tys, km, 1800 ccm, benzyna, grafitem 
wy metalic, alum. felgi, el. reg. lusterka, wspomaganie, szyber
dach, dodatkowe światło .stop*, nowy akumulator, klocki hamul
cowe, amortyzatory, - 8.500 zł. Bolesławiec, tel. 0502/50-40-49 
OPEL OMEGA A KOMBI, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, stan idealny, na białych tablicach -2.100 DEM. Choj
nów, tel. 0602/88-08-99
OPEL OMEGA, 1988 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, OHC, 
kolor stalowy, wspomaganie, ABS, automatic, na białych tablicach,
• 2.000 zł. Lubin, tel. 076/842-27-64
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebmy metalic, wspomaga
nie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, cen
tralny zamek. -10.000 zł. Wrodaw, tel. 071/321-73-33 po godz. 16 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, popielaty, szyber
dach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, instalacja gazowa, - 8.100 
zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50 0601/55-20-45 
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie, komputer, we
lur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, sprowadzony w ca
łości, zadbane wnętrze, • 6.500 zł , okazja. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54,071/348-34-78
OPEL OMEGA, 1989 r., 159 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, RO, zadbany, - 9.700 zł lub zamienię na 
osobowy, powyżej 96 r., z dopłatą. Bielawa, tel. 074/833-90-48 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 158 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, wspomaganie, stan dobry, - 7.900 zł. Le
gnica, tel. 0605/85-58-00
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, inst. 
gazowa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. za
mek, alarm + pilot, oznakowany, przegląd do 04.02 r„ stan b. do
bry, -10.500 zl lub zamienię. Sobótka, tel. 0606/20-57-10 
OPEL OMEGA, 1989 r., 120 tys. km, 2300 ccm, turbo D, czerwo
ny, centr. zamek, hak, RM, welurowa tapicerka, -10.200 zl. Sy
ców, tel. 062/785-31-64
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 185 tys. km, 2300 ccm, TD, biały, 
stan b. dobry, silnik 1992 r, • 9.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/581-00-21,0502/81-44-79
OPEL OMEGA, 1989 r., 18 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, wspomaganie, el. reg. i podgrzewane lusterka, ABS, RM, 
antena w szybie, przegląd do 03.2002 r., pilne, -10.000 zł. Wro
cław. tel. 0607/09-85-02
O  OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, wrzo

sowy metalic, szyberdach, roleta, relingi dacho- 
we, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, • 12.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97 87022971

OPEL OMEGA, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm, zielony, ABS, 
wspomaganie kierownicy, kpi. wyposażenie elektryczne, automa
tic, I właśddel w kraju, garażowany, zadbany, -11.000 zl. Prze
mków, tel. 076/831-04-76
OPEL OMEGA KOMBI, 1990/96 r., 171 tys. km, 2400 ccm. ben
zyna, srebmy metalic, wspomaganie, el. reg. reflektory, el. reg. 
lusterka, RO, relingi dachowe, szyberdach, reguł. wys. mocowa
nia pasów, reg. fotele, zadbany, kpi. dokumentacja, przegląd do 
03.2002 r, - 11.700 zł lub zamienię, w tej cenie. Świdnica, tel. 
0607/4843-49
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 136 tys. km, 2600 ccm, granato
wy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa 
tapicerka, wspomaganie, ABS, komputer, centr. zamek, 
Mul-T-Lock, alarm, pompowane amortyzatory, roleta, - 8.700 zł 
lub zamienię. Wrodaw, tel. 071/324-13-34 w godz. 18-20 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk ABS, wspomaganie, szyberdach, alarm, oznakowany, RM, 
kpi. dokumentacja, I właściciel, - 11.000 zł. Lubin, tel. 
076/783-86-51,076/842-19-35,0608/21-76-88 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, TDi, czerwony, ABS. 
centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, stan ide
alny. • 16.000 zł. Lubliniec, tel. 0606/28-72-53 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 135 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, w kraju od tygodnia, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, stan b. dobry, -11.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 0602/58-37-06
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, zloty metalic, pełne 
wyposażenie, odony w całośd, stan b. dobry, -10.500 zł. Świdni
ca, teł. 074/853-56-13,0603/97-01-34 
OPEL OMEGA, 1991 r., 20 tys. km, 2000 ccm, złoty metalic, kpi. 
dokumentacja, białe tablice • 2.000 DEM. Wałbrzych, tel. 
074/666-53-04,0602/28-97-33
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, diesel, piaskowy, stan 
b. dobry, wspomaganie kier., relingi dachowe, centralny zamek + 
pilot, alarm (2x), koła 15", welurowa tapicerka, radioodtwarzacz 
Sony + 6 głośników, szyberdach, składane tylne siedzenia (niesy
metrycznie), reg. mocowania pasów, 5-biegowy, -13.200 zł. Wro
daw. teł. 0601/77-87-40
OPEL OMEGA KOMBI. 1991 r.. 182 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
ciemnoniebieski metalic, kpi. dokumentacja, nie składak, zadba
ny, garażowany, stan dobry, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/346-61-19_
OPEL OMEGA SKŁADAK, 1991/95 r., 2000 ccm, bordowy, ABS, 
wspomaganie kier., el. zamki, alarm, immobiiizer, automatyczna 
skrzynia biegów, komputer, -12.500 zł. Wrodaw, tel. 327-93-92, 
0607/03-26-69
OPEL OMEGA, 1991/97 r., 23 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 24V, 
czarny metalic, klimatyzacja, skórzane fotele (podgrzewane), el. 
otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, • 16.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/22-84-22,0606/97-43-77 
OPEL OMEGA CD DIAMOND, 1992 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, złoty metalic, 4-drzwiowy, ABS, DSA, komputer pok!., 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka (podgrz.), centr. za
mek, fabr. RM + 6 głośników, halogeny, nowe opony, dzielona tyl
na kanapa, 4 zagłówki, oryg. hak, kpi. dokumentacja, serwisowa
ny, • 15.500 zł. Bolesławiec, tel. 0604/64-58-99 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2600 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
limuzyna, automat, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, alumi

niowe felgi, na zachodnich tablicach - 3.200 DEM. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 077/482-59-20.
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 180 tys. km, 1995 ccm, kolor 
grafitowy metalic, wersja Diamond, stan idealny, zadbany, gara
żowany, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, I właściciel, ABS, 
wspomaganie, oryginalny RO ♦ 6 głośników, pompówane amorty
zatory, podgrzewane lusterka, el. otw. szytty, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, • 16.900 zł. Kluczbork, tel. 077/418-72-99, 
0602/19-25-85
OPEL OMEGA, 1992 r., 2600 ccm, bordowy metalic, limuzyna, 
automatic, pełna elektryka, ABS, alum. felgi, na białych tablicach 
- 3.200 DEM. Niemcy, tel. 0049/17-95-03-99-71 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r, 2000 ccm, wtrysk, biały, stan ide
alny, na białych tablicach - 3.000 DEM. Oborniki Śląskie, tel. 
0503/89-92-39
OPEL OMEGA, 1992 r., 167 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, kpi. 
dokumentacja, centr. zamek, wspomaganie kier., welurowa tapi
cerka, szyberdach, el. reg. lusterka, 5-biegowy, stan b. dobry, -
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11.600 zł lub zamienię na tańszy, możliwe raty. Tomisław śl., tel. 
075/731-20-53,0605/46-15-91

. OPEL OMEGA, 1992/96 r., 117 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, klimatyzacja, centralny zamek, el. otwierane szyby przed
nie i tylne, el. reguł, lusterka, fotele, komputer, el. szyberdach, 
aluminiowe felgi, alarm, tempomat, otwieranie bagażnika pilotem, 
• 17.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-90-36 
OPEL OMEGA, 1993 r., 73 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, zdejmo
wany hak, komputer, wersja z niklowymi wykończeniami, RO Grun- 
dig, stan idealny, książka serwisowa, - 21.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-14-84
O OPEL OMEGA KOMBI CD DIAMOND, 1993 r., 176 

tys. km inst. gazowa, blacharka częściowo do 
naprawy, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-08-04 
02023611

OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 98 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
wiśniowy, relingi dachowe, skóra, bez wypadku, stan b. dobry, • 
15.800 zł. Kluczbork, teł. 077/418-93-47,0608/51-35-97 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2300 ccm, TDI, granatowy, wspo
maganie, centr. zamek, ABS, relingi dachowe, roleta, hak, orygi
nalny szyberdach, zadbany, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, •
15.600 zł - lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 
077/431-71-33,0604/22-02-69
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna.
wtrysk, antracyt, wszystkie eł. dodatki, ABS, klimatyzacja, alarm,
relingi, roczna instalacja gazowa,, nowy przegląd rejetsracyjny,
hak, • 19.500 zł. Sulechów, tel. 068/385-50-18
OPEL OMEGA CD, 1994 rr, 119 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V,
śliwkowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw.
szyby, szyberdach, bez wypadku, stan idealny, alum. felgi, - 30.500
zł. Wrocław, tel. 785-58-38 po godz. 18
OPEL OMEGA MV6 SEDAN, 1994 r., 3000 ccm, 24V, bordowy,
pełne wyposażenie, bez wypadku, - 35.800 zł. Wrodaw, teł.
071/349-37-85,0605/33-94-33
OPEL OMEGA B4,1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, zielony meta
lic, RO, 5-biegowy, 4WD, wspomaganie kier., alum. felgi, el. reg. 
lusterka, alarm, el. reg. lusterka, poduszka pow., I właśddel, kpi. 
dokumentacja, kupiony w salonie, • 29.000 zł. Żary, tel. 
068/374-68-03,0606/52-46-88 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w intemeae pod numerem -AG0207 www.autogielda.com.pl) 
O OPEL OMEGA B, 1994 r., 153 tys. km, srebmy 

metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. szy
by, el. siedzenia z podgrzewaniem, klimatyzacja, 
sprowadzony na mienie, bez wypadku, radio Opel 
pilot, • 27.300 zł. Wrocław, tel. 071/339-04-41, 
0604/26-21-66 02023721

O  OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, zielony me
talic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, 
2 pod. powietrzne, alum. felgi, stan idealny, - 
31.600 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87023311

OPEL OMEGA B SEDAN, 1994 r., 2500 ccm. V6, granatowy me
talic, pełne wyposażenie, - 29.500 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-11-83
OPEL OMEGA B, 1994 r., 137 tys. km, 2500 ccm, MV 6, srebrno- 
grafitowy metalic, 174 KM, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
Control Trać, hak, immobiiizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
fotel, RO CD, welur, bez wypadku, alarm, - 30.000 zł. Krosno Odrz., 
tel. 068/383-77-13,0605/03-83-61
OPEL OMEGA B, 1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wiśniowy meta
lic,'ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, welurowa 
tapicerka, el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, el. reg. fotel kie
rowcy, centralny zamek, immobiiizer, dzielona tylna kanapa, ra
dioodtwarzacz, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 29.500 zł. 
Małomice, teł. 068/376-90-81
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r. 180 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
bordowy, klimatyzacja, poduszka pow., ABS,. centralny zamek, 
immobiiizer, wspomaganie, RDS, nowe opony, bez wypadku, fabr. 
dężarowy, importowany, kompletna dokumentacja - 22.000 zł * 
VAT. Nysa, tel. 0607/38*85-80,0607/38-85-70 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skórzanej tapi- 
cerki, stan idealny, bez wypadku, kpi. dokumentacja, po wymianie 
rozrządu, • 25.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-20-30 po godz. 20, 
0605/43-49-76
OPEL OMEGA B, 1994 r., 152 tys. km, 2500 ccm. TDS, kolor 
grafitowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
reguł, fotel, immobiiizer, RO z RDS, telefon GSM, kpi. dokumen
tacja, zdjęcia, I właściciel w kraju, - 32.500 zł. Oława, tel. 
071/303-89-80,0604/85-40-04
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 145 tys. km, 2500 ccm. V6. per- 
łowozielony, 2 pod. powietrzne, ABS, TC, klimatyzacja, el. otw. 
szyby i szyberdach, RM, tempomat, zestaw głośno mówiący, ha
logeny, roleta bagażnika, siatka, bez wypadku, w kraju od 3 tygo
dni, - 28.500 zł. Polkowice, tel. 0603/21-53-19 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, benzy
na, srebmy metalic, RM, ABS, hak, wspomaganie, szyberdach, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, immobiiizer, alum. felgi, 2 pod. 
powietrzne, kpi. dokumentacja, • 25.500 zl. Polkowice, tel. 
076/749-67-87,0604/88-64-03
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., TDi pełne wyposażenie, bez 
wypadku, - 35.500 zl. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
OPEL OMEGA, 1994 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, wersja CD, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
stan idealny, po wymianie płynów i paska rozrządu, • 31.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-53-47 po godz. 17,0601/76-55-49 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 96 tys. km, 2000 ccm, 16V, ben
zyna, zielony metalic, serwo, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. 
fotel kierowcy, el. reg. lusterka, ABS, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 30.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0604/62-91-01
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 122 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reguł, fotele, re
flektory, ABS, 2 pod. powietrzne, RO z RDS, el. otwierany szyber
dach, centr. zamek, alarm, welurowa tapicerka, kompletna doku
mentacja, stan b. dobry, • 27.000 zł. Wrocław, tel. 346-55-32, 
0601/71-26-69
OPEL OMEpA B, 1994 r., 154 tys. km, 2000 ccm, 16V,.biały, w 
kraju od tygodnia, ważny przegląd, bez wypadku, ABS, serwo, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, reguł, fotel kierow
cy, eł. reg. lusterka, żaluzja tylnej szyby, RO, immobiiizer, książ
ka serwisowa, • 28.000 zł. Wrodaw, teł. 327-96-98 
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 2500 ccm, TDS, srebmy metalic,

klimatyzacja, ABS, 2 x poduszka, 4 x el.szyby, el.łusterka, kom
puter, welur, sprowadzony w całości, • 29.500 zl lub zamienię na 
tańszy. M łel. 0600/32-66-65,0606/43-27-31 
OPEL OMEGA B KOMBI. 1994/95 r., 210 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
Ecotec, biały. ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek z 
pilotem, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immo
biiizer, - 23.000 z ł . te l.  0503/36-04-82 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994/95 r., 97 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, ABS, poduszka pow., el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, roleta, relingi dachowe, RM, sprowadzony w cało
śd, stan b. dobry, - 22.900 zł (możliwe raty lub zamiana). Oława, 
tel. 071/313-86-58,0604/70-38-66 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994/95 r., 112 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, zielony metalic, CD, 130 KM, ABS, klimatyzacja, wspoma
ganie, el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotele, 
hak, halogeny, tempomat, automatic, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, roleta bagażnika, radio + CD, -'32.000 zł. Otmuchów, tel. 
0608/76-66-07, woj. opolskie
OPEL OMEGA SEDAN, 1994/95 r., 131 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy, centr. zamek, wspomaganie, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, welurowa tapicerka, RM, 
alum. felgi, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 28.900 zł lub 
zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
OPEL OMEGA CD, 1994/95 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
16V, ciemnozielony metalic, sprowadzony w całości, el. szyber
dach, wspom. kierownicy, ABS, inst. gazowa, owtralny zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotele, 2 poduszki powietrzne, 
immobiiizer, RO z RDS, alum. felgi Borbet, atrakc. wygląd, welu
rowa tapicerka, drewno, - 30.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/847-52-69,0502/14-92-05
OPEL OMEGA CD, 1995 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, granato
wy, ABS, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektryczne, kli
matyzacja, centr. zamek + pilot, alum. felgi, stan b. dobry, udo
kum. pochodzenie i przebieg, - 33.000 zł. Lubomierz, tel. 
0601/81-47-85, woj. jeleniogórskie 
OPEL OMEGA KOMBI. 1995 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
fitowy metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, automatic, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, centr. zamek, RO, 
welurowa tapicerka, oclony w całośd, - 32.000 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 0602/76-82-98,0603/74-73-17 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 160 tys. km. 2500 ccm. TD, zie
lony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 36.500 zł. Nowo
grodziec, tel. 0603/97-56-96
OPEL OMEGA CARAVAN CD, 1995 r., 150 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, demnografitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatronic, 
skórzana tapicerka, bez wypadku, - 38.000 zł lub zamienię na VW 
Golfa IV, Opla Astrę II, diesla. Oława, tel. 071/313-43-08, 
0503/02-19-44
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 90 tys. km, 2000 cpm, 16V, gra
natowy metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
RM, welurowa tapicerka, relingi dachowe, halogeny, serwisowa
ny, - 31.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, turbo D do sprowa
dzenia z Niemiec, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie • 13.000 
DEM. Chojnów, tel. 076/819-15-99,0602/58-06-18 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 2000 ccm, 16V, granatowy, 
klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie el., 2-kolorowa tapicerka, 
elektroniczna inst. gazowa, wersja CD, stan idealny, - 31.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0606/43-42-23
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 65 tys. km. 2000 ccm. i 16V, srebr
ny metalic, wspomaganie, c. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. foteli, alum. felgi, radiood
twarzacz, welur, serwisowany, sprowadzony w całośd, I właśd
del w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, - 29.900 zł. Jarodn, 
teł. 062/747-84-06,0502/54-74-94 
OPEL OMEGA, 1995 r., 110 tys. km, 2500 ccm, TDI, zielony me
talic, bez wypadku, klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., centr. zamek, el. szyberdach, ABS, 2 poduszki pow., immo
biiizer, relingi dachowe, roleta, w kraju od tygodnia, - 37.900 zl. 
Jelenia Góra, teł. 0601/25-89-72 (ke0102)
OPEL OMEGA B, CD, 1995 r., 95 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, kombi, centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, 
2 pod. powietrzne, komputer, klimatyzacja, pełna elektryka, w 
Polsce od bm., bez wypadku, relingi, • 29.000 zł. Legnica, tel. 
076/721-79-05
OPEL OMEGA B, 1995 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, grafitowy 
metalic, eł. otwierane szyby, roleta, szyberdach. el. reguł, luster
ka, tempomat, komputer, ABS, TC, ASR, 2 poduszki powietrzne, 
RM + CD, telefon, obniżony, aluminiowe felgi 17* Borbet, kubeł
kowe fotele, podgrz. fotele, klimatyzacja, alarm, spoiler, immobiii
zer, - 39.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-56-66,0606/30-66-86 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
benzyna, kdor grafitowy metalic, oclony w całośd, 2 pod. powietrz
ne, automatic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka, relingi dacho
we, roleta, książka serwisowa, -31.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0602/76-82-98,0603/74-73-17
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 148 tys. km. 2000 ccm, zielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotel, pod
grzewane lusterka, 2 pod. powietrzne, RO, welurowa tapicerka, 
relingi, roleta, bez wypadku, książka serwisowa, - 29.800 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-19-57,0602/30-11-80 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 104 tys. km, 2000 ccm, 16V, granatowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, pełne wyposażenie 
elektr., CD, wspomaganie kier., reflektory soczewkowe, stan b. 
dobry, • 32.000 zł lub zamieniana Seata Toledo II, 1999/2000 r., 
TDi. Wrocław, tel. 0601/78-02-99 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 132 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebmy 
metalic, klimatyzacja, komputer, drewniane wykończenia, pełne 
wyposażenie el., 3 zabezpieczenia, - 31.900 zł lub zamienię na 
droższy. Wrodaw, tel. 071/372-68-84,0606/34-52-37 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 127 tys. km. 2500 ccm, turbo 
D, granatowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, • 
36.000 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 0606/98-27-90, 
076/878-50-71 '
OPEL OMEGA KOMBI, CD. 1995/96 r.. 158 tys. km, 2500 ccm, 
TDs, ciemnozielony metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrz
ne, szyberdach, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, welurowa tapi
cerka, w kraju od 6 miesięcy, bez wypadku, I właśddel, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 34.800 zl. Bdesławiec, teł. 075/734-20-01 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, tds, biały, klimaty
zacja, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, po remonde kapi
talnym silnika, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, re
flektory i fotele, blokada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, re
lingi dachowe, stan idealny, - 38.500 zl. Strzelin, tel. 0604/89-08-67, 
0607/60-84-00 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem - AC0217 www.autogielda.com.pl)
O  OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., bordowy, klima

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

OPEL OMEGA CD, 1996 r., 71 tys. km, 2000 ccm, srebmo-szary, 
ABS, klimatronic, komputer, el. otw. szyby, el. reg! lusterka, el. 
reg. fotele, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, drewniane wykończe
nia, automatic, RM, welurowa tapicerka, książka serwisowa, stan 
idealny, • 33.900 zł. Kalisz, tel. 062/782-20-94,0605/38-35-37 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm. 16V, Ecotec. 
srebmy metalic, klimatyzacja, automatic, ABS, poduszka pow., 
welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzewa
ne, el. reg. siedzenie kierowcy, komputer, radio Car 400, oryginal
ny hak, alum. felgi + felgi stalowe z oponami zimowymi, bagażnik 
dachowy, - 39.900 zl. 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, relin
gi dachowe, RM + 6 głośników, centr. zamek, w kraju od tygodnia,
- 37.800 zł. Legnica, tel.076/721-66-07 
OPEL OMEGA, 1996 r., 36 tys. km, 2000 ccm, granatowy, ABS, 
klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, 2 pod. po
wietrzne, el. reg. lusterka, immobiiizer, Mul-T-Lock, katalizator, 
RO, CD, bez wypadku. I właśddel, garażowany, • 36.000 zł. Po
znań, tel. 061/810-72-55,0502/65-34-24 
OPEL OMEGA, 1996 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, grana
towy, wspom. kierownicy, ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny

zamek + pilot, el. otw. szyby, szyberdach. el. reg. lusterka  ̂el. ‘
.żaluzja, el. reg. i podgrzewane fotele, welurowa tapicerka, RM z m ' 
RDS, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 29.000 zl 
lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 0503/08-60-59 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 71 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
złoty metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, podwójna klimatyzacja, 
welurowa tapicerka, wykończenia w drewnie, welurowa tapicer
ka, el. otw. szyby, szyberdach, komputer, RO, relingi dachowe, 
alum. felgi, halogeny, - 36.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-62-22, 
0607/57-28-97
OPEL OMEGA B SEDAN, 1996/97 r., 130 tys. km, 2500 ccm, V6, 
biały, automatic, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., immobiii
zer, centralny zamek, dodatkowe zabezpieczenia, • 35.000 zł. Bra
lin, tel. 062/781-27-59
OPEL OMEGA TDS, 1997 r., 106 tys. km, 2500 ccm pełne wypo
sażenie z klimatyzacją, bez wypadku, książka serwisowa, • 51.000 
zł. Namysłów, tel. 077/410-01-20,0600/24-17-19 
OPEL OMEGA CD, 1997 r., 140 tys. km, 2500 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, 4-drzwiowy, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, bez 
wypadku, • 52.000 zl. Sobótka, tel. 0602/25-01-06 
OPEL OMEGA KOMBI B, 1997 r., 56 tys. km, 2500 ccm, TDS, 
srebmy metalic, klimatyzacja, szyberdach, ABS, relingi dachowe, 
roleta, wspomaganie kjer, el. fotele, el. reg. reflektory, 2 poduszki 
powietrzne, centralny zamek + pilot, - 45.000 zł lub zamienię na. " 
tańszy, TD. Jelenia Góra, tel. 075/764-93-16,0605/96-27-15 
OPEL OMEGA KOMBI, 1997 r., 80 tys. km, 2500 ccm. turbo D. 
zielony, alum. felgi, klimatyzacja, katalizator, szyberdach, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, ABS, podgrzewane lusterka, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, immobiiizer, 4 pod. powietrzne, radio, - 
50.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-46-67,0601/75-55-63 
OPEL OMEGA SEDAN, 1997/98 r„ 49 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, srebmy, klimatronic, wykończenia w drewnie, wszystkie el. 
dodatki, szyberdach, spoiler, alum. felgi, tempomat, roleta el. wy
suwana, pamięć w fotelach, - 48.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49
OPEL OMEGA KOMBI, 1998 r., 35 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, centr. 
zamek z pilotem, wspomaganie, immobiiizer, el. reg. lusterka, 
szyby i reflektory, el. reguł, fotele, RO, halogeny, relingi dachowe, 
zestaw głośno mówiący, - 44.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/73044-90
OPEL OMEGA KOMBI, 1999 r., 39 tys. km, 2000 ccm, demno- 
zielony, klimatyzacja, relingi, roleta, ABS, 4x poduszka pow., centr. 
zamek, alarm, immobiiizer, welur, eł. reg. świateł, książka serwi
sowa, wspomaganie, koła zimowe, alum. felgi 16', radio CD, el. 
reg. fotele, lusterka, szyby, stan idealny, - 58.000 zł. Wieruszów, 
tel. 062/784-24-80,784-11-06
OPEL OMEGA B KOMBI, 1999 r., 53 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, “  
16V, zielony metalic, ABS, klimatyzacja, automatic, pełne wypo
sażenie el., reflektory soczewkowe, wspomaganie, centr. zamek, 
książka serwisowa, w kraju od 2 dni, stan b. dobry, - 41.00p zł lub 
zamienię. Kępno. tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
OPEL OMEGA KOMBI, 1999 r., 9 tys. km, 2000 ccm. 16V. perło- 
wografitowy, pełne wyposażenie. lampy ksenonowe, drewniane 
dodatki, 4 poduszki pow., klimatronik, • 57.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-02-72,0607/83-24-23
OPEL OMEGA B KOMBI, 1999 r., 16 tys. km. 2500 ccm. V6. eco
tec, srebrny metalic, automatic, komputer, klimatronic, reflektory 
ksenonowe, - 67.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/730-44-75, 
0603/17-40-68
OPEL REKORD, 1974 r., 1700 ccm, brązowy, unikatowy model, 
oryginalny, -4.800 zł. Oława, teł. 071/313-86-76 
OPEL REKORD, 1978 r., granatowy, 2-drzwiowy, stan dobry, prze
gląd do 05.2002 r, -1.000 zl. Bielawa, tel. 074/833-98-33 wieczo
rem
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, zielony, stan techn. dobry, 
przegląd do 09.2001 r., w dąglej eksploatacji, - 2.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-17-64
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, złoty metalic, automatic, 
welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach,
RO Pioneer, alum. felgi, zadbany, garażowany, stan b. dobry, -
1.700 zł. Wrodaw, teł. 0601/73-20-98
OPEL REKORD, 1982 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk,
brązowy, centralny zamek, 5-biegowy, rejestr, do 08.2001 r, • 2.650
zł. Dzietrzychowice k. Żagania, tel. 0602/28-20-58
OPEL REKORD KOMBI, 1983 r., 2100 ccm, diesel, czerwony,
RO, ważny przegląd, po remonde silnika i blacharki, stan dobry, -
3.500 zł. Gorzanów, tel. 074/811-80-61
OPEL REKORD, 1983 r., 1800 ccm, OHC, zielony metalic, inst. 
gaowa, stan dobry, - 2.700 zł lub zamienię na przyczepę kempin
gową. Wałbrzych, tel. 074/841-68-27 
OPEL REKORD, 1983 r., 1800 ccm, srebmy, • 3.500 zł lub zamie
nię na inny, z dopłatą do 5.000 zł. Wrocław, tel. 07.1/321-72-37, 
0607/73-02-18 "r
OPEL REKORD, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, inst. ga
zowa, szyberdach, hak, 4-drzwiowy, • 5.800 zł lub zamienię. Nowa 
Ruda. tel. 0605/15-11-05
OPEL REKORD, 1985 r., 110 tys. km, 2260 ccm, diesel, granato
wy, stan b. dobry, • 7.200 zł. Złotoryja, tel. 076/878-11-79 
OPEL REKORD, 1986 r., 204 tys. km, 1800 ccm, biały, centr. 
zamek, alarm, inst. gazowa Lovato, hak, RO Sony + 4 głośniki, 
nowe tłumiki, nowy akumulator, zadbany, • 5.400 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-95-86,0606/47-23-84 
OPEL REKORD SKŁADAK, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, szary 
metalic, oryg. szyberdach, alum. felgi, centralny zamek, el. reg. 
lusterka, przyciemniane szyby, welurowa tapicerka, - 4.100 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/843-18-27 wieczorem, 
0503/08-56-13
O  OPEL SENATOR, REKORD, MONZA, COMMODO- 

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

OPEL SENATOR, 1981/86 r, 2800 ccm, benzyna, wtrysk, grana
towy, inst. gazowa, kimatyzaqa, ABS, welurowa tapicerka, wszyst
kie el. dodatki, deska digital, alum. felgi, wspomaganie, kompu
ter, szyberdach, halogeny, przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, •
6.500 zł lub zamienię na inny. Lubin, tel. .076/749-61 -99, 
0604/70-92-56
OPEL SENATOR, 1987 r„ 170 tys. km, 3000 ccm, 12V, zielony, 
tapicerka skórzana, klimatyzacja, ABS, kpi. wyposażenię-elektrycz- 
ne,'szyberdach, wspomaganie, aktywne zawieszenie, alum. felgi, 
instalacja 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, bordo
wy metalic, inst. gazowa, ABS, klimatyzacja, skóra, wszystkie el. 
dodatki, szyberdach, deska digital, • 12.500 zl lub zamienię na 
mniejszy. Wrocław, tel. 0501/71-41-55 
OPEL SENATOR, 1990 r., 196 tys. km, 2969 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, automatic, ABS, klimatyzacja, el. reg. reflektory, 
el. reg. i podg. lusterka, wspomaganie kier., alarm + pilot, centr. 
zamek, chromowane nadkola, welurowa tapicerka, garażowany, 
dzielona i rozkł. tylna kanapa, podłokietniki, przegląd do 21.09.2001 
r dużo częśd, 177 KM, cena • 10.000 zł lub zam. na terenów^* 
Wrodaw, tel. 071/347-60-04,0607/47-96-02 (zdjęda do tej oferty1'-’ 
można zobaczyć w intemede pod numerem - AC0221 www.auto- 
gielda.com.pl)
OPEL SINTRA, 1997 r., 83 tys. km, 2200 ccm, 16V, Ecotec, 
ciemnozielony metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrz
ne, 7-osobowy, alum. felgi, pełne wyp. elektr., stan b. dobry, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, - 42.000 zł lub zamiana na 
tańszy. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/733-31-94,0601/56-55-59 
OPEL TIGRA, 1995 r., 82 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/51-13-06
OPEL TIGRA, 1996 r., 80 tys. km, 16V, czarny metalic, wspoma
ganie kierownicy, poduszka powietrzna, alarm, RO, el. otw. szy
by, halogeny, aluminiowe felgi, spoiler, stan b. dobry, - 25.500 zł 
lub zamienię. Nysa, tel. 077/433-92-21,0604/38-54-12 
OPEL TIGRA, 1996 ri, 95 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebieski, el. 
otw. szyby, klimatyzacja, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, reguł, 
wys. mocowania pasów, wspomaganie, RM, pirotechniczne napi- 
nacze pasów, - 23.000 zł lub zamienię na tańszy. Tyniec Mały, tel. 
0607/44-39-24, woj. wrocławskie 
OPEL TIGRA, 1996 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 16V, ceglasty, peł
ne wyposażenie, serwisowany, stan idealny, • 25.700 zł. Wrodaw, 
tel. 071/333-87-84 po godz. 20
OPEL TIGRA, 1998/99 r., 37 tys. km, 1400 ccm, 16V, granatowy 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, radioodtwarzacz, po
duszka powietrzna, atrakcyjny wygląd, - 31.000 zl lub zamiana na 
tańszy. Pleszew, tel. 062/742-57-69.0608/15-86-55 
OPELVECTRA CD, 1988/96 r.t 151 tys. km,2000ccm, kolor gra
fitowy metalic, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, 
komputer, hak, alum. felgi, centr. zamek, kpi. dokumentacja, prze
gląd do 05.2002 r, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 071/359-36-88^ 
0604/28-42-19 "*•<
OPEL VECTRA, 1989 r., 1800 ccm, granatowy, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, zadbany, - 8.900 zł (możliwe 
raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83
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GIEŁDA SAMOCHODOWA
we Wrocławiu w nowym miejscu

sam ochody osobow e, dostaw cze  
ciężarow e i m otocykle Oraz CZĘŚCI (m iejsca pod w iatą)

Automobilklub Dolnośląski 
i Dolnośląskie Centrum Hurtu 

Rolno-Spożywczego we Wrocławiu
zapraszają

na giełdę samochodowa przy ul. Karmelkowej fteren DCHR-S1.
Parking dla odwiedzających na 1000 samochodów. 

Zapraszamy również inne branże. Ilość miejsc ograniczona. 
Wrocław, tel. 071/344-15-17, 334-15-10

NAJLEPSZA GIEŁDA NA DOLNYM ŚLĄSKU!
OPEL VECTRA, 1989 r., 130 tys. km, J  600 ccm, benzyna, biały, • 
8.500 zł. Opole, tel. 0603/97-11-63 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, RO + 6 gło
śników, opony zimowe, ekonomiczny, stan b. dobry, pilne, - 9.800 
zł. Opole, tel. 0606/85-46-84
OPEL VECTRA, 1989 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, 5-bie
gowy, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, • 14.000 zł. 
Sobieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/63-96-19 
OPEL VECTRA, 1589 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio- 
wy, na zachodnich tablicach - 1.450 DEM. Zawidów, tel. 
0608/11-70-97
OPEL VECTRA SEDAN, 1989/90 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, dwa zabezpieczenia, nowy katalizator, RM 
Błaupunkt, spoiler, atrakc. wygląd, • 10.800 zł. Bolesławiec, tel. 

.0606/27-38-40
OPEL VECTRA SEDAN, 1989/90 r., 223 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, szary metalic, welurowa tapicerka, centr. zamek, wspoma
ganie, dzielona tylna kanapa, katalizator, RM Błaupunkt, dwa za
bezpieczenia, spoiler, atrakc. wygląd, stan techn. dobry, • 10.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0606/92-61-19 
OPEL VECTRA, 1989/90 r., 1700 ccm, diesel, złoty metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, spoiler z tyłu, RM, obrotomierz, prze
gląd do 3.2002 r., atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 10.900 zł. Nysa, 
tel. 077/435-46-23,0603/56-37-67 
'OPEL VECTRA, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, centr. zamek, alarm, RO, zadbany, kpł. dokumentacja
• 11.300 zł lub zamienię na tańszy, Poloneza, Opla Kadetta, For
da Escorta, w cenie około 6.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-60-46, 
0604/22-72-85
OPEL VECTRA, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, biały, centr. za
mek, szyberdach, białe zegary, szerokie zderzaki, na białych ta
blicach, - 2.500 zl. Dębno Lub., tel. 0609/15-35-04, woj. jelenio
górskie
OPEL VECTRA, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, granatowy meta
lic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, el. otw. szyby j 
antena, spoiler, podłokietnik, obrotomierz, halogeny, alum. felgi + 
4 stalowe, 6 głośników, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona 
tylna kanapa, reg. kierownica, pokrowce, zadbany, garażowany, - 
12.000 zł. Legnica, tel. 0601/99-30-95 
OPEL VECTRA, 1990 r, 190 tys. km, 2000 ccifi, kolor wiśniowy 
metalic, automatic, alarm, centr. zamek, nowy układ wydechowy,
• 9.500 zł. Lubin, tel. 076/844-31-85,0602/61-62-93
OPEL VECTRA, 1990 r., 137 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordo
wy, 4x4, ABS, alarm, sprowadzony w całości, centr. zamek, szy
berdach, garażowany, nowy akumulator ł opony, zadbany, RO, 
wspomaganie, rejestracja do 05.2002 r, -13.200 zł. Nowogrodziec, 
tel. 0605/31-27-81
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, 115 PS, bez wypadku, wersja GL, wspo
maganie, RM Opel + 6 głośników, welurowa tapicerka, dzielone 
tylne siedzenia, oclony w całości, kpł. dokumentacja, stan ideal
ny, - 9.900 zi. Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
OPEL VECTRA, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, grana
towy metalic, alum. felgi, alarm, centr. zamek, hak, RM, automa
tic, - 8.500 zł. Wrocław4ęl. 0601/58-81-35 
OPEL VECTRA, 1990 r., 152 tys. km, 2000 ccm, DOHC, czamy 
metalic, 150 KM, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, nowe alum. felgi 
16’ , sprężyny, amortyzatory, klocki, oleje, grill Kamei, obniżony, 
poszerzony, sportowy ukł. wydechowy, stan opon b. dobry 205/45 
i 215/45, ABS, wspomaganie kier., ospoilerowany, w kraju od 2000,
• 14.800 zł. Wrocław, tel. 0607/06-07-24
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 1700 ccm, diesel, piaskowy, stan b. 
dobry, centr. zamek, szyberdach, zadbany, garażowany, bez wy
padku, • 12.100 zł lub zamienię. Lubnów 112, tel. 074/819-90-74, 
0604/62-32-03
OPEL VECTRA, 1990/91 r̂  120 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 
centr. zamek + pilot, aium. felgi, 5-drzwiowy, katalizator, -10.700 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84,0502/41-01-17 
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 126 tys. km, 1600 ccm. błękitny me
talik, wspomaganie, centralny, alarm, dwa komplety kół, od roku 
w kraju, pierwszy właśddeł, w Polsce i pierwszy w Niemczech, 
bardzo zadbany, -12.000 zł. Szprotawa, tel. 0608/65-55-62, woj. 
zielonogórskie
OPEL VECTRA SEDAN. 1990/94 r.. 170 tys. km, 2000 ccm, bor
dowy metalic, 4x4, komputer, pełne wyposażenie elektryczne, szy
berdach, podgrzewane lusterka, zielona szyba, dzielona kanapa, 
RM + 6 głośników, stan b. dobry, -10.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/811-24-72,0502/28-32-99 
OPEL VECTRA, 1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, szary 
metalic, szyberdach, hak, el. reg. świateł, RM Opel, zderzaki i

lusterka w kol. nadwozia, techn. sprawny -11.400 zł. Kępno, tel. 
062/782-09-33
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, w 
kraju od roku, sprowadzony w całości, wspomaganie, szyberdach 
2-stopniowy, RM Opel. - 12.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r„ 150 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, perłowy, szyberdach, RO, welurowa tapicerka, dzielona tylna 
kanapa, zadbany, -11.900 zł. Radków Kłodzki, tei. 074/871-22-02 
OPELVECTRACD, 1991 r., 136 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, czer
wony, w kraju od 3 dni, bez wypadku, wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, RM, welurowa tapicerka, aktualny przegląd, stan b. do
bry, • 11.400 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0602/58-37-06
OPEL YECTRA, 1991 r., 165 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielony 
metalic, kupiony w salonie w kraju, hak, alarm, immobilizer. kpi. 
dokumentacja, nowe amortyzatory i akumulator (na gwarancji), 
nowa pompa wody, stan dobry, • 13.500 zł lub zamienię na inny, z 
dopłatą. Wrocław, teł. 071/365-16-54 
O  OPEL VECTRA CD, 1991 r., 2000 ccm, złoty me

talic, ABS, 4x4, centr. zamek, wspomaganie, szy- 
berdach, kubełkowe fotele, -12.900 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27*97, 
0602/79-49-88 87023081

OPEL VECTRA. 1991 r.. 170 tys. km, 2000 ccm, grafitowy meta
lic, elektryka, ABS, instalacja gazowa, hak, -11.000 zł lub zamia
na na busa. Kalisz, tel. 062/752-82-73 po godz. 19 
OPEL YECTRA, 1991 r., 107 ty& km, 2000 ccm, bordowy meta
lic, sedan, centralny zamek, 4x4, ABS, szyberdach, wspomaga

nie kier., nowe opony, RO, stan idealny, -12.900 zł. Kłodzko, tel. 
0607/09-69-17
OPEL YECTRA GT, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, radio, serwisowany, I 
właśddeł w kraju, sprowadzony w całości, stan idealny, -13.200 
zł. Leszno, tel. 065/520-74-90,0608/22-2546 
OPEL YECTRA, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 4x4, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, el. otwierane szy
by, aluminiowe felgi BBS, ABS, • 10.500 zł. Lwówek Śląski, teł. 
0602/63-01-69,0607/06-0744
OPEL VECTRA, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, sprowadzony w całości, szyberdach, ABS, 
wspom. kierownicy, katalizator, el. wysuwana antena, 4x4, gara
żowany, zadbany, bez wypadku, • 11.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-69-53
OPEL YECTRA GL, 1991 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, szary metalic, szyberdach, el. reg. lusterka i reflektory, 
alarm, hak, RM, welurowa tapicerka, kpł. opon zimowych, dzielo
na tylna kanapa, - 12.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/84246-68, 
0604/89-87-85
OPEL YECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna dokumentacja, 
szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwarzacz + 6 głośni
ków, opony zimowe, welurowa tapicerka, - 12.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-61-37 po godz. 20,0603/^4-99-70 
OPEL VECTRA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, granatowy, hatch
back, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, od tygodnia w 
kraju, - 10.900 zł. Żary, tel. 068/374-91-68 wieczorem, 
0601/40-81-35
OPEL YECTRA, 1991/92 r.,-148 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, dem-

nobordowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., RO 
Opel, ospoilerowany (Camei), listwy, progi, sportowy wygląd, stan 
b. dobry, • 12.500 zł. Bolesławiec, tel. 0503/3646-39 
OPEL YECTRA, 1991/92 r., 142 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, automatic, szyberdach, 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., 1800 ccm, wtrysk, OHC, granatowy, 
insL gazowa BRC, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, alarm 
Presbge, welurowa tapicerka, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna 
kanapa, el. reg. reflektory, bez wypadku, kpi. kół zimowych, gara
żowany, zadbany, stan b. dobry, - 13.500 zl. Przemków, tel. 
076/831-03-67,0601/82-3649
OPEL YECTRA, 1991/92 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapi
cerka. serwisowany, - 10.900 zf. Rawicz, tel. 065/54748-11 po 
godz. 20,0604/94-24-50
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., 135 tys. km, 1700 ccm, die
sel, granatowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, hak, radio, zderzaki w kolorze nadwozia, miesiąc w kra
ju, - 14.100 zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 
0604/58-81-81
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy, szyberdach, halogeny, radio, 4-drzwiowy, - 11.800 zi. 
Rawicz, tel. 065/5464749,0606/51-38-01 
OPEL VECTRA, 1991/95 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, -10.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-24-22 
OPEL YECTRA, 1991/96 r., 127 tys. km, 2000 ccm, demnozielo- 
ny, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, ra
dio, -11.000 zl. Leszno, tel. 0607/60-5343 
OPEL YECTRA CD, 1992 r., 2000 ccm, granatowy, wspomaga

nie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
ABS, welurowa tapicerka, -12.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
OPEL VECTRA, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy metalic, stan b. dobry, wspomaganie, alarm, centr. za
mek, RM, automatic, sportowe biegi, podłokietnik, welurowe fote
le, reg. fotele, obrotomierz, alum. felgi ATS - 12.800 zł. Namy
słów, tel. 0602/51-70-03
OPEL YECTRA, 1992 r., 1700 ccm, TDI, biały, RO, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby i reflektory, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, sprowadzony w całości, -16.000 zł lub zamie
nię na tańszego diesla. Wrocław, teł. 071/341-6147 
OPEL YECTRA SEDAN, 1992 r., granatowy, szyberdach, stan 
bardzo dobry, • 14.600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/816-00-84 
OPEL YECTRA CDX, 1992 r., 40 tys. km, 2000 ccm, 16V, bordo
wy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. 
zamek, serwo, ABS, komputer, skórzana kierownica, alum. felgi, 
spoiler, -18.200 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-03-89 .
0  OPEL YECTRA, 1992 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, 

wspomaganie, centr. zamek, - 12.900 zł lub za
mienię. zary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023091

OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, wspomaganie, szyberdach, książka serwisowa, RM, bez 
wypadku, w kraju 3 tygodnie, - 12.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78
OPEL VECTRA, 1992 r., 90 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, wspomaganie kier., alum. felgi, szyberdach, immobilizer, 
spoiler, • 12.500 zł. Leszno, tel. 065/526-73-28 
OPEL YECTRA GT, 1992 r., 130 tys. km. 2000 ccm. czerwony. I 
właśddeł, kpi. dokumentacja, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, halogeny, zde
rzaki w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, • 
12.400 zł. Lubin. tel. 076/846-74-66 
OPEL VECTRA, 1992 r.. 103 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, śliwko
wy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, el. 
reg. reflektory, el. reguł, i podgrzewane lusterka, ABS, RO ♦ 6 
głośników, spoiler z dodatkowym światłem .stop*, blenda tylna, 
sprowadzony w całości w 2001 r., książka serwisowa, stan ideal
ny, -14.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/12-96-20 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 124 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy, centr. zamek, szyberdach, RO, dzielona kanapa, pod
łokietnik, fotele kubełkowe, alum. felgi, nowe opony, garażowany,
1 właściciel w Polsce od 99 r., bez wypadku, -15.000 zł. Milicz, 
tel. 071/384-25-93
OPEL YECTRA SEDAN, 1992 r., 124 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, centr. zamek, szyberdach, RO, dzielona tylna 
kanapa, podłokietnik, kubełkowe fotele, alum. felgi, nowe opony, 
serwisowany, garażowany, I właśddeł, w kraju od 2 lat, stan b. 
dobry. -14.800 zł. Milicz, tel. 071/385-9342 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 1600 ccm, czerwony, sprowa
dzony w całości, wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek, alarm, 
welurowa tapicerka, RM Błaupunkt, • 11.800 zł. Mirków, tel. 
071/315-1347
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 71 tys. km. 2000 ccm, pedowo- 
wiśniowy, automatic, ABS, el. otw. szyberdach, el. otwierane szy
by, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, alarm, oznakowany, RM 
+ 6 głośników, stan b. dobry, właśddeł niepalący, garażowany, - 
15.500 zł. Wrodaw, teł. 071/357-15-26 
OPEL YECTRA SEDAN, 1992 r., 165 tys. km. 1700 ccm. diesel, 
pomarańczowy, bez wypadku, I właśddeł w kraju, RM * 6 głośni
ków, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, dużo no
wych częśd, stan techn. b. dobry, - 16.000 zl. Wschowa, tel. 
065/540-27-92
OPEL YECTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, zadbany, RO Panasonic, el. wysuwana antena, wspomaganie 
kier., el. reg. reflektory, 4 opony zimowe gratis, I właścidel w kra
ju, garażowany, • 11.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-72-64 po 
godz. 18,0605/43-90-79
OPEL YECTRA CD, 1992 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, 4 zagłówki, el. reg. lusterka, książka serwisowa, bez wy
padku, nie eksploatowany w kraju, • 12.200 zł. Ziębice, tel. 
074/819-21-11,0502/61-50-75
OPEL YECTRA CD, 1992 r., 102 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, czer
wony, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, ABS, hak, welurowa tapicerka, RM + 6 głośni
ków, białe zegary, model przejśdowy, I właśddeł, sprowadzony 
w całości, stan b. dobry, -13.800 zł. Złotoryja, tel. 0601/16-90-27 
OPEL YECTRA, 1992/93 r., 107 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 75 
, KM, jasnoniebieski metalic, welurowa tapicerka, alarm, 5-drzwio-
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wy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, po wymianie paska 
rozrządu i oleju, RO, sprowadzony w całości, • 11.000 zl. Lubań, 
tel. 075/722-57-86,0602/87-09-40 
OPEL-VECTRA CD,1992/93 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypad
ku, wszystkie el. dodatki, welurowa tapicerka, ABS, centr. zamek, 
szyberdach, RM, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan ide
alny - 3.800 OEM. Lwówek Śląski, te(. 075/782-29-75, 
0607/30-64-13
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 125 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, sprowadzony w całości, w kraju 
od tygodnia, bez wypadku, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, RM, halogeny, 4 zagłówki, -13.300 
zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r.. 121 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, kolor śliwkowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, wspo
maganie, szyberdach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -
13.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, teł. 065/546-52-76, 
0605/40-95-94
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 122 tys. km, 2000 ccm. granatowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 16.000 zł. Wałbrzych, 
teł. 0601/56-30-55
OPEL YECTRA SEDAN, 1992/97 r., 170 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, granatowy, szyberdach, stan techniczny bardzo dobry, -
14.200 zł. Ząbkowice Śląskie, teł; 074/816-00-84 
OPEL YECTRA, 1993r., 137 tys. km, 16(70 ccm, metalic, kupiony-, 
w salonie WColsce, alarm, Mul-T-Lock, zadbany, -18.500 zl. Bo
guszów-Gorce. tel. 074/844-84-61
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, granatowy metalic, -
15.300 zł. Leszno, teł. 065/527-12-66 w godz. 9-17 
O ..OPEL VECTRA, 1993 r., 2500 ccm, V6, błękitny 

metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, • 19.900 zł lubzamitfhię: Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023021

OPEL YECTRA. 1993 r. 135 tys. km, 2000 ccm, biały, instalacja 
gazowa, centr. zamek, alarm, ABS, wspomaganie kierownicy, au
tomatic, -15.800 zł lub zamienię na Poloneza do 5.000 zł. Polko
wice, tel. 076/749-65-91
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 94 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
centr. zamek, Immobilizer. wspomaganie, szyberdach, ABS, RM, 
stan b. dobry. - 15.000 zł. Rawicz, teł. 065/546-36-21. 
0600/52-57-22
OPEL VECTRA CD, 1993 r., 99 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bia
ły, nowy model, el. reg. lusterka, szyberdach, ABS, wspomaga
nie, poduszka pow., centr. zamek, dzielona tylna kanapa, kieszeń 
na narty, hak, drewniane dodatki, stan b. dobry, • 17.900 zl. Zgo
rzelec, tel. 0601/17-16-84
OPEL YECTRA. 1993/94 r.. 125 tys. km, 1998 ccm. wtrysk, per- 
łowoziełony, hatchback, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, immobilizer, ABS, welurowa tapicerka, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, kubełkowe fotele, dzielona tylna kanapa, 
podłokietnik, dodatkowe światło .stop*, halogeny, RM + 6 głośni
ków, garażowany, • 17.900 zł lub zamienię na Opla Astrę, Forda 
Escorta, diesla. Miękinia, teł. 071/317-81-23,0604/96-69-11 
OPEL YECTRA, 1994 r., 95 tys. km, 2000 ccm, GTi, ciemnozielo
ny metalic. ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, alarm + pilot, el. reg. lusterka., komputer, kubełko
we fotele, RO, 5-drzwiowy, nowe amortyzatory, łożyska, przegu
by, zadbany, stan b. dobry, - 20,000 -.zł,' Dzierżoniów, teł. 
074/831-93-11 wieczorem
OPEL YECTRA, 1994 r., 132 tys. km. 2000 ccm, diesel, granato
wy metalic. 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, ABS.
-18.000 zł lub zamienię na inny. Głogów, teł. 0609/17-92-00 
OPEL YECTRA, 1994 r., 110tys. km; ̂ 600 ccm, benzyna, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie IGer>, cfentr. zamek, po
duszka pow., szyberdach, ABS, el. reg. reflektory, bez wypadku, *
19.900 zl.'Jelenia Góra, tel.075/713-02-55 po g. 18 (ke0101) 
OPEL YECTRA CDX, 1994 /., 98 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, in$t. gazowa na gwarancji, wszystkie el. 
dodatki, ABS, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, alarm, 
halogeny, oznakowany, szyberdach, alum. felgi, drewniane dodatki, 
welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja; garażowany, zadbany, wła
ściciel niepalący, stan, - -23.500 zl. Wrodaw, tel. 071/392-29-70, 
0601/28-50-59
OPEL VEĆTRA, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielony 
metalic, I właściciel, serwisowany, garażowany, bez wypadku, 
alarm, blokada skrzyni biegów, RO, • 16.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-63-58,0604/49-41-72- v  
OPEL YECTRA CDX, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
bordowy, ńtetaifc pełne wypośażęnie oprócz skóry i klimatyzacji,

“■ --22-jOOO zł lub-zamienię. Zielona Góra-, 4eł. 068/327-81-74, : 
0606/96-56-62
OPEL YECTRA, 1994 r., 94 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciemno
zielony metalic, ABS, 2 poduszki pow., centr. zamek + bilot, szy
berdach, I właściciel, stan idealny, - 20.000 zł. Zary, tel. 
068/363-64-17,0602/75-27-17
OPEL VECTRA CDX, 1994/95 r., 134 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, RM, ABS, immobilizer, 
centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, el. szy
berdach, serwo, 4 zagłówki, drewno, welurowa tapicerka, alumi
niowe felgi 15*, szyba panoramiczna, bez wypadku, - 22.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-22-80,0605/35-72-107 ’
OPEL YECTRA ĆDX, 1994/95 r.,2000 ccm, zielony, ABS, 2 pod. 
powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, alum. felgi, - 20.900 zl lub zamienię. Chojnów, tel. 
076/818-79-36,0502/16-66-37
OPEL YECTRA, 1995 r., 75 tys. km. turkusowy metalic, ABS, 2 
pod. powietrzne, pełne wyposażenie eiektr., drewno, - 22.500 zł. 
Grodków, tel. 077/415-45-99,0607/12-70-85 
OPEL VECTRA, 1995 r., 1800 ccm, zielony metalic, automatic, 2 
pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, welurowa ta
picerka, sprowadzony w całości, - 17.900 zł. Leszno, tel. 
0605/44-73-47
O  OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 2000 ccm, GT 

ABS, wspomaganie, automatic, ceritr. zamek, 
alum. felgi, • 19.800 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602179-49-88 
87022881

O  OPEL YECTRA, 1995 r., 1600 ccm, bordowy me
talic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, 
centr zamek, szyberdach, -19.600 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022951

OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 120 tyś. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, katalizator,
2 pod. powietrzne, alarm +. pilot, immobilizer, szyberdach, RO, 
reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, I 
właściciel w kraju, • 20.500 zl. Bielawa, tel. 074/8.33-57-67, 
0606/58-88-49
OPEL YECTRA SEDAN, 1995 r., 150 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, ABS, wspomaganie, 2 pod.-powietrzne, centr. zamek, 
szyberdach, alarm, immobilizer, sprowadzony w całości 10.2000 
r., kpi. dokumentacja, bez wypadku, kpi. kół zimowych, -18.500 zł 
lub zamienię. Głogów, tel. 0603/95-86-32 
OPEL VECTRA SKŁADAK, 1995 r., 102 tys. km, 1600 ccm, kolor 
śliwkowy metalic, szyberdach, RM stereo, wspomaganie, podło
kietnik, wyłącznik zapłonu, el. reg. reflektory, -14.500 zł. Legnica, 
tel. 076/855-20-48,0608/08-39-76 
OPEL YECTRA SEDAN, 1995 r., 89 tys. km, 1800 ccm. kolor 
wiśniowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, ABS, poduszka pow., alarm, immobilizer, hak, kpi. doku
mentacja, stan techn. b. dobry, - 22.000 zł lub zamienię na Polo
neza Trucka albo Daewoo Matiz. Lubin, tel. 0601/59-55-43 
OPEL YECTRA, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ćcm, El, biały, 5-drzwio-

wy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, immo- 
j  bilizer, Mul-T-Lock, napinacze pasów, halogeny/zegar, RO ste

reo, welurowa tapicerka, szyberdach, udokum. pochodzenie, I 
właściciel, - 21.900 zL Wrodaw, tel. 071/328-02-42,0501/85-25-16 
OPEL YECTRA, 1995 r.,.1800 ćcm, yf&ysk, pertowozielony meta
lic, wspomaganie kier;, ABS, szyberdach, alarm, immobilizer. 2 
poduszki powietrzne, RM, napinaczepaśfew, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, podłokietnik, bez wypadku, zadbany, stan 
b. dobry, - 23.650 zl. Wrocław, teł. 071/392-00-12,0601/30-65-49 

.-©ł*EL VECTRA B SEDAN, 1996 r., 81 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, immobilizer, alarm, 
eł. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, szyberdach, RO, reg. kie
rownica, bez wypadku, garażowany, alum. felgi, - 30.900 zł. Ole
śnica. 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, poszerzony, obniżony, 
skórzana tapicerka, drewniane wykończenia, pełne wyposażenie, 
alum. felgi 16" AEZ, zawieszenie po tuningu Irmcher, opony 
225/45/ZR16, kompletna dokumentacja, nie eksploatowany w kra
ju, stan idealny, - 41.000 zł. Topola 68, tel. 074(817-40-18 
OPEL YECTRA B, 1996 r„ 74 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, demno- 
wiśniowy, kupiony w salonie, alarm, ABS,.radio, poduszka pow., 
centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, • 27.700 zł. Wrodaw, 
tel. 0503/03-00-42
OPEL VECTRA B, 1996 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor śliw
kowy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, alarm + pilot, 2 pod. powietrzne, szyberdach, 
immobilizer, alum. felgi, RO, serwisowany w ASO Opel, kpi. kół 
zimowych, stan b. dobry, - 28.800 zl. Wrodaw, tei. 071/352-36-55, 
0602/62-42-79
O  O PE LV E C TR A  B, 1996 r., 200 tys. km, 1600 ccm 

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

OPEL YECTRA, 1996 r., 49 tys. km, 1700 ccm, fioletowy metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, pod. powietrzna, - 35.000 zł. Dąbro
wa, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-96-28 
OPEL YECTRA B, 1996 r., 31 tys. km, 1600 ccm, 16V. perłowo- 
zielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, ABS, wspo
maganie, radioodtwarzacz, el. reg. lusterka, - 30.000 zł. Jarodn, 
tel. 062/747-34-97,090/61-92-03
OPEL VECTRA, 1996 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 2 poduszki pow., 
radio, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, oszczędny, kpi. do
kumentacja, zapasowe kluczyki, stan b. dobry, - 27.900 zl. Jele
nia Góra, tel. 075/754-25-88 

„_PPELVECTRA B SEDAN,. 1996 r.»88 tys. km, 1600 ccm, czarny 
metalic, oryg. lakier,, kpi., dokumentacja, ABS, poduszka pow., 
wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, alarm + pilot, RO, eł. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, dodatkowe światło .stop", garażowa
ny, stan idealny, - 32.500 zł lub zamienię. Legnica, te l.' 
076/850-62-64,0606/13-93-48
OPEL VECTRA B SEDAN, 1996 r, 77 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
kolor wiśniowy metalic, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, po- 

» duszka pow., centr. zamek, RO, zadbany, ?tan b. dobry, - 28.800 
' zł. Lubin, tel. 076/846-98-16,0604/97-67-04 

OPEL VECTRA BCD;i996 r. J 2 7  tys. km,'1600 ccm, 16V, ECO
TEC, srebrny, klimatyzacją, wspomaganie kier., centr. zamek + 
pilot, el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, ABS, welurowa tapi- . 
cerka, podłokietnik, dzielona tylna kanapa, 3 zagłówki z tyłu, pilot 
w kierownicy, RO, 2 poduszki pow, - 30.500 zl. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-29-74,0602/69-91-25 
OPEL VECTRA GL. SEDAN, 1996 r., 1600 ccm. ECOTEC. fiole
towy metalic, szyberdach, 2 pod. powietrzne, centr. zamek + pi
lot, RO, wspomaganie, podgrzewane siedzenia, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka i podgrzewane, welurowa tapicerka, garażowany, 
ABS, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 32.400 zł. Paczków, tel.

. 077/431-77-52,0602/67-58-35 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 1700 ccm, turbo D, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, RO, alum. felgi, 
alarm + immobilizer, zadbany, silnik Isuzu, sprowadzony w cało
ści, kompletna dokumeotacja, - 32.900 zł. Świdnica, tel. 
074/853-31-10
OPEL VEĆTRA 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 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-66-13,0601/79-66-69 
OPEL YECTRA B, 1996 r., 110 tys. km, 1700 ccm, TD, fioletowy 
metalic, klimatyzacja, alum. felgi, alarm, wersja CD, - 28.000 zł. 
Wrodaw, tel. 0606/65-16-32
OPEL VECTRA B, 1996 r.. 116 tys. km, 1700 ccm, turbo D, kre
mowy, bez wypadku, ABS, klimatyzacja, poduszki pow., alarm, 
centr. zamek, RO, - 32.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-11-25 
OPEL YECTRA CD. 1996/97 r., 39 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
16V, tytanowy metalic, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, eł. reg. 
lusterka i szyberdach, ABS, centr, zamek + pilot, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, 5 zagłówków, książka serwisowa, stan ideal
ny, - 29.700 zł. Bolesławiec, tel. 0606/30-49-25.
OP,EL YECTRA, 1996/97 r., 1700 ccm, turbo D bogate wyposaże
nie oprócz klimatyzacji, do sprowadzenia, na gotowo - 23.000 zł. 
Gryfów Śląski, tel. 075/781-25-68
OPEL VĘCTRA B, 1996/97 r., 122 tys. km. 160Óccm, ,16V, ECO
TEC, kolor grafitowy metalic, bogate wyposażenie, koło zimowe i 
aluminiowe felgi 15“; RO, immobilizer, halogeny oryginalne w zde
rzaku, centralny zamek + 2 piloty, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry • 31.900 zł lub zamienię na inny, chętnie kombi. Oława, tel. 
071/313-57-48,0608/85-55-74
OPEL YECTRA B, 1996/97 r„ 56 tys. km, 1600 cćm. 16V, perło- 
wosrebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, klimaty
zacja, 2 pod. powietrzne. ABS, el. reg. lusterka, eł. otw. szyby, 
alum. felgi, RM, nowe opony, podłokietniki, kpi. dokumentacja, 
garażowany, stan b. dobry, - 28.800 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-63-77,0604/83-26-46
OPEL VECTRA TDI, 1997 r., 85 tys. km, 1700 ccm, pertowofiole- 
towy metalic, wersja CD. alum̂  felgi 15*. klimatyzacja, pełne wy
posażenie, 2 pod. powietrzne, stan idealny, - 36.500 zl. Gostyń, 
teł. 0603/46-60-45
OPEL VECTRA, 1997 r.,71 tys. km; 1600 ccm, 16V, srebrny-; 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ABS, el. otw. 
szyby, el. podgrzewane lusterka, oryg. RO z RDS-em, alum. felgi, 
kola zimowe, halogeny, immobilizer. blokada skrzyni biegów, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 35.500 zł (możliwe raty przez ko
mis lub zamiana). Kłodzko, teł. 074/647-10-85,0606/70-86-46 
OPEL YECTRA B, 1997 r„ 98 tys. km, 1800. ccm, 16V, granatowy, 
klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by i reg. lusterka, • 28.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0601/47-73-67 
OPEL VECTRA CD, 1997 r.,53 tys. km. 2000 ccm, 16V. Ecotec, 
zielony metalic, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, klimatyza
cja, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, stan idealny, kompletna doku
mentacja, - 35.000 zł. Bierzów, tel. 077/415-61-10,0601/98-54-07 
OPEL YECTRA, 1997 r., 34 tys. km, 1800 ccm, 16V, zloty meta
lic, 4 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby,- wspomaganie 
kier., centr. zamek, ABS, alum. felgi, RO ♦ panel sterowania w 
kierownicy, immobilizer, • 36.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-02-55 po g. 18 (ke0105) >
OPEL YECTRA B; 1997 r.. 1700 ccm, diesel, kolor kość słonio
wa, ABS, centr. zamek, wspomaganie kierownicy, welurowa tapi
cerka, - 25.000 zł. Lwówek Śląski, tel: 075/782-36-36, 
0602/53-17-02
OPEL VECTRA B, 1997 r.. 82 tys. km, 1600 ccm; 16V, wiśniowy 
metalic, ABS, el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm, dodat
kowo opony zimowe na felgach, kupiony ii dilera, pełny pakiet 
ubezpieczenia, poduszka powietrzna, • 32.000 zł. Sława, tel. 
0607/21-75-71
OPEL VECTRA B SEDAN, 1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
śliwkowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, el. podg. 
lusterka, centr. zamek, alarm, wspomaganie kier., alum. felgi, zi
mowe opony, RO z RDS, reg. fotel kierowcy, kupiony w salonie w 
kraju, garażowany, stan b. dobry, - 36.000 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/784-55-77
OPEL VECTRA, 1997j„ 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, ABS. 
poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, 
kupiona w salonie, I właściciel, - 31.000 zl. Wrodaw, tel! 
071/324-90-89.0503/84-39-17
OPEL YECTRA B SEDAN, 1997 r., 124 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, poduszka pow;, eł. reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, el. reguł, reflektory, ABS, wspomaganie kier, - 32.500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/351-96-61
OPEL YECTRA SEDAN, 1997 r., 48 tys. km, 1600 ccm, 16V, zło
ty metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, kom
puter, alarm, immobilizer, alum. felgi, RM Kenwood, kupiony w 
salonie, I wlaśddel, stan b. dobry, garażowany, serwisowany, bez 
wypadku, - 33.000 zl. Wrodaw, tel. 0604/25-8.9-91 
OPEL YECTRA KOMBI, 1997/98 r., 2000 ccm, TDI, 16V, atra
mentowy, 4 pod. powietrzne, relingi dachowe, klimatyzacja, ABS, 
centr. zamek + pilot, podgrzewane fotele, alum. felgi, el. reg. re
flektory, 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. 
16Y, czerwony, 4 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby (4), el. reg.

i podgrzewane lusterka, tempomat, ki ma tronie, wspomaganie, reg. 
kierownica: komputer, hak, centr. zamek ♦ pilot, RO Car 400, -
41.500 zł. Żagań, tel. 0502/34-79-15,068/36065-51 po godz. 20 
OPEL YECTRA Br 1998 r., 32 tys. km, 1800 ccm, 16V, demno- 
grafitowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, pełne wypo
sażenie elektryczne, halogeny, reg: kierownica, 4 pod. powietrz
ne, alum. felgi, welurowa tapicerka, klimatyzacja, - 36.800 zł (ku
pujący nie pład podatku). Ostrzeszów, teł. 062/730-07-41 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998r., 70 lys. km, 1800 ćcm, 16V, czar
ny metalic, 2 x SRS, RO, ABS, klimatyzacja, rolety, kupiony w 
kraju, 1. wlaśddel, stan b. dobry, alarm, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, - 43.000 zł. Bielsko-Biała, tel. 0603/84-78-77 
OPEL VECTRA, 1998 r., 60 tys. km, 2000 ccm, błękitny metalic, - 
automatic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 38.500 
zł. Częstochowa, tel. 034/327-97-40,0601/99-16-58 
OPEL YECTRA, 1998 r., 101 tys. km, 2000 ccm, czarny metalic, 
105 KM, bez wypadku, ABS, klimatyzacja, centr. zamek + pilot 
RM, el. otw. szyby, stan idealny, - 38.000 zł. Wartowice, tel. 
076/818-99-70,0601/56-40-04
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 2000 ccm, 16V, zielony metalic,
4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, wyposażenie elektryczne, 
alum. felgi, CD sterowane w kier., wspomaganie, kupiony w salo
nie, serwisowany, bez wypadku, możliwość faktury VAT, - 55.000 
zł. Złotoryja, tel. 0603/07-30-41
OPEL YECTRA, 1998/99 r., 30 tys. km, 1600 ccm, pertowosrebr- 
ny, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, aluminiowe felgi, 
el. otwierane szyby, eł. reguł, lusterka, RM Car 400, welurowa 
tapicerka, książka serwisowa, serwisowany, stan b. dobry, -43.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-01-55 
OPEL VECTRA TDL, 1998/99 r., 60 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
jasnooliwkowy metalic, kpi. dokumentacja, wspomaganie, centr. 
zamek + pilot w kluczyku, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. reg. 
lusterka, ABS, el- otw. szyby, alum. felgi, stan idealny, książka 
serwisowa, • 50.000 zł. Trzebiel, tel. 068/375-53-41 
OPEL YECTRA, 1999 r., 73 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 16V, 
srebrny metalic, 101 KM, klimatronic, ABS, 4 pod. powietrzne, 
skórzna tapicerka, komputer, drewniane wykończenia, oryg. RO z 
CD ze sterowaniem przy kierownicy, tempomat, pełne wyposaże
nie eiektr., alum. felgi, alarm, immobilizer, serwisowany, garażo
wany, I właściciel, - 49.900 zł. Krotoszyn, tel. 0605/08-11-99, 
062/722-92-27
O OPEL VECTRA KOMBI B, 1999 r., 12 tys. km, 1600 

ccm, 16V ecotec, srebrny metalic, homologacja 
ciężarowa, faktura VAT, zakupiony w salonie Opla 
i tam serwisowany, I właściciel, bez wypadku, 
wspomaganie, klimatyzacja, ABS, 2 pod. po
wietrzne, alum. felgi, el. otw. szyby, relingi da
chowe, światła przeciwmgielne przednie, immo
bilizer alarm „Opel Prestige”, centr. zamek, rygi; 
drzwi, RM Sony. inst. GSM Panasonic +Jelefon •
45.000 zł netto, tel, 077/474-'79-69 po godz. 18, 
0604/11-38-79 D1028601 

O OPEL YECTRA, 1999 r., 1800 ccm, brązowy me
talic,kupiony w salonie w Polsce, serwisowany,
I właściciel, 2 pod. powietrzne, e i otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, ABS, wspomaganie, 
klimatyzacja, welurowa tapicerka, stan idealny, -
43.900 zł. „AUTO-PLUS” , Świdnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15*56 01028831

OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 401 jŚ. km, 1800 ccm. 16V, bia
ły, 5-biegowy, ABS, wspomaganie Iper-. centr. zamek, el. reg. lu
sterka, klimatyzacja, poduszka pow., kpi. dokumentacja, kupiony 
w salonie w Polsce, książka serwisowa, • 48.000 zł lub zamienię 
na mniejszy. Legnica, tel. 076/862-15-72.0604/78-91-81 (zdjęda 
do tej oferty można zobaczyć W internecie pod numerem - AG0189 
www.autogielda .com .pl)
OPEL YECTRA CDX. 1999/00 r.. 18 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebr
ny, klimatronic, komputer, lampy ksenonowe, alum. felgi, -48.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/17-40-68 
OPEL VECTRA SEDAN, 1999/00 r., 18 tys. km, 2000 cćm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, RM, alum. felgi, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, I wlaśddel, - 43.000 zł. Wartowi
ce. tel. 076/818-98-25 . . ,
OPEL VECTRA €. 2000/01 r.."14 tyś. km, 2000 ccm, TDI; 16V, 
kolor pertowozielony, kombi, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., welurowa tapi
cerka, ABS, relingi, roleta, siatka, RO z CD śterowane w kierow
nicy, reg. kierownica, centr. zamek + pilot w kluczu, książki serwi
sowe. - 56.900 zl. Strzelin, tel. 071/392-22-36,0602/46-58-51 
OPEL ZAFIRA ELEGANCE. 2000 r.,.7 tys. km. 2000 ccm, DL, 
srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, reg. kierowni
ca, centr. zamek z pilotem, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alarm, immobilizer, aium. felgi, RO, bez wypadku, 
garażowany, - 66.000 zł lub zamienię na tańszy. Poznań, tel. 
061/43645-13

PEUGEO T
O AUTON - sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

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

PEUGEOT 106,1991 r., 98 tys. km, 953 ccm, benzyna, czerwony, 
stan b. dobry, - 9200 zł. Legnicą, tel. 076/722-64-77,0604/08-92-15 
PEUGEOT 106 X R  1992 r., 139 tys. km, 1124 ccm. benzyna, 
zielony metalic, 60 KM, miesiąc w kraju, eiektr. otw. szyby, tylne 
uchylne, centr. zamek t  pilot. reg. wys. świateł, ałym. felgi, dzie-; 
lona kanapa, książka serwisowa, - 12.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-10-09,0606/97^61-63 . . . 3 - W '
PEUGEOT 106,1992 r.. 1124 ccm, beżowy metalic, RM, -11.000 
zł. Kalisz, tel. 062/544-83-29
PEUGEOT 106.1992 r., 97 tys. km, 1400 ccm. benzyna, czainy, - 
centralny zamek, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, RO, po 
wymianie róziządu i oleju, składak 1996 r., stan b. dobry, -10.200 
zl. Kalisz, teł. 0604/46-77-03
PEUGEOT 106 XR, 1992 r., 70 tys. km, 1100 ccm. benzyna, czer
wony, kupiony w 6alonie, nowe opony, amortyzatory i pasek roz
rządu, szyberdach, alarm, -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-86-33 
PEUGEOT 106,1993 r., 106 tys. km, 1400 ccm, diesel, demno- 
zielony metalic, ekonomizer, RM, immobilizer, stan techn. b. do
bry, -14.200 zł. Grodków, tel. 077/415-57-13,0608/58-58-94

P E U G E O T
W rocław , ul. O ży n o w a  46  

______ tel. 339-89-18 0P005416

PEUGEOT 106,1993 r., 94 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, alarm + pilot.nowy akumulator, RO, immobilizer, za
dbany. -11.800 zł. Wrocław, tel. 071/788-18-14,0605/45-5346 
PEUGEOT 106,1994 r., 80 tys. km, 1400 ccm, diesel, granatowy, 
5-drzwiowy, -13.500 zł. Żagań, tel. 068/478-39-73 
PEUGEOT 106 XN, 1994 r., 954 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, za
dbany, cena • 13.500 zl lub zamienię na Opla Corsę, Forda KA, do 
1.3, po 96 r. z dopłatą. Opole, tei. 077/457-68-93 
PEUGEOT 106 KID,1995 r., 83 tys. km, 1100 ccm, niebieski me
talic, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, alarm, immobilizer, centr. 
zamek,-13.500 zł. Wrocław, tel. 071/35741-67 ■
PEUGEOT 106,1996 r.t 70 tys. km, 1000 ccm, bordowy metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach, immobilizer, alarm, -14.800 zł. Gostyń, 
teł. 0605/72-56-22, woj. leszczyńskie 
PEUGEOT 106,1996 r., 55 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne szyby uchylane, dzie
lona tylna kanapa; radio, książka serwisowa, nowe opony, I wła
ściciel, garażowany, stan techn. b. dobry, -17.800 zł. Lubin, tel. 
076/846-73-50,0601/27-11-31
PEUGEOT 106,1996 r., 72 tys. km, 1000 ccm, czerwony, immo
bilizer, - 15.400 zł. Wrocław, tel. 071/321-13-07 
PEUGEOT .106,1997 r., 73 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, weluro
wa tapicerka. oryginalne radio, stan b. dobry, I wlaśddel w kraju, 
-18.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0502/52-73-19 ~
PEUGEOT 106,1997 r., 37 tys. km, 1100 ccm, biały, katalizator,

nowy model KID, 5-drzwiowy. radio, stan b. dobry, - 18.000 zl. 
Żmigród, tel. 071/385-30-76,0503/01-7043,0604/22-1942 
PEUGEOT 106,1997 r., 60 tys. km, 1500 ccm. diesel stan b. do
bry, nowy model, składana kanapa, książka pojazdu, 41/100 km 
(ON), immobilizer, • 21.700 zł. Wrocław, teł. 0601/75-32-55 
PEUGEOT 106,1998 r., 44 tys. km, 1500 ccm, diesel, perłowo 
wiśniowy, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, immobilizer, el. reg. lusterka, I właściciel, RO, - 23.200 zł.
., gm. Krotoszyn, tel. 062/721-28-36 
PEUGEOT 106,1999 r., 7 tys. km, 954 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, 2 pod. powietrzne, szyberdach, immobilizer, książka serwiso
wa, - 20.500 zł. Legnica, tel. 076/856-35-11 
PEUGEOT 106,1999 r., 34 tys. km, 1000 ccm, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, centr. zamek + pilot, w kraju od pół roku, - 20.500 zł. 
Zawady, tel. 062/730-51-93,0601/43-29-54 
PEUGEOT 106,1999/00 r., 37 tys. knv950 ccm, zielony, podusz
ka pow., bez wypadku, kupiony w salonie, -19.800 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-17-10,0602/71-74-16
PEUGEOT 205,1984 r., 1100 ccm, czerwony, ekonomiczny, dzie
lona tylna kanapa, - 5.200 zł lub zamienię na Peugeota D. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/481-63-02
PEUGEOT 205J986 r., 1100 ccm, biały, 5-drzwiowy, alarm, stan 
techniczny dobry, - 4.900 zł. Bolesławiec, teł. 075/734-52-91 
PEUGEOT 205,1986 r., 1400 ccm, benzyna, złoty metalic, bez 
korozji, stan 6ilnika b. dobry, • 2.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-66-69
PEUGEOT 205,1986 r., 190 tys. km, 1800 ccm, diesel, jasnozie
lony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dodatkowe światło .stop’ , stan do
bry, oszczędny, - 4.600 zł. Slawęcice 5b, gm. Góra, tel. 
065/54446-93
PEUGEOT 205 GTI, 1987 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, żółty, 3-drzwiowy, el. otw.- szyby, centr. zamek, szyber
dach, alum. felgi, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, hatoge- 
ny, sportowe zawieszenie, atrakc. wygląd, • 6.500 zł. Sulechów, 
tel. 068/385-83-13
PEUGEOT 205,1988 r., 126 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, oryg. szyberdach, centr. zamek, alarm, 
obrotomierz, halogeny, inst. RM + 4 głośniki, przegląd do 03.2002 
r ,-6.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-08-82 ,
PEUGEOT 205 GTI, 1988 r., 1900 ccm, ciemny metalic, na bia
łych tablicach - 2.000 zł. Kłodzko, tel. 0607/19-5345 
PEUGEOT 205,1988/96 r., 1800 ccm, diesel, kolor wiśniowy, •
6.200 zł. Wrocław, tel. 357-16-15 
PEUGEOT 205 XS. 1989 r., 135 tys. km, 1351 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, wersja sportowa, techn. sprawny, - 6.200 
zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-38-12 
PEUGEOT 205 XS. 1990/95 r., 114 tys. km, 1360 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, dzielone i 
składane tylne siedzenia, - 5.400 zi. Wałbrzych, tel. 074/841-75-04 
PEUGEOT 205,1991 r., 183 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan dobry, - 9.200 zł. Lubin, 
teł. 076/842-24-00
PEUGEOT 205,1991 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, szyberdach, przyciem
niane szyby, 3-drzwiowy, 5-biegowy, oznakowany; Toczne opony, 
sprowadzony w całośd w 94 r., zadbany, stan b. dobry, - 6.500 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Małuszów, tel. 071/311-8546 
PEUGEOT 205,1991 r., 133 tys. km, 1900 ccm, diesel, grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchylane, stan dobry,
- 8.800 zl. Minkowice Oławskie, gm. Jdcz-Laskowice, tel. 
071/318-6141,0606/62-90-85
PEUGEOT 205, 1991 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, TD. grafito- 
wo-szary metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, szy- 

. berdach, kubełkowe fotele, sprowadzony w całośd, - 9.800 zł.
. Pleszew, teł. 0607/19-19-62
PEUGEOT 205, 1991 r., -1100 ccm, wtrysk, biały, szyberdach, 
uchylne tylne szyby, żaluzje, RO, oclony w całośd, zadbany, stan 
dobry, • 7.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-53-96,0608/45-97-13 
PEUGEOT 205,1991 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, na białych tablicach - 950 DEM. Zielona "Góra, tel. 
0605/58-33-77
PEUGEOT 205,1991/92 r„ 135 tys. km, 1100 ccifo, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, garażowany, hak, opony zimo
we, dzielona tylna kanapa, • 9.000 zł. Wołczyn, tel. 077/418-86-25 
wieczorem
PEUGEOT 205,1992 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 2-drzwiowy, 
szyberdach • 2.500 DEM. Leśna, tel. 075/721-17-73 
PEUGEOT 205 CABRIO, 1993 r., 83 tys. km, 1200 ccm. wtrysk, 
kolor morski, wspomaganie, RM, bez wypadku, alum. felgi, -12.500 
zł. Legnica, teli 076/862-03-91,0605/63-27-78 
PEUGEOT 206,1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, niebieski, kupiony 

\w salonie w Polsce, bez wypadku, stan idealny, kpi. dokumenta
cja, - 33.000 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/398-31 -35. 
0603/49-99-92
PEUGEOT 206,1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebieski, 
centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, kupiony w salonie w 
kraju. el. otw. szyby. • 31.000 zł. Wrocław, tel. 071/346^6-15, 
0604/43-68-73
PEUGEOT 206,1999 r., 23 tys. km. 1400 ccm, zielony, 2 podusz- . 
ki powietrzne, immobilizer, elektrycznie sterowane szyby, wspo
maganie, ABS, centralny zamek z pilotem, 5-drzwiowy, stan ide
alny, - 31 .800 zł. Bolesławiec, tel. 0502/45-13-00 
PEUGEOT206 XR, 1999 r., 23 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, ciem
nozielony, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm + pilot, 5-drzwio- 
wy, reg. kierownica, el. reg. reflektory, immobilizer. Wspomaga
nie, poduszka pow., RM Sony z panelem, oznakowany, bez wy
padku, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 32.500 zł. Kąty Wro
cławskie, tel. 071/391-16-16
PEUGEOT 206,1999 r., 23 tyś. km, 1400 ccm, czerwony, ABS, 
poduszka pow., RM, wspomaganie, d.otw. szyby, centr. zamek + 
pilot, książka serwisowa, • 29.500 zł lub zamienię na Fiata Cinqu- 
ecento. Kępno, teł. 0604/27-82-66 
PEUGEOT 206 XS, 1999 r., 36 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, z salonu, I wtaśddeł, bez wypadku, eł. otw. szyby, eł. reg. 
lusterka podgrzewane, poduszka, regulacja pasów, fotela, wspo
maganie, halogeny, opony zimowe Goodyear, alarm, - 32.000 zL 
Wrocław, tel. 0501/10-23-13
PEUGEOT 206 XT, 2000 r., 6 tys. km, 1360 ccm pełne wyposaże
nie, klimatyzacja, zarejestrowany jako ciężarowy, kupiony w salo
nie, na gwarancji, - 47.000 zł. Lubin, teł. 0501/28-5148 
■PEUGEGT206 XS, 2000 r., 8 tys. kim, 1600 ccm, wtrysk, czarny, 
pełne wyposażenie el., klimatyzacja, wspomaganie, reg. kierów., 
centr. zamek, ABS, poduszka pow., komputerr 3-drzwiowy, kpi. 
dokumentacja - 29.000 zł. Polkowice, tel. 076/8454241 
PEUGEOT 206 XR PRESENCE, 2000 r„ 21 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, srebrny metalic, wspomaganie kierownicy, alarm + pilot, 
centr. zamek, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, serwisowany, 
3-drzwiowy, reg. kierownica, kpi. dokumentacja, pokrowce, orygi
nalne RM ze zmieniaczem, - 36.000 zl. Wrocław, tel.
071/345-20-76,0601/57-28-23
PEUGEOT 304,1977r., 1300 ccm, diesel, zielony, wdągtej eks
ploatacji, ważny przegląd, stan dobry, - 700 zł tub zamienię na 
siewnik zbożowy. Czernina, tel. 065/543-1 
PEUGEOT 305,1980 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, po wy
mianie tłumika, opon, świec, stan silnika i blacharki dobry, zadba
ny, garażowany, -1.900 zl. Miłkowice, tel. 076/887-10-96 
PEUGEOT 305 KOMBI, 1980 r., 1548 ccm, diesel, beżowy, po 
remonde zawieszenia, nowe amortyzatory i klocki, hak, ekono
miczny, -4.200 zł. Strąkowa, teł. 074/816-88-27 po godz. 18 
PEUGEOT 305 KOMBI, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
stan dobry, bez rdzy, RO i głośniki, - 2.700 zi lub zamienię, nieko
niecznie na auto. Ziębice, tel. 074/819-25-10, 0602/39-99-86, 
074/819-1946 po godz.18
PEUGEOT 305 GTX, 1987 r., 1900 ccm, benzyna, wtrysk, zielony 
metafic, katalizator, el. otw. szyby, centr. zamek, podzespoły i sil
nik Peugeota 405, welurowa tapicerka, relingi dachowe, odnowio
ny lakier, pilne, - 3.800 zł. Świdnica, tel. 0608/15-19-24 
PEUGEOT 305,1988/89 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, zadbany, przegląd do
08.2001 r, - 2.900 zl. Jelenia Góra. tel. 075/753-29-52. 
0608/45-14-74
PEUGEOT 306,1992/97 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 4-drzwiowy, stan b. 
dobry, -12.300 zł. Opole, tel. 0600/22-12-83 
PEUGEOT 306,1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, RM sterowany przy kierownicy. Sdrzwiowy, 5-biegowy,
• 13.990 zl (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
PEUGEOT 306,1993 r.. 87 tys. km. 1400 ccm, czerwony, centr. 
zamek, alarm + pilot, alum. felgi, welurowa tapicerka, oddęae 
zapłonu, Mul-T-Lock, -13.900 zł. Waftrzych, teł. 0502/57-1665 ' 
PEUGEOT 306,1993 r., 125 tyś. km, 1900 ccm, TDI, bordowy, 
wspomaganie, centr. zamek *  pilot, el. szyberdach, 5-drzwiowy, 
bez wypadku, miesiąc w kraju, - 17.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 0604/58-81-81 
O PEUGEOT 306, 1994 r. w kraju od tygodnia, -

14.500 zł. Opole, tel. 077/453-76-44 01028281 
O PEUGEOT 306,1994 r., 1800 ccm, zielony meta

lic, automatic, 5-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, 
centr. zamek ♦ pilot, wspomaganie, klimatyzacja,

Mul-T-Lock, - 10.900 zł. Zielona Góra, tel. 
0602/11-57-50 87023491

PEUGEOT 306 XR, 1994 r., 90 tys. km, 1400 ccm, pertowozieło- 
ny, centr. zamek, immobizer, reg. kierownica, el. reg. reflektory, 
wspomaganie, dzielone tylne siedzenia, RM, opony zimowe, ga
rażowany, zadbany, - 18.500 zl. Golędzinów, gm. Oborniki ślą
skie. teł. 071/310-12-97,0603/48-55-88 
PEUGEOT 306 XN. 1994/96 r., 41 tys. km. 1361 ccm, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy. centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, 
szyberdach, -14.000 zl. Wrodaw, tel. 071/329-18-03 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 97 tys. km. 1400 ccm, biały, centr. 
zamek, eł. otw. szyby, kpi. opon zimowych, zadbany, -16.500 zł. 
Leszno, tel. 065/529-57-20,0601/94-63-54 
PEUGEOT 306 SR, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, zielony meta- 
ik. sedan, serwo, nowy akumulator na gwarancji, eiektr. reg. re
flektory, serwisowany, nie składak, stan idealny, -17.000 zł. Wro
cław. tel. 0600/39-05-81
O  PEUGEOT 306, 1995 r., 176 tys. km, 1900 ccm, 

diesel, biały, 2-drzwiowy, nowe opony i amorty
zatory, serwisowany, • 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/782-80-01,071/782-80-02 01027811

PEUGEOT 306.1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, srebrny metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer. RO, ga
rażowany, kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, - 25.800 zł. Wro
daw, tel. 071/339-82-87
PEUGEOT 306, 1999 r., 1900 ccm, diesel, czerwony metalic, 
5-drzwiowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, pełne wyposażenie elek
tryczne, wspomaganie kierownicy, centralny zamek z pilotem, 
immobilizer, poTiwęglanowe reflektory, nowy model, stan idealny,
- 32.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-36-25
PEUGEOT 309,1986 r., 150 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, 
stan silnika i blacharki dobry, do wymiany łożysko przedniego koła, 
-4.800 zł. Gubin, woj. zielonogórskie, tel. 0600/51-10-17 
PEUGEOT 309/1987 r„ 1600 ccm, czarny, 3-drzwiowy, na bia
łych tablicach, - 1.800 zl. Wrocław, tel. 0605/52-77-06 
PEUGEOT 309,1987 r., 12 tys. km, czerwony, - 5.300 zł. Wro-. 
cław, tel. 0503/13-63-03
PEUGEOT 309,1988 r., 14 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
hak, • 5.900 zL Lwówek Śl., tel. 075/78441-32,0608/08-27-96 
PEUGEOT 309,1989 r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, garażowany, kompl. dokumentacja, II wlaśddel, stan b. dobry,
- 9.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-10-16
PEUGEOT 309,1989 r., 134 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, im- 
mobilizer, po wymianie sprzęgta, p3skd rozrządu i amortyzato
rów, -9.000zL Sulechów, tel. 068/385-83-13 .
PEUGEOT 309,1990 r., 76 tyą. km, 1400 ccm, wfrysk, czerwony, 
w kraju od 2 lat, S r̂zwtowy,'5-biegowy, szyberdadi, dzielone tyl
ne siedzenia, hak, sprowadzony w całośd, garażowany, nowy 
akumulator, -6:800 Zl lub zamienię na VW Golfa III z  1993 r., nie 
składak. Wabrzych, tel. 074/847-81-79 
PEUGEOT 309,1990/91 r., 200 tys. km, 1300 ccm. benzyna, sza
ry metalic, 5-drzwiowy, I wlaśddel, stan b. dobry, - 7.900 zł. Wro
cław, tel. 368-18-27
PEUGEOT 309,1991 r., 1400 ccm, czerwony, na białych tabli
cach. 5-drzwiowy -1.200 DEM. Iłowa Żagańska, tel. 068/37742-76 
PEUGEOT 309,1991 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, el. otw. szyby, 
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., 91 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, kpi. dokumentacja, tylna szyba ogrzewana, 5-drzwio
wy, stan dobry, - 8.000 zł. Lubin, tel. 076/844-17-33 
PEUGEOT 309,1991 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, przegląd, 
oszczędny * 4 kola, cena - 9.500 zł lub zamienię na tańszy Peu
geot 205, Fiesta, VW Polo i inne. Oleśnica, tel. 071/793-33-29, 
0600/10-20-62
PEUGEOT 309,1991 r., 1400 ccm, biały, stan dobry, el. otwiera
ne szyby, centralny zamek, alarm, dużo dodatków, 4 zagłówki, 
obrotomierz, zegarek, szyberdach, atrakcyjny wygląd, hak, dzie
lona kanapa, -10.500 zl. Wrodaw, tel. 0503/9143-55 
PEUGEOT 309.1991 r., 166 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, zadbany, kupiony w salonie, -
10.500 zł. Wrodaw, tel. 0602/62-61-53
PEUGEOT 309,1991 r., 86 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 4-drzwio- 
wy, • 8.200 zl. Wrodaw, tel. 315-18-38 po godz. 15 
PEUGEOT 309 GR, 1991/96 r., 104 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
biały, dzielona tylna kanapa, 5-biegowy, tylna szyba ogrzewana, 
5-drzwiowy, stan dobry, -10.000 zł. Wrodaw, tel. 071/355-96-08 
PEUGEOT 309,1992 r., 1900 ccm, biały, centr. zamek, RO, spro
wadzony na nowych zasadach, - 11.000 zl. Kępno, tel. 
0602/86-57-10
PEUGEOT 309,1992 r.. 1400 ccm alum. felgi, szyberdach. alarm, 
blokada skrzyni biegów, - 13.200 zł. GrobGce, woj. wrocławskie, 
teł. 0607/39-51-82
PEUGEOT 309,1993 r., 1900 ccm, diesel, szary metalic, 3-drzwio
wy, na zachodnich tablicach - 1.800 DEM. Zawidów, tel. 
0503/85-22-70
PEUGEOT 405 SRi, 1987/96 r.. 136 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, inst gazowa, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr. 
zamek + pilot, reg. kierów., wspomaganie, alum. felgi, lotka na 
tylnej klapie + 3 światło .Stop*, stan dobry - 7.400 zł lub zamienię 
na tańszego Fiata 126p, Opla, Poloneza, Golfa. GUnica 3, tel. 
071/316-15-86
PEUGEOT 405 GR, 1988 r., 187 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, stan dobry, centr. zamek, el. otw. szyby. • 7.800 
zł. Prudnik, td. 077/436-30-93
PEUGEOT 405,1988 r., 1900 ccm, srebrny metafic, wspomaga
nie, reg. kierownica, oznakowany, ciemne szyby, tylna szyba ogrze
wana, ocynkowane nadwozia, - 6.900 zł lub zamienię. Kłodzko, 
teł. 074/867-8743,0603/83-55-72 
PEUGEOT 405 GR, 1988 r., 188 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
złoty metafic, RO, alarm, stan techn. b. dobry, -.8200 zł lub za
mienię na diesla, w tej cenie. Wrocław, tei. 0607/38-54-24 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1989 r., 1900 ccm, benzyna, granatowy, 
szyberdach, pełna dokumentacja, stan dobry, - 7.000 zł. Jelenia 
Góra, teł. 075/767-65-36,0608/57-24-90 
PEUGEOT 405,1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafito
wy, oryginalna inst gazowa, dużo częśdpo remoncie, porysowa
ny bok, - 5.400 zł. Wrodaw. teł. 071/341-85-60 
PEUGEOT 405 SRI, 1989/94 r.. 188 tys. km. 1900 ccm. wtrysk, 
kolor wiśniowy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm + pilot, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, alum. felgi, hak, stan 
dobry, -10200 zł lub zamienię na diesla, uszkodzony, do 15.000 
zł. Lubin, tel. 076/7494)2-37
PEUGEOT 405 GRI, 1990 r., 1600 ccm sportowe zawieszenie, 
alum. felgi 15”, opony 205/50, centr. zamek *  pilot, blokada za
płonu. RM. szyberdach el. • 13.000 zł. Rawicz, tel. 0604/90-76-57 
PEUGEOT 405,1990 r., 175 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metafic, radio, hak, stan dobry, - 7.500 zł. Góra, tel. 065/543-23-68, 
0603/70-95-52
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990 r., 1900 ccm, diesel, biały, wspo
maganie kierownicy, obrotomierz, garażowany, relingi dachowe, 
zadbany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 9.900 zł (możfiwe raty) 
lub zamienię. Lubin, tel. 0603/51-23-83 po godz. 15 
PEUGEOT 405 RSI, 1990 r.. 1900 ccm. beżowy me talk:, wspo
maganie, centr. zamek. el. otw. szyby, garażowany, stan idealny, -
9.500 zl. Parchów, teL 076/817-1144,0607/51-83-83 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm. wtrysk, kolor grafi
towy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. dokumenta
cja, zarejestrowany, • 6.950 zł. Wrodaw, tel. 0601/78-82^4, 
071/348-34-78
PEUGEOT 405 SRDT, 1991 r., 240 tys. km, 1800 ccm. turbo D. 
pertowoburgundowy, ABS, wdurowa tapicerka, d. otw. szyby, 
podgrzew. siedzenia, wspomaganie, d. reg. lusterka, dzielona 
kanapa, relingi dach., katalizator, RM, halogeny, alum. felgi, opo
ny zimowe-zapas., wersja luksusowa - 14.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-06-98
PEUGEOT 405 GL. 1991 r.. 142 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
szary metalic, kupiony w salonie, tektura zakupu, RM, stan techn. 
b. dobry. - 9.900 zl. Legnica, td. 076/862-02-36 
PEUGEOT 405GLD. 1991 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesd, nie
bieski metalic, RM, stan dobry, -  11.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-8048
PEUGEOT 405 SRDT, SEDAN, 1991 r., 180 tys. km, turbo D, 
biały, eL otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, kubełkowe fotele, hak, obrotomierz, zadbany, garażowany, 
bez wypadku, -15.000 zł. Wrocław, td. 0603/9149^51 
PEUGEOT 405 SRI, 1992 r.. 161 tys. km. 1900 ccm, benzyna, 
czerwony, kpi. wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 11.600 zł lub 
zamienię na Forda, Mercedesa, z silnikiem turbo D. Brochodn, 
td. 076/87741-05,0608/10-70-17 
PEUGEOT 405 SRI, 1992 r.. 120 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
szaro-złoty, d. otw. szyby, zamki, alarm, RO Blaupunkt, hak, ku
bełkowe fotele, kompletna dokumentacja, wspomaganie kier, -
9.000 zł. Długołęka, td. 071/315-23-75 
PEUGEOT 405 GLI, 1992 r., 133 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, wiśniowy, katalizator, podg. lusterka, reg. kierownica i pasy,
d. reg. reflektory, spoiler, dodatkowe świafio .stop", RO, 4 głośni-
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S T  wszystkie typy pojazdów - montaż - serwis

MONTAŻ W
DAEWOO, SKODA, FIAT

BEZ UTRATY GWARANCJI

ki, 2 odcięcia zapt, i właściciel w kraju; * 12,500 zł. Krosno Od
rzańskie. woj. zielonogórskie, tel. 0605/0 -̂38-51 

,, PEUGEOT 405 GLX, 1992 r.,'110 tys. km. 1600 ccm. benzyna,
1 granatowy, stan dobry, - 8.500 zł. Piaski, tel. 065/571 -92-59, 
0605/22-32-84.
PEUGEOT 405 GU J992.r., 165 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
biały, stan tech. b. dobry, pełna wyposażenie el., alarm, inst. ga
zowa, sprowadzony w całości, opinia rzeczoznawcy, - 15.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-16-15
PEUGEOT 405 SKŁADAK, 1994 r., 1900 Ccm. benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, udokum. pochodzenie, el. otw. szyby i szyber
dach, el. reg. lusterka, el. podgrzewane fotele, reg. kierownica, 
stan dobry, - 8.900 zł lub zamienię na tańszy, Fiata Cinquecento, 
126p, inny. Wrocław, tel. 0602/73-86-22,071/373-74-92 
PEUGEOT 405 SRI, 1994 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perło- 
wobordowy, wersja Exlusive, I właściciel, bez wypadku, garażo
wany, stan idealny, el. reg. lusterka i szyby, halogeny, oryg. hak, 
szyberdach, wspomaganie, ABS, nowe opony, welurowa tapicer
ka. • 26.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-19-56 do godz. 16. 
071/368-78-85
PEUGEOT 405,1994 r., 150 tys. km, diesel, biały, stan b. dobry, -
16.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-04-27.0606/37-87-37 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, TDi, srebr
ny metalic, szyberdach, centr. zamek, alarm, hak, el. otw. szyby, 
podgrzewane lusterka. - 21.100 zł. Lubin, tel. 076/846-52-25 
PEUGEOT 406,1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, bordowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm + pilot, hak, wspoma
ganie, welurowa tapicerka, alum. felgi, I właściciel w kraju, gara
żowany, RO, reg. kierownica, zadbany, -17.000 zł. Bolesławiec, 
teł. 0604/06-86-37
PEUGEOT 406,1995/96 r. 1800 ccm, 16V, granatowo-fioletowy, 
metalic. wspomaganie kier., poduszka powietrzna, centr. zamek 
+ pilot, alarm, kupiony w salonie w kraju, dokumentacja, • 26.800 
zl. Świdnića, tel. 074/853-31-10
PEUGEOT 406,1996 r., 92 tys. km, 1800 ccm, 16V, złoty metalic, 
centr. zamek, el, otw. szyby, wspomaganie, - 26.000 zł. Radłów, 
tel. 062/735-41-04.0602/64-33-83
PEUGEOT 406 ST, 1996 r., 118 tys. km, 1800 ccm, zielony meta
lic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, bezwypadkowy, 

\ ABS, poduszka pow., wspomaganie, elektr. otw. szyby, immobiii
zer, alarm, centr. zamek, podgrzewane fotele, bagażnik dachowy, 
CD, 6 głośników, tapicerka welurowa, - 27.500 zl. Wrocław, tel. 
0501/21-06-85,0603/09-72-07
O  PEUGEOT 406,1996 r., 2100 ccm, turbo D, złoty 

metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowa* 
ny, I właściciel, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, podgrz. fotele, 2 poduszki pow., kli
matronic, centr zamek, alarm, immobiiizer, RM 
stereo, welurowa tapicerka, Stan idealny, • 36.900 
zl. „AUTO-PLUS”, Świdnica, tel. 0/47666-60-50, 
0601/85-15-55 01028891

PEUGEOT 406 KOMBI, 1996 r., 80 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
ciemnozielony, centr. zamek, wspomaganie kierownicy, el. otw. 
szyby, halogeny, blokada skrzyni biegów, I właściciel w kraju, -
34.000 zł. Lubin, tel. 076/846-13-03,0603/86-71-26 
PEUGEOT 406,1996/97 r., 70 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, centr. zamek, immobiiizer, wspomaganie, reg. kierownica, el. 
otw. szyby, RO, halogeny, kupiony w salonie, serwisowany, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, korzystny kredyt na 3 lata, - 28.500 
zl. Kalisz, tel. 062/757-40-74,757-64-92
PEUGEOT 406,1996/97 r, 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, ABS, poduszka pow., pełne wyposażenie el., RO orygi
nalny, drewniane wykończenia na drzwiach, garażowany, I wła
ściciel w kraju, • 34.000 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 0607/09-45-21 
PEUGEOT 406 ST, 1997 r., 90 tys. km. 1800 Ccm, 16V, zielony, 
kupiony w salonie. I właściciel, bogata wersja, RO Kenwood z CD 
, opony zimowe gratis, bagażnik, garażowany, zadbany, • 35.500 
zl. Lubin, tel. 0601/74-55-97 .
PEUGEOT 406, 1997 r., 60 tys, km, 1800 ccm, 16V, brązowy 
metalic, kupiony w salonie, pełne wyposażenie, • 28.500 zł. Po
niec, tel. 065/573-13-63
PEUGEOT 406 ST KOMBI, 1997 r., 108 tys. km. 2000 ccm. grafi
towy metalic, kupiony w salonie, bezwypadkowy. ABS, elektr. otw. 
szyby, klimatyzacja, podgrzewane siedzenia, immoblizer, pierw
szy właściciel, komplet opon zimowych, • 33.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/61-16-33
PEUGEOT 406,1997 r., 18 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciemno
czerwony, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby i szyberdach, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek + 
pilot, kodowany zapłon, regulowana kierownica, el. reg. reflekto
ry, podłokietnik, - 28.700 zł. Sława, tel. 068/356-74-22 
PEUGEOT 406,1997 r., 75 tys. km, 1800 ccm, 16V, szary meta
lic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, welurowa tapicerka, 
centr. zamek + pilot, immobiiizer, el. otw. szyby, wspomaganie, 
kodowany zapłon, drewniane dodatki, dzielona tylna kanapa, ga
rażowany, -34.500 zł. Wilczyce, teł. 071/399-08-62 
PEUGEOT 406 SR, 1998 r., 78 tys. km, 1800 ccm, czarny, centr. 
zamek * pilot, el. otw. szyby, immobiiizer, książka serwisowa, 
kupiony w salonie w Polsce, kpi. opon zimowych + instalacja ga
zowa do zainstalowania, - 32.500 zł lub zamienię na mniejszy. 
Kalisz, tel. 062/764-41-32 po godz. 18,0604/08-36-62 
PEUGEOT 406,1998 r., 80 tys. km, 1800 ccm, grafitowy metalic. 
kupiony w salonie, klimatyzacja, podusźka pow., pełne wyposa
żenie elektr., centr. zamek + pilot, alarm, serwisowany, książka' 
serwisowa. - 31.800 >ł. Ostrów Wlkp.,.teł. 062/738-42-77, 
0602/63-29-24
O PEUGEOT 406,1998 r., 1800 ccm, 16V, granato

wy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, 2 pod. powietrzne, klimatronic, ABS, 
centr. zamek, alarm, immobiiizer, RM stereo, we
lurowa tapicerka, stan idealny, - 37.900 zł. „AU- 
TO-PLUS”, Świdnica, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01028881

PEUGEOT 406,1998 r., 1800 ccm, 16V, bordowy metalic, 2 pod. 
powietrzne, ABS, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, alarm, 
kupiony w salonie, - 36.000 zł. Głogów, tel. 076/832-18-38, 
0605/44-01-29
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 50 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
ważny przegląd, zarejestrowany jako ciężarowy, pełne wyposa
żenie, faktura zakupu, książka serwisowa, - 37.000 zł lub zamie
nię na tańszy samochód. Piława Górna, tel. 0602/60-19-47 
PEUGEOT 406,1998 r., 32 tys. km, 2000 ccm, 16V, pertowogra- 
natowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., wykończenia w drew
nie, automatic, radio, wszystkie el. dodatki, • 37.800 zł. Wrocław, 
tel. 0602/45-57-36
PEUGEOT 406 HDI, 1998/99 r., 2000 ccm, 110 KM, szary meta
lic, 4 poduszki powietrzne, 4 el. otw. szyby, wspomaganie, c. za
mek, ABS, klimatronic, welur, el. reg. lusterka, inne, - 41.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/733-31-94,0601/56-55-59 
PEUGEOT 406 HDI, 1999 r., 56 tys. km, 2000 ccm, zielony meta
lic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek + pilot, wspomaga
nie, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, radioodtwarzacz 
*  sterowanie w kierownicy, - 47.000 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
PEUGEOT 406 KOMBI, 2000 r., 12 tys. km, 2000 ccm, jasnonie
bieski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, relingi dachowe. Syców, tel. 
062/785-94-95,0604/27-78-61
PEUGEOT 505,1985 r., 1800 ccm, czerWony, stan dobry, -1.800 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-54 wieczorem 
PEUGEOT 505 GTD, 1986 r., beżowy metalik, automatyczna 
skrzynia, centralny zamek, elektrycznie opuszczane szyby, - 6.000 
zł. Jawor, tel. 0602/44-58-35
PEUGEOT 505 KOMBI, 1987 r., wtrysk, turbo, kolor grafitowy 
metalic, automatyczna skrzynia, tempomat, klimatyzacja, centralny 
zamek, elektrycznie opuszczane szyby, skórzana tapicerka, relin
gi dachowe, • 7.500 zł. Jawor, teł. 0602/44-58-35 
PEUGEOT 505,1987 r., 220 tys. km, 2100 ccm, szary metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, 5-biegowy, hak, welurowa tapicerka, 
el. otw. szyby, stan b. dobry, • 5.400 zł tub zamienię. Opole, tel. 
077/431-71-56
PEUGEOT 605,1990 r., 130 tys. km, 3000 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, wspomaganie, klimatyzacja, pełna elektryka, welur, 
alum. felgi, stan b. dobry, -11.500 zł. Brzeg. tel. 077/411-57-90, 
0602/66-59-74
PEUGEOT 605, 1990 r., 270 tys. km, 2100 ccm, TDI, biały, w 
kraju od roku, sprowadzony w całości, centralny zamek + 2 piloty, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., welu
rowa tapicerka, • 16.900 zł. Leszno, tel. 065/545-62-51, 
0603/89-50-63
PEUGEOT 605,1990 r., 205 tys. km, kolor grafitowy metalic, in
stalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, el. otw. szyby, przegląd, stan b. dobry, -13.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/69-85-87
PEUGEOT 605,1991 r., 176 tys. km, 3000 ccm, V6, ciemnonie
bieski metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, - 
16.200 zł lub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58 
PEUGEOT 605,1996 r., 60 tys. km, 2000 ccm, 16V, ciemnogra
natowy, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, kodo

wany zapłon, klimatyzacja, podgrzewane siedzenia, RM Sony, 
elektr. antena, Zadbany, po przeglądzie, po wymianie klocków, 
oleju, kph dokumentacja,' - 29.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel.
0608/79-81-45  r •
PEUGEOT 806,1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, beńfyna, brązo
wy metalic, klimatyzacja, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, obrotomierz, el. reg. reflektory, * 31.000 zł. Syców, tel. 
062/785-94-95,0604/27-78-61
PEUGEOT 806,1997 r., 1900 ccm, TDi, turkusowy metalic, pełne 
Wyposażenie, - 52.000 zł. Wrocław, tel. 0502/31-63-52

PLYM OUTH
PLYMOUTH GRAND VOYAGER, 1996/97 r., 180 tys. km, 3000 
ccm, V6, bordowy metalic, inst. gazowa, klimatyzacja, automatic, 
tempomat, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, radio, alum. felgi, kapitańskie fotele, 2 pod. powietrz
ne, zarejestrowany jako ciężarowy, - 48.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-73-06,0601/78-72-75

POLONEZ
O  AUTO NA GAZ „MARDO”, homologacja, montai, 

serwis, raty. Strzegom, ul. Kościuszki 28, tel. 
074/855-25-32,0601/85-86-81 01028341

POLONEZ, 1980/89 r., 1500 ccm, biały, hak, po remoncie zawie
szenia, • 1.200 zł. Kielczów, tel. 071/398-81-62 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, bordowy, po remoncie blacharki i 
malowaniu, 5-biegowy, techn. sprawny, brak przeglądu, • 450 zł. 
Lubin, tel. 076/846-90-99
POLONEZ, 1982 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, pokrow
ce, kołpaki, hak, nowy ukł. wydechowy, hamulcowy, nowe zawie
szenie przednie i tylne, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 800 zl. 
Kłodzko, tel. 0600/87-91-74
POLONEZ, 1983 r., 1500 ccm, pomarańczowy, stan średni, nowy 
układ wydechowy, • 300 zł. Wilkowice, tel. 0601/46-06-31, woj. 
leszczyńskie
POLONEZ, 1983 r., 40 tys. km, 1500 ccm, benzyna, pomarańczo-- 
wy, inst. gazowa, po remoncie silnika, zawieszenia i ukł. hamul
cowego. hak, 5-biegowy, nowe opony, zbiornik paliwa i pokrowce,
-1.400 zł. Polkowice, tel. 0606/71 -53-67 
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, granatowy, sprawny, po remoncie 
blacharki, po lakierowaniu, 5-biegowy, - 850 zł. Brzezia Łąka, tól. 
071/315-52-59,0605/21-58-14
POLONEZ, 1984 r., 120 tys. km, 1500 ccm, brązowy, po remon
cie silnika (^modliłem), 5-biegowy, pokrowce, kołpaki, hak, RO, 
ważny przegląd! OC,-1.10Q zł. .Dzierżoniów, jeł^074/832-35-54 
POLONEZ, 1984 r., 36 tys. km, 1500 ćcm po remoncie silnika,- 
nowe klocki ham., szyberdach, lotnicze fotele,, hak, zadbany, ga- r 
rażowany, -1.400 zł lub zamienię na Opla Asconę, rozbity, spalo
ny. Głębock, tel. 075/761-02-15,0604/95-31-34

średni, inst. gazowa, hak, RO, pasy bezwł., laki&r'do poprawek, 
po remoncie silnika, most tylny Poloneza Carq, 5-biegowy, po re
moncie silnika 40.000km, model przejściowy, Z tyłu szybki, • 1.350 
zł. Wrocław, tel. 346-52-21
POLONEZ, 1988 r., 130 tys. km, 1500 ccm instalacja gazowa, 
silnik i odparownik gazowy po wymianie, -1.800 zl. Karpacz, tel. 
0606/30-04-55
POLONEZ 125 PN, 1988 r, 1500 ccm, kolor wiśniowy, inst. gazo
wa z 11.2000 r., przód .nosek’ , szybki z boku, 5-biegowy, hak, 
nowe zawieszenie, - 3.100 zł lub zamienię. Mieroszów, tel. 
074/845-11-56,0605/11-19-63
POLONEZ. 1988 r„ 1500 ccm, niebieski, .nosek' przód, szybki z 
tyłu, po remoncie silnika, drzwi do poprawek, stan dobry, zareje
strowany, brak przeglądu, • 900 zł. Mieroszów, tel. 0605/23-65-42 
POLONEZ, 1989 r., 36 tys. km, biały, stan dobry, nowe opony, • 
1.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-90-26,0606/22-43-23 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, niebieski, .nosek* przód, hak, po
krowce .miś’ , RO Philips, stan techn. b. dobry, skorodowane nad
wozie, do remontu, + nowe części, nowa blacharka, - 1.500 zł. 
Głuszyca, tel. 074/845-91-65 po godz.15 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm wzmocniony, do małego remontu, 
opony dobre, dodatk. części, • 500 zł. Gniechowice, tel. 
071/316-97-60,0607/74-14-15
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, etylina, biały, bez przeglądu, hak, 
stan b. dobry, nie wymaga remontu, • 1.550 zł. Korfantów, tel. 
077/431-96-55,0603/34-53-17
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, biały, instalacja gazowa, alarm, 
stan dobry, - 2.000 zł. Lubin, tel. 076/847-25-73 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, nowe opony, • 1.900 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-03 
POLONEZ SLE, 1989 r., 1500 ccm, biały, szybki z tyłu, akumula
tor roczny, dobre opony, blacharka do małych poprawek, 5-biego
wy, - 1.650 zł lub zamienię na Fiata 126p. Prochowice, tel. 
076/858-46-45
POLONEZ, 1989 r., 90 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
pasy bezwł., RO, 5-biegowy, garażowany, II właściciel, stan do
bry, • 1.200 zl. Przybyłowice, gm. Męcinka, tel. 076/873-84-44 
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, niebieski, stan b. dobry, • 1.800 zł. 
Strzyżew, tel. 062/739-84-22 '
POLONEZ, 1989 r., 78 tys. km, 1500 ccm, czerwony, przód Caro, 
szybki z tyłu, nowy akumulator (gwarancja), po remoncie silnika, 
po remoncie blacharki (98 r.), techn. sprawny, przegląd do 09.2001 
r, -1.850 zł. Wałbrzych, tel. 0601/88-10-76 
POLONEZ, 1989 r., 130 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
inst. gazowa, szyberdach, przegląd do 03.2002 r, -1.400 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-44-70
POLONEZ, 1989 r., 88 tys. km, 1500 ccm, E+gaz I właściciel, 
zadbane wnętrze, oryginalny przebieg, pełna dokumentacja, • 1.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40
POLONEZ, 1989 r„ 1500 ccm, czerwony, z przodu .nosek", z tyłu 
szybki, 5-biegowy, 5-drzwiowy, kołpaki, aktualny przegląd, stan 

. dobry, -1.250 zł. Zloty Stok, tel. 074/817-50-81,0608/49-74-01 
POLONEZ SLE, 1990 r, 63 tys. kmr1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan silnika dobry, blacharka do częściowego remontu, RO, 4 
głośniki, przegląd do 02.2002 r., 5-biegowy, reg. kierownica, .no- 

. sek’̂  przód, szybki z tyłu, - 1.600 zł. Bolesławiec śl., teł* 
075/644-96-19
POLONEZ, 1990 r., 1 tys. km, 150d cćm, biały, halogeny, .nosek*

AUTA NA GAZ
wszystkie marki i modele, montaż, serwis

Wrocław, ul. Na Niskich Łąkach 6 
tel. (O 71) 342 32 52,342 76 87 
0 601 701 801,4 Czynne 8-16 opoium

NOWE BEZ UTRATY GWARANCJI
POLONEZ, DAEWOO, FIAT, SKODA, RENAULT 
h t t p : / / w w w . a b a r t - c o m . p L

POLONEZ, 1984/85-c, 1500 ccm, biały, po remoncie silnika w 
2000 r., tapicerka i fotele Caro, nowa pompa oleju, tłumiki, nadko
la, ważny przegląd, pilne, • 1.000 zł. Opole, teł.' 077/454-30-73, 
0602/63-92-18
POLONEZ, 1984/85 r., 1500 ccm, czerwony, zadbany, nowe pod
zespoły, właściciel niepalący, stan b. dobry, • 2.800 zł lub zamie
nię na Fiata 126p, w takim samym stanie. Pieszyce, tel. 
074/836-91-92
POLONEZ, 1985 r., 100 tys. km, kremowy, stan b. dobry, -1.000 
zl. Dobroszyce, teł. 071/314-14-81 
POLONEZ, 1985 r., 38 tys. km, 1500 ccm, biały, hak, po remonde . 
kapitalnym silnika, nowe amortyzatory i resor, stan dobry, • 950 
zł. Wałbrzych, tel. 0600/27-02-65 
POLONEZ, 1985 r., 107 tys. km, 1500 ccm, popielaty, i właści
ciel, stan dobry, po remoncie silnika+przyczepa towarowa, - 2.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-32-81 rano i wieczorem 
POLONEZ t25 PN, 1986 r., 126 tys. km; 1500 ccm, benzyna, 
kość słoniowa, garażowany, stan dobry, - 900 zł. Brzezia Łąka, 
tel. 071/314-82-34
POLONEZ, 1986 r„ 1500 ccm, niebieski, pó remoncie, hak, prze
gląd do 11.2001 r., stan b. dobry, • 800 zł. Dobrzyca, woj. kaliskie, 
tel. 0608/38-54-83

AUTO NA GAZ

przód, szybki z tyłu, dzielona tylna kanapa, pokrowce, przegląd, 
bez korowi, - 2.350 zł. Kościan, tel. 065/512-50-23 
POLONEZ, 1990 r., 1481 ccm, granatowy, tył Caro, benzyna, inst. 
gazowa, przegląd ważny do 04.2002 r„ stan dobry, zadbany • 3.200 
zł. Muchów k. Jawora, tel. 076/870-87-71 
POLONEZ SLE, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, .nosek* przód, tył 
Caro, 5-biegowy, nowy akumulator i amortyzatory, hak, plastiko
we nadkola, wymienione sprzęgło, stan b. dobry, - 1.750 zł lub 
zamienię. Paczków, teł. 077/431-70-09 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, biały, tył Caro, .nosek’  przód, nowy 
ukł. wydechowy i hamulcowy,-- 1.200 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-37-16
POLONEZ, 1990 r., 30 tys. km, 1500 ccm, bordowy, w ciągłej 
eksploatacji, stan techn. idealny, - 2.400 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-23-88
POLONEZ, 1990 r„ 1500 ccm, benzyna, czerwony, zadbany, .no
sek’  z przodu, tył Caro, 5-biegowy, nowy akumulator, RM, hak, 
przegląd do 11.2001 r, - 1.600 zł. Wtocław, tel. 071/349-43-07, 
0503/94-24-88
POLONEZ, 1990jr., czerwony, stan b. dobry, • 3.500 zl. Wrocław,, 
tel. 325-18-48,0502/61-10-53
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, .nosek*

“ALBAZ”
TYLKO Z HOMOLOGACJĄ 

Montaż instalacji gazowych do samochodów

r .

INSTALACJE WŁOSKIE I HOLENDERSKIE 
S Y S T E M Y  W T R Y S K U  G A Z U  D G I  i S G I
W-w, ul. Nenckiego 164 

071-368-74-86, 0601-737-968, wroclaw@elpigaz.com.pl
raty - serwis - gwarancja - doradztwo techniczne

POLONEZ, 1986 r., 103 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, . 
RM, haK. lampy, H4, przyciemniane szyby, światła dzienne, CB’ . 
Radio, odcięcie zapłonu, koła 14* (truck), nowe: wahacze, sworz
nie, ukł. wydechowy, tarcze, klocki, alternator, rozrusznik, po reg. 
silnika i zawiesz., opłacony - 1.100 zł. Lubin, tel. 0601/45-61-22 
POLONEZ SLE, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, szary, .nosek* z 
przodu, szybki z tył, hak, RO, 5-biegowy, w ciągłej eksploatacji, - 
1.700 zł. Głogów, tel. 076/834-81-11,832-21-24 
POLONEZ, 1987 r., 95 tys. km, 1500 ccm, biały, hak, po remonde 
silnika, nowy akumulator, stan blacharki dobry, -1.150 zł. Legni
ca, tel. 076/862-54-23,0603/08-08-09 
POLONEZ, 1987 r., 70 tys. km, 1500 ccm 5-biegowy, stan dobry,
-1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/15-67-51 
POLONEZ. 1987 r., 73 tys. km, 1500 ccm. ABARTH. czerwony, 
inst. gazowa, nowe klocki ham. i resory, 5-biegowy, składana tyl
na kanapa, nadkola, .nosek* przód, szybki z tyłu, bez korozji, RO 
Panasonic, panel, miękki mechanizm, subwoofer * tuba, stan b. 
dobry, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 0607/17-39-37 
POLONEZ, 1987 r., 147 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, stan

przód, tył Caro, model przejściowy, stan silnika b. dobry, 5-biego
wy,-.radio, pokrowce, bagażnik, kołpaki,, w ciągłej eksploatacji, - 
3.000 zł. Wrodaw, tel. 0608/16-37:64 

'POLONEZ, 1990/91 r., 80 tys. km, 1500 ccm, granatowy, garażo
wany, szyberdach, inst. gazowa (butla 451), stan dobry, - 2.000 zl. 
Legnica, tel. 0502/89-39-44
POLONEZ, 1990/91 r., 1600 ccm, bordowy, aktualny przegląd, 
5-biegowy, RO Pioneer, zarejestrowany, hak, tył Caro, stan silni
ka i blacharki b.dobry, • 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 0606/24-19-96 
POLONEZ SLE, 1990/91 r., 93 tys. km, 1500 ccm, kolor wiśnio
wy, oryg. lakier, zadbany, aktualny przegląd, tył Caro, stan dobry, 
>2.300 zł. Wałbrzych, teł. 074/665-34-60,0600/82-66-39 
POLONEZ, 1991 r., 90 tys. km, 1500 ccm, granatowy, stan dobry, 
zadbany, nowe opony, - 2.500 zl. Jedlina Zdrój, tel. 074/885-50-85 
POLONEZ 125 PN, 1991 r., 100 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji ♦ fotelik samochodowy gratis, - 
1.300 zl. Wrocław, tel. 329-09-00 
POLONEZ SLE, 1991 r., 1500 ccm, srebmy metalic, inst. gazo-

WROCŁAW, ul. Braniborska 70/80 
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REGENERACJA in s t . g a z o w y c h  WSZYSTKICH TYPÓW

REWELACYJNIE NISKIE CENY
ALMA - W-w, ul. Długa 49 (obok HIT-u), tel. 071/ 37347-70,0601 72 12 33 
W & M - GŁOGÓW, ul. Cybisa 37. tel. 076/834-61-97, 0-603 95 18 53

wa, + części, • 3.000 zl. Kolsko, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/66-65-03
POLONEZ, 1991 r., 78 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, zadbany, 
hak, RO, pokrowce, przegląd do 02.2002 r., dzielona kanapa, - 
3.500 zł. Oława, tel. 0603/23-17-24 
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, gazalum. felgi, radiood
twarzacz, opony zimowe, alarm, - 4.000 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-69-56,0607/41-33-86
POLONEZ, 1991 r., 90 tys. km, czerwony, I właściciel, garażowa
ny, RO, stan b. dobry, - 2.700 zl. Wałbrzych, teł. 0607/39-01-47 
POLONEZ ATU, 1996 r., 61 tys. km, 1600 ccm, czerwony, inst. 
gazowa, alarm, • 7.000 zł. Kąty Wrocławskie, teł; 071/316-61-05, 
0604/07-05-92
POLONEZ ATU GLI. 1996 r., 81 tys. km, 1600 ccm, kolor morski, 
inst. gazowa, szyberdach, garażowany, RO z RDS +4 głośniki;' 
serwisowany w ASO, alarm, blokada skrzyni biegów, - 8.900 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/75-29-35
POLONEZ ATU GU, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, periowozielo- 
ny, katalizator, oryg. lakier, hamulce Lucas, książka serwisowa, I 
właściciel, garażowany, stan idealny, - 8.500 zł lub zamienię. Zło
toryja, tel. 076/877-53-31
POLONEZ ATU' 1996/97 r., 48 tys. km, 1600 ccm. zielony meta
lic, oryg.lakier, centr. zambk, alarm, I właśddel, Mul-T-Lock, ku
bełkowe fotele, zadbany, stan b. dobry, - 8.900 zł. Paczków, tel.' 
077/431-71-09,0600/85-51-96
POLONEZ ATU GU, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, immobiiizer, Mul-T-Lock, oznakowany, - 11.000 zl. Dzierżo
niów, tel. 074/831-66-75
POLONEZ ATU, 1997 r., 31 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
alarm, blokada skrzyni biegów, kierowca niepalący, -11.000 zł lub 
zamienię na droższy, kupiony w salonie, bez wypadku. Świebo
dzice, tel. 0604/20-21-61
POLONEZ ATU, 1997 r., 1600 ccm, oliwkowy metalic,' ! właści
ciel, bez wypadku, inst. gazowa, pompowane fotele, komplet opon 
zimowych + felgi, • 11.500 zł. Wałbrzych, tel. 0603/16-83-26 
POLONEZ ATU PLUS. 1997 r., 40 tys. km', 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnoczerwony, hamulce Lucas, alarm, Dan-Lock, wspomaga
nie, stan b. dobry, • 9.300 zł. Wrocław, tel. 071/355-24-27. 
0605/14-41-11
POLONEZ ATU GLI, 1997 r., 85 tys. km, 1600 ccm, kolor grafito
wy metalic, I właśddel, immobiiizer, Mul-T-Lock, bez wypadku, 
opony zimowe, - 9.000 zł. Żarów, tel. 0605/33-11-91 
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r.. 54 tys. km, 1600 ccm. pistacjowy, 
wspomaganie kier., RO, szyberdach, hak, pokrowce, stan b. do
bry. -12.000 zl. Legnica, tel. 076/722-47-14 po godz. 21 
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r., 100 tys. km, 1600 ccm, kolor gra
fitowy zielony, po remonde, centr. zamek, wspomaganie, kpi. opon 
zimowych, -10.000 zł. Lubin, tel. 0601/85-86-44 
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, Rover, zie
lony metalic, centr. zamek, immobiiizer, • 12.500 zl. Śmigiel, tel. 
065/518-05-33
POLONEZ ATU GLI, 1998/99 r., 15 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, wspomaganie, alum. felgi, alarm, centr. zamek, 'immobi
iizer, I właściciel, stan b. dobry, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-23-48,0606/87-20-63
POLONEZ ATU PLUS, 1999 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
GLI, srebmy metalic, immobiiizer, wspomaganie, hamulce Luca
sa, pokrowce, RM, - 13.000 zl. Bralin, tel. 062/781-25-55, 
0604/82-49-80
POLONEZ ATU PLUS, 1999 r., 4 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer- 
wony, wspom. kierownicy, alarm + 2 piloty, alum. felgi, RM, gara
żowany, I właśddel, fabryczna folia wew. auta, gwarancja, ocyn
kowany, konserwacja, hydrauliczne zawory, pokrowce z .misia’ ,

• b. mało używany, hamulce Lucas, kpi. dokumentacja, stan ideal
ny, -19.500 zł. Wałbrzych, teł. 0600/18-83-76 
POLONEZ ATU PLUS, 1999 r., 7 tys. km, 1600 ccm, GLi, srebmy 
metalic, centr. zamek, alarm, hamulce Lucas, wspomaganie, reg. ' 
kierownica, RO, 4 głośniki, konserwacja podwozia, - 17.000 zł 
(możliwe raty). Wrocław, teł. 0502/17-57-45 
O  POLONEZ CARO, 1991 r.stan blacharki, silnika i 

lakieru b. dobry, RM ♦ głośniki, wainy przegląd i 
OC, stan b. dobry, 2 nowe opony, - 3.000 z ł , do 
uzgod.. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34 02024041

POLONEZ CARO, 1991 r., 94 tys. km, 1500 ccm, jasnobeżowy, 
garażowany, inst. gazowa, RM, zadbany, - 3.500 zł. Góra, tel. 
0601/57-14-04
POLONEZ CARO, 1991 r., 1600 ccm, piaskowy, alarm, szyber
dach, hak, tylne pasy, garażowany, I właśddel, stan b. dobry, prze
gląd do 11.br, • 4.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/31041-06, 
0608/67-46-71
POLONEZ CARO, 1991 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, alarm, nowy akumulator, po wymianie klocki i tarcze ha
mulcowe, okrągłe zegary, garażowany, przegląd do 01.2002 r., stan 
techn. dobry, - 3.400 zl. Polkowice, tel. 076/845-47-55 
POLONEZ CARO, 1991/92 r., 103 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony metalic, hak, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 0607/40-10-33 
POLONEZ CARO, 1992 r., beżowy, stan b. dobry, instalacja ga
zowa, oznakowany, RO, zadbane wnętrze, - 3.300 zł. Jelenia Góra, 
teł. 0607/48-30-13
O  POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 72 tys. km, 1600 

ccm, czerwony, II właściciel, oznakowany, gara
żowany, - 3.200 zł. Wolsztyn, tel. 0601/20-33-25 
01028671

POLONEZ CARO, 1992 r.. 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, centralny zamek, kom
plet kól zimowych, stan b. dobry, - 5.400 zl. Jawor, tel. 
076/870-48-57,0603/22-44-13
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, brązowy, szyber
dach, • 2.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481 -94-18, 
0607/03-23-32
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, brązowy, • 2.300 zł. Legni
ca, tel. 0604/05-94-52
POLONEZ CARO, 1992 r., 85 tys. km, 1600 ccm, biały, instalacja 
gazowa, serwisowany, nowe opony, przegląd do 2002 r., po wy
mianie oleju i filtrów, - 3.800 zł. Miłków, tel. 075/761-04-48, 
0607/05-65-96
POLONEZ CARO, 1992 r., 62 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, oryg. lakier, na gwarancji, inst gazowa, stan dobry, • 4.400 
zł. Opole, tel. 0607/15-95-52
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm dużo nowych częśd, nowe 
opony, konserwacja, atrakc. wygląd, RO z panelem, zadbany, stan 
techn. b, dobry, • 3.950 zł. Paczków, tel. 077/431-65-48 
POLONEZ CARO. 1992 r., 75 tys. km, 1600 ccm, bordowy, inst. 
gazowa, 2 nowe opony, alarm, stan dobry, • 3.800 zł. Paczków, 
tel. 077/431-71-09,0600/85-51-96 
POLONEZ CARO GLI, 1992 r., 86 tys. km, 1600 ccm, brązowy, 
instalacja gazowa, stan dobry, • 4.000 zł. Proboszczów, tel. 
076/877-51-58
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 120 tys. km, 1500 ccm, zielony 
metalic, I właśddel, po remoncie silnika, hak, oznakowany, za
dbany, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, - 3.700 zł. Strze
gom, tel. 074/649-40-21 wieczorem 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, czerwony, inst. gazowa, - 
4.000 zł. Śmigiel, tel. 065/518-07-32 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, bordowy, inst. gazowa,

wspomaganie, hak, pokrowce, 4 zagłówki, srebrne dodatki, - 3.900 
zł lub zamienię na Audi 100,80, diesel, VW Golfa, Jetta. Świdni
ca, tel. 074/856-80-57
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, biały, stan do
bry, RO, garażowany, zadbany, - 5.300 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-20-86
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 73 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, oryg. lakier, zadbany, aktualny przegląd, stan dobry, - 3.500 
zl. Wałbrzych, tel. 074/665-34-60,0600/82-66-39 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, kość słoniowa, 
konserwacja, II właśddel, garażowany, RM, zadbany, stan b. do
bry, - 3.600 zl. Wrodaw, tel. 071/325-15-02 
POLONEZ CARO, 1992 r., 60 tys. km, 1500 ccm, benzyna I wła
śddel, bez wypadku, faktura zakupu, po remoncie silnika, nowe 
opony i amortyzatory, Zadbany, ważny przegląd; stan b. dobry, - 
3.300 zl. Wrodaw, teł. 071f781-85-14,0606/16-73-15 
POLONEZ CARO GLE, 1992/93 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy, inst. gazowa na gwarancji, reg. kierownica, 
dzielona tylna kanapa, pasy bezwładnościowe, wyłącznik zapło
nu, halogeny, RO Blaupunkt + głośniki, oznakowany, - 4.500 zł. 
Brzeg, tel. 077/444-06-96
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, stalowy metalic, inst. 
gazowa, poszerzany, okrągłe zegary, blenda, - 4.500 zl (możliwe 
raty). Legnica, tel. 076/862-51-58.0606/72-41-52 
POLONEZ CARO, 1993 r„ 1500 ccm, benzyna, granatowy, oryg. 
lakier, stan dobry, • 3.200 zl (możliwe raty). Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41
POLONEZ CARO, 1993 r., 72 tys. km, 1600 ccm, jasny, stan techn. 
idealny, I właśddel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, el. otw. 
szyby, • 4.200 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, beżowy, po remonde silni
ka, nowe pokrowce, nowy akumulator, stan dobry, - 3.700 zl. Piotr 
Drżał, Bolków, tel. 075/741-44-25 grzecznośdowy 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, po remonde sil
nika i blacharki, centr. zamek, alarm, stan b. dobry, • 4.000 zł lub 
zamienię. Brzeg, tel. 077/416-92-71,0503/86-81-37 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, bordowy, stan ogólny do
bry, nadwozie z 1996 r., 5-biegowy, • 2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0605/68-95-18
POLONEZ CARO, 1993 r., 170 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
inst. gazowa, nowy gażnik, sprzęgło i ukł. hamulcowy, po remon
cie blacharki, reg. kierownica, nowe pokrowce, halogeny, • 4.200 
zł. Głogów, tel. 076/833-92-81
POLONEZ CARO, 1993 r., 67 tys. km, 1500 ccm, benzyna, gra
natowy, I właśddel, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, - 3.950 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-15-72,074/854-03-08 w godz. 7-16

Zbigniew Toch 
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Autoryzowany punkt montażu 
instalacji gazowych

• montaż instalacji do aut amerykańskich
• montaż do samochodów na gwarancji
• programowanie instalacji Bedinl, Voila, Leonardo
• komputerowa diagnostyka silników I układów wtryskowych
• naprawy bieżące
• naprawy pogwarancyjne g

tel. 074/814-68-00 i  
0-601 72 06 02 3

POLONEZ CARO, 1993 r., 50 tys. km, 1600 ccm, biały, oznako
wany, alarm, stan dobry, • 3.700 zł. Wrodaw, tel. 071/316-52-94, 
0501/55-88-74
POLONEZ CARO GLE,'1993 r.. 88 tys. km. 1600 ccm. srebmy 
metalic, I właśddel, inst. gazowa, oryginalny lakier, reg. kierow
nica, dzielona tylna kanapa, oznakowany, alarm, radio, -4.400 zł. 
Wrodaw, tel. 324-24-33,0603/91-49-63 
POLONEZ CARO GLD, 1993/94 r., 110 tys. km, 1900 ccm, die
sel, seledynowy metalic, alum, felgi, cehtr. zamek + alarm + pilot, 
plastikowe podszybie, okrągłe zegary, drzwi do poprawek, prze
gląd do 1.2002 r., stan silnika idealny, - 6.850 zł lub zamienię na 
mniejszy. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-85-73,0606/90-51-52 
POLONEZ CARO GLE, 1993/94 r., 77 tys. km, benzyna, turkuso- 
wo-zielony, inst. gazowa, hak, oznakowany, okrągłe zegary, dzie
lona tylna kanapa, garażowany, nowy akumulator, reg. kierów., 
przegląd techn. do 03.2002 r., stan b. dobry - 4.700 zł. Nowy Ko
ściół, gm. Świerzawa, tel. 0603/08-09-22 
POLONEZ CARO GLE. 1993/94 r.. 70 tys. km, 1600 cęm, ciemny 
metalic, inst. gazowa, RM, stan opon i ogólny b. dobry, zadbany, - 
6.200 zł lub zamienię na droższy. Oleśnica, tel. 0603/47-28-93 
POLONEZ CARO, 1993/94 r„ 123 tys. km, 1600 ccm, benzyna,

p —  —  —  —  i
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montujemy instalacje gazowe od 1£95 r. j
posiadamy homologację

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

instalacji gazowych z  homologacją firm: ■ 
Landi, Romano i Kargas 

przewody wysokiego napięcia 
św iece zapłonowe
•gaźnik 1.150 zł

• 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 Wrocław, ul. Graniczna 97 1 
| tel. 071/357-56-79 |
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Montaż instalacji gazowych do samochodów benzynowych I 

wszystkich typów i pojemności

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL L0VAT0

kolor platynowy metalic, stan techn. dobry, hak, alarm, lotka tyl
na, II właściciel, szeroki rozstaw osi. okrągłe zegary, - 4.300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-87-12,0605/11-93-17 
O  POLONEZ CARO, 1994 r., 61 tys. km, turkusowy, 

inst. gazowa, okrągłe zegary, nowe opony, hak, 
odcięcie zapłonu, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry, - 5.600 zł. Wrocław, le i  0604/16-29-85 
02022901

POLONEZ CARO GLE, 1994 rM 1600 ccm, bordowy, stan b. do
bry, alarm, hak, - 5.200 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, 
tel. 076/862-51-58,0606/72-41-52 
O POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, wtrysk stan 

siln ika i blacharki b. dobry, alum. felgi, 
Mui-T-Lock, alarm + 2 piloty, kubełkowe fotele, 
reg. pasy, okrągłe zegary, RM + głośniki, ważny 
przegląd i OC do 20.05.2002 r., stan techn. b. 
dobry, • 4.600 z ł , do negocjacji. Wrocław, tel. 
071/344-42-42,0608/75-16-34 02024031

POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, szary, instal. gazowa, 
alarm, blokada biegów, hak, szyberdach, • 5.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-43-66
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 91 tys. km. 1600 ccm. ciemno
zielony, radioodtwarzacz, stan dobry, - 4.300 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/63-88-08
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, złoty metalic, konserwa-

dęcie paliwa, szeroka chłodnia, konserwacja, stan karoserii i techn. 
b. db, - 9.000 zl. Chocianów, tel. 076/818-55-00,0605/82-23-40 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 70 tys. km, 1500 cćm, wtrysk, 
bordowy metalic, centr. zamek, alarm + pilot, blokada skrzyni bie
gów, oznakowany, dodatkowe halogeny, po przeglądzie, I właści
ciel, stan b. dobry, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 071/355-51-86, 
0601/92-97-24
POLONEZ CARO, 1995 r., 53. tys. km, 1500 ccm. GLE. antracy
towy, przegląd do 03.2002 r., bez wypadku, - 5.900 zl. Wrocław, 
tel. 071/321-66-74
O  POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 1600 ccm, srebrny 

metalic, katalizator, I właściciel, kupiony w salo
nie, blokada skrzyni biegów, alarm, centr. zamek, 
przegląd do stycznia 2002 r, • 4.900 zł. Wrocław, 
tel.. 071/355-85-47 wewn. 14, 0502/26-89-77 
80009211

POLONEZ CARO GLE. 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, Mul-T-Lock, oryg. lakier, reg. kierownica, dzielona 
kanapa, tylne pasy, przegląd do 2002 r., II właściciel, garażowa
ny, bez wypadku, bez rdzy, -6.100 zł. Głuszyca, tel. 074/845-92-92 
POLONEZ CARO, 1995 r., 123 tys. km, 1900 ccm, diesel, bordo
wy, alum. felgi, koła zimowe, blokada skrzyni biegów, halogeny, 
RO. stan b. dobry, -10.500 zl. Jelenia Góra. tel. 0601/75-17-58 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
szary metalic, katalizator, blokada skrzyni biegów, oznakowany, 
konserwacja, RO Kenwood * 4 głośniki, hak, nowe opony ♦ zapa
sowy kompl., nowa pompa paliwa, hamulce Lucas, pokrowce fu-
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cja, plastikowe nadkola, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, po- 
krówce, dzielona tylna kanapa, RM, nowy akumulator, klocki ha
mulcowe i tłumiki, przegląd do 04.2002 r., zadbany, stan b. dobry, 
- 4.000 zł. Domaszowice, tel. 077/419-45-61 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, zielony metalic, el. otw. 
szyby, centralny zamek, alarm, szeroki rozstaw, - 4.000 zł. Głu
szyca, tel. 074/845-97-42,0606/35-98-21 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, ciemnozielony, garażowa
ny, - 5.500 zl. Grodków, tel. 077/415-46-89 po godz. 20 
POLONEZ CARO, 1994 r., 74 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, jasny 
metalic, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, alum. felgi, nowy 
akumulator, RO, - 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-50-60 
POLONEZ CARO, 1994 r., 64 tys. km, 1500 ccm, AB, szary me
talic, autentyczny przebieg, alarm, nakładki progowe i zderzaki w 
kolorze nadwozia, pokrowce, rozkł. siedzenia, poszerzony, okrą
głe zegary, stan b. dobry - 5.100 zł łub zamienię na diesla Fiata 
Uno do 4.000 zł, lub Fiata 126p do 3.000 zl. Leszno, tel. 
065/526-71-19
POLONEZ CARO GLE. 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wiśniowy, garażowany, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, nowe 
opony, nadkola, zadbany, stan b. dobry, - 4.950 zł łub zamienię na 
tańszy, możliwe raty. Lubin, tei. 076/847-21-62.0607/18-53-97 
POLONEZ CARO, 1994 r., 69 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, alarm, oznakowany, alum. felgi, RO, zadbany, stan b. 
dobry, - 5.400 zl. Mrowiny, tel. 074/857-00-79 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r.. 74 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
alarm, el. otw. szyby, RM, zadbany, - 4.950 zł. Świdnica, tel. 
074/853-58-14
POLONEZ CARO. 1994 r.. 92 tys. km. 1900 ccm. diesel, jasny 
metalic, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), hak, stan b. 
dobry, • 7.800 zł. Ułanów, tel. 076/831-10-28 
POLONEZ CARO, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, kubełkowe fotele, dzielona tylna kanapa, RM, 
ważny przegląd, do remontu silnika, - 3.900 zł lub zamienię na 
Rata 126p, do 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-99-05 
POLONEZ CARO, 1994 r., 59 tys. km, 1500 ccm. wtrysk, turku
sowy, RO + panel, alarm, oznakowany, zadbany, II właściciel, kpi. 
dokumentacja, kpi. kół zimowych, • 5.000 zł. Wałbrzych, teł. 
074/841-26-57
POLONEZ CARO, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, sza
ry metalic, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-27-51 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 83 tys. km, 1600 ccm, czeiwony, 
inst. gazowa, hak, przegląd do 04‘.2002 r., dużo dodatków, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, - 6.500 zl. Wrodaw, tel. 071/784-33-30 
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, centralny zamek, alarm, nowe opony przednie, okrągłe 
zegary, - 4.700 zł. Wrodaw, teł. 071/352-42-12 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 65 tys. km, 1600 ccm, turkuso
wy, książka serwisowa, tektura zakupu, oznakowany, alarm, kon
serwacja, welurowa tapicerka, bez wypadku, stan idealny, - 5.750 
zl (możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 071/372-95-45, 
0606/21-01-20
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 71 tys. km, 1500 ccm, biały, gara
żowany, oznakowany, fotele Grocldin, dzielona tylna kanapa, kpi. 
kół zimowych, plastikowe nadkola, RO + 4 głośniki, przegląd do
04.2002 r., stan b. dobry, - 5.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0608/41-22-75
POLONEZ CARO, 1994 r., 97 tys. km, 1400 ccm, Rover, antracy
towy, aluminiowe felgi, alarm, centralny zamek + pilot, fotele Re- 
caro, dzielone tylne siedzenia, - 7.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-22-07
POLONEZ CARO, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, GLE, turkuso
wy, oryg. lakier, poszerzony, okrągłe zegary, alarm, faktura zaku
pu, garażowany, stan b. dobry, - 5.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/877-53-31 ~
POLONEZ CARO GLE. 1994/95 r.. 59 tys. km. 1600 ccm. bordo
wy metalic, oznakowany, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, • 5.300 
zl. Jawor. tel. 076/870-40-07.0609/58-83-49 
POLONEZ CARO. 1994/95 r., 80 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, bez korozji, zadbany, stan b. dobry, - 5.900 zł. Lubin, tel. 
076/847-66-37 po godz. 18
POLONEZ CARO. 1994/95 r., 72 tys. km. 1400 ccm. srebrny 
metalic, blokada skrzyni biegów, alarm, siedzenia Recaro, alum. 
felgi, silnik Rover, - 8.800 zl lub zamienię na inny. Nysa, tel. 
077/431-76-58.0606/53-16-23
POLONEZ CARO GLI. 1994/95 r., 60 tys. km. 1600 ccm, turkuso
wy, blokada skrzyni biegów, oznakowany, okrągłe zegary, hak, 
dzielona kanapa, lotnicze fotele (fabrycznie), progi plastikowe, 
nadkola, regulowana kierownica, zadbany, - 5.500 zł. Wrodaw, 
tel.354-30-69
POLONEZ CARO, 1995 r., 94 tys. km, 1400 ccm, Rover, bordowy 
metalic, 103 KM, hak, instalacja gazowa, hamulce Lucas, szyber
dach, dzielona tylna kanapa, RO, blokada skrzyni biegów, nadko
la i nadproża, reg. kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, od-
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terkowe, stan b. dobry, - 6.000 zł. Kępnica, gm. Nysa, tel. 
077/435-66-25 wieczorem, 0604/60-07-19 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
złoty metalic, wspomaganie, reg. kierownica, katalizator, blokada 
skrzyni biegów, Immobilizer, stan b. dobry, - 6.800 zl. Krobia, tel. 
065/571-14-70,0605/52-94-67
POLONEZ CARO. 1995 r., 79 tys. km. 1400 ccm, 16V, MPi, zie
lony metalic, ospoilerowany, lotnicze fotele, alum. felgi, centr. za
mek, alarm, blokada skrzyni biegów, bez wypadku, I właściciel, 
reg. kierownica, RÓ, dzielona tylna kanapa, - 8.900 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-68-20 po godz. 20
POLONEZ CARO GU, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk ka
talizator, alarm ♦ pilot, blokada skrzyni biegów, poszerzane osie, 
okrągłe zegary, stan b. dobry, - 5.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-19-31
POLONEZ CARO GU. 1995 r.. 40 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
demnoseledynowy, katalizator, bez wypadku, I właśddeł, zadba
ny, alarm, blokada skrzyni biegów, - 8.200 zł. Wrocław, tel. 
351-65-98 po godz. 17
POLONEZ CARO, 1995 r., 79 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic. 
dzielona tylna kanapa, alarm, centr. zamek. - 5.900 zi. Wrocław, 
tel. 071/311-76-51
POLONEZ CARO GU. 1995/96 r., 74 tys. km. 1600 ccm. szary 
metalic, oryg. lakier, alum. felgi, alarm, centr. zamek, Mul-T-Lock, 
RM, hamulce Lucasa, szeroka chłodnica, tektura zakupu, garażo-
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POLONEZ CARO GLI, 1997 r., 80 tys, km, 1600 ccm, biały, za
bezpieczenie antykradzieżowe, blokada skrzyni biegów, - 7.100 
zl. Wrodaw, tei. 0605/32-40-77
POLONEZ CARO, 1997 r., 61 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, I właściciel, bez wypadku, alarm + pilot, bloka
da skrzyni biegów, garażowany, - 7.500 zł. Świdnica, tel. 
074/640-50-04,0603/64-16-24
POLONEZ CARO GLI, 1997 r.. 51 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
bez wypadku, I właściciel, immobilizer, RM, blokada skrzyni bie
gów (faktura zakupu), • 8.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-92-71 
POLONEZ CARO PLUS, GLI. 1997 r.. 37 tys. km, 1600 ccm, zie
lony metalic, I właśddeł, kupiony w salonie, serwisowany, bez 
wypadku, zadbany, konserwacja, RM Kenwood, wspomaganie, 
alarm, kpi. dokumentacja, -10.800 zl. Wrodaw, tel. 0600/30-78-02 
POLONEZ CARO PLUS GLI. 1997/98 r.. 48 tys. km, 1600 ccm, 
zielony metalic, I właściciel, alarm, blokada skrzyni biegów, pla
stikowe nadkola, przegląd do 12.2002 r„ zadbany, • 11.700 zi. 
Wrodaw, tei. 0607/23-56-00
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 60 tys. km. 1600 ccm. zielony 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, hak, stan b. dobry, -13.000 
zł. Legnica, tel. 076/862-57-85,0502/51-60-72 
POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998 r, 50 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, I właśddeł,. garażowany, bez wypadku, 
wspomaganie kier., aluminiowe felgi, kpi. opon zimowych, immo
bilizer, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 13.000 zł. Wro
cław. tel. 071/341-66-69,071/311-70-93 
POLONEZ CARO PLUS, 1998/97r., bordowy, insL gazowa, hak, 
bagażnik, komplet kół zimowych^sten13eSny, - 12.500 zT Wro
cław, tel. 0605/54-32-08

PONT I AC
PONTIAC BONNEYILLE SSE. 1990 r., 196 tys. km. 3800 ccm. 
czamy, stan dobry, klimatyzacja, skórzane fotele ustawiane auto
matycznie, ABS. szyberdach, automatic. el. otwierane szyby, -
20.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 0604/40-31-73
PONTIAC FIERO GT, 1987 r., 2500 ccm, czamy, obniżony, -
10.000 zł lub zamienię na motocykl, może być lekko uszkodzony. 
Środa Śląska, tel. 071/317-45-96,0603/56-95-29
PONTIAC FIERO. 1990 r., 150 tys. km. 2800 ccm. V6, czerwony, 
aluminiowe felgi, szyberdach, serwo, spoiler tylny, klimatyzacja, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 5.500 zł. Wrodaw, tel. 
0603/71-68-07
PONTIAC FIREBIRD, 1979 r., 2300 ccm, czerwony, automatic, 
el. otw. szyby, wspomaganie, stan dobry, - 7.000 zł. Swiętno, gm. 
Wolsztyn, teł. 0604/78-24-19
PONTIAC FIREBIRD, 1988 r.. V8. żółty, automatic, klimatyzacja, 
inst. gazowa, zarej., stan b. dobry, • 9.000 zł lub zamienię na inny. 
Oleśnica, tel. 0601/88-35-23
PONTIAC FIREBIRD, 1989 r., 2800 ccm, czerwony, automatic. 
klimatyzacja, wspomaganie, alum. felgi, - 16.000 zl. Krotoszyn, 
tel. 062/725-38-20
PONTIAC GRAND PR1X, 1989 r., 2800 ccm. srebrny, dużo do
datków, zarejestrowany, stan dobry, - 9.000 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
PONTIAC LE MANS. 1989 r., 84 tys. km, 1600 ccm, OHC, czer
wony. katalizator, hak, immobilizer, alarm + pilot, 3-drzwiowy, bez 
wypadku, - 7.500 zł. Lubin, tel. 076/749-40-25 
PONTIAC SUNBIRD, 1992 r., 95 tys. km, 2000 ccm, biały, benzy
na bezołowiowa, ABS, wspomaganie kier., katalizator, klimatyza
cja, automatic, centr. zamek, atermiczne szyby, alarm, welurowa 
tapicerka, bez wypadku, sprowadzony na mienie, eksploatowany 
przez kobietę, zadbany, -15.500 zł lub zamienię na mniejszy. Kro
toszyn, tel. 0601/72-45-99
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r.. 160 tys. km, 3100 ccm. ben
zyna, biały, wspom. kierownicy, centralny zamek, eł. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, RO, tempomat, klimatyzacja, skóra, alum. felgi,
7-osobowy, przyciemniane szyby, atrakc. wygląd, sten b. dobry, -
19.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41 
PONTIAC TRANS SPORT, 1993 r., 200 tys. km. 2300 ccm, 16V, 
bordowy, bardzo oszczędny, pełna wersja europejska, ABS, AC, 
tempomat, wspomaganie, RO, od 1994 r. w Polsce, bez wypadku, 
stan b. dobry, • 29.900 zł. Zduny, tel. 062/721-50-65 
PONTIAC TRANS SPORT, 1993 r., 120 tys. km, 2300 ccm. 24V, 
bordowy metalic, wersja europejska, manualna skrzynia biegów, -
19.900 zł. Wrodaw. teł. 0601/71-53-48

wany, stan idealny, - 7.500-zł. Paczków, tel. 077/431-76-91, 
0606/50-12-95
POLONEZ CARO GLI, 1995/96 r., 1600 ccm. zielony metalic, 
alarm, RM, pilot, centr. zamek, alum. felgi, Mul-T-Lock, spoilery, 
lotka, 5-biegowy, el. reg. reflektory, oryg. lakier, - 8.500 zł lub za
mienię. Twardogóra, teł. 071/315-01-33,0607/32-36-54 
POLONEZ CARO GLI. 1995/96 r.. 1600 ccm, czerwony, instal. 
gazowa, alarm, centr. zamek, stan b. dobry, - 4.800 zł. Wrodaw, 
tel. 0600/37-18-52
POLONEZ CARO GLE, 1995/97 r., 52 tys. km, 1600 ccm, biały, 
inst. gazowa, alarm, RO Pioneer, blokada skrzyni biegów, hak hol., 
bez korozji, garażowany, sten b. dobry, - 6.500 zl. Legnica, tel. 
076/862-70-50
POLONEZ CARO GLI. 1996 r.. 71 tys. km. 1600 ccm, biały, stan 
b. dobry, katalizator, nowy akumulator (gwarancja), alarm + pilot 
Mul-T-Lock, hamulce Lucasa, -7.400 zl. Oława, tel. 071/313-56-23 
POLONEZ CARO, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
ospoilerowany (kolor nadwozia), alum. felgi, wspomaganie kier., 
obrotomierz, - 7.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/845-95-63 
POLONEZ CARO GLI. 1996 r., 54 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, katalizator, pompowane fotele, 4 zagłówki, dzielona 
tylna kanapa, hamulce Lucas, konserwacja, nadkola, reg. kierow
nica. blokada skrzyni biegów, alarm + pilot, oznakowany, sten b. 
dobry, - 8.500 zł. Wrodaw, tel. 786-79-90,0602/45-72-29 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 115 tys. km, biały, centr. zamek, 
Mul-T-Lock, - 6.000 zl. Wrocław, tel. 0602/32-61-89
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PORSCHE 944,1986 r., 2500 ccm, bordowy metalic, el. otwiera
ne szyby, szyberdach, centralny zamek, obniżony przód (S2), fel
gi 16", atrakcyjny wygląd, - 19.900 zł lub zamienię na BMW 7, 
Audi V8, Mercedes 126. Lwówek Śląski, lei. 090/61-78-95 
PORSCHE 944,1986/96 r., 2500 ccm, grafitowy metalic, atrakc. 
wygląd, el. otw. szyberdach i fotel, wspomaganie kier., klimatyza
cja, zadbany, nowe opony, akumulator i pasek, -13.900 zł. Wro
cław. tel. 071/348-91-93, Lubin. 0603/07-16-18 
PORSCHE 944,1987 r., 2500 ccm, czerwony, klimatyzacja, ABS, 
wspomaganie, dach, targa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, po 
lakierowaniu, przerobiony na S2, • 18.000 zł. Lubin, tel. 
0603/99-92-74
PORSCHE 944,1988 r., 2500 ccm, V6, czamy, wspomaganie, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, fotele, dach targa, 
po lakierowaniu, • 18.000 zł. Lubin, tel. 076/844-82-11, 
0603/99-92-74

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 Belgii. Kilka tysięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
cław , tel. 0717353-26-37, 0601/70-67-46 
01026931

RENAULT 11 TL, 1984 r.. 160 tys. km. 1100 ccm, niebieski meta- 
lic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, centralny zamek, hak, tylna roleta, 
garażowany, sten b. dobry, - 4.200 zł lub zamienię na Poloneza 
Trocka. Wrodaw. tel. 0607/11-43-88 
RENAULT 11 G i l,  1985 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, be
żowy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, przegląd do
02.2002 r., w kraju od 1993 r., stan b. dobry, - 4.500 zł. Wrodaw, 
tel. 071/788-61-06,0501/57-16-65 
RENAULT 11 GTD, 1986 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, 
szyberdach, po remonde silnika i blacharki, nowe szczęki, pasek 
rozrządu, hak, • 5.700 zł. Pisarzowice, gm. Lubsza, tel. 
0602/71-86-92
RENAULT 11.1987 r., 215 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny, 
3-drzwiowy, alarm, centralny zamek, blokada skrzyni biegów, -
4.000 zl. Wrodaw. tel. 0605/22-12-05 
RENAULT 11,1988/89 r., 1700 ccm, pertowosrebmy, katalizator, 
sprowadzony w całośd, bez wypadku, kpi. dokumentacja. Ście
gowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, wspom. 
kierownicy, RM f  głośniki, halogeny, zderzaki w kolorze nadwo
zia, stan b. dobry, - 4.700 zł lub zamienię. Kamienna Góra, teł. 
0606/23-66-76

RENAULT 18,1981 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, sten dobry,
• 1.800 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-70-39
RENAULT 18,1982 r., 1647 ccm, benzyna, niebieski metalic, centr. 
zamek, el.̂ ótw. szyby, szyberdach, rej. do 10.2001 r., sten b. do
bry, - 3.500 zl lub zamienię na kombi, diesla. Zielona Góra, tel. 
068/320-81-08,0606/27-75-73
RENAULT 19 CHAMADE, 1989/94 r., 170 tys. km, 1721 ccnr, 
benzyna, bordowy, ABS, komputer, wspomaganie i reg. kierowni
cy, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby przednie, ważny przegląd,
• 9.000 zł. Wrodaw, tel. *357-78-28

. RENAULT 19,1990 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czamy, 
3-drzwiowy, • 8.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Bolesławiec, 
tel. 0603/10-15:77 _
RENAULT 19 CHAMADE. 1990 r., 180 tys. km, 1400 ccm. benzy
na, biały, szyberdach, serwisowany, w kraju od 1992 r., stan b. 
dobry, • 8.700 zł. Lubin, tel. 076/749-31-77 
RENAULT 19,1990 r., 161 tys. km, 1721 ccm; wtrysk, biały, alum. 
felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, oryg. RO, nowe amortyzatory, 
ukł. wydechowy, rozrząd, paski, filtry, klocki i tarcze ham., dzielo
na tylna kanapa, ekonomiczny, stan b. dobry, -11.500 zi. Świdni
ca. tel. 074/640-64-51
RENAULT 19,1990 r., 75 tys. km, 1700 cćm, wtrysk, niebieski, 
drzwiowy, centr. zamek + pilot, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, el. otw. szyby, szyberdach, radio, na białych tablicach, -
2.600 zł. Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
RENAULT 19, 1990 r., 214 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, RM Kenwood, - 9.500 zl. Żmi
gród, tel. 0604/69-49-76
RENAULT 19,1991 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, kupiony w 
salonie, bez wypadku, alarm, zadbany-11.500 zł lub zamienię na 
diesla do 2 lat.., teL 0603/98-41-54 
RENAULT 19 GTS, 1991 r.. 136 tys. km, 1700 ccm, szary meta
lik, rok w kraju, zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, stan do
bry, pełna dokumentacja. - 9.100 zł. Jawor, teł. 0605/20-67-80 
RENAULT 19,1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm, szary, 4-drzwiowy, 
sprow. w całośd, alarm, sten b. dobry - 9.200 zl. Jawor, tel. 
076/870-24-01,076/870-93-98
RENAULT 19,1991 r., 127 tys. km, 1700 ccm. błękitny metalic. 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, hak, po wymianie ukł. 
wydechowego, pasków, oleji, -10.000 zl. Lubin, tel. 076/846-00-50 
RENAULT 19,1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemnozie
lony, fabryczna instalacja gazowa, 3-drzwiowy, sprowadzony w 
całośd, zadbany, bardzo ekonomiczny, - 8.500 zł. Lubin, tel. 
076/847-66-70
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 1700 ccm, czamy, 5-drzwio- 
wy, welurowa tapicerka, radio, przegląd do 2002 r. - 10.800 zł. 
Lubin, tel. 076/842-83-43
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, benzyna, pertowo- 
czamy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, stan b. dobry, -10.700 
zł (możliwe raty). Prusice, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
RENAULT 19,1991 r., 75 tys. km, 1700 ccm, zielony, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, wspomaganie, stan idealny, na białych tablicach -1.500 
DEM. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
O  RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm, kolor grafitowy 

metalic, • 9.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87023161

O  RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1700 ccm, gra
natowy, 5-biegowy, wspomaganie, • 10.700 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023271

RENAULT 19 CHAMADE GTR, 1991 r., 115 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, granatowy, 4-drzwiowy, obrotomierz, zielone szyby, alarm
•  pilot, zderzaki w kolorze nadwozia, po przeglądzie, kpi. doku
mentacja, el. reg. lusterka, reg. kierownica i fotel, - 10.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/644-11-75,0604/07-80-54
RENAULT 19,1991 r., 110 tys. km, 1700 ccm, benzyna, czamy 
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., 90 tys. km, 1400 ccm, -10.000 
zł. Gostyń, woj. legnickie, teł. 0605/27-50-81 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 14 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. 
reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel kierow
cy, halogeny, RM Sony, dzielona tylna kanapa, pokrowce, nowe 
sprzęgło/docisk, wydech, hamulce, -11.100 zl. Kościan, tel. 
065/512-50-23
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, 
szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach - 2.700. Lubsko, 
tel. 0606/91-14-78
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 12 tys. km. 1700 ccm. kolor 
grafitowy metalic, sedan, 4-drzwiowy, reg. kierownica, RM, dzie
lona tylna kanapa, dodatkowe światło .stop*, ważny przegląd, za
dbany, - 8.900 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/848-15-58, 
0502/52-72-16
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. Km, 1800 ccm, 16V, granatowy 
metalic, alarm, centr. zamek, ABS, reg. kierownica, wspomaga
nie, kubełkowe fotele, el. otw. szyby, fabrycznie ospoilerowany, - 
, 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-35-69 
RENAULT 19,1991 r„ 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, granatowy, 
centr. zamek, rokw Polsce, kpi. dokumentacja, stan dobry, -12.000 
zł lub zamienię na VW Passata, 91 r., dopłata. Wińsko, tel. 
071/389-86-07,0603/71-96-53
RENAULT 19,1991 r., 120 tys. km. 1700 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach. - 9.500 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/327-81-74,0606/96-56-62 
RENAULT 19,1991/92 r., 128 tys. km, 1700 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie, zielone szyby, kubełkowe 
fotele, czarna tapicerka, nowy wydech i katalizator, halogeny, RO 
z RDS, skórzana kier., el. reg. reflektory, zderzaki w kolorze nad
wozia, zarej. w kraju od 3 dni. I właśddeł w Niemczech, bez wy
padku, -10.400 zł. Bolesławiec Śl.. tel. 075/734-48-03 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991/92 r., 120 tys. km. 1700 ccm. 
wtrysk, siwy metalic, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, oclony w 
całośd, 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, mor
ski metalic, sprowadzony w całośd, centr. zamek w kluczyku, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, I właśddeł, książka serwisowa, 
bez wypadku, stan idealny, 100% sprawny, -11.000 zł (zwdnienie 
z opłaty skarb.). Leszno, teł. 065/527-07-96,0603/44-23-55 
RENAULT 19,1991/92 r.. 107 tys. km, 1700 ccm. benzyna, nie
bieski metalic, centr. zamek, alarm, wspomaganie kier., szyber
dach, w kraju od roku, stan b. dobry, I właśddeł w kraju. Wrodaw, 
tel. 789-90-88 po godz. 18,0607/06-21-80 
RENAULT 19,1991/95 r., 132 tys. km, 1400 ccm. kolor morski, 
blokada kierownicy, szyberdach, 5-drzwiowy, nowy katalizator, 
wtrysk i ukł. wydechowy, -11.000 zł. Legnica, tel. 076/722-24-99 
RENAULT 19 GTS. 1991/95 r., 227 tys. km. 1721 ccm, zielony 
metalik, elektr. otw. szyby, elektr. otw. szyberdach, regulacja kie
rownicy i fotela kierowcy, wspomaganie kierownicy, dzielona ka
napa, centralny zamek, RO Błaupunkt, -11.000 zł. Warszawa, tel. 
022/685-21-97
RENAULT 19,1992 r., 122 tys. km. 1900 ccm. diesel, granatowy, 
5-drzwiowy, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, reguł. wys. 
mocowania pasów, bez wypadku, w kraju od tygodnia, -12.600 zł 
(zwolnienie z  opłaty skarb.). Chojnów, tel. 076/818-89-40, 
0600/42-15-67
RENAULT 19 S, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm. 16V 140 KM, 
ciemnozielony metalic, model z października, skóra, klimatyza
cja, komputer 7-funkcyjny, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspo
maganie, alarm, radioodtwarzacz + 6 głośników, • 15.200 zł. Jaro
cin, tel. 0502/51-73-30
RENAULT 19,1992 r., 125 tys. km. 1800 ccm. benzyna, kolor 
śfiwkowy, 5-drzwiowy. eł. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, do sprowadzenia z Niemiec. -10.000 zl. Jawor, tel. 
0607/39-08-51
RENAULT 19, 1992 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, morski, 
5-drzwiowy, -11.750 zi. Legnica, teł. 0601/88-01-89 
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r., 1700 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, RO, kanapa tylna dzielona, kompl. dokumentacja, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 10.500 zl. Legnica, tel. 
0604/61-36-98
RENAULT 19,1992 r., 92 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, reg. kierownica, obrotomierz, sprowadzony w całośd, nowe 
amortyzatory, kpi. dokumentacja, dzielona tylna kanapa, sten b. 
dobry, - 9.700 zł. Lubin, tel. 0605/44-74-00 
RENAULT 19 TR, 1992 r, 120 tys. km, 1397 ccm, czerwony, w 
kraju od 5 lat, nowe hamulce, wydech, ukł. kierowniczy, oszczęd- 

' ny, bez wypadku, nowy akumulator, nowe opony, • 9.150 zi. Lwó- 
wek Śląski, lei. 075/783-37-73
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, alarm, kata
lizator, 5-drzwiowy, • 11.000 zl. Milicz, tel. 071/384-06-53 
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r., 115 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
czeiwony, bez wypadku, w kraju 4 dni, 5-biegowy, el. reg. reflek
tory, dzielona tylna kanapa, reguł, fotel kierowcy, obrotomierz, •
9.800 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0605/40-95-94

RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, oryg. lakier, sprowadzony w całości w 2001 r. nie 
eksploatowany w kraju, sten b. dobry, - 10.800 zł Świebodzice, 
lei. 074/858-99-67,0606/12-99-22
RENAULT 19,1992 r., 126 tys. km, 1800 ccrW, wtrysk, biały, nowy 
model, w kraju od tygodnia, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, weluro
wa tapicerka, halogeny, atrakcyjny wygląd, po przeglądzie, -10.200 
zł. Wrocbw, tel: 0607/30-23-42
RENAULT 19, 1992 r., 1400 ccm, - 10.500 zl. Wrocław, tel. 
351-19-65 po 18
RENAULT 19, 1992 r., 67 tys. km, 1700 ccm, szary metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., szyberdach, -10.900 
zl. Zielona Góra, tel. 0601/56-57-30 
RENAULT 19,1992/93 r., 133 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, grana
towy, wspomaganie, reg. kierownica, 5-drzwiowy, sten b. dobry, -
12.000 zł. Legnica, tel. 0604/41-80-47 
RENAULT 19 TSE, 1992/93 r., 200 tys. km, 1721 ccm. beżowy 
metaDc, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, serwisowany w Niem
czech, 4 zagłówki, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, eł. otw. szyby, hak, RO* 6 głośników, zderzaki w kolorze 
nadwozia, halogeny w zderzaku, zadbany, stan idealny, oryg. la
kier, -12.000 zł. Lubsko, tel. 068/372-02-37,0604/57-88-41 
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, stań idealny, • 13.100 
zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-04
RENAULT 19,1992/93 r., 130 tys. km, 1700 ccm. popielaty meta
lic, wspomaganie, w kraju 5 dni, -12.400 zl (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/546-47-49,0606/51-38-01 
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 19,1993 r., 90 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, benzyna, 
bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, RM, 
reg. kierownica, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, stan 
b. dobry, -14.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-12-34 
RENAULT 19,1993 r., 90 tys. km, 1800 ccm, bordowy metalic, 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, RM, dzielone tylne sie
dzenia, do sprowadzenia z Niemiec, -11.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27
RENAULT 19,1993 r., 120 tys. km, 1700 ccm. wtrysk, pertowo- 
bordowy, alum. felgi BBS 195x50x15, sportowa kierownica i  ukł. 
wydechowy, el. otw. szyby, RO + 6 głośników, -13.750 zi. Dzier- 
żoniów, tel. 074/831-87-88
RENAULT 19,1993 r., 98 tys. km, 1700 ccm, zielony, skóra, peł
ne wyposażenie el., klimatyzacja, szyberdach, pilot, automat -
14.900 zł. Gubin, tel. 0606/80-49-73
RENAULT 19 RL, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, zielony, 3-drzwio
wy, RM, kupiony w salonie w kraju, -10.500 zł. Krosno Odrzań
skie, tel. 068/383-98-88
RENAULT 19,1993 r.. 109 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny, 
5-drzwiowy, wspomaganie, książka serwisowa, w kraju od tygo
dnia, -11.900 zl. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
RENAULT 19,1993 r., 102 tys. km. 1700 ccm, benzyna, granato
wy, 5-drzwiowy, wspomaganie, RM, bez wypadku, atrakc. wygląd, 
w kraju od 4 miesięcy, - 12.900 zl. Sępów, gm. Złotoryja, teł. 
076/878-13-04
RENAULT 19 RT, 1993 r., 80 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, RM, -12.000 
zł. Wrodaw. tel. 071/359-00-35
RENAULT 19 CHAMADE. 1993 r., 100 tys. km. 1800 ccm, benzy
na, bordowy metalic, wspomaganie, podgrzewane fotele, hak, 
wyposażenie elektr. -13.000 zł. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60 
RENAULT 19 RT, 1993/94 r.. 109 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ko
lor wiśniowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, bez wypadku, 
oryg. lakier i przebieg, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, el. otw. 
szyby i szyberdach; centralny zamek +. pilot, welurowa tapicerka, 
wspom. kierownicy, spoiler tytny. halogeny, serwisowany, bez ko
rozji, -14.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
RENAULT 19,1993/94 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, I właściciel, bez wypadku, szyberdach el., eł. otw. 
szyby. el. reg. reflektory, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, 
RO Błaupunkt, halogeny, pirotechniczne napinacze pasów, zadba
ny, -14.000 zl. Kłodzko, tel. 0603/28-95-80 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993/94 r., 85 tys. km. 1400 ccm. mor
ski, centralny zamek + pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, ku
piony w salonie, serwisowany, garażowany, stan b. dobry, bez 
wypadku, - 13.200 zł. Międzybórz, lei. 0605/20-09-49, woj. kali
skie
RENAULT 19,1994 r.. 110 tys. km, 1700 ccm, benzyna, czamy 
metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szy
by, immobilizer, w kraju od, • 15.200 zl. Syców, tel. 062/785-35-30, 
0606/37-88-48
RENAULT 19 RT, 1994 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, oznakowany, Mul-T-Lock, 
wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. szyby, RO, dodatkowe 
światło .stop*, garażowany, kupiony w salonie, atrakcyjny wygląd, 
-15.600 zł. Lubin, tel. 076/846-83-28 
RENAULT 19,1994 r., 102 tys. km, 1700 ccm, benzyna, bordowy 
metafic, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek ♦' pilot, wspo
maganie, ABS, podgrzewane siedzenia, welurowa tapicerka, -
14.800 zł. Piaski, tel. 0603/65-98-59 
RENAULT 19,1995 r., 74 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacją, - 15.400 zł lub 
zamienię, (możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
RENAULT 19 CHAMADE. 1995 r.. 67 tys. km, 1721 ccm, benzy
na, biały, 4-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, eł. reg. reflek
tory, 2 poduszki pow., centr. zamek + pilot, immobilizer, podgrze
wane siedzenia, zderzaki w kolorze nadwozia, reg. kierownica, 
kpi. dokumentacja, sprowadzony z Niemiec w 01 r, oclony, bez 
wypadku. -14.500 zi. Lubin. tel. 076/724-68-88,0607/19-50-38 
RENAULT 19,1995 r., 86 tys. km, 1700 ccm, kolor morski meta
lic, 4-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek + pi
lot. el. otw. szyby. reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, RM, 
bez wypadku, stan tech. b. dobry, - 14.800 zl. Lubin, tel. 
0601/59-55-43
RENAULT 20,1981 r., 220 tys. km, 1981 ccm, benzyna, niebie
ski, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, stan dobry, przegląd 
do 08.2001 r, -1.800 zi. Świdnica, tel. 074/853-25-21 
RENAULT 21,1986 r., 1700 ccm, biały, cenfr. zamek, welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, - 3.300 zl lub zamienię. Legnica, tei. 
0605/28-37-83
RENAULT 21NEVADA, 1987 r., 20 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, w kraju od 7 lat, i właśddeł, techn. sprawny, w 
ciągłej eksploataqi, - 4.200 zl. Jelenia Góra, tel. 0603/11-44-34 
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r., 1700 ccm, wtrysk, brązowy meta
lic, serwo, szyberdach, centr. zamek * pilot, RO, na białych tabli
cach • 1.000 DEM. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
RENAULT 21, 1990 r., 2200 ccm, wtrysk, srebrny metalic. 
5-drzwiowy, el. szyberdach, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
na białych tablicach -1.300 DEM. Wrodaw. tel. 0603/71-68-07 
RENAULT 21 GTS, 1991 r., 145 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, bogato wyposaż, 
wnętrze, wspomaganie, RM z RDS, trzecie światło .stop’ , dużo 
nowych częśd, nie wymaga napraw, zadbany, przegląd do lutego 
2002 r., 4-drzwiowy. - 11.500 zi. Leszno, tel. 065/526-19-96 
RENAULT 21NEVADA, 1992 r., 174 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, eł. otw. szy
by, welurowa tapicerka, relingi dachowe, roleta, I właśddeł w kraju, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 12.500 zl. Wrocław, tel. 
071/353-32-46,0503/73-92-96
O  RENAULT 21 NEYADA KOMBI, 1993 r., 2100 ccm, 

srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, relingi dacho
we, roleta, -11.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87022981

RENAULT 25,1985 r., 2100 ccm, diesel wszystkie dodatki eł., 
alum. felgi, szyberdach, wspomaganie, stan b. dobry, - 7.200 zł 
lub zamienię na przyczepę kempingową o dl. 8 m. Chojnów, tel. 
076/819-62-27.0604/08-56-65,0602/66-79-96 
RENAULT 25,1988 r., 190 tys. km, 2150 ccm. benzyna, demno- 
popielaty, centr. zamek, immobiizer, el. otw. przednie szyby, alarm, 
RO ♦ wzmacniacz, automatic, I właśddeł w kraju, sprowadzony 
w całośd, zestaw głośno mówiący do telefonu kom., katalizator. -
8.500 zł. Legnica, teł. 076/856-02-81 
RENAULT 5 GT, 1985 r., 150 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
alum. felgi, fotele kubełkowe, spoilery, RO. obniżony, nowy aku
mulator, opony, klocki, - 6.200 zl lub zamienię na inny. Wyszkowi- 
ce, gm. Domaniów, tel. 0602/59-87-25 
RENAULT 5,1986 r., 80 tys. km, 1900 ccm, dieseł, biały, 3-drzwk>- 
wy, szyberdach, RM, silnik z 1992 r., stan b. dobry, oszczędny, -
6.900 zł lub zamienię na busa. Jelenia Góra, tel. 0603/61 -40-97 
RENAULT 5 GTL, 1986 r., 1400 ccm, benzyna, biały. 3-drzwiowy, 
szyberdach, tylne szyby uchylne, zimowe opony, RO ♦ 4 głośniki, 
- 5.000 zł. Jelenia Góra. lei. 0607/07-72-27
RENAULT 5,1986 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny, garażowany,
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komfortowy, pełne wyposażenie, leasing 2,5-letni (do spłaty pozostało 
2 lata), pełny pakiet ubezpieczenia, "odstępne" do dużej negocjacji!!!
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SAMOCHODY UŻYWANE - AUTOKOMIS NAWROT

3-drzwiowy, 5-biegowy, ważny przegląd, zadbany, stan b. dobry, •
4.300 zł. Wrodaw, tel. 0600/21-05-64 '
RENAULT 5 GTX, 1987/88 r., 180 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
niebiesko-granatowy, dużo wymienionych części (na nowe), 
3-drzwiowy, obrotomierz, pokrowce, silnik 90 KM, niebieska we
lurowa tapicerka, - 6.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-86-24 (Artur) 
RENAULT 5,1988 r., 1390 ccm, czerwony, - 5.600 zł. Bystrzyca, 
tel. 0606/36-13-81
RENAULT 5,1988 r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, bez wypadku, zadbany, stan idealny, na zachodnich tablicach 
- 2.100 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73,0601/76-56-97 
RENAULT 5,1988 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, -6.300 
zł. Nysa, tel. 0602/65-87-99
RENAULT 5 CAMPUS. 1988 r., 160 tys. km. 1100 ccm, benzyna, 
czarny, 5-drzwiowy, stan techniczny bardzo dobry, nowe sprzę
gło, chłodnica, tarcze hamulcowe, • 6.800 zł. Wrocław, tel. 
0609/49-48-32
RENAULT 5 GTR, 1989/90 r., 1400 ccm, wtrysk, benzyna, czer
wony, I właściciel w kraju, garażowany, stan b. dobry, zadbany, 
centr. zamek, autoalarm, RO, bagażnik dachowy, w dobre ręce, -
6.500 zł.., tel. 0603/21-35-21
RENAULT 5 GTE, 1990 r., 170 tys. km, 1720 ccm, czerwony, atrak
cyjny wygląd, sprawny technicznie, wiele nowych części, alum. 
felgi, RO, sport, zawieszenie, lotnicze fotele, • 6.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/84-81-37
RENAULT 5,1993 r., 130 tys. km, 1100 ccm, czerwony, radio, •
6.500 zł. Bojanowo, tel. 065/545-61-93
RENAULT 9,1982 r., 1400 ccm, czerwony, elektr. ołw. szyby, hak, 
szyberdach, nowe sprzęgło, zadbany, komplet opon zimowych, •
3.500 zł. Zgorzelec; 161:075/778-11-69.0502/54-56-19 - 
RENAULT 9 GTC, 1982 r., 1100 ccm, biały, stan dobry, - 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-59-51
RENAULT 9 GTS, 1983 r., 180 tys. km, 1400 ccm, srebmy meta
lic, po remoncie blacharki, zawiesz., dużo nowych części, ekono
miczny, dynamiczny, oszczędny, 4-drzwiowy, atrakc: wygląd, centr. 
zamek, el. otw. szyby, alum. felgi • 3.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-22-66
RENAULT 9,1986 r., 1600 ccm, diesel, - 6.000 zł. Jeszkowice, 
gm. Czernica, tel. 071/318-04-07
RENAULT 9,1990 r., 1900 ccm, TO, biały, stan b. dobry, sprowa
dzony jako mienie przesiedleńcze, w cenie opony zimowe i ba
gażnik na narty, - 8.900 zł. Krotoszyn, teł. 062/725-70-63 g. 8 -16 
(pn.-pL), 0605/23-94-67
RENAULT 9,1992 r., 1300 ccm, srebmy metalic, skła'dak, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, -4.000 zł lub zamienię na inny, 
do 1800 ccm. Leszno, tel. 0603/31 -62-24 
RENAULT CHAMAOE, 1993 r., 1900 ccm, diesel, szary met., ABS, 
wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, 
kupiony w salonie, bezwypadkowy, ? 16.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/647 81-00,0600/42'27-32 ś --------------

serwisowa, stan b. dobry, -14.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-75-57, 
0604/75-67-87 (k00081)
RENAULT CLIÓ, 1995 r., 78 tys. km, 1390 ccm, bordowy metalic, 
serwo, elektr. otw. szyby, el. reg. lustęrka, poduszka pow., alarm, 
alum. felgi, RO, 5-drzwiowy, -15.000 zł. Opole, tel. 077/442-39-05, 
0607/34-81-55; po 18
O  RENAULT CUO, 1995 r., 1200 ccm, bordowy me* 

talie, • 15.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87023371

RENAULT CLIO, 1996 r., 62 tys. km, 1200 ccm, zielony metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, radio z RDS-em, oznakowany, 
kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, model przejściowy, stan 
techn. b. dobry, bez wypadku, atrakc. wygląd, - 17.000 zł. Wro
cław, teł. 0601/57-38-52
RENAULT CLIO, 1996 r., 75 tys. km, 1200 ccm, ENERGY, szary 
metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm ♦ pilot, pasy pirotech
niczne, RO Philips sterowany przy kierownicy, stan b. dobry, -
15.500 zł. Głogów, tel. 076/833-89-83 
RENAULT CLIO, 1996 r., 52 tys. km, 1200 ccm, pełny wtrysk, 
czerwony, model przejściowy Clio Campus, 5-drzwiowy, 2 pod. 
powietrzne, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, webasto, zadbany, 
• 17.000 zl. Mańkowice. tel. 0602/84-48-21 
RENAULT CLIO, 1996/97 r., 70 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czar
ny, centr. zamek + pilot, 3-drzwiowy, radio, ABS, wspomaganie, 
okrągłe lampy, model przejściowy, - 15.500 zł. Niemodlin, tel. 
077/464-42-73,0600/14-56-82
RENAULT CLIO, 1997 r., 22 tys. km, 1200 ccm, granatowy, im
mobiiizer + pilot, RM, dod. światła .stopu’, - 18.500 zł. Leszno, 
tel. 065/520-69-77
RENAULT CLIO, 1997 r., 40 tys. km, .1200 ccm, granatowy, szy
berdach, 5-drzwiowy, wspomaganie, immobiiizer, centr. zamek + 
pilot, 2 pod. powietrzne, el. reg. reflektory, dodatkowe światło .stop*, 
zderzaki w kolorze nadwozia, ekonomiczny, garażowany, -19.000 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-47-49 
RENAULT CLIO, 1997 r., 38 tys. km, 1149 ccm, niebieski meta
lic, centralny zamek, el. reguł, reflektory, wspomaganie kier., 2 
poduszki pow., udokumentowany przebieg, 3-drzwiowy, haloge
ny, w kraju od 6 miesięcy; bez wypadku, stan b. dobry, -17.900 zł. 
Wrocław, tel. 348-37-56,0505/66-19-57 
RENAULT CLIO II, 1998/99 r., 22 tys. km, 1400 ccm, kolor mio
dowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby i szy
berdach, radio z CD, poduszka pow., 3-drzwiowy, - 25.000zł. Lesz
no, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
RENAULT CUO II, 1999 r., 10 tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek na pilota, wspomaganie kie
rownicy, el. otw. szyby, radio sterowane przy kierownicy, - 24.500 
zł. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91;
RENAULT CLIO II, 1999 r., 32 tys. km, 1200 ccm, srebmy meta- 
łic. el. otw. szvbv i szyberdach wspomaganie. 3 pod, powietrzne.

1. Renault Twtngo 1.2 1996 r. ciemno zielony met. 36 tys. km 16.900 zl

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

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

4. Renault Megane 1,4 RT 1996 r. czarny metalic 92 tys. km 23.900 zł

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 C lass ic 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. czarny metalic 80 tys. km 31.900 zł

10. Renault Laguna 2,0 R XE 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. srebmy metalic 141 tys. km 12.900 zł

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

•  możliwa gwarancja dla każdego samochodu używanego opoi
•  bardzo korzystny kredyt
•  przy zakupie nowego samochodu używany przyjmujemy w rozliczeniu

AUTORYZOWANY PARTNER RENAULT

DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 b, tel. (071) 315 21 09, fax 315 20 24 
tel. kom. 0603 395 524 6-mail: nawrot@auto.com.pl

RENAULT CLIO WILLIAMS. 1991 r.. 150 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
140 KM, czarny metalic, sportowe zawieszenie, alum. felgi, el. 
otw. szyby (zielone), centr. zamek + pilot, immobiiizer, serwo, 
kubełkowe fotele, RO, z pełną dokumentacją, • 12.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-37-78
RENAULT CLIO, 1991 r., 110 tys. km, 1200 ccm, biały, centr. 
zamek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, garażowany, zadbany, - 9.500 
zł. Góra, teł. 0601/57-14-04
RENAULT CLIO, 1991 r., 147 tys. km_1400 ccm. srebmy meta
lic, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny zamek, immobiii
zer, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, aluminiowe felgi, peł
na dokumentacja, stan b. dobry, - 10.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/60-02-77
RENAULT CLIO. 1991 r, 1200 ccm, ENERGY, srebmy metalic, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 11.500 zł. Mokrzeszów, 
woj. wałbrzyskie, teł. 0604/71 -94-98 
RENAULT CLIO SKŁADAK, 1991 r., 140 tys. km, 1900 ccm. die
sel. czarny, 3-drzwiowy, - 8.700 zł. Wałbrzych/teł. 074/853-47-55,« 
0608/16-08-87
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, srebmy 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
RENAULJ CLIO, 1991/92 r., 1900 ccm, diesel, granatowy,

' 3-drzwiowy, 5-biegowy, w kraju od miesiąca, • 11.900 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/734-72-65,0608/01-21-44 
RENAULT CLIO, 1992 r., 68 tys. km 3-drzwiowy, II.właściciel, 
szyberdaGh, radio, przegląd do 2002 r., bez wypadku, • 12.500 zł.

- Lubin, tel. 076/842-83-43
RENAULT CLIO, 1992 r.. 80 tys. km, 1200 ccm, ciemnozielony, 
nie rejestrowany, od 3 miesięcy w-kraju, oclony,:-11.800 zl. Legni
ca, tel. 076/721-89-79,0605/22-00-82 
RENAULT CLIO, 1992 r., 84 tys. km, 1108 ccm, granatowy, alarm 

. + pilot,, rejestracja, reg. pasy, - 9.200 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95. '
RENAULT CUO, 1992r., 98 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 5-drzwio
wy, silnik Energy, dzielone tylne siedzenia, radio, alarm, zadbany, 
pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 11.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-15-15,0501/76-70-59
RENAULT CLIO, 1992 r., 60 tys. km, 1200 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, 5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, zielo
ne szyby, szyberdach, opony zimowe, kpi. dokumentacja, -10.500 
zł. Wrocław, tel. 071/781-87-10 lub, 071/781-87-11,0601/97-78-96 
RENAULT CLIO, 1992 r., 155 tys. km, 1400 ccm, benzyna, szary 
metalic. 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, RO, zderzaki w kolorze 
nadwozia, komplet opon zimowych, - 9.500 zł. Zgorzelec, tel. 

.075/776-00-15
RENAULT CLIO. 1992/93 r.. 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perto- 
wobiały, w kraju od tygodnia, odony, zarejestrowany, bez wypad
ku. oryg. lakier i przebieg, I właśddel, kpi. dokumentacja, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, el. otw. szyby, RM + głośniki, welurowa tapicerka, 
centralny zamek + pilot, zderzaki w kolorze nadwozia, • 12.900 zł 
(możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
RENAULT CLIO, 1992/93 r., 100 tys. km, 1200 ccm, perłowy ' 
metalic, w kraju od 1 dnia, bez wypadku, welurowa tapicerka, ra
dio, po przeglądzie polskim i niemieckim, stan b. dobry, bez wy
padku, - 9.900 zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-04 
RENAULT CLIO, 1992/95 r., 140 tys. km, 1108 ccm, benzyna, 
biały, nowe opony, akumulator, ukl. wydechowy, kopułka, rozdzie
lacz, kable, rej. do 07.2001 r.. RO CD Blaupunkt, -10.800 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-81-69
RENAULT CUO, 1992/95 r., 110 tys. km, 1200 cćm, ENERGY, 
benzyna, niebieski, centr. zamek + pilot, alarm, 3-drzwiowy, za
dbany, RO, katalizator, kpi. opon zimowych, -11.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/30-76-78
RENAULT CLIO. 1993 r., 92 tys. km. 1400 ccm, ENERGY, czer
wony, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 5-drzwiowy, el. otw. szy
by, centr. zamek + pilot, el. reg. lampy, obrotomierz, welurowa 
tapicerka, zadbany, stan b. dobry, - 13.200 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/49-57-11,0605/14-83-78
RENAULT CLIO, 1993r., 1200 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, RM + kolumny, zadbany, garażowany, kpł. dokumentacja •
12.500 zł. Namysłów, tel. 077/41044-19,0503/63-24-75 
RENAULT CLIO, 1993 r., 77 tys. km, 1170 ccm, benzyna, ENER
GY. czarny metalic, szyberdach, wtrysk 1-punktowy, 3-drzwiowy, 
dzielona tylna kanapa, RM, komplet felg i opon zimowych, kpł. 
dokumentacja, zadbany, stan techn. dobry, -12.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/66444-21,0605/05-07-24 
RENAULT CLIO, 1993 r., 130 tys. km, 1200 ccm, biały, kataliza
tor. radio z CD, II właśddel, kupiony w salonie, stan dobry, -11.500 
zł. Wrocław, teł. 0501/34-32-54
RENAULT CUO, 1994 r., 98 tys. km, 1200 ccm, niebieski, inst. 
gazowa Levato, bardzo ekonoomiczny, 5-drzwiowy, centr. zamek 
+ pilot, alarm, immobiiizer, oryginalny RM, kupiony w salonie, bez 
wypadku, serwisowany, stan idealny, atrakc. wygląd, • 14.500 zł. 
Kożuchów, tel. 068/388-92-70 do godz. 17,0606/48-0641 
RENAULT CLIO. 1994 r., 118 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szary 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, dzielona tylna 
kanapa, wspomaganie, klimatyzacja, sprowadzony w całośd, stan 
b. dobry. • 13.800 zł. Szczawin, tel. 071/392-38-29,0602/8841-53 
RENAULT CLIO. 1994/95 r., 65 tys. km. 1200 ccm, ENERGY, 
bordowy, I właśddel, RM, alarm, centr. zamek + pilot, poduszka 
pow., 5-drzwiowy, książką serwisowa, sprowadzony w całośd, 
zdjęda, I rejestracja 01.95 r., stan idealny, -14.400 zł. Lubin. teł. 
0601/55-71-65
RENAULT CLIO, 1994/95 r., 41 tys. km, 1200 ccm, benzyna, gra
natowy, 3-drzwiowy, sprowadzony w całośd rok temu, książka

ABS, oryg. RO, nowy akumulator, immobiiizer ♦ pilot, - 30.000 zł. 
Lubin, tel. 076/724-64-92
RENAULT CLIO II, 1999 r., 55 ty6. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, podusz
ka pow., blokada skrzyni biegów, RM Kenwood, 2-drzwiowy, •
32.900 zł. Wrocław, tel. 35745-90,0502/30-10-15 
RENAULT ESPACE, 1988/89 r., 200 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, zielony metalic, pełnę wyposażenie elektryczne, sprowadzo
ny w całośd, bez wypadku, w kraju od, 7-osobowy, szyberdach, 
wspomaganie, alum. felgi, stan b. dobry, centr. zamek, kataliza
tor, garażowany, -17.500 złi Świerzawa, tel. 075/713-54-84 
RENAULT ESPACE, 1989 r? 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, w kraju od '2 lat, garażowany, atrakc. wygląd, 
znakomity jako samochód rodzinny, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 
071/349-21-11. ‘ ł
RENAULT ESPACE, 19Ó3 T,, 116 tys. km. 2100 ccm. turbo D, 
biało-srebrny, bez wypadku,-kpi. dokumentacja, klimatyzacja, 2 
szyberdachy, relingi, oryg. RO, kpi. dokumentacja, stan idealny, -
31.500 zł (możliwe raty) (Ub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0605/5548-22 ■ I*
O  RENAULT ESPAC&, 1997 r., 2200 ccm, turbo D, 

kolor oliwkowy metalic, wspomaganie, 2 podusz
ki pow., klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, alum. 
felgi, RM + CD, fotele obrotowe (kierowca + pa
sażer), relingi dachowe, I właściciel, kupiony w 
salonie w Polsce, welurowa tapicerka, stan ide- 
alny, ■ 59.900 zl. „AUTO-PLUS”, Świdnica, tel. 
074/666-60-50, 06Q1/85-15-55 01028731

RENAULT ESPACE, 19$7*. 154 lys. km, 2200 ccm, turbo D, 
kolor perłowogranatowy, pełne wyposażenie, I właściciel w kraju, 
kompletna dokumentacja1, s|an techn. b. dobry, - 55.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/767-63|60„0601/56-58-24 
RENAULT FUEGO, 1981 r * 1600 ccm, benzyna, czarny, fotele 
kubełkowe, aluminiowe felgi, wspomaganie kierownicy, szyber
dach, el. otw. szyby, - 3.10CKzł. Wrodaw, tel. 071/354-37-33 
RENAULT FUEGO, 1982 r.' ‘2000 ccm, benzyna, biały, szyber

dach, el. otw. szyby, • 1.200 zł. Rzeszotary, gm. Miłkowice, tel. 
076/722-96-03
RENAULT KANGOO, 1998 r., 16 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, pod. powietrzna, eł. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lu
sterka, halogeny, wspomaganie, ABS, komplet opon zimowych z 

ir gwarancja przedłuźonana 3 lata. alarm, immobilizor, li
piony w salonie, bez wypadku, garażowany, • 32.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-36-02
RENAULT KANGOO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, el. reguł, 
reflektory, wspomaganie, RO ♦ pilot, alum. felgi, • 33.000 zł. Ostrów 
Wlkp., teł. 062/7364342,738-03-58 
RENAULT KANGOO, 1996 r., 64 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, oszklony, homologacja febryczna, 5-oso
bowy, drzwi tylne 2-skrzydłowe, - 28.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Lubań, tel. 0502/23-68-98
RENAULT KANGOO. 1998 r., 48 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
niebieski, ścianka grodziowa, oszklony, 5-osobowy, centralny za
mek, el. reg. lusterka, el. reguł, reflektory, kupiony w salonie, książ
ka serwisowa, • 28.000 zl. Wrocław, tel. 789-97-75,360-8348

Bralin, tel. 062/791-24-00, 0601/56-0443 (zdjęda do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00496 www.au to- 
gielda.com.pl) .
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 2000 ccm, bordowy metalic, katali
zator, centr. zamek + pilot, alarm, klimatyzacja, ABS, el. otw. szy-
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RENAULT KANGOO, 1998 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, centralny zamek, garażowany, wspomaganie, alarm + pilot, 
serwisowany, bez wypadku, boczne szyby, ładowność 625 kg, stan 
b. dobry, - 23.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/339-71-16, 
071/339-88-11
RENAULT KANGOO. 1998/99 r., 30 tys. km, 1200 ccm, niebie
ski, ABS, centralny zamek + pilot, książka serwisowa z Niemiec, 
el. reguł, reflektory, Immobiiizer, 5-osobowy, oszklony, - 23.900 
zł. Leszno, tel. 065/526-13-37
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 160 tys. km, 2200 ccm, diesel, zie
lony metalic, ABS, immobiiizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
halogeny, RO, sprowadzony w całośd, serwisowany, - 24.000 zł.

s RENAULT La q u n a

Nowy Renault Laguna
Już od 63 900 zł

W Nowym Renault Laguna technologia jest wszechobecna. System kontroli trakcji, silnik 1.9dCi 
120 KM z 6-biegową skrzynią, system wspomagania nagiego hamowania oraz kontroli ciśnienia 
w oponach... Wszystko to sprawia, że jazda jest jego pasją a bezpieczeństwo Instynktem 
ochronnym. 6 poduszek powietrznych w wyposażeniu seryjnym. Kluczem jest elektroniczna 
karta. Oto samochód, którego potencja! I prezencja dowodzą, że tworzenie samochodów jest 
sztuką. Sztuką technologii. WWW.renault.COITI.pl
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picerka, - 24.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 
0605/28-37-83
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 104 tys. km, 1800 ccm, czarny 
metalic, wspomaganie, ABS, poduszka pow., radio, el. reg. lu
sterka, - 22.500 zł. Mokrsko k. Wielunia, teł. 0603/59-91-10 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, szary me
talic, stan b. dobry, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, immobiiizer, inst. gazowa (zamontowana we 
Francji). - 21.500 zł. Syców, tel. 062/785-35-72,0603/88-25-87 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 126 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, stan b. dobry, - 21.000 zł. Kamienna Góra, te). 
075/645-14-68 po godz. 20
RENAULT LAGUNA, 1994r., 80 tys. km, 2000 ccm, szary meta
lic, el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm, immobiiizer, we
lurowa tapicerka, wspomaganie kier, • 21.500 zł. Leszno, tel. 
065/526-79-86
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 2000 ęcm, wtrysk, kolor grafitowy, 
pełne wyposażenie, bez wypadku, sprowadzony w całośd, - 20.500 
zł. Leszno, teł. 0602/80-93-30 ;
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, ABS, klimatronic, 2 systemy antywłamaniowe, 
centr. zamek, katalizator, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO z 
RDS Blaupunkt, komputer, welurowa tapicerka, halogeny, książ
ka serwisowa, zadbany, stan b. dobry, • 22.000 zł. Paczków, teł. 
0600/8847-93
RENAULT LAGUNA 1994 r., 101 tys. kra, 1800 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, RM, 
wehirowa tapicerka, spoiler, atrakcyjny wygląd, • 22.900 zł. Ra
wicz, tel. 0604/53-7648 .
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, kolor grafi
towy 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, zielony 
metalic, bez wypadku, stan idealny, - 20.500 zł. Walim, tel. 
074/845-72-39
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 96 tyś. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, wspomaganie i reg. kierownicy, blokada antynapado- 
wa, RM, tylna szyba ogrzewana, lakierowane zderzaki, tylna szy
ba ogrzewana, bagażnik rowerowy, - 19.900 zł. Wrodaw, tel. 
071/398-9640,0601/76-77-90
RENAULT LAGUNA 1994 r., 105 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, alarm, centr. zamek, immobiiizer, wspomaga
nie, el.szyby, welurowa tapicerka, spoiler, RO + głośniki, • 21.400 
zł. Wrocław, tel. 071/315-12-98
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 52 tys. km, 1800 ccm, zielony me
talic, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, szy
berdach, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, 
immobiiizer, RM, • 23.000 zł. Leszno, tel. 0605/83-35-54 
RENAULT LAGUNA 1995 r., 105 tys. km, 2200 ccm, diesel, srebr
ny metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, - 26.500 zl. Wielowieś, 
tel. 062/739-00-37
RENAULT LAGUNA 1995 r., 2200 ccm, diesel el. otw. szyby, 
wspomaganie, oryg. radio, 6 głośników, stan b. dobry, • 25.500 zł. 
Legnica, tel. 076/749-39-20 wieczorem, 0601/70-92-37 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, radio, 
RM, stan b. dobry, - 23.500 zł (możliwe raty przez komis). Legni
ca, tel. 0604/41-8047
RENAULT LAGUNA RT. 1995 r., 79 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
srebmy metalic, immobiiizer, alarm, centr. zamek +-pilot, wspo
maganie kier., el. otw.. szyby, reg. kierownica i fotele, welurowa 
tapicerka, RO + pilot w kierownicy, garażowany, kpi. dokumenta
cja, w kraju od roku, I właśddel, stan idealny, - 24.500 zł . możli
we raty przez komis. Lubin, tel. 076/842-28-17 
RENAULT LAGUNA RT, t995 r., 81 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
pertowobordowy, centr. zamek, immobiiizer, el. otw. szyby, szy
berdach, wspomaganie, reg. kierownica, welurowa tapicerka, ABS, 
2 pod. powietrzne, halogeny, w kraju od 11.2000 r, - 22.500 zł. 
Rawicz, tel.0603/13-95-31 . . .
RENAULT LAGUNA, 1995 rv  110 tyś. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, centr. zamek, 
alarm, immobiiizer, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, alum. fel
gi, zderzaki w kolorze nadwozia, • 24.500 zł. Strzegom, tel. 
074/649-13-34
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 112 tys. km, 1800 ccm, niebie
ski metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, RO. halogeny, -
20.800 zł. Wrocław, tel. 0601/87-71-82 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 85 tys. km. 2000 ccm, turkusowy 
metalic, RM, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, alarm, immobiii
zer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, welurowa tapicerka, reg. 
kierownica i fotel, stan idealny, - 21.500 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/350-02-51,0503/03-69-98 
RENAULT LAGUNĄ 1995 r., 100 tys. km, 1800 ccm, srebmy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, garażowany, stan b. dobry, 
- 27.900 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-6145 
RENAULT LAGUNA 1996 r., 75 tys. km, 2200 ccm, biały, kłima- 
tronik, immobiiizer, centr. zamek + pilot, wspomaganie kierowni
cy, el. otw. szyby, pasy bezwł., oznakowany, reg. kierownica, ka
talizator, hak holowniczy, obrotomierz, koła 15*, I właśddel, kpi. 
dokumentacja, garażowany, -31.500zł. Lubin, tel. 076/841-10-05, 
0607/33-75-67
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 2000 ccm. 
wtrysk, zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, spro

wadzony w całośd, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 27.600 zł. 
Oleśnica, tel. 0605/11-26-18
RENAULT LAGUNĄ KOMBI, 1996 r., 88 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony/ centralny zamek, pełne wyposażenie elektr., 
wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki powietrzne, tylna szyba ogrze
wana, zadbany, kierowca niepalący, garażowany, - 30.000 zl. Oła
wa. tel. 071/31344-37
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. za
mek, reg. kierownica, welurowa tapicerka, - 23.700 zł. Syców, tel. 
062/785-92-59,0604/44-72-65
RENAULT LAGUNA, T996 r„ 140 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, el. fo
tele, poduszki powietrzne, el. reg. reflektory, el. reguł. lusterka, 
wspomaganie kier, - 39.900 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-29-88
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. szyby, eł. reg. lu
sterka, jmmobilizer, centr. zamek, wspomaganie, garażowany, bez 
zapachu tytoniu, stan b. dobry, - 32.500 zł. Wrocław, 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, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, alum. felgi, komputer mówiący, książka serwisowa, 140 
km, > 33.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/187-1249 
RENAULT LAGUNA ALIZE, 1997 r., 81 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, eł. reg. luster
ka, wspomaganie, halogeny, poduszka pow;, centr. zamek, immo
biiizer, alarm, RM, alum. felgi, podłokietniki, welurowa tapicerka, 
spoiler, kupiony w salonie, garażowany, stan b. dobry, • 36.000 zł. 
Kobierzyce, gm. Żórawina, tel. 0603/48-42-93 
RENAULT LAGUNA KOMBI RT, 1997 r., 110 tys. km, 2200 ccm. 
diesel, biały, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 5 zagłówków, 
immobiiizer, welurowa tapicerka, wspomaganie, relingi dachowe, 
roleta bagażnika, halogeny, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, 
atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 37.500 zl lub zamienię na tańszy. 
Strzelin, tel. 071/392-38-80,0602/68-51-06 
O RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 120 tys. km, 

1800 ccm, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, po
duszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
• 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-80-01, 
071/782-80-02 01027821

RENAULT LAGUNA 1997 r., 102 tys. km, 2200 ccm, diesel, bia
ły, c. zamek + pilot. el. otw. szyby, stan b. dobry, wspomaganie. •
25.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/591-22-96,0608/00-90-34 
RENAULT LAGUNA, 199lt . ,  102 tys. km, 2200 ccm. diesel, bia
ły, c. zamek rpilot, el.otw. szyby, wspomaganie, stan 6. dobry, - 

" 25.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-2^96,0608/0(5-90-34 
RENAULT LAGUNA KOMBt, 1998 r.. 94 tys. km, 2000 ccm, gra
natowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatronic, RO + pilot, centr. 
zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, stan b. 
dobry, • 36.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Strzelin, tel. 
071/393-80-39,0606/68-67-25
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1998 r,6LtysJurv2000*cm,-RXT, 
zielony metalic, zarejestrowany jako dężarowy, kupiony w salo- 

. nie, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, przednia szyba ogrze
wana, pełne wyposażenie eł., alum. felgi, radio, dodatkowy kpi. 
kół zimowych, stan b. dobry, welurowa tapicerka, komputer pokła
dowy, - 46.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-57-39,0502/15-94-94 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1998 r., 32 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
niebieski metalic, 1i0 KM,'ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, RM z CD, domykanie szyb z pilota, alarm, centr. 
zamek, reg. kierownica, alum. felgi, koła zimowe, klimatyzacja, 

- I nstalacja-gazowa, eiconomleznyrw kraju od 6 mieś, - 39.000 zł. 
Żary. tel. 0606/87-85-17
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 45 tys. km, 1800 ccm. 16V. gra
natowy metalic, 4 pod. powietrzne. ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, eł. reg. lusterka, wersja limitowana, - 39.900 zł. Bolesła
wiec. teł. 0601/87-1249
RENAULT LAGUNA li; 1999 r., 80 tys. km, 2200 ccm. turbo D. 
szary metalic, wszystkie el. dodatki, eł. otw. szyby, welurowa ta
picerka, 4 pod. powietrzne, - 48.600 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, ’ 
0605/63-27-78
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, 110 KM ABS, 
relingi dachowe, przednia szyba ogrzewana, el. reg. lusterka, od
pinany hak, welurowa tapicerka, centr. zamek, pilot, kupiony w 
salonie, bez wypadku, - 39.900 zł + VAT (faktura). Oława. tel. 
0601/99-81-08
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r.. 90 tys! km, 1600 ccm, 
benzyna, żółty, 2 pod. powietrzne, eł. otw. szyby, e l reg. lusterka,, 
alum. felgi, oryginalna spoiler, książka serwisowa, bez wypadku,'
- 25.900 zł. Bolesławiec, teł. 0601/87-1249
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna,* 
zielony metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie ełektr., zderza- 

■ ki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, RM Sony, Mul-T-Lock,' 
alarm, stan b. dobry, kupiony w salonie, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-22-19,0603/39-89-38
RENAULT MEGANE, 1996 r., 68 tys. km, 1400 ccm, zielony me-, 
talie, blokada skrzyni biegów, kupiony w salonie, I właśddel, stan 
idealny zawieszenia, • 23.500 zł. Wrocław, tel. 0601/59-73-63 ’ 
O  RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, kolor gra

fitowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, ser
wisowany, J właściciel, poduszka pow., wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, alarm, immobiiizer, welurowa tapicerka, stan 
Idealny, • 24.900 zł. „AUTO-PLUS”, Świdnica, tel.. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01028911 '

RENAULT MEGANE, 1996 r., 91 tys. km, 1400 ccm, bordowy’ 
metalic, kupiony w salonie, I właśddel, wspomaganie, immobiii
zer, blokada skrzyni biegów, garażowany, serwisowany, stan b. 
dobry, - 21.000 zł. Długołęka, tel. 0604/14-89-56 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, alarm, wspomaganie, centr. zamek, Mul-T-Lock, ra
dio, - 22.800 zł. Legnica, tel. 0604/41-8047 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r., 105 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, czerwony, el. otw. szyby, podgrzewane i el. reg. (uster
ka, alarm, alum. felgi, RO z RDS + pilot, immobiiizer, halogeny, 
wskaźnik oleju, centa’, zamek, poduszka powietrzna, koła zimowe, 
bogate wyposażenie, kupiony w salonie, serwisowany, bez wy
padku, stan idealny, - 29.600 zl lub zamienię. Leszno, tel. 
0606/20-17-33
RENAULT MEGANE RN, 1996 r., 31 tys. km, 1400 ccm, beżowy 
metalic, pełne wyp. elektr., wspomaganie, welur, radioodtwarzacz,
- 20.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-70-70,0601/55-62-33 
RENAULT MEGANE, J996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, błękitny 
metalic, kupiony w salonie, serwisowany, centr. zamek, wspoma
ganie, alarm, - 21.500 zł. Poniec, tel. 065/573-13-63 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 76. tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, centr. zamek, wspomaganie, immobiiizer, 
Mul-T-Lock, oznakowany, RO Sanyo, kupiony w salonie, serwiso
wany, garażowany, bagażnik na rowery, stan b. dobry, - 21.400 zl. 
Prudnik, tel. 077/436-84-16
RENAULT MEGANE. 1996 r., 132 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor morski metalic, pełne wyposażehie oprócz skóry i klimaty
zacji, oclony w całośd, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 24.000 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-44-10 ^
RENAULT MEGANE, 1996 r., 63 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor morski metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, pełne 
wyposażenie elektryczne, szyberdach, centr. zamek, napinacze 
pasów, książka serwisowa, garażowany, stan b. dobry, • 23.000 
zł. Wieruszów, tel. 062/581.-03-65 
RENAULT MEGANE. 1996 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 16V benzy
na, zielony, ABS. klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, silnik 90 
KM, centralny zamek + pilot, el. otwierane szyby, radio sterowane 
w kierownicy, bez wypadku, - 25.000 zł. Zbąszynek, tel. 
068/384-97-39,0602/36-8148
RENAULT MEGANE. 1996/97 r., 90 tys. km, 1600 ccm, kolor 
morski metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, halogeny, do 
sprowadzenia z Niemiec, • 25.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/1247-27
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1996/97 r., 1600 ccm, Energy 
centr. zamek, el. otw. szyby podgrzewane, el. reg. lusterka, hak, 
poduszka, z salonu, 2 kpi. opon, - 23.500 zł. Lefezno. tel. 
065/520-29-04
RENAULT MEGANE COUPE, 1996/97 r., 35 tys. km, 1600 ccm, 
czerwony, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, immobiiizer, alum. felgi, kpi. dokumentacja, spoilery, -
28.500 zł. Wołów. tel. 071/389-38-75,0600/34-25-69 
RENAULT MEGANE CLASSIC RT, 1997 r., 81 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, bordowy metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, lakierowane 
zderzaki i lusterka, centr. zamek, immobiiizer, alarm, RM Pione
er, kpi. opon zimowych, I właśddel, kupiony w salonie, bez wy
padku, serwisowany, • 29.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-98-82 wie
czorem, 0601/78-90-60
RENAULT MEGANE RT, 1997 r., 104 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
srebmy metalic, stan b. dobry, 75 KM, kupiony w salonie, 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby i lusterka, garażowany,
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serwisowany, z pełną dokumentacją, bez wypadku, I właściciel, -
25.500 zł. Wrocław, teł. 0608/46-98-87
0  RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 1600 ccm, 

niebieski metalic, kupiony w salonie w Polsce, 
serwisowany, I właściciel, poduszka pow., wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, 
stan idealny, • 26.900 zł. „AUTO-PLUS”, Świdni
ca, tel. 074/666-60-50,0601/85-15-55 01028871

RENAULT MEGANE, 1997 r.. 42 tys. km, 1900 ccm, TDi, szary 
metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek + pilot, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, immobilizer, halogeny, blo
kada skrzyni biegów, regulowana kierownica i fotel kierowcy, za
rejestrowany, stan b. dobry, - 30:300 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-61-46
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 
biały, RT, pełne wyposażenie oprócz skóry, I właściciel, przegląd 
do 04.2002 r, • 27.000 zl. Głogów, tei. 076/835-53-32. 
0607/10-44-97
RENAULT MEGANE, 1997 r., 1400 ccm, ciemnozielony metalic, 
z salonu, I właściciel, alarm, centralny zamek, wspomaganie kier., 
RM, - 27.000 zł. Lipno, (el. 065/534-03-54,0602/28-03-98 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 43 tys. km,-1900 ccm, diesel, zie
lony metalic, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, - 29.000 zi 
lub zamienię na tańszy, osobowy do 15 tys. zł. Lubin, tel. 
076/844-3643
RENAULT MEGANE, 1997 r., 65 tys. km, 1900 ccm, diesel, per- 
łowoczamy, immobilizer, centr. zamek z pilotem, eł. otw. szyber
dach, el. reg. lusterka i szyby, wspomaganie, termometr zewn., 
reg. kierownica i fotel, kpi. dokumentacja, sprowadzony z Belgii, 
stan b. dobry, - 32.000 zl. Łomnica, gm. Mysłakowice, tel. 
075/713-11-35
RENAULT MEGANE, 1997 r., 90 tys. km, 1900 ccm, srebrny 
metalic, wspomaganie, eł. otw. szyby, el. reg. reflektory, 2 pod. 
powietrzne, immobilizer, halogeny, centr. zamek, RO z RDS, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 27.500 zl. Milicz, tel. 
071/384-11-87
RENAULT MEGANE, 1997 r., 86 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., immobilizer, el. reg. reflektory, -
25.900 zł. Nabyszyce, tel. 062/733-27-62 
RENAULT MEGANE RXE, 1997 r., 84 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, c. zamek + pilot, radioodtwarzacz oryginalny, - 26.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/73541-59 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 84 tys. km, 1600 ccm, zielony me
talic, wspomaganie, klimatyzacja, centr. zamek, pilot, eł. otw. szy
by, halogeny, el. reg. lusterka, kompter, welurowa tapicerka, -
26.600 zl. Radłów, teł. 062/73541-59 “
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r.. 88 tys. km, 1400 ccm, 
szary metalic, poduszka powietrzna, kupiony w salonie w Polsce,
1 właściciel, serwisowany, wspomaganie kier., immobilizer, alarm, 
garażowany, stan b. dobry, nowe opony, bez wypadku, - 26.000 zł. 
Stronie Śląskie, tel. 074/814-2048,074/815-57-17 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r„.60 tys. km. 1400 ccm. 
pertowoczarny, stan idealny, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. 
reflektory, alarm, napinacze pasów, poduszka pow., ekonomicz
ny. - 27.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-53-01,0604/96-0043 
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r.. 74 tys. km, 1400 ccm, 
granatowy, wspomaganie, poduszka pow., immobilizer, alarm, blo
kada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/315-38-86
RENAULT MEGANE, 1997 r., 75 tys. km, 1900 ccm. diesel, biały, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, radio, wspomaganie, poduszka 
pow, - 27.900 zł. Wrocław, teł. 0602/45-57-36 
RENAULT MEGANE RT, 1997/98 r., 79 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, granatowy, pełne wyposażenie eiektr., ABS, klimatyzacja, 2 
pod. powietrzne, alarm, immobilizer, centr. zamek, stan techn. b. 
dobry, - 30.000 zł lub zamienię na Forda Pumę 1.7-16V, w pełni 
wyposażonego. 1997/98 r„ Mirsk, tel. 0608/41-60-73 
RENAULT MEGANE, 1997/98 r., 38 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
granatowy metalic, wspom. kierownicy, poduszka powietrzna kie
rowcy, immobilizer, et. reg. reflektory, szyberdach, w kraju od
07.2000 r.. stan idealny, - 27.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-36-20 
RENAULT MEGANE. 1997/98 r.. 70 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
błękitny metalic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, 
centr. zamek, ABS, alarm, wspomaganie kier., RO + pilot, alum. 
felgi, halogeny, - 28.000 zl. Zgorzelec, tel. 0604/24-44-58 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 f.. 35 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, demnozielono-niebieski, metalik, ABS, pod. powietrzna, 
centr. zamek, immobilizer + pilot, reg. kierownica ze wspomaga
niem, el. reg. reflektory, blokada skrzyni biegów, RO + 4 głośniki, 
welurowa tapicerka, pokrowce, oznakowany, bez wypadku, gara
żowany, stan b. dobry, - 32.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/64549-03
O RENAULT MEGANE, 1998/99 r., 69 tys. km, 1400 

ccm, srebrny metalic, kupiony w salonie, I wła
ściciel, serwisowany, poduszka pow., alarm, stan 
b. dobry, - 26.900 zł lub zamienię na Fiata Cinqu- 
ecento, do 15.000 zł. Wrocław, tel. 0502/65-19-50 
02023621

RENAULT MEGANE, 1998/99 r., 52 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
biały, ABS, poduszka pow., centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby. 5-drzwiowy, - 28.500 zł. Syców, tel. 062/785-92-15 
O RENAULT MEGANE CLASSIC, 1999 r., 1400 ccm, 

16V, kolor miedziany metalic, kupiony w salonie 
w Polsce, serwisowany, I właściciel, ABS, 4 po
duszki pow., pełne wyposażenie eiektr., immobi
lizer, wspomaganie kier., alarm, welurowa tapi
cerka, stan idealny, - 35.900 zł. „AUTO-PLUS”, 
Świdnica, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01028771

RENAULT MEGANE II, 1999/00 r., 9 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
benzyna, RXE, seledynowy metalic, I rejestracja w 2000 r., pełne 
wyposażenie oprócz skóry, dodatkowo pakiet zimowy, skórzana 
kierownica i gałka biegów, alarm, oznakowany, stan idealny, -
44.000 zł lub zamienię na Skodę Octavię TDi, Opla Vectrę, 
5-drzwiowy. Zgorzelec, tel. 075/772-18-53
RENAULT MEGANE RT KOMBI, 2000 r., 25tys. km. granatowy 
metaiic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 45.000 zł. Kępno, tel. 
0601/76-63-30
RENAULT MEGANE RN, 2000 r., 1400 ccm, 16V, granatowy. 98 
KM, 4x poduszka pow., eiektr. otw. szyby, alum. felgi, alarm, •
42.000 zł. Legnica, tel. 0601/79-90-30
RENAULT MEGANE, 2000 r., 3 tys. km, 1800 ccm, 16V, biały, 
110 KM, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, wspomaganie, ABS, 
4 pod. powietrzne, klimatyzacja, alum. felgi, RM, - 38.600 zł. Ra
wicz. tel. 065/54548-63,0601/86-11-92 
RENAULT MEGANE COUPE. 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
żółty, ABS, 4 pod. powietrzne, halogeny, komputer, centr. zamek, 
et. otw. szyby i lusterka, kupiony w salonie, I właściciel, • 45.000 
zł. Wrocław, tel. 071/342-22-37
RENAULT SAFRANE BACCARA, 1993 r., 2200 ccm, grafitowy 
metalik, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, klimatronik, alumi
niowe felgi, skórzana tapicerka, podgrzewane i pompowane fote
le. RO Philips. -25.000 zł. Wrocław, tel. 0602/11-7949 
RENAULT SA f RANE RT, 1993 r.. 200 tys. km. 2200 ccm, srebr
ny metalic, ABS, komputer, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, centr. zamek, alarm, alum. felgi, szyberdach, im
mobilizer, wspomaganie, welurowa tapicerka, podłokietnik. -
19.500 zf. Bielawa, tel. 074/833-75-10,0602/74-8345 
RENAULT SAFRANE. 1993 r., 150 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
granatowy, instal. gazowa, ABS, el. reg. lusterka podgrzewane, 
komputer, syntezator mowy, welurowa tapicerka, regulaqa fotela, 
- 20.000 zł. Lubin. tel. 076/847-62-52.0605/23-0841 
RENAULT SAFRANE. 1993 r.. 101 tys. km. 2200 ccm. kolor wi
śniowy metalic, wspomaganie kierownicy, ABS, kpi. wyposażenie 
elektryczne, szyberdach, nie eksploatowany w kraju, kpi. doku
mentacja, oclony w całości, aktualny przegląd, miniwieża Philips, 
stan b. dobry, -17.000 zf. Lubin. teł. 076/842-55-50,0502/3045-36 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 110 tys. km, 2200 ccm. benzyna, 
bordowy metalic, stan b. dobry, nowe amortyzatory, nowe opony, 
welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO Sony + 
pilot centr. zamek, immobilizer, - 22.000 zł. Wisznia Mała, tel. 
071/312-70-24
RENAULT SAFRANE. 1993/94 r., 120 tys km, 3000 ccm, V6, 
zloty metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, zadbany, stan b. 
dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-37-33,0605/57-32-80 
RENAULT SAFRANE BACCARA. 1994 r„ 120 tys. km, 3000 ccm. 
V6. pertowogranatowy, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, 
sprowadzony w całości, -17.800 zł lub zamienię na tańszy. Wro
cław, tel. 071/310^1-38,0606/22-38-79 
RENAULT SAFRANE. 1994 r.. 151 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, ABS, klimatyzacja, komputer, el. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, centrainy zamek, alarm, aluminiowe 
felgi, welurowa tapicerka, wspomaganie kier, - 21.000 zł. Kroto
szyn. tel. 062/722-9243,0609/24-69-66 
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 143 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
zielony metalic, ABS, klimatyzacja; wszystkie el. dodatki, weluro

wa tapicerka, alum. felgi, 2 alarmy/serwisowany, kupiony w salo
nie, garażowany,-24.500 zł lub zamienię na inrty, z dopłatą. Siech
nice, teł. 0608/0240-26
RENAULT SAFRANE II. 1997 r., 63 tys. km. 2000 ccm. 16V,ko- 
lor morski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wykoń
czenia w drewnie, alarm, radio, el. otw. szyby, centr. Zamek, wspo
maganie, welurowa tapicerka, - 37.600 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
RENAULT SAFRANE, 1998 r., 6ytys. km, 2500 ccm, srebrny 
metalic. katalizator, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, pełna 
elektryka, centr. zamek, alarm, RO i CD, pilot nawigacja SAT, 
opony zimowe, udokum. pochodzenie, - 71.500 zł. Głogów, teł. 
076/834-09-89,0601/75-57-26
RENAULT SAFRANE II, 1998 r., 34 tys. km, 2000 ccm, 16V. srebr
ny metalic, climatronic, reflektory ksenonowe, 4 poduszki pow., 
ABS, skórzana tapicerka, podgrz. fotele (z pamięcią), roleta, alum. 
felgi, spoiler, RM + zmieniacz, pełne wyposażenie el., książka 
serwisowa, stan idealny, - 58.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-36-66 
RENAULT SCENIC, 1996/97 r., 65 tys. km, benzyna, jasny meta
lic, el. otw. szyby, siedzenia welurowe, centr. zamek + pilot, im
mobilizer i inne, - 29.500 zł. Żmigród, teł. 071/385-21-93 
RENAULT SCENIC, 1997 r., 132 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalik, kupiony w salonie, bezwypadkowy, alum. felgi, 2 szyber- 
dachy, poduszka pow., inst. gazowa, wspomaganie kierownicy, 
radio, zadbany, w bardzo dobrym stanie technicznym, - 35.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 0604/30-70-14
RENAULT SCENIC, 1997 r., 105 tys. km, 1900 ccm, TDI, oliwko
wy metalic, klimatyzacja, immobilizer, centr. zamek + pilot, orygi
nalne radio ze sterownikiem, reg. kierownica, wspomaganie, 
el.szyby, oryginalny hak, alum. felgi + komplet opon zimowych, 
stan idealny, 1 właściciel, - 41.000 zł lub zamienię na inny. Gło
gów, teł. 076/835-63-66
RENAULT SCENIC, 1997 r., 59 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektrycz
ne, centr. zamek + pilot, kupiony w salonie, bez wypadku, garażo
wany, stan b. dobry, • 36.000 zł. Stronie Śląskie, teł. 074/814-13-12 
RENAULT SCENIC. 1997/98 r.. 36 tys. km, 1600 ccm. bordowy 
metalic, I rejestracja 98 r., kupiony w salonie, 90 KM, bogate 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, 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, jasno
zielony metalic, centr. zamek + pilot, alarm, immobilizer, el. otw. 
szyby, wspomaganie, reg. kierownica, RO sterowany z kierowni
cy, ABS, klimatyzacja, halogeny, hak fabryczny, garażowany, -
41.000 zł. Leszno, tel. 065/525-7249,0600/23-60-61 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 90 tys. km, 1900 ccm. TDi, niebieski 
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, eł. reg. 
lusterka, eł. otw. szyby, radio. kpi. dokumentacja, -44.000 zl. Gło
gów, tel. 076/831-61-88,83142-29
RENAULT SCENIC, 1998 r.. 30 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, wersja meksykańska, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrz
ne, automatic, radio, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, wspo
maganie, - 39.400 zł. Wrocław, teł. 0602/45-57-36 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 75 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, relingi dachowe, RO, dokumentacja, pełne wyposażenie, 
bez wypadku,'- 35.000 zł. Wrocław, teł. 0604/58-60-14 
RENAULT SCENIC. 1998/99 r., 60 tys. km; 1B00 tfcłn, benzyna, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS. serwo. M, alarm, 4 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, halogeny, el. reg. lu
sterka, I rejestracja 02.1999 r, - 39.500 zł. Wrocław, tel. 
071/311-75-35,0501/59-68-89
RENAULT SCENIC. 1999 r.. 130 tys. km. 1600 ccm. niebieski 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, el. otw. szyby, eł. reg. 
lusterka, wspomaganie, ABS, alarm, centr. zamek + pilot 2 pod. 
powietrzne, zadbany, -46.000 zł. Legnica, teł. 076/850-70-94 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, sza
ry metalic, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka 
i szyba tylna, ABS, immobilizer, alarm, RO Sony z RDS, relingi 
dachowe, halogeny, welurowa tapicerka, kpi. opon zimowych z 
felgami, centralny zamek, - 36.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, teł. 
0502/61-65-30
O  RENAULT TWINGO, 1995 r., 1200 ccm, niebieski, 

el. otw. szyby, centr. zamek, półautomat, • 14.500 
zł. Żary, tel. 068/470-26-18, 0604/44-59-07 
87022761

O RENAULT TWINGO, 1995 r., 100 tys. km, -12.200 
zł • PILNE!. Wrocław, tel. 071/344-33-22, 
071/783-40-46 02023921

RENAULT TWINGO. 1995 r., 60 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, ciem
ny metalic, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, otwierany dach, 
napinacze pasów, RM, garażowany, stan b. dobry, • 13.700 zł. 
Nysa, tel. 077/433-10-62,0604/6843-18 
RENAULT TWINGO, 1995/96 r., 40 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, 
chabrowy, 2 pod. powietrzne, eł. otw. szyby, szyberdach, el. reg. 
reflektory, centr. zamek, alum. felgi, w kraju pół roku, -15.800 zł. 
Legnica, teł. 0605/11-23-79
RENAULT TWINGO. 1996 r., 60 tys. km. 1200 Ćcm, wtrysk, gra
natowy, centr. zamek, eł. otw. szyby, eł. reg. lusterka, dodatkowe 
światło .stop', RO, -17.500 zł. Ostrów Wlkp., teł. 062/733-80-52, 
0602/70-1545
RENAULT TWINGO PACK, 1997 r.. 70 tys. km, 1149 ccm, czer
wony metalic. el. podnoszone szyby, el. reg lusterka, ef. reg. re
flektory, poduszka powietrzna, immobilizer, alarm, centralny za
mek, radio CD Panasonic + 8 głośników, kupiony w salonie, ser
wisowany, książka serwisowa, - 20.000 zl. Gryfów śląski, tel. 
0603/21-79-06
RENAULT TWINGO, 1999 r., 2 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, pod. powietrzna, immobilizer, ciemne szyby, pasy bezwł., 
blokada skrzyni biegów, I właściciel, garażowany, radioodtwarzacz, 
stan idealny, -22.900 zł. Lubin, tel. 076/847-04-00,0603/16-71-26 
RENAULT TWINGO II, 2000 r., 1200 ccm, pertowogranatowy, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, nowy model, stan idealny, • 23.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-65-50,0606/19-10-59

ROVER
ROVER 114 LD, 1994 r., 81 tys. km, 1400 ccm, - 9.900 zł: Wro
cław, teł. 372-62-86
ROVER 200,1999 r., 99 tys. km. 1400 ccm, 16V, pertowozielony, 
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., 75 tys. km, 1400 ccm. benzyna, czerwo
ny, kupiony w salonie, I właściciel, wspomaganie kier., centrainy 
zamek, immobilizer, alarm, garażowany, zadbany, - 15.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/7143-95
ROVER 214,1997 r„ 40 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, wspomaganie, alarm + pilot, welurowa tapicerka, 2 pod. po
wietrzne, I właściciel, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -
18.000 zł. Dzierżoniów, teł. 074/831-6742 
ROVER 216 SI, 1997 r., 47 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. luster
ka, poduszka pow., drewniane dodatki, alum. felgi, skórzane fote
le, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 31.000 zł. Sobótka, tel. 
0602/25-01-06.
ROVER 218 SD, 1995 r., 68 tys. km, 1800 ccm, turbo D, pertowó- 
bordowy, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., centrainy za
mek + pilot alarm, drewno, • 23.000 zł. Leszno, tel. 065/526-10-02, 
0502/30-52-70
ROVER 220 TD, 1997 r., 77 tys. km, 2000 ccm, turbo D, niebieski 
metafic, wspomaganie, immobilizer, alarm, reg. kierownica, eł. otw. 
szyby. SRS, drewno, poduszka pow., bardzo ekonomiczny, 105 
KM, - 27.500 zł. Wrocław, tel. 0605/21-58-50 
ROVER 220 TD, 1997 r.,.77 tys. km, 2000 ccm. turbo D. 105 KM. 
niebieski metalic, immobilizer, alarm, wspomaganie i reg. kierow
nicy, el. otw. szyby, SRS, drewno, poduszka pow, - 27.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/21-58-50,071/325-2441 wieczorem 
ROVER 220 SDi, 1998 r., 2000 ccm, TD, czerwony, 5-drzwiowy, 
el. otw. szyby, alarm z pilotem, immobiizer, klimatyzacja, poduszka 
powietrzna, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, - 30.000 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-27-91 
ROVER 400,1999 r.. 25 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny metalic, 
2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, centr. zamek, alarm, klimatyzacja, alum. 
felgi, wykończenia w drewnie, stan idealny. - 38.900 zł lub zamie
nię. Krotoszyn, tel. 062/725-01-98,0503/70-25-26 
ROVER 414.1996/97 r., 41 tys. km, 1400 ccm. i 16V, ciemnozie
lony metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm + pilot, 
poduszka powietrzna, reg. kierownica i pasy, el. reg. świateł, do
datki w drewnie i chromie, - 24.900 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-03-98,0608/1444-97
ROVER 416 Si. 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemnografi- 
towy metalic, sedan, I właściciel w kraju, pełne wyposażenie el„ 
pełna dokumentacja, drewno, chrom, jasna tapicerka, garażowa
ny, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 35.000 zł lub za
mienię ha Fiata Marea Weekend 1.9 JTD. ciemny metal.. Jelenia 
Góra. tel. 075/641-54-14
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ROYER 420,1999/00 r., 10 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielony meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
ABS, 2 pod. powietrzne, skórzana tapicerka. alum. felgi, RO, ha
logeny, I właściciel, kpi. dokumentacja, • 38.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-01̂ 06
ROVER 620 i, 1993 r„ 2000 ccm, czerwony metafic, pełne wypo
sażenie oprócz skóry i klimatyzacji, • 24.500 zi. Zielona Góra, tel. 
0603/24-58-73
ROVER 620 SI, 1994 r., 225 tys. km, 1994 ccm, granatowy, pełne 
wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, - 24.000 zł. Zielona Góra, 
teł. 0503/86-84-53
ROVER 620 SI,' 1994/95 r., 2000 ccm, ciemnozielony metalic, 
skóra, ABS, RO ♦ 6 CD, drewno, eiektr. otw. szyby, el. reg. luster
ka, drewniana kierownica, wspomaganie, immobilizer, centr. za
mek. el. reg. świateł, pogrz. lusterka, alum. felgi, stan idealny, 
garażowany, - 20.500 zł. Wrocław, teł. 0604/42-67-39 lub 343-04-06 
ROVER 620 i, 1995 r., 2000 ccm, czerwony metalic, welur, eiektr. 
otw. szyby, ABS, poduszka pow., RO rds, immobilizer, - 24.500 zl. 
Lubin, tel. 0603/24-58-73
ROVER 620 i, 1995/% r., 2000 ccm, 16V, bordowy metafic, pełne 
wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, - 22.500 zł lub zamienię 
na tańszy. Poznań, teł. 0606/50-83-32 
ROVER 620 Dl, 1996 r., 115 tys. lun, 2000 ccm, TDi. biały, ceintr. 
zamek, alarm * pilot, wspomaganie, poduszka pow., w kraju 10 
miesięcy, welurowa tapicerka, - 29.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/6664541,0604/99-71-58
ROVER 820 SI, 1994 r., 91 tys. km,20f)0 ccm. 16V, zielony meta
lic, poduszka pow., el. otw:'szyby, szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, RM, książka ser
wisowa, bez wypadku, • 17.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
ROVER 825 SD. 1994 r., 137 tys. km, 2500 ccm. granatowy, ABS, 
klimatyzacja, skóra, drewniane dodatki, pełne wyp. eiektr., wspo
maganie, alarm, -18.500 zł. Lubin, tel. 0601/05-58-33 
ROVER 825 D, 1994 r., 140 tys. km, 2500 ccm, turbo D, zielony 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, hak. I wła
ściciel w kraju, centr. zamek - 20.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-66-32,0607/56-80-64
ROVER MINI, 1989 r., 70 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czarny me
talic, katalizator, skórzana tapicerka, drewniane wykończenia, 
pełny otwierany dach, alum. felgi 175/50/R13, poszerzany, • 13.000 
zi. Jelenia Góra, tei. 0602/28-58-50 
ROVER MONTEGO, 1985 r., 240 tys. km. 1600 ccm, czarny, cen
tralny zamek, dobre opony, dodatkowo drugi na części, - 2.900 zl. 
Strzegom, tei. 0606/81-91-01

SAAB
SAAB 9000, 1990 r., 180 tys. km, 2300 ccm, 16V, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, -19.000 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/66645-54,0604/63-58-30 
SAAB 9000, 1992 r., 2300 ccm, 16V, kolor grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, bez wypadku, ABS, klimatronic, centr. zamek, wspo
maganie kier., skórzana tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
podgrzewane fotele, halogeny, alum. felgi, inst gazowa, zadbany, 
kompletna dokumentacja, - 23.500 zł. Środa Śląska, tel. 
071/795-1442

SEAT
SEAT AROSA, 1997 r., 140 tys. km, 1000 ccm, wtiysk, morełowy, 
ABS, 2 pod. powietrzne, napinacze pasów, wspomaganie, radio, 
immobilizer, alarm, - 21.000 zł. Legnica, teł. 0605/13-16-60 
SEAT AROSA, 1998/99 r., 25 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, reg. kierownica, alum. felgi, 
alarm, immobilizer, - 20.500 zł. Legnica, tel. 076/856-35-11 
SEAT AROSA, 2000 r., 1000 ccm. MPi, niebieski, stan b. dobry, ̂
23.500 zi. Wrocław, tel. 0602/40-73-54 
SEAT CORDOBA, 1994 r.. 92 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielo
ny, sprowadzony w całości, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, ABS, książka serwisowa, - 22.200 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/647-72-74,0604/05-88-37 
SEAT CORDOBA GTI, 1994 r., 90 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
meksykańska czerwień, bez wypadku, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, kubełkowe fotele, alum. felgi, sportowy tłu
mik, w kraju od 3 dni, - 17.900 zł. Rawicz, tel. 065/573t1845, 
0601/77-37-17 7
SEAT CORDOBA GTI, 1994 r.. 65 tys. km, 2000 ccm, szary. RM 
Panasonic. ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szy
berdach, alum. felgi, -17.800 zł lub zamienię na Peugeota 605. 
Chojnów, tei. 076/818-14-99
SEAT CORDOBA, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm; srebrny meta
fic, oclony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, welurowa 
tapicerka, centr. zamek, wspomaganie, RM, książka serwisowa, 
stan idealny, • 16.500 zł. Legnica; tei. 076/862-04-09 
SEAT CORDOBA. 1994 r., 160 tys. km. 1900 ccm, diesel, niebie
ski metalic. bez wypadku, centralny zamek, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, -
20.000 zł. Leszno, teł. 065/527-07-28,0607/16-36-77 
SEAT CORDOBA GLX, 1994 r., 57 tys. km. 1600 ocm, granatowy 
metalic, centr. zamek, szyberdach, halogeny, RM, spoiler, wykoń
czenia w drewnie, alum. felgi, I właściciel, stan idealny, -19.300 
zl. Syców, teł. 0601/55-28-50
SEAT CORDOBA GLX, 1994/95 r., 82 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
fioletowy metafic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, RM, immobilizer, welurowa tapicerka, 
sprowadzony w całości, stan idealny, - 17.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76,0604/26-53-15 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 83 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, cenbr. za
mek, radio, w kraju od tygodnia, • 18.900 zl. Syców, tel. 
062/785-35-30,0606/37-8848
SEAT CORDOBA, 1995 r., 108 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, wspomaganie, szyberdach, halogeny, immobilizer, spro
wadzony, nie uszkodzony, - 23.800 zł. Zawady, tel. 062/730-51-93, 
0601/43-29-54
SEAT CORDOBA, 1995 r., 1600 ccm, biały, wspomaganie, centr. 
zamek, -18.000 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37
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SEAT CORDOBA, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, turku
sowy metalic, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., 
stan b. dobry, -18.500 zl. Leszno, tel. 0603/05-79-44 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 1 tys. km, morski metafic, stan b. do
bry, - 21 .000 zi. Wrocław, tel. 0605/54-44-99 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 1400 ccm. czarny, - 5.500 DEM ♦ cło. 
Zielona Góra, tel. 068/325-53-57 
SEATCORDOBA, 1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm, zielony metafic, 
2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, immobili
zer, I właściciel, garażowany, w kraju od 9 mies., stan b. dobry, -
25.600 zł. Strzelin, tel. 071/392-02-58 
SEAT CORDOBA COUPE, SX, 1996 r., 45 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, wtrysk, niebieski metalic, 2-drzwiowy, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie i reg. kierownicy, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, białe zegary, komputer MFA, reguł. wys. mocowania oraz 
napinacze pasów, dzielona tylna kanapa, regulowane sportowe 
fotele, alum. felgi, centr. zamek alarm + pilot, immobilizer - 23.000 

. zi. Brzeg, tel. 077/485-21-12 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 73 tys. km, 1400 ccm, zielony. - 24.000 
zł. Głogów, tel. 076/833-82-80
SEAT CORDOBA, 1996 r., 88 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., central
ny zamek, alarm, aluminiowe felgi, 2 poduszki powietrzne. - 23.000 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-02-18 
SEAT CORDOBA COUPE, 1996/97 r., 60 tys. km. 1800 ccm. 16V 
SX 140 KM, czerwony, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica i fotele (kubełKowe 
fotele), szyberdach, dzielona tylna kanapa, alarm + pilot alum. 
felgi 15". zadbany, stan idealny, - 25.900 zł lub zamienię na Audi 
100 C4,2.5 TD kombi, VWT4 D VR6. Świdnica, tel. 074/64048-19, 
0608/59-25-16
O SEAT CORDOBA, 1997 r., 36 tys. km, 1600 ccm, 

benzyna, zielony metalic, wspomaganie, ABS, 
centr. zamek, immobilizer, blokada skrzyni bie
gów, garażowany, 2 poduszki pow., radio, • 24.500 
zł. Wrocław, tel. 071/345-54-95 84015741

SEAT CORDOBA VARIO, 1997 r.. 53 tys. km. wiśniowy metafic, 
2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, radio, 
relingi dachowe, - 25.000 zi. Jelenia Góra, tel. 0605/41 -89-74 
(ke0098)
SEAT CORDOBA SX COUPE, 1997 r., 34 tys. km, 1600 ccm bo
gate wyposażenie, bez wypadku, garażowany, • 30.000 zi. Ścina
wa, teł. 076/843-66-29
SEAT CORDOBA, 1997/98 r., 91 tys. km, 1600 ccm, perłowo- 
czarny, kupiony w salonie, garażowany, centralny zamek, wspo
maganie kier., el. otwierane szyby, światła przeciwmgielne, alu
miniowe felgi, nowe opony, serwisowany, - 25.000 zl. Świeradów 
Zdrój. tel. 090/6746-93
SEAT CORDOBA, 1998 r., 70 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lik, wspomaganie, alarm, centralny zamek, blokada skrzyni, RO 
Pioneer, welurowa tapicerka, immobilizer, zadbany, - 27.000 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/846-50-44
SEAT CORDOBA KOMBI, 1998/99 r.. 1600 ccm, biały, relingi 
dachowe, wspomaganie, kupiony w salonie, serwisowany, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 21.500 zł * VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/88-89-68
SEAT CORDOBA, 2Q00 r., 5 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metafic, kupiony u dilera, gwarancja do 08.2001 r., blokada 
skrzyni biegów, immobilizer, radio Sony, 2 poduszki powietrzne, 
wspomaganie kier., dzielona kanapa, regulowana kierownica, bez 
wypadku, 4-drzwiowy, - 39.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-32-35 
SEAT CORDOBA, 2000 r., 13 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, klimatyzacja, eł. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, centr. zamek, RM, poduszka pow., nie eksploatowany 
w kraju. - 36.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/848-66-13.0601/79-66-69 
SEAT IBIZA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski metalic, bla
charka do częściowego remontu, silnik system Porsche, 5-biego
wy, 3-drzwiowy, obrotomierz, przegląd do 10.2001 r„ w ciągłej 
eksploatacji, stan średni, • 3.500 zi. Wrocław, tel. 363-66-13 
SEAT IBIZA, 1990 r., 92 tys. km, 900 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, tylna szyba ogrzewana, z lotką i wycie
raczką, zadbany, stan b. dobry, na białych tablicach - 650 DEM 
lub 1.200 zł. Gubin, woj. zielonogórskie, tel. 0603/10-50-15. 
0502/42-59-67
SEAT IBIZA, 1991 T„ 1200 ccm, benzyna, granatowy, stan b. do
bry, silnik system Porsche, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, zadbany, 
ekonomiczny, kpi. dokumentacja, • 7.900 zł lub zamienię na inny. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-12-67,0604/65-70-78 
O  SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, granatowy meta

lic, • 7.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87023051

SEAT IBIZA, 1991 r., 110 tys. km, 1500 ccm, niebieski, 5-drzwio
wy, centr. zamek, el. otw. szyby, pełny wtrysk, silnik z systemem 
Porsche, przegląd do 5.2002 r, • 6.900 zł. Bobrowice, tel. 
068/391-3249
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm 2-drzwiowy, stań b. dobry, na 
białych tablicach - 750 DEM. Jawor, tei. 0605/64-11-73 
SEAT IBIZA, 1991 r., 70 tys. km, 1200 ccm, czarny, oclony w 
całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja, kubełkowe 
fotele, RM, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, centr. zamek, książ
ka serwisowa, - 9.500 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 
SEAT IBIZA, 1991/92 r.. 85 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czerwony, 
w kraju od miesiąca, bez wypadku, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nowy 
model, RM, ekonomiczny 51/100 km, • 7.900 zl (możliwe raty) lub 
zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
SEAT IBIZA, 1992 r., 900 ccm, benzyna, kolor grafitowy metafic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, blokada skrzyni biegów, zadbany, kpi. 
dokumentacja, stanb. dobry, - 7.800 zl. Wiązów, tel. 071/393-13-37 
SEAT IBIZA, 1992 r., 142 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielony me

talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, w Polsce'od 96 
r„ garażowany, RO i głośniki Pioneer, lakierowane lusterka, amor
tyzatory gwarancja, sprowadzony w całości, - 9.600 zł. Krzelów, 
tel. 071/389-92-02,0606/76-55-27
SEAT IBIZA, 1992 r., 110 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czarny,
3-drzwiowy, szyberdach, - 5.300 zi. Syców, tei. 062/785-35-30. 
0606/37-8848
SEAT IBIZA, 1992 r., 10 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, srebrny me
tafic, silnik system Porsche, radio, - 7.900 zł lub zamienię. Wscho
wa, tel. 065/540-24^76,0601/75-14-17 
SEAT IBIZA C U  SPORT, 1992/93 r., 118 tys. km. 1200 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, centr. zamek, obrotomierz, el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, RO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
spoilery, dodatkowe światto .stop*, welurowa tapicerka, kubełko
we fotele, 5-drzwiowy, 5-biegowy, książka serwisowa, stan b. do
bry w kraju od pół roku -10.300 zi. Rakowice, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/644-92-50,0608/62-5748
SEAT IBIZA, 1992/93 r., 45 tys. km, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, katalizator, -11.000 zl. Wrocław, tel. 071/325-38-24 
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., 130 tys. km, 1200 ccm, czerwony, II właści
ciel, szyberdach, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, radio, przegląd 
do 2002 r, -10.800 zł. Lubin, tel. 076/842-8343 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, biały, nowy model + 
inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, sportowy 
ukł. wydechowy, białe zegary, RO, CD, sprowadzony w całości, -
15.300 zł. Prochowice, tei. 0604/06-73-86 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1500 ccm, brązowy metalic, 5-drzwiowy, el. 
otw. szyby, hak, halogeny, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. 
dobry -1.700 DEM. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
SEAT IBIZA GLX, 1993/94 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bia
ły, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, bez 
wypadku, maska do malowania, do sprowadzenia z Niemiec, nowy 
model, dużo dodatków, -14.500 zł. Wołczyn, tel. 0603/0349-57 
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 98 tys. km, 1600 ccm. benzyna + gaz, 
biały, wspomaganie, centr. zamek na pilota, białe alum. felgi 15*. 
nowe opony 195/50, radio + CD, I właściciel, sprowadzony w ca
łości, po wymianie oleju i amortyzatorów, 4 opony zimowe, spor
towy ukł. wydechowy, białe zegary, alum. pedały, -14.500 zl lub 
zamienię na Celikę, lub Mazdę MX3. Wschowa, tel. 0605/20-04-17 
wieczorem
SEAT IBIZA, 1994 r., 80 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, • 15.700 zl. Leszno, tel. 065/529-71-78.0603/84-64-66 
SEAT IBIZA, 1994 r.,-99tys. knf, 1300 ccm, czarny, 5-drzwiowy, 
szyberdach, antracytowe szyby, kubełkowe fotele, RM, centr. za
mek, alarm, halogeny, zadbany, - .15.000 zł. Legnica, tel. 
076/856-35-09,722-80-79,0603/55-7044 
SEAT IBIZA, 1994 r., 44 tys. km, 1600 ccm, błękitny metafic, wspo
maganie kier., RM, centralny zamek, bez wypadku, el. reg. reflek
tory, welurowa tapicerka, książka serwisowa, 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, obrotomierz, -14.900 zi. Lwówek śląski, tel. 0606/2543-28 
SEAT IBIZA, 1994 r., 102 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felgi, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), zadbany, 
-18.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-50-11,0601/49-71-98 
SEAT IBIZA, 1994 r., 98 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy,.- 16.000 zł. Radomierz, gm. Janowice Wielkie, tel. 
0603/9548-50
SEAT IBIZA, 1994 r., 107 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, oszczędny, wspomaganie kier., immobilizer, dzielo
na tylna kanapa, 5-biegowy, zagłówki, alum. felgi, -15.500 zi. Zie
lona Góra, tel. 068/322-76-73
SEAT IBIZA, 1994/95 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 2 pod. po
wietrzne, RM, szyberdach, halogeny, wspomaganie, kubełkowe 
fotele, w kraju od tygodnia, ważny przegląd, stan b. dobry, -15.900 
zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 065/546-1046, 
0603/85-2646
SEAT IBIZA, 1995 r.; 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, spro
wadzony, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -21.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-6645,0604/75-02-92 
SEAT IBIZA, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, niebieski metalic, 
ABS, pod. powietrzne, halogeny, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm. 
-18.000 zl. Góra. tel. 0603/06-29-22,065/544-15-85 
SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, bez wypadku, alśrm, immobilizer, oznakowany, RM Pioneer, 
Muł-T-Lock, el. reg. reflektory, termometr, kpi. dokumentacja, po 
wymianie oleju i filtrów, stan b. dobry, - 18.300 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/753-34-29
SEAT IBIZA, 1995 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
alum. felgi, wspomaganie, -18.500 zł. Kalisz, tel. 0605/07-5146 
SEAT IBIZA, 1995 r., 88 tys. km, 1900 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, eł. 
reguł, lusterka, 2 poduszki powietrzne, RO, el. reg. reflektory, 6 
głośników, stan idealny, - 21.800 zl. Namysłćw, tel. 0608/66-74-04 
SEAT IBIZA, 1996 r., 99 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebieski, el. 
otw. szyby, immobilizer, centr. zamek, alarm + pilot, dzielona tyl
na kanapa, garażowany, właściciel niepalący, przegląd do 05.2002 
r. - 22.000 z l.., teł. 071/317-2146
SEAT IBIZA, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, biały, alarm, oryginal
ne radio, sportowy ukł. wydechowy, obrotomierz, alum. felgi 15', 
drugi komplet opon, atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja. •
16.500 zł. Wrocław, tel. 0605/31-54-15,318-29-67 
SEAT IBIZA, 1996 r.. 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciemnogra- 
fitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, wspomaga
nie, nie używany w kraju, sprowadzony w 05.2001 r, stan b. dobry, 
• 16.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-72-19 
SEAT IBIZA, 1996 r., 84 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, radio, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biegów, zderzaki

PTHW sp. z o.o.
50-203 Wrocław 
ul, Dmowskiego 7
Oferujemy wszystkie modele
Salon: tel7(ax 071/321 -02-89, serwis: telVfax 321 -01 -02 
Sklep części zamiennych: telVfax 321 -01 -02

Zapraszamy: pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.
Naprawa i obsługa wszystkich samochodów osobowych. 

Wymiana opon w samochodach osobowych i ciężarowych. 
Blacharstwo, naprawa układów wydechowych.
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w Kolorze nadwozia, - 16.500 zl (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/862-77-03
SEAT IBIZA. 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czamy meta
lic, 3-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., 
stan b dobry, -17.800 zł. Leszno, tel. 0603/05-79-44 
£EAT IBIZA, 1996 r.. 46 tys. km, kolor perłowy metalic, el. reg. 
lusterka i szyby, szyberdach, intimobilizer, centr. zamek, weluro
wa tapicerka, -19.000 zł. Wołów, tel. 071/389-42-81 
SEAT IBIZA, 1996/97 r., 89 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, RO z RDS, stan idealny, 
oznakowany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 25.800 zł 
(możliwe raty przez koitiis). Góra, tel. 065/543-57-53 
SEAT IBIZA, 1997 r., 58 tys. km, 1400 ccm, czerwony, wspoma
ganie. tylna szyba ogrzewana, el. reg. reflektory, -19.000 zł. Żer
ków, woj. kaliskie, tel. 0609/24-96-57 
SEAT IBIZA, 1998 r., 57 tys. km, 1900 ccm, TDi. srebrny metalic, 
eł. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, kubełkowe fotele, alum. fel
gi, spoiler, atrakcyjny wygląd, • 28.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0604/99-08-72
SEAT IBIZA, 1998 r., 29 tys. km, 1000 ccm, niebieski, 5-drzwio
wy, wspom. kierownicy, centralny zamek, immobilizer, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, ABS, dodatkowe światło .stop*, kpi. do
kumentacja, - 22.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-11-52, 
0605/13-98-58
SEAT IBIZA, 1999 r., 38 tys. km, 1400 ccm, 90 KM, zielony, 2 
poduszki powietrzne, aluminiowe felgi, kupiony w salonie, - 27.500 
-zł. Gromadka, teł. 076/817-29-87 
SEAT IBIZA, 1999 r.', 35 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony, 
mało eksploatowany, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, RM Sony + 
dżojstik, dodatkowo 4 opony zimowe Dębica Frigo, kupiony w sa
lonie, I właścicielka, - 22.000 zł, Oleśnica, tel. 0607/15-07-17 
SEAT IBIZA, 1999 r., 49 tys. km, 1900 ccm, SDI, srebrny metalic, 
wspomaganie kier., centr. zamek, atrakc. wygląd, el. otw. szyby, 
oryginalny szyberdach, RO + RDS i 6 głośników, dzielone tylne 
siedzenia, 4 zagłówki, listwy, spoiler, dodatkowe światło .stop’ , 
alarm, alum. felgi 14", obrotomierz, b. oszczędny, garażowany, -
28.000 zł lub zamienię na VW Polo, 4-drzwiowy. Zielona Góra, 
tel. 0603/36-70-31
SEAT MALAGA, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, biały, el. otw. szy
by, centr. zamek, obrotomierz, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
hak, przegląd do 2002 r., stan dobry, • 6.500 zl. Bolesławiec, tel. 
075/644-90-29
SEAT MALAGA, 199J r„ 1200 ccm, benzyna, wtrysk, niebieski 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-biegowy, 4-drzwiowy, 4 
zagłówki, katalizator, alarm, przegląd do 03.2002 r, • 6.500 zł. Góra, 
tel. 065/544-14-62,0503/04-72-32
SEAT MARBELLA, 1991 r., 843 ccm, biały, przegląd do 2002 r., 
bez wypadku, - 5.500 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43 
O  SEAT MARBELLA JEANS, 1991 r., 900 ccm na bia

łych tablicach • 800 DEM. Gubin, tel. 
0503/98-81-94, 0600/59-13-33 

SEAT MARBELLA, 1992 r., 76 tys. km, 900 ccm, biały, - 8.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-17-07
SEAT RONDA, 1987 r., 69 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, -
2.000 zł. Nowe Skalmierzyce, tel. 062/762-08-56
SEAT TOLEDO, 1991/92 r., 36 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, hak, wspom. kierownicy, RO, spoiler na klapie, halo
geny w zderzaku, w kraju od 2 mies., I właściciel, stan b. dobry, -
16.000 zł lub zamienię na mniejszy. Wałbrzych, tel. 074/848-53-96, 
0608/34-97-13
SEAT TOLEDO. 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, alarm. Tytan-Lock, hak, -11.700 zł. Legnica, tel. 0601/50-97-44 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 110 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 115 
KM, -14.900 zł. Legnica, tel. 076/858-55-14,0601/57-34-03 
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 183 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
brązowy metalic, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, el. reg. lusterka, halogeny, wspomaganie, szyber
dach, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, RM + 6 głośników, garażowany, nowe 
amortyzatory, za. -19.500 z ł.., tel. 0603/60-61-18 A •
SEAT TOLEDO, 1992 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna spro
wadzony w całości, bez wypadku, - 12.900 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-11-83
SEAT TOLEDO, 1992 r., 137 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, w kraju od 10 dni, sprowadzony, bez wypadku, wspomaganie 
kier., radio, stan idealny, -13.200 zi lub zamienię na tańszy samo
chód. Kłodzko, tel. 074/867-32-51,0609/06-63-10 
SEAT TOLEDO, 1992 f., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, 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 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy metalic, la
kierowane zderzakii lusterka, blokada biegów, RO panel, garażo
wany, -13.200 zl. Lazy Wielkie, tel. 0501/22-38-14 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, granatowy meta
lic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka, 
tylny podłokietnik, radioodtwarzacz + 6 głośników, wspomaganie 
kier., zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, gara
żowany, tylny spoiler, • 16.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-64-42, 
0502/66-92-15
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 97 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, wspomaga
nie kier., centralny zamek, halogeny, radioodtwarzacz, welurowa 
tapicerka,, el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, zadbany, stan b. 
dobry, w kraju od 3 dni, -11.900 zł. Rawicz, tel. 0607/40-13-01 
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/T0-16-33
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 120 tys. km, 1984 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, sportowa kierownica, hak, sprowadzony w 1998 r., ba
gażnik 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, koior grafito
wy metalic, I właściciel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, halogeny, 
welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, 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, 1992/93 r., 145 tys. km, 1900 ccm. turbo D, zie
lony metalic, sprowadzony w całości, w kraju od tygodnia, bez 
wypadku, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, wspomaga
nie, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, RM, 
halogeny, stan idealny, - 16.500 zl (kupujący nie płaci podatku). 
Rawicz, tel. 0604/25-21-53
SEAT TOLEDO, 1993 r.. 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciemny 
metalic, książka serwisowa, wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek, bez wypadku, sprowadzony, - 17.800 zł. Zawady, tel. 
062/730-51-93,0601/43-29-54
SEAT TOLEDO, 1993 r., 85 tys. km, 1800 ccm. czerwony, wspo
maganie, szyberdach, -14.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-14-99 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, wspoma
ganie, centr. zamek, -16.600 zi lub zamienię, (możliwe raty przez 
komis). Legnica, tel. 0604/05-94-52 .
SEAT TOLEDO, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, czerwony, oryg. 
Jąkier, inst. gazowa, centr. zamek, alarm, stan b. dobry, -13.200 
źł. Lipniki, tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 94 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, czerwony, 
bez wypadku, wspomaganie, el. reg. reflektory, w kraju od tygo
dnia, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, -12.900 zł (ku
pujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 0604/97-38-95 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 107 tys. km, 2000 ccm, gt, czerwony, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm +pilot, komputer, wszyst
kie el. dodatki, alum. felgi, RM, welurowa tapicerka, 2 lata w kra
ju, sprowadzony w całości, atrakc. wygląd, -17.800 zł. Wrocław, 
tel. 0502/15-93-57
SEAT TOLEDO GLX, 1993/94 r., 86 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemnozielony, ABS, automatic, klimatyzacja, centr. zamek, wspo
maganie, immobilizer, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, zadbany, 
-16.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-64-11 
SEAT TOLEDO. 1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, niebie
ski, sprowadzony w całości, bez wypadku, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, aium. felgi, • 22.200 zl. Lwówek Śląski, tel. 
075/647-72-74.0604/05-88-37
SEAT TOLEDO, 1994 r., 98 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, wiśniowy 
metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, ABS, szyber
dach, radio, w kraju od 4 dni, zadbany, • 15.900 zl (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
O SEAT TOLEDO, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, bia

ły, centr. zamek, RM, w kraju od miesiąca, • 13.900 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-64-10,0604/08-08-86 
01028331

SEAT TOLEDO, 1994 r„ 115 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, bez wypadku, sprowadzony w całości w 1999 r.. wspom. 
kierownicy, ABS, centralny zamek, immobilizer, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry. • 17.800 zł. Boguszów-Gorce. tel. 074/844-30-91 
SEAT TOLEDO GT, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
16V, złoty metalic, centr. zamek, kubełkowe fotele, welurowa ta
picerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, reg. kierownica, alum.

felgi, immobilizer, • 16.500 zł lub zamienię na tańszy, do 8.000 zł. 
Głogów, tel. 076/835-53-74.0606/57-15-95 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 100 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, szyber
dach, hak holowniczy, RM, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, atermiczne szyby, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -18.500 
zł. Kamieniec Wr., tel. 071/318-57-38 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 2000 ccm, biały, 5-biegowy, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, radio, atrakcyjny wygląd - 6.000 DEM + 
cło. Złotoryja, tel. 0604/88-58-19 
O SEAT TOLEDO, 1995 r., 2000 ccm, kolor grafito

wy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, 
pełne wyposażenie elektr., szyberdach, - 23.600 
zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
D68/374-27-97,0602/79-49-88 87023331

SEAT TOLEDO, 1995 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 16V, wiśniowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek z pilotem, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alarm, immobilizer. alum. felgi, I właściciel, tydzień w kraju, -
22.000 z l. ., tel. 095/762-19-57,0606/27-37-89 
SE AT TOLEDO TDI, 1996 r., 80 tys. km, 1900 ccm, zielony meta
lic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, zadbany 28.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
SEAT TOLEDO SX, 1996 r.. 66 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czamy 
metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, szyberdach, ABS, 4 
poduszki powietrzne, el. reg. lusterka, aluminiowe felgi, komputer 
pokładowy, centralny zamek z pilotem, immobilizer, wspomaga
nie kierownicy, • 27.000 zl. Dzierżoniów, tel. 0601/58-34-68 
SEAT TOLEDO GT, 1996 r., 2000 ccm, 16V, kolor wrzoso- 
wo-niebieski, wersja sportowa, pełne wyposażenie, skórzana ta
picerka, klimatyzacja, atrakc. wygląd, - 19.900 zl. Leszno, tel. 
065/529-72-40,0607/43-70-34
SEAT TOLEDO, 1996/97 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDi. bordowy 
metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. 
reflektory, alarm, immobilizer, 2 pod. powietrzne, zadbany, - 29.000 
zł. Kamienna Góra, tel. 0603/77-89-79 
SEAT TOLEDO, 1996/97 r., 58 tys. km. 1800 ccm, wtrysk. - 24.000 
zł. Wrocław, tel. 071/785-50-08,-0503/92-33-66 
SEAT TOLEDO. 1997 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, RO + CD Kenwood, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., 
el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 2 poduszki pow., sprowa
dzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, 4 zagłówki, dzie
lona tylna kanapa, - 33.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -27-47, 
0603/86-71-15 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem - AG0210 www.autogielda.com.pl)
SEAT TOLEDO, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, zielony, wspoma
ganie, 5-biegowy, radio, Mul-T-Lock, kupiony w salonie w kraju, 
faktura zakupu, książka gwarancyjna, • 23.000 zi lub zamienię. 
Kamienica, tel. 0777431-64-44,0608/50-06-93 
SEAT TOLEDO, 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, książka serwisowa, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, - 24.000 zł. Poniec, tel. 065/573-13-63 
SEAT TOLEDO, 1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, hak, 
immobilizer, Tytan Lock, oznakowany, halogeny, w kraju od 3 lat, 
stan b. dobry. -29.000 zł. Wrocław, tel. 328-26-39,0601/65-68-69 
O SEAT TOLEDO TDI, 1999 r., czerwony, pełne wy

posażenie, • 54.500 Zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87022831

SEAT TOLEDO, 1999 r., 11 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, centr. zamek, immobilizer, ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, • 44.000 zl. Krobia, tel. 065/571-22-92 
SEAT TOLEDO, 1999 r., 8 tys. km, 2300 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, wersja skandynawska, pełne wyposażenie, stan idealny, 
- 60.000 zl. Raciborowice, tel. 076/818-97-32 
SEAT TOLEDO. 1999 r., 11 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor per- 
łowografitowy, metalik, centr. zamek + pilot, immobilizer, ABS, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. reflektory, - 44.000 zL 
Rawicz, tel. 065/571-22-92

SKODA
SKODA 100S, 1972 r., 110 tys. km, 988 ccm, brązowy, techn. 
sprawny, bez rdzy, oryg. lakier, II właściciel, garażowany, mało 
używany, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-33-31 po 18 
SKODA 105,1977 r.. 1046 ccm, benzyna, czerwony, stan silnika
b. dobry, karoseria w stanie dobrym, RO, ważny przegląd i OC, 
tylne lampy poziome, pokrowce, plastikowe nadkola, - 1.000 zł. 
Wołów. tel. 0607/82-24-45
SKODA 120 LS, 1978 r.. 74 tys. km, 1174 ccm, brązowy, zareje
strowany, w ciągłej eksploatacji, - 600 zl. Imbramowice, tel. 
074/850-73-15
SKODA 105,1980 r., 1046 ccm, czerwony, zadbany, przegląd do
02.2002 r, -1.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-79-77
SKODA 105,1981 r., 1046 ccm, benzyna, kolor bordowy, w cią
głej eksploatacji, przegląd do 2002r, stan dobry, • 850 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Wrodaw, tel. 787-89-87 
SKODA 105, 1981 r., 1000 ccm, beżowa, zarejestrowana, RO, 
zadbana, przegląd do 2002 r, - 850 zł albo inne propozycje (np. 2 
rowery). Wrocław, tel. 0609/44-63-03 
SKODA 105 L, 1981/85 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwony, techn. 
sprawny, pokrowce, zagłówki, książka serwisowa, brak przeglą
du, stan dobry, • 390 zl. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
SKODA 105,1982 r., 1050 ccm, czerwony, przegląd do 05.2002 
r., do poprawek blacharskich, w ciągłej eksploatacji, • 750 zl. Po
lkowice, tel. 0501/64-05-33
SKODA 105 S, 1982 r., 1046 ccm, biała, zarejestrowana, na no
wych tablicach rej., ważny przegląd, do wymiany prawy błotnik, 
stan ogólny dobry, -1.300 zł, Lubań, tel. 0604/83-55-51 
SKODA 105S, 1982 r. nowe opony, akumulator; wydech, • 1.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-56-81,0606/31-35-17 
SKODA 105 F, 1982 r. po remoncie blacharki w 1997 r., silnika w 
1999 r., zawieszenia w 2000 r., dużo nowych części, przegląd do
05.2002 r, - 1.800 zl. Wrocław, teł. 071/788-64-81 po godz. 17. 
071/343-77-01

SKODA 105 S, 1982/83 r., 1046 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, • 1.400 zl lub zamienię na Fiata 125. Budziszów Wielki, tel. 
076/857-47-67
SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie silnika
i skrzyni biegów, nowe sprzęgło, opony i tłumik, halogeny, żarów
ki H4, dmuchawa, siedzenia z zagłówkami, nowy akumulator, nowe 
tablice rejestracyjne, przegląd do 08.2001 r., stan techn. b. dobry, 
-1.800 zł lub zamienię na Fiata 126p, 95/96 r., z dopłatą. Wro
cław, tel. 071/355-14-80
SKODA 105 L, 1983 r., 30 tys. km, 1050 ccm, pomarańczowy, 
stan techn. dobry, silnik, skrzynia biegów i inne podzespoły bez 
wad, fotele przednie rozkładane (3-stopniowo), pokrowce, RO, stan 
opon dobry, do poprawek lakierniczych, do wymiany szczęki ha
mulcowe, - 700 zl. Boguszów-Gorce, tel. 0608/36-24-55 
SKODA 105,1983 r., benzyna stan dobry - 800 zl lub z inst. gaz. 
• 2.300 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
SKODA 105 L, 1983 r., 100 tys. km, 1046 ccm, benzyna, biały, I 
właściciel, w ciągłej eksploatacji, po remoncie kapitalnym silnika, 
nowy akumulator (gwarancja), pokrowce, przegląd do 07.2001 r, •
1.000 zi. Wrocław, tel. 071/783-39-80.0601/09-75-80

SKODA 120L, .1983/84/., 1174 ccm, czerwony, wersja eksporto
wa, przegląd dó 03.2002 r., plastikowe nadkola, pokrowce, tylna 
szyba ogrzewana, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, • 1.600 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/644-98-81
SKODA 105 L, 1984 r., 50 tys. km, 1054 ccm, benzyna, czerwony, 
po remoncie kapitalnym silnika, nowa głowica, nowy akumulator, 
RO, przegląd do 08.2001 r., stan dobry, • 1.400 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-50-16 S
SKODA 105,1984 r , 95 ty6. km, 1050 ccm, beżowy, stan dobry, 
w ciągłej eksploatacji, • 800 zł. Wrocław, ul. Mielecka 33/61 
SKODA 120 L.-1984/85 r.,' 1200 ccm, koralowy, nowe opony, okrą
głe zegary, hak, RO, bez korozji, zadbany, stan b. dobry, -1.950 
zł. Oława, tel. 071/303-07-91,0607/72-02-46 
SKODA 105,1985 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie kapital
nym silnika w lutym br, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/355-95-77 
SKODA 120 LS, 1985 r., 1076 ccm, czerwony, stan dobry, do po
prawek lakierniczych, do wymiay akumulatora, -1.700 zl lub za
mienię na Fiata 126p albo przyczepę kempingową. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-13-00
SKODA 120 L, 1985 r., 70 tys. km, 1170 ccm,.benzyna, zielony, 
stan dobry, instalacja gazowa, po remoncie przedniego zawiesze
nia fhamulców, zarejestrowany do 05.2002 r, -2.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-32-33
SKODA 105 L, 1985 r., 90 tys. km, 1046 ccm, benzyna, ciemno
czerwony, halogeny, radio, pokrowce, oryginalny lakier, stan do
bry, - 3.000 zi. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-58-63 
SKODA 105L, 1986 r., 134 tys. km, 1046 ccm, biały, 20 tys. km po 
remoncie silnika, RO, do poprawek blacharskich, - 1.000 zł. Ko
żuchów, tel. 068/355-24-03
SKODA 105 L, 1987 r., 98 tys. km, 1056 ccm, beżowy, zadbany, 
rej. do 05.2002 r.^stan dobry, - 2.000 zl. Wrocław, tel. 329-32-17 
SKODA 105S, 1987 r., 1046 ccm, żółty, po wymianie pierścieni, 
łańcuszka rozrządu, RO, błacharka do małych poprawek, aktual
ny przegląd, stan dobry, - 2.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-10-54
SKODA 105 L, 1988 r., 140 tys. km, 1050 ccm, benzyna, oliwko
wy, I właściciel, hak, RO, pasy bezwł., bez korozji, przegląd do
05.2002 r., atrakc. wygląd, nowe opony, garażowany, zadbany, dużo 
nowych części, stan silnika i blacharki b. dobry, • 2.750 zl. Bobro
wice 126, tel. 068/391-33-88,0604/43-51-68 
SKODA 120L, 1988 r. stan dobry, ważny przegląd techniczny, •
2.500 zl. Jeszkowice, tel. 0605/14-80-35
SKODA 105,1988 r., 1046 ccm, benzyna, piaskowy, przegląd do
09.2001 r., stan techn. dobry, garażowany, hak, zadbany, -2.500
zł lub zamienię na Fiata. 126p. Zebrzydów 61, gm. Marcinowice,
tel. 074/858-54-63,0606/34-83-95
SKODA 105 L, 1988 r., 36 tys. km, 1100 ccm, biały, w ciągłej
eksploatacji, do wymiany progi, stan dobry, • 2.000 zł. Chojnów,
tel. 076/818-16-37,0604/57-87-42
SKODA 105 L, 1988 r., 88 tys. km, 1046 ccm, biały, I rej. w 1991
r., II właściciel, garażowany, zadbany, przegląd do 03.2002 r., po
remoncie ham., atrakc. wygląd - 3.600 zł. Jakubowo, tel.
076/818-32-67 '
SKODA 105 L, 1988 r., 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, szałwio
wy, II właściciel, hak, przegląd do 08.2001 r„ stan b. dobry, za
dbany. - 3.750 zł. Strzelin, tel. 071/392-80-62 
SKODA 120 L, 1988 r , 1200 ccm, zielony, po remoncie podwozia, 
hamulców, skrzyni biegów i układu kierowniczego w 2000 r., wer
sja niemiecka, stan b. dobry, ważny przegląd, - 3.300 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/354-49-08 
SKODA 120 LS. 1988/91 r., 100 tys. km. 1200 ccm oryg. lakier, 
zagłówki, bez wypadku, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, -
2.500 zł. Nysa, tel. 077/433-10-62,0604/68-43-18
SKODA 125 L, 1989 r.. 102 tys. km, 1174 ccm, biały, II właściciel, 
przegląd do 10.2001 r.. 5-biegowy, 4 pasy bezwładnościowe, 4 
zagłówki, nowe progi, - 2.200 zl. Wrocław, tel. 329-19-81 
SKODA 120,1989 r., 110 tys. km, 1179 ccm, zielony, po remoncie 
silnika, po lakierowaniu, garażowany, nadkola, - 2.500 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 0607/33-18-40
SKODA 120 L, 1989 r., 1200 ccm, zielona, stan b. dobry blachar
ki, po wymianie klocków ham., oleju, ręczny alarm, odcięcie za
płonu, nowy akumulator, obrotomierz, nowa kierownica, haloge
ny, tylna szyba ogrzewana, światła dzienne, dodatkowe światło 
.stop*, listwy boczne, plastikowe nadkola, RO, - 3.700 zł. Pisko- 
rzów, tel. 0605/74-73-59
SKODA 125L, 1989 r., 60 tys. km, 1174 ccm, biały, inst. gazowa 
(gwarancja), aktualny przegląd, po remoncie silnika, stan dobry, -
3.900 21. Świdnica, tel. 074/853-06-21,0606/23-53-42 
SKODA 120 L, 1989 r„ 1200 ccm, bordowy, nowe opony i progi, 
5-biegowy, tylna szyba ogrzewana, RO, 2 głośniki, • 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/365-75-26
SKODA 120 LX, 1989/90 r., 988 ccm, benzyna, beżowy, stan ide
alny, garażowany, zadbany, radio, oryginalny lakier, bez korozji, -
3.700 zl lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-46-78, 
0600/19-76-82
SKODA FAVORIT, 1989 f-., 1300 ccm, benzyna, szaroniebieski, 
szyberdach, listwy boczne, spoiler, halogeny, wycieraczka tylna, 
pokrowce, oryg. lakier, bagażnik dachowy, hak, sten dobry, - 5.200 
zl. Wałbrzych, tel. 074/664-28-47.074/841-93-96 
SKODA FAYORIT136,1989/90 r., 1300 ccm, benzyna, szary, oryg. 
lakier, szyberdach,"stan dobry, - 5.200 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-93-96
SKODA FAVORIT, 1990 r.. 1300 ccm. kolor wiśniowy, 2 właści
ciel od 7 lat, serwisowany, nowe opony, zadbany, --5.250 zl. Mir
ków. tel. 071/315-13-47
SKODA FAVORIT135L, 1991 r.. 131 tys. km. 1300 ccm. beżowy, 
stan bardzo dobry, garażowany, - 7.200 zł. Kłodzko, tel. 
074/867,16-97
SKODA FAYORIT, 1991 r.. 1300 ccm. kolor wiśniowy, inst. gazo
wa, halogeny, obrotomierz, tylna wycieraczka, listwy boczne, 
Mul-T-Lock, RM, nowe opony (na gwarancji), nowe hamulce, roz
rząd, sprzęgło, oleje i filtry, stan b. dobry, - 6.900 zł. Sobótka, tel. 
071/316-35-79,0604/40-70-05

SKODA FAVORIT136,1991 r., 104 tys. km, 1300 ccm, wiśniowy, 
nadkola, nowe amortyzatory przednie, 4 zagłówki, spoiler tylny, II 
właściciel, nowy tłumik końcowy, - 6.000 zł. Wrocław, teł. 
071/789-38-69
SKODA FAVORIT136L, 1991 r., 85 tys. km. 1300 ccm, biały, bez 
korozji, zadbany, - 7.100 zł. Wrocław, tel. 780-85-71 
O  SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm, niebieski, -

6.800 zł łub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87023261

SKODA FAVORIT135L, 1991 r., 84 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, RO, blokada kierownicy, garażowany, tylna szyba 
ogrzewana, nadkola, przegląd do 08.2001 r., stan b. dobry, za
dbany, • 6.500 zl. Nysa, tel. 077/433-36-59 
SKODA FAVORIT 135 LS, 1991 r.. 86 tys. km, 1300 ccm, bordo
wy, - 6.300 zł. Polkowice, tel. 076/845-33-08 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 90 tys. km, 1300 ccm, bordowa, prze- 
g l|frdo 11.2001 r., garażowana, - 6.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-34-82 wieczorem
SKODA FAYORIT, 1991 r., 7 tys. km, 1300 ccm. beżowy, zadba

ny, oznakowany, garażowany, konserwacja, obrotomierz, zagłów
ki z przodu i z tyłu, szyberdach, stan b. dobry, • 7.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-10-33
SKODA FAVORIT 136L, 1991 r.. 120 tys. km, 1300 ccm, bordo
wy, listwy boczne, owiewki, nowy rozrząd, elementy zawieszenia, 
opony (rachunki), RM, przegląd do 12.2001 r., bez korozji, 4 za
główki, po wymianie oleju, stan b. dobry, • 5.950 zl lub zamienię 
na Fiata Cinquecento. Wałbrzych, tel. 074/842-56-91 po godz. 19 
SKODA FAVORIT 135,1991 r., 90 tys. km, 1300 cćm. szary, 1 
rej.92r, przegląd do 02.2002r, oznakowany, • 5.500 zł. Wrocław, 
tel. 0603/58-83-99
SKODA FAVORIT135 L, 1991 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, stan dobry, 4 zagłówki, bagażnik, • 5.650 zł. Wrocław, tel. 
071/782-99-55
SKODA FAVORIT, 1991/92 r.. 70 tys. km, kolor wiśniowy, nowe 
opony, amortyzatory i akumulator, stan b. dobry, - 7.500 zł. Pie
szyce, tel. 074/836-60-22,0606/85-92-83 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 62 tys. km,-1300 ccm, szaro-nlebie- 
ski, nowy akumulator (gwarancja), 2 nowe opony (gwarancja), po 
wymianie ukł. wydechowego, bogate wyposażenie dodatkowe, -
8.000 zl. Wrocław, tel. 071/372-03-58 
O  SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, kolor mor

ski, - 8.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87022891

SKODA FAVORIT, 1992 r., 65 tys. km, 1300 ccm, Pb/, bordowy, 
nowy akumulator, nowe opony, dzielona iyłna kanapa, nowy ukł. 
wydechowy, 5-biegowy, RO, przegląd do 02.2002 r., stan b. do
bry, - 8.300 zł. Legnica, tel. 076/855-33-87 
SKODA FAYORIT, 1992 r., 74 tys.km, 1300 ccm, niebieski, 
alarm, hak, RM, - 8.000 zl. Legnica, tel. 076/721-64-51 
SKODA FAYORIT 135 LS. 1992 r.. 86 tys. km, 1300 ccm, bor
dowy, szyberdach, centralny zamek, garażowany, przegląd do
01.2002 r., stan b. dobry, - 7.500 zł. Międzylesie, tel. 
074/812-67-57,0504/96-99-36
SKODA FAVORIT135 LS, 1993 r., 80 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, bordowy, stan dobry, bez wypadku, przegląd do 03.2002 
r., dzielone tylne siedzenie, po wymianie oleju i filtrów, - 9.600 
zł. Wrocław, tel. 373-13-28 wieczorem, 0501/35-75-10

SKODĘ FAUORIT
również uszkodzoną, do poprawek 

Wrocław, tel. 0-601 71-03-50

SKODA FAVORIT LX, 1994/95 r„ 63 tys.' km. 1300 ccm, turku- 
sowy, dokumentacja, zadbany, RM, wnętrze ze Skody Eelicii, 
nadkola, listwy boczne, alarm, blokada skrzyni biegów, garażo
wany, przegląd do końca roku, - 10.800 zl. Kłodzko, tel. 
074/868-78-12,0608/39-85-49
SKODA FAVORIT 135 LX. 1994/95 r.. 58 tys. km. 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, garażowa
ny, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, - 11.000 zł. Złotniki, 
tel. 077/464-83-05
SKODA FEUCIA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, RM z panelem, aluminiowe felgi, relingi dachowe, hak,
c.z., wspomaganie, pokrowce, - 23.500 zł. Oława, tel. 
071/313-87-75.0602/44-86-10
SKODA FELICIA, 1995 r., 90 tys. km, 1300 ccm, niebieski me
talic, alum. felgi, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, kupiony 
u dilera, książka serwisowa, immobilizer, -17.000 zł. Kalisz, tel. 
062/753-59-76
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 46 tys. km, 1300 ccm, biały, ku
piony w salonie, centr. zamek, RO. stan b. dobry, -15.500 zł lub 
zamienię na inny - do 18.000 zł. Krotoszyn, teł. 062/725-01-34 
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 69 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony, stan tech. b. dobry, bez wypadku, kpi. dokumentacja, 
dodatkowe światło .stop*, listwy boczne, RM z panelem, konso
la środkowa, reg. reflektory i pasy, -15.800 zł lub zamienię na 
Skodę Favorit. Kłodzko, tel. 074/862-21-37. 647-37-50 po 
godz. 16
SKODA FELICIA, 1995 r., 66 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, listwy boczne, nowy akumulator i tłumiki, -15.800 zł. Mię
dzybórz. tel. 062/785-69-36
SKODA FELICIA, 1995 r., 50 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
stan b. dobry, Mul-T-Lock, RO. opony zimowe, -14.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-02-64
SKODA FELICIA, 1995 r., 50 tys. km, 1300 ccm kupiony w sa
lonie, RM, immobilizer, garażowany, stan b. dobry, • 14.400 zł. 
Tymowa, tel. 076/843-40-31
SKODA FEUCIA, 1995 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, II właściciel, alarm ♦ pilot, blokada Tytan-Loćk, ozna
kowany, RO, • 15.200 zl lub zamienię na Opla. Wrocław, tel. 
071/361-04-05.0503/90-51-49
SKODA FELICIA, 1995/96 r.. 62 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, blokada skrzyni biegów, poduszka pow., oznakowany, 
szyberdach, bez wypadku, kupiony w salonie, - 15.800 zł. Le
gnica, tel. 076/855-24-86
SKODA FELICIA, 1996 r., 65 tys. km, 1300 ccm, bordowy, I 
właściciel, kupiony w salonie, model z roku 1997, stan bardzo 
dobry, -17.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-17-68 
SKODA FEUCIA KOMBI. 1996 r, 77 tys. km. 1300 ccm. czer
wony, katalizator, immobilizer, I właściciel, listwy boczne, bez 
wypadku, garażowany, stan b. dobry, - 17.000 zl. Chocianów, 
tel. 076/818-59-75
SKODA FEUCIA, 1996 r., 80 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, biały, 
kupiony w salonie, możliwość sprzedaży na raty, - 15.900 zł. 
Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
SKODA FELICIA LXI, 1996 r., 59 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czeiwony, stan tech. b. dobry, garażowany, I właściciel, kpi. do
kumentacja, kupiony w kraju, immobilizer, wzmocnienie po
przeczne silnika, konsola środkowa, nadkola, listwy boczne, reg. 
reflektory i pasy, dzielona tylna kanapa, -17.000 zł lub zamienię 
na Skodę Favorit. Kłodzko, tel. 074/862-21-37,647-37-50 
SKODA FELICIA, 1996 r., 69 tys. km, 1300 ccm, niebieski me
talic, książka serwisowa, faktura zakupu, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, szyberdach, blokada skrzyni biegów, garażowany, 
RM, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, -15.200 zł. Paczków, 
tel. 077/431-73-47,0604/94-51-32 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 48 tys. km, 1300 ccm, benzy
na. srebrny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, alarm + pi
lot, blokada skrzyni biegów, immobilizer, oznakowany, serwiso
wany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry. -18.300 zł. Strzelin, tel. 
071/392-29-56.0607/71-08-02
SKODA FEUCIA KOMBI, 1997 r., 80 tys. km. 1300 ccm. MPI, 
zielony metalic, relingi dachowe, immobilizer, komplet kól zimo
wych, -17.000 zł. Opole, tel. 077/469-57-24,0607/81-80-30 
SKODA FEUCIA KOMBI LXI, 1997 r.. 145 tys. km, 1300 ccm, 
MPI, granatowy, centr. zamek, RM, serwisowany, zadbany, -
18.800 zł lub zamienię na Opla Corsę z 96/98 r. Opole, tel. 
077/457-36-80
SKODA FEUCIA LXi, 1997 r., 1300 ccm, biały, z salonu, serwi
sowany, I właściciel, pełna dokumentacja, RM, welurowa tapi
cerka, szeroka listwa, bez wypadku, garażowany, konserwacja, 
- 17.900 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-28-34, 
0606/17-03-92
SKODA FEUCIA KOMBI, 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, garażowany, przegląd do 11.2002 r., stan b. do
bry, - 18.800 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/311-70-79
SKODA FELICIA KOMBI. 1997 r., 94 tys. km, 1300 ccm, grana
towy, Tytan Lock, immobilizer, konsola środkowa, dodatkowy kpi. 
opon zimowych, stan b. dobry, • 17.400 zł. Wrocław, tel. 
0604/40-41-64
SKODA FELICIA, 1997/98 r.. 34 tys. km, 1300 ccm, LXI, czer
wony, kupiony w salonie, serwisowany, immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, stan b. dobry, garażowany, zadbany, nowy typ, -
18.500 zł. Wrocław, tel. 0501/93-37-84 
SKODA FEUCIA KOMBI, 1997/98 r., 60 tys. km, 1300 ccm, 
wtrysk, wiśniowy, stan idealny, I rejestracja 11.1997 r., garażo
wany, b. zadbany, -18.800 zl lub zamienię na tańszy. Wrocław, 
tel. 071/311-70-79
SKODA FELICIA LXI, 1997/98 r., 46 tys. km, 1300 ccm. benzy
na, bordowy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, kpi. doku
mentacja, bez wypadku, garażowany, RO, -18.500 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/815-51-46,0607/42-44-14 
SKODA FEUCIA KOMBI. 1998 r., 87 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, alarm, centr. zamek, RO, relingi, wspomaganie, ga

rażowany, serwisowany, stan b. dobry, bez wypadku. - 20.700 
zł. Wrocław, tel. 0601/50-70-28
0  SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r., 1300 ccm, biały, 

nowy model, kupiony w salonie w Polsce, serwi
sowany, I właściciel, alarm, immobilizer, RM ste
reo, stan Idealny, • 19.900 zł. „AUTO-PLUS”, Świd
nica, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01028741

SKODA FELICIA, 1998 r„ 37 tys. km, 1300 ccm, MPI, granatowy, 
kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, immobilizer, RO, 
centr. zamek, nadkola, listwy boczne, garażowany, bez wypadku, 
- 21.300 zl. Bielawa, tel. 074/833-39-70 
SKODA FELICIA LX, 1998 r.. 61 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie kier., instalacja radiowa, konsola, listwy, 
chlapacze, oznakowany, bez wypadku, stan b. dobry, - 20.800 zł. 
Legnica, tel. 076/854-53-30
SKODA FEUCIA LXI. 1998 r„ 54 tys. km, 1300 ccm. czerwony, 
kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja, alum. felgi, 
relingi dachowe, szyberdach, wykończenia w drewnie, blokada 
skrzyni biegów, listo^ boczne, dzielona tylna kanapa, bez wypad
ku, stan b. dobry, - 21.000 zl. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
SKODA FEUCIA  GLXI, 1998 r., 61 tys. km, 1300 ccm, MPi, bor
dowy metalic, centr. zamek ♦ pilot, alarm + pilot, halogeny, RM, 
kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, stan idealny, prze
gląd do 2003 r., kpi. dokumentacja, - 19.000 zł. Sobótka, tel. 
071/316-20-06
SKODA FEUCIA  KLIF, 1998 r.. 40 tys. km, 1300 ccm. LX, biel 
alpejska. I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, alum. fel
gi, halogeny, nadkola, listwy boczne, RO z RDS, • 22.500 zł. Wał
brzych. tel. 074/840-58-57,0608/10-50-87 
SKODA FELICIA, 1998 r., 54 tys. km, 1300 ccm bez wypadku, 
aluminiowe felgi, wersja Kfiff, centralny zamek, alarm, blokada 
skrzyni biegów, radio Sony + 4 głośniki JVC, halogeny, - 20.400 
zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-63
SKODA FELICIA GLX, 1998 r.. 44 tys. km. 1600 ccm, bordowy, 
serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I właściciel, kupiona w 
salonie, - 25.000 zl. Wrocław, tel. 350-83-75,0501/63-17-10 
SKODA FELICIA LXI, 1999 r., 55 tys. km, 1300 ccm. grafitowy 
metalic, centr. zamek, alarm, immobilizer, nadkola, RO Błaupunkt 
alum. felgi, zimowe opony, el. otw. szyby, poduszka pow., listwy, -
22.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-30-72 w godz. 10-18, 
0601/58-33-15
SKODA FEUCIA  LXI, 1999 r., 17 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, kupiony w salonie, I właściciel, kompletna dokumentacja, 
serwisowany, listwy boczne, listwy na progach, nadkola, immobi
lizer, 3 światło .stop*, RO panel, katalizator, stan b. dobry, - 23.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-30-40 
SKODA FEUCIA  KOMBI, 1999 r., 57 tys. km, 1300 ccm, MPi. 
ciemnozielony, model z  sierpnia, poduszka powietrzna, alarm, 
immobilizer, centr. zamek, radioodtwarzacz, halogeny, plastiko
we osłony słupków, kupiony w salonie, ł właściciel, ks. serwiso
wa, garażowany, opony zimowe, pełna dokumentacja, - 24.500 zł. 
Kalisz, tel. 062/766-69-57
SKODA FELICIA, 1999 r., 23 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, bez 
wypadku, oznakowany, alarm, immobilizer. centr. zamek, pcKlusz- 
ki pow, - 23.000 zl. Lubin, tel. 0604/11-88-45 
SKODA FEUCIA, 1999 r., 45 tys. km. 1300 ccm. MPi, niebieski,
1 właściciel, serwisowany, inst gazowa w miejscu na koło zapa
sowe, halogeny, koła zimowe, RM Philips, kpi. dokumentacja, fak
tura zakupu, pilne, - 21.000 zl. Wrodaw, tel. 0607/29-43-42, 
0609/48-97-67
SKODA FO RM AN135 LS, 1992/93 r.. 1280 ccm, bordowy, 5-bie- 
gowy, RM. halogeny, welurowa tapicerka, zadbany, kupiony w 
salonie, - 8.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-36,0605/57-95-49 
O SKODA FORMAN KOMBI, 1993 r., 1300 ccm, zie

lony, na białych tablicach - 1.700 DEM + cło lub 
na gotowo, - 6.000 zł. Gubin, tel. 0503/98-81-94, 
0600/59-13-33 87023431

SKODA OCTAVIA. 1997/98 r., 75 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
czerwony, ABS, poduszka pow., el. otwierane szyby, et. reguł, i 
podgrzewane lusterka, komputer, I właściciel, z  salonu, wspoma
ganie kier., serwisowany, alarm, garażowany, centralny zamek + 
pilot regulowana kierownica, atrakcyjny wygląd, nowe opony, •
32.000 zi. Legnica, teł. 076/856-43-42
SKODA OCTAVIA, 1998 r.. 46 tys. km, 1600 ccm, perłowograna- 
to wy, poduszka powietrzna, centr. zamek, wspomaganie, - 31.500 
zł lub zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 062/766-28-15,0602/35-13-72 
SKODA OCTAVIA SLX  KOMBI, 1998 r.. 90 tys. km, 1900 ccm, 
TDI, kolor grafitowy metalic, 5-osobowy, komputer, klimatyzacja, 
alum. felgi, krata, faktura VAT, • 47.000 zł (możl. odliczenia VAT). 
Legnica, tel. 0601/84-47-31
O SKODA OCTAVIA, 1999 r., 1600 ccm, czerwony, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, wspomaganie, ABS, poduszka pow., 
alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, stan ide
alny, - 34.900 zł. „AUTO-PLUS”, Świdnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01028811

SKODA OCTAVIA SLX, 1999 r., 28 tys. km, 1900 ccm, TDi, gra
natowy metalic, 110 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, radio z 
RDS, garażowany, pełna dokumentacja, przegląd do 10.2002 r., 
stan b. dobry, - 51.500 zł. Oława. tel. 0607/57-73-10 
SKODA OCTAVIA, 1999 r., 1600 ccm, czerwony, homologacja na 
ciężarowy, bez wypadku, • 30.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0606/22-31-50
SKODA RAPID 130,1985 1200 ccm, czerwony, stan silnika i
skrzyni biegów b. dobry, alum. felgi, lotnicze fotele, białe zegary, 
po lakierowaniu, zadbany, przegląd do 02.2002 c, - 2.200 zł. Wro
cław, tel. 071/357-99-66.0600/19-88-97 
SKODARAP1D136,1988r.. 1300 ccm 2-drzwiowy, wersja sporto
wa, alum. felgi, bez wypadku, li właśddeł w Polsce, przegląd do
12.2001 r., stan dobry, • 2.500 zł. Wrocław, tek 0602/74-50-09, 
0604/96-60-74
SKODA RAPID 136,1989 r., 1300 ccm, czerwony, lotnicze fotele,
2-drzwiowy, - 3.600 zł. Turów, gm. Żórawina, tel. 071/316-52-71

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

SUBARU
SUBARU IMPREZA 555,1996 r., 134 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
16V, turbo, niebieski, stan tech. dobry, bez wypadku, nie eksplo
atowany sportowo, dodatki OMP, 2 alarmy, atrakc. wygląd, • 55.000 
zl lub zamienię na kombi, diesla. Brzeg. tel. 0601/70-34-91 
SUBARU IMPREZA, 1998 r., 100 tys. km, 2000 ccm, turbo, nie
bieski metalik, 218 KM, elektryka, klimatyzacja, alum. felgi, -
65.000 zł. Środa Śląska, tel. 0603/07-18-70 
SUBARU IMPREZA. 1999 r.. 22 tys. km. 2000 ccm, 16V, boxer, 
pertowosrebmy, 2 pod. powietrzne, ABS, kpi. nowych kół zimo
wych, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, reduktor prędkośd 1/3, 
synchronizacja sprzęgła z hamulcem, spryskiwacze reflektorów, 
reg. kierownica i fotel kierowcy, alarm, - 58.000 zł lub zamienię na 
terenowy, TDi. Dzierżoniów, tel. 074/831-75-89 po godz. 18, 
0608/58-20-53
SUBARU JUSTY, 1988 r., 120 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 
4WD, składak, błacharka do małych poprawek, opony do wymia
ny, - 2.300 zl. Wrodaw, tel. 071/325-27-37 
SUBARU JUSTY, 1992 r., 140 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 4WD, 5-drzwiowy, automatic, ekonomiczny, katalizator, 
stan b. dobry, II właśddeł, - 9.500 zl. Wrocław, tel. 0501/40-27-77 
SUBARU JUSTY 4WD, 1996/97 r., 64 tys. km, 1300 ccm, fioleto
wy metalic, pełne wyposażenie, I właściciel w kraju, - 21.500 zł 
lub zamienię na ciągnik MTZ 82, konie. Piskorzówek, woj. wro- 
dawskie, tel. 0601/55-20-47
SUBARU LEGACY GX, 1991 r., 122 tys. km, 2200 ccm, 16V. 
benzyna, boxer, bordowy metalic, napęd na 4 koła, ABS, wspo
maganie, klimatyzacja, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. luster
ka, podgrzewane fotele przednie, alarm, centr. zamek, przegląd 
do 2002 r., reg. kierownica i fotel kierowcy, stan b. dobry, -13.500 
zl. Bolesławiec, telT075/735-13-70.0604/47-32-15 »
SUBARU LEGACY, 1996/97 r., 150 tys. km, 2000 ccm, biały, ser
wisowany, pełna elektryka, 4 WD, zimowe opony wraz z felgami, 
- 34.500 zł. Wrocław, tel. 342-58-00,0601/70-18-27 
SUBARU LEONE, 1982 r.. 1800 ccm, biały, 4 WD. zarejestrowa
ny, stan dobry, -1.350 zł. Świebodzice, tel. 074/854-28-47
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SUZUKI
SUZUKI HARUT1,1991/92 r.. 79 tys. km. 800 ccm. biały, 5-drzwio
wy, stan dobry, -5.300 zt. Oborniki Śląskie, tel. 0606/49-03-38, 

' 071/310-33-58 1 
SUZUKI MARUD, 1992 r„ 80 tys. km stan techn. dobry, • 6.800 
zl. Głogów, tel. 076/831-49-47 (k.00080)
SUZUKI MARUTł.1992 r.t 83 tys. km, 800 eon. srebmy metalic, 
RO, garażowany, stan techn. b. dobry, - 7.500 zł. Stare Strącze, 
tel. 068/356-63-21
SUZUKI MARUD, 1993/94 r., 84 tys. km. 800 ccm. zielony. 
5-drzwiowy, bez Wypadku, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 7.500 
zl lub zamienię na tańszy. Boguszów-Gorce. tel. 074/844-25-56 
SUZUKI SWIFT, 1993 r., 86 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 4-drzwio
wy. alarm * pilot, RO. stan b. dobry, - 12.800 zł. Jawor. teł. 
0608/23-76-74,0503/58-27-07

SYR EN A
SYRENA 105L CABRIO, 1977 r , czerwony, bez dachu, -1.100 zl. 
Legnica, tel. 076/85061-86,0604/47-31-57

TALBO T
TALBOT SAMBA CABRIO. 1980 r., 130 tys. km. 1400 ccm, czar
ny. alum. felgi, el. otw. szyby. RO. atrakc. wygląd. - 3.500 zł. Wro
cław. lei. 071/311-41-62,0600/62-77-07

TAW RIJA
TAWRIJA 1102,1991 r.. 115 tys. km, 1100 ccm. biały, RO PhSps, 
koła zimowe, nowy ukł. wydechowy i tarcza sprzęgła, magnetyzer 
pafiwa. -1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-29-52 
TAWRUA ZAZ, 1992 r., 116 tys. km, 1100 ccm. niebieski, - 2.500 
zl. Przemęt, tal. 065/549-62-26
TAWRUA 1992 r., 68 tys. km. biały. - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/34302-48
TAWRIJA 1992 r„ 43 tys. km, 1100 ccm, czerwony, ♦ drugi na 
częśd, - 2.300 zł. Wrodaw, teł. 071/788-77-14

TO YO TA
TOYOTA AYENSIS KOMBI, 1998 r.. 34 tys. tan. 1800 ccm. srebr
ny metalic, ełektr. otw. szyby. eł. reg. lusterka, centr. zamek ♦ 
pilot, wspomaganie, kfenatyzacja, RO. immobiiizer, reingi dacho
we. - 43.300 zł. Lubin, tel. 076/847-96-72 lub 0603/30-49-42 
TOYOTA AYENSIS. 1998 r„ 29 tys. km, 1600 ccm. I6V, jasnozie
lony metafic, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, centr. zamek, eL otw. 
szyby, eL reg. lusterka, ABS, blokada skrzyni biegów, serwisowa
ny. kupiony w Polsce, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-26-30 po 
godz. 17
TOYOTA AYENSIS SEDAN, 1998 r„ 28 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
pertowogranałowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el. otw. 
szyby, wykończenia w drewnie, centr. zamek, halogeny, weluro
wa tapicerka, hak, - 38.900 zł. Wrocław, teł. 0602/45-57-36 
TOYOTA AYENSIS, 1998 r., 40 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor
dowy metafic, fiftback, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, opony zimowe, I właściciel, bez wypadku, 
alarm; -46.000 zł. Wrodaw, teł. 0603/74-28-60 
TOYOTA CAMRY KOMBI. 1988 r.. 250 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
granatowy, bez wypadku, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
eł. reguł, lusterka, spryskiwacze reflektorów, welurowa tapicerka, 
podtotietnik. roleta, siatka bagażnika. 2 kpi. kół (lato i zima), -
11.000zł. Nowa Ruda, teł. 074/872-79-76 
TOYOTA CAMRY, 1990 r., 130 tys. km, 2000 ccm. wiśniowy me
talic. pełne wyposażenie, -10.000 zł. Leszno, tel. 0605/69-32-77 
TOYOTA CAMRY. 1992/93 r., 160 tys. km, 2200 ccm, bordowy 
metafic, zadbany, stan techniczny b. dobry, kfimatyzaqa, wspo
maganie, centralny zamek. el. otw. szyby, el. reg. lustrka, szyber
dach. tempomat. - 23.500 zl. Wrocław, teł. 0605/24-84-45 lub 
344-50-66. po 18
TOYOTA CAMRY, 1993 r„ 150 tys. km. 3000 ccm. V6. granatowy 
metafic, pełne wyposażenie oprócz skóry, kupiony w Polsce w 
salonie, serwisowany,-30.500 zł łub zamienię na inny, do 10.000 
zł. Wrocław, teł. 0602/65-75-76
O  TOYOTA CAM RY X l_  1994 r., 2200 ccm , szary me

ta lic, in sL  gazowa, k limatyzacja, AB S , pełne wy
posażenie ełektr, - 21.900 z ł lub zam ienię. Żary, 
ul. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87022921

TOYOTA CAMRY, 1994 r„ 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, szary 
metafic, blacharka do poprawek, reg. kierownica, podgrzewane 
fotele, szyba przednia i tylna ogrzewana, - 7.500 zł. Wafcrzych, 
tel 074/848-35-55
TOYOTA CAMRY, 1994 r , 2200 ccm, benzyna, zielony metalic.

ganię, kpi. opon zimowych, RO Panasonic, stań b. <Jób^ri&.9Ó0 
zl. Świebodzice, tel. 074/854-56^34*pp godz. .16 ■ ' V i  
TOYOTA CARINA E, 1994 r, kupiony w salonie, pełne wyposaże
nie, -19.900 zl. Zielona Góra, tel. 068/326-9^70 J  
TOYOTA CARINA E, 1995/., 120 tys. km, I60(f ccm. Wiśniowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 26 .000 zl Za
wady, teł. 062/730-51-93,0601/43-2954 
O  TOYOTA CARINA, 1995 r., ,1600 ccm, 16V, szary 

metalic, kupiony w śafon ie  w  Po lsce , serw isowa- 
■ ny, I w łaścic ie l, wspomaganie, centr. zamek, el. 

otw. szyby, ABS , welurowa tapicerka, stan ideał- 
ny, • 23.900 z l. „A U TO -PLU S” , Św idn ica, tel. 
074/666-60-50, 0601/85-15-55 01026821

TOYOTA CARINA 1995 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, peł
ne wyposażenie el., bez klimatyzacji, skóry, webasto, poduszka 
pow., • 27.500 z ł.gm . Głogów, lei. 076/833-14^69,0608/47-28-23 
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, 
welurowa tapicerka, radio, centr. zamek, bez tfypadku, kupiony w 
salonie, - 26.000 zl. Legnica, tel. 0601/05-59-00 
TOYOTA CARINA E, 1996 r., 75 tys. km, 1800 ccm, srebmy me
talik, ABS, 2x poduszka pow., klimatyzacja, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi, haJogeny, ełektr. otw. szyby, reg. lusterka, reflekt., 
zadbany, - 30.500 żł. Legnica, tel. 0601/84-95-78 
TOYOTA CARINA E KOMBI, 1996 r.. 97 tys. km. 1800 ccm, szary 
metalik, ABS, SRS/centralny zamek z pilotem, alarm, pełne wy
posaż. elektryczne, RO. welur, szyberdach, wersja GU, relingi, 
5x alum. felgi, kola zimowe, - 31.500 zl. Nysa, lei. 077/435-22-97, 
0604/32-78*64
TOYOTA CARINA 1996 r., 150 tys. km, 1587 ccm, bordowy, alum. 
felgi, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., centr. 
zamek, garażowany, I właściciel, - 27.000 zl. Wrocław, tel. 
0602/24-8893
TOYOTA CARINA KOMBI, 1996/97 r., 97 tys. km, 2000 ccm, tur
bo D, pertowobiały, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, klimatyzacja, el. otw. szyby x4, ABS, relingi dachowe, roleta 
bagażnika, w kraju od tygodnia, bez wypadku, stan b. dobry, -
32.500 zl. Sobótka, teł. 0602/55-43-77 
TOYOTA CARINA E. 1997 r.. 96 tys. km, 2000 ccm. turbo D. srebr
ny metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., pełne wyposaże
nie eł., alum. felgi, halogeny, RM, welurowa tapicerka, reg. kie
rownica, centr. zamek, alarm, garażowany, - 37.500 zł. Kudowa 
Zdrój, tel. 074/866-28-67,0601/83-91-73 
TOYOTA CEUCA  1989/96 r., 168 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, alum. felgi, alarm, el. reg. lusterka, wspomaganie, nowy 
akumulator, ciemne szyby, - 9.900 zl. Głogów, tel. 0605/33-86-68 
TOYOTA CEUCA 1990/91 r., 2000 ccm, 16V, czerwony, klimaty
zacja, alarm, alum. felgi BBS 16* (skręcane). ABS, lotka tylna, 
wszystkie el. dodatki, stan b. dobry, RM+CD, drugi komplet felg 
ałuminiowych, przyciemniane szyby, reg. kierownica, • 18.900 zl 
lub zamienię na busa, możliwa dopłata. Wrocław, tel 071/353-62-78, 
0603/0681-58
TOYOTA CEUCA 1991 r., 148 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie, eł. reg. lusterka, szyberdach, RO. stan b. dobry. -
19.800 zł. Złotoryja, lei. 076/878-35-81 
O  TOYOTA C EU CA , 1996 r. sprowadzony w  całości, 

stan idealny, atrakcyjny wygląd, pełne wyposaże
nie elektr., alarm, alum. felgi, RM Kenwood + 6 gło
śników, przyciemnione szyby, komplet opon zimo
w ych , ha log eny , - 39.000 zł. W rocław , te l. 
0602/29-66-63 02022241

TOYOTA CEUCA 1997 r., 56 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy, 
wszystkie eł. dodatki, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaga
nie, alum. felgi, koła zimowe, immobózer, - 39.000 zł. Nysa, teł. 
077/435-97-12,0603/25-92-31
TOYOTA COROLLA KOMBI. 1600 ccm. 16V 4WD, - 9.600 zl lub 
zamienię, może być uszkodzony. Stęszew, tel. 061/813-47-02 
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1985 r., 220 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
grafitowy, sportowy, 5-biegowy, - 2.800 zl. Jelenia Góra. tel. 
075/753-24-70
TOYOTA COROLLA. 1986 r., 220 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy. ekonomizer, nowe tylne amortyzatory, - 5.300 zł. 
Lubin, tel. 0601/88-12-02
TOYOTA COROLLA 1987 r.,,160.tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
stan dobry, • 6200 zł. Jasień, tel. 068/371-08-70 
TOYOTA COROLLA 1987 r„ 190 tys. km, 1900 ccm, diesel, beżo
wy metafic, kupiony w salonie, nowy akumulator (gwarancja), stan 
dobry, - 7.000 zL Legnica. teL 076/852-24-77 
TOYOTA COROLLA 1987/96 r.. 174 tys. km. 1600 ccm. 16V, kolor 
grafitowy metafic, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, reg. kierow
nica, reguł. wys. mocowania pasów, dzielone tylne siedzenia, 5-bie
gowy, katalizator, hak, przegląd do 2002 r., po wymianie pasków, 
klocków i oleju, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 8.500 zł. Wro
cław, lei. 071/787-38-90
TOYOTĄ COROLLA SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, diesel, srebmy 
metalic, stan dobry, - 9.900 zl. Legnica, tel. 0604/51-41-74 
TOYOTA COROLLA 1988 r., 170 tys. km, 1300 ccm. 12V, srebmy 
metafic, kpi. dokumentacja, serwisowany, RM, 5-biegowy, nowy 
wydech.-9.800 zl. Wafcrzych. tel. 074/844-92-99 
TOYOTA COROLLA 1988 r. na białych tablicach • 500 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0602/29-31-71 .
TOYOTA COROLLA 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, kpł. dokumentacja, garażowany, nowe amortyzatory i klocki 
hamulcowe, szyberdach, atrakc. wygląd, - 7.500 zl. Kamienica Ny
ska, tel. 077/431-73-46,0604/90-21-21 
TOYOTA COROLLA .1989 r., 95 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, wszystkie el. 
dodatki, radio, wspomaganie, stan idealny, na białych tablicach -
1.400 DEM. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 19891, 143 tys. km, 1300 ccm. 12V.

części 
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JAPOŃSKICH
• filtry oleju, powietrza, paliwa
• świece Iskrowe DENSO
• klocki, szczęki hamulcowe -
• paski rozrządu, klinowe
• napinacze, rolki
• części silnikowe, końcówki wtrysku
• elementy układu kierowniczego 

i zawieszenia
• amortyzatory Kayaba
• pióra wycieraczek
• inne części...

M ADE IN JAPAN
PROWADZIMY SPRZEDAŻ WYSYŁKOWĄ

Wrocław, ul. Lwowska 29 
pon.- p t  9.00-17.00, sob. 9.00-13.00 

tel. 071/332-51-12 
0601/7929 97 OP991!

O TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1400 ccm, błękitny 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 
stan b. dobry, - 15.900 zl lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023301

TOYOTA COROLLA 1992 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, 
ABS, wspomaganie, -14.600 zł lub zamienię, (możliwe raty przez 
komis). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
TOYOTA COROLLA 1992/93 r., 1600 ccm, 16V, beżowy meta
lic, el. reg. lusterka, el. otwierany szyberdach, wspomaganie, po
duszka powietrzan, el. reg. reflektory, alarm + pilot, centr. zamek,
• 17.000 zł. Kamienna Góra, tel. 074/880-30-85,0604/25-52-41 
TOYOTA COROLLA 1992/95 r., 1300 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, -12.000 zł. Wrocław, tel. 324-92-94,0501/14-79-21 
TOYOTA COROLLA GLI, 1993 r., 200 tys. km, 1600 ccm, błękit
ny metalic, liftback, kupiony w salonie, serwisowany, garażowa
ny, alarm, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, el. otw. szyby, 
RM+ 4 głośniki, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, •
18.500 zł. Bardo. tel. 074/817-12-43 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1993 r., 123 tys. km. 1300 ccm, 
wtrysk, czerwony, zadbany, garażowany, atrakc. wygląd, wspo
maganie, centr. zamek, relingi dachowe, roleta, stan techn. b. 
dobry, -15.900 zł. Bogu6ZÓw-Gorce. tel. 0601/75-59-75 
TOYOTA COROLLA, 1993 r„ 180 tys. km, 1400 ccm, 16V, kolor 
grafitowy, wspomaganie, radio, 5-drzwiowy, - 17.000 zł lub za
mienię. Kępno, tel. 062/791-15-78 
TOYOTA COROLLA XL|, 1993 r., 1400 ccm, zielony metafic, au
tomatic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., el. 
reg. reflektory, RM, - 17.500 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/733-65-62 wieczorem
TOYOTA COROLLA, 1994 r.. 130 tys. km, 1400 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, immobiiizer, reg. kierownića, el. 
reg. reflektory, RM, reguł. wys. mocowania pasów, dzielona i rozkl. 
tylna kanapa, I właściciel, stan idealny, • 13.600 zł lub zamienię. 
Strzelin, teł. 071/392-06-55,0503/84-98-70 
TOYOTA COROLLA 1994 r., 180 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
piaskowy metalic, 5-drzwiowy, inst. gazowa, szyberdach, centr. 
Zamek, wspomaganie, poduszki pow., kupiony w salonie, serwi
sowany, - 23.500 zł. Pisarzowice, tel. 077/412-65-09 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1995 r . 118 tys. km, 1400 ccm, 
16V, zielony metalic, kupiony w salonie, alarm, centralny zamek, 
blokada, radioodtwarzacz Panasonic, zimowe opony z felgami, 
rózkl. kanapa, stan idealny,' - 22.000 żł. Wrocław, tel. 
071/352-30-11,0604/17-36-18
TOYOTA COROLLA 1996 r., 141 tys. km, 2000 ccm, diesel, srebr
ny metalic, centr. zamek, elektr. otw. szyby, poduszka pow., RO, 
alum. felgi, 3-drzwiowy, welur, - 22.700 zł. Roszkowo 62, teł. 
065/547-51-95 . ~
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1996 r.. 89 tys. km. 1400 ccm, 16V, 
pertowogranatowy metalic, kupiony w salonie, beż wypadku, cen
tralny zamek + pilot, alarm, immobiiizer, radioodtwarzacz, el. reg. 
reflektory, serwisowany, garażowany, stan idealny, • 21.500 zl. 
Kłodzko, teł. 074/647-28-46
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1996 r., 198 tys.- km, 130Ó ccm, 16V, f 
biały, wersja japońska, centr. zamek, oznakowany, immobiiizer, 
Beal look, 2 komplety opon. radip Sony z CD, kupiony w salonie, 
bez wypadku, serwisowany w ASO,.- 22.000 zł. Opole, tel. 
077/442=68-26,0607/16-68-51 .

‘ TOYOTA COROLLA 1997 r„ 91 tys. km. t600 ccrTf, 16V, sróbmy 
metalic, kupiony w kraju, ABS, wspomaganie, alum. felgi, alarm, 
bez wypadku, centr. zamek, el. otw. szyby, immobiiizer, kompu
ter, RO, książka serwisowa, garażowany, stan idealny, • 32.500 
zł. Gliwice, tel. 032/238-86-65
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1997 r., 1400 ccm, 16V, biały, stan 
b. dobry, bez wypadku, kupiony w Polsce, wspomaganie, centr. 
zamek, immobiiizer, blokada skrzyni biegów, RM, -24.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Paczków, tel. 077/431-73-96,0600/20^12-07

metalic, 8-osóbowy, pełne wyposażenie elektr., centr. zamek, kli
matyzacja. lodówka, - 3b.000żł.Zduńy. tel.062/721-58-01’ 
TOYOTA STARLET, 1985 r., 1300 ccm.4-suw. grafitowy metalic, 
stan dobry, - 5.000 zł,, Gogolin,'tel. 077/466-92-69 . %
TÓYOtA STARLET, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, koior grafitowy, 
na białych tablicach - 11100 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
TOYOTA STARLET, 1989/90 r., 118 tys. km, 100Ó.ccm, kolor gra
fitowy metalic, sprowadzony w 97 r., kpi. dokumentacja, ekonomi
zer, RM, dzielona tylna kanapa, hak, nowe opony, garażowany, 
stan idealny, - 8.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, * 
0601/67-73-07
TOYOTA STARLET SKŁADAK, 1989/91 r„ 180 tys, km, 1000 ccm, 
12V, czerwony, centr. zamek, radio, - 6.000 żl. Korzeniów, tel. 
062/751-74-13,0608/11-11-51
TOYOTA STARLET XU, 1990 r. 210 tys. km, 1300 ccm, wtrysk. 
Pb/, kolor wiśniowy metalic, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, 
RO Opel, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 0608/51-95-82,071/348-97-66 
TOYOTA STARLET, 1991 r., 98 tys. km, 1000 ccm, 12V, czerwo
na, 3-drzwiowa, I właściciel od 1996 r., kompletna dokumentacja,
-10.500 zl. Wrocław, tel. 366-11-24,0604/47-00-69 
TOYOTA STARLET, 1996 r., 65 tys. km, 1300 ccm, 16V, czerwo
ny, poduszka pow. kierowcy, el. reg. reflektory, I właściciel w kra
ju, - .18.800 zf. Lubin, tel. 076/844-45-61 
TOYOTA STARLET, 1998 r., 18 tys. km, 1300 ccm, 16V, srebmy 
metalic, model z listopada, el. otw. szyby, wspomaganie, c. za
mek, szyberdach, 5-drzwiowy, kś; serwisowa, - 24.900 zł. Kalisz, 
tel. 062/769-23-49,0501/70-09-90 
TOYOTA SUPRA 1987 r., .160 lys. km, 3000 ćcm, turbo, wiśnio
wy metalic, pełne wyposażenie, aluminiowe felgi 16*. zadbany, 
stan b. dobry, wersja amerykańska, -14.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/761-02-26,0606/63-97-98
TOYOTA SUPRA, 1990 r., 219 tys. km, 3000 ccm, Ti 240 KM, 
perłowoczamy, klimatyzacja, pełne wyp. elektr., centr. zamek, 
wspomaganie, ABS, alum. felgi, radioodtwarzacz, dach .Targa', 
komputer, serwisowany, stan b. dobry, pełna dokumentacja, -
22.900 zł lub zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 0601/76-49-77 
TOYOTA SUPRA, 1995 r., 155 tys. km. 3000 ccm, 24V 350PS, 
skóra, klimatyzacja, pełna elektryka, ściągany dach, webasto, 2 
poduszki, sprowadzony w całości, stan idealny, TWIN TURBO, -
68.000 zł. Wrocław, tel. 0502/19-12-94

TR ABAN T
TRABANT KOMBI 601S, 1971 r., 20 tys. km, 600 ccm. biały, kon
serwowany, składak z 1982 r., kpi. opon, dużo różnych części, 
brak przeglądu, zarejestrowany, stan dobry, - 500 zl. Świebodzi
ce, tel. 074/854-50-91
TRABANT 601,1984 r., 600 ccm, zielony, w ciągłej eksploatacji, 
rejestracja do 12.2001 r, - 700 zł. Lubin, tel, 076/846-96-69 po 
godz. 20
TRABANT 601,1985 r., 25 tys. km, 594 ccm, biały, -500 zł: Wro
cław, tel. 071/343-13-19
TRABANT 600 KOMBI; 1987 r.. 60 tys. km, 600 ccm. benzyna, 
niebieski, na zachodnich tablicach, - 750 zl: Piotrowice, tel. 
0604/07-98-31
TRABANT 601 S, 1989 r., 89 tys. km, 600 ccm, beżowy do na
prawy hamulce, przegląd do sierpnia 2001 r, - 700 zł., tel. 
0604/93-74-52
TRABANT 601,1989 r., 2-suw, kremowy, tylna szyba ogrzewana, 
stan dobry, + drugi na części, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-10-01,0600/55-55-94
TRABANT 601,1989 r., niebieski, części zapasowe, -1.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-31-08
TRABANT POLO, 1992 r., 79 tys. km, 1043 ccm, kość słoniowa, 
silnik Polo, garażowany, kupiony w salonie, - 4.200 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-80

VOLVO
VOLVO 244 GL. 1981 r.. 170 tys. km, 2100 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, hak, alarm, 2 koła zimowe, stan dobry, - 5.500 zł. Wro
cław, tel. 071/784-67-36
VOLVO 244 KOMBI, 1982 r., 2400 ccm, diesel, biały, oryginalny 
lakier, wspomaganie kier., 5-biegowy, hak, szyberdach, RO, za
dbany, stan idealny. - 8.700 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-33-43
VOLVO 340 ŚEDAN, 1985 r., 1600 ccm, diesel, szafy metalic,
4-drzwiowy, po wymianie progów, pierścieni i pompy wtryskowej, , 
alum. felgi, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 5.000 zl. Wro
cław, teł. 071/785-54-51 po godz. i  8 
YOLYO 340,1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, seledynowy, 
po wymianie tarcz hamulcowych, alternatora, końcówek wtrysku, - 
stan dobry, • 6.300 zl lub zamienię ha inny o mniejszej pojemno
ści. Oława, teł. 071/313-87-46
VOLVO 340,1987 r., 200 tys. km, 1500 ćcm, diesel, szary meta
lic, stan dobry, - 5.500 żł.. Wiązów; tel. 071/393*14-19, 
0503/31-00-92
YOLYO 340 SEDAN,1989 r., 94 tys. km,.16.bb cctn, diesel, fiole
towy metalic, po remoncie blacharki. 5-biegowy, 4%zwiowy, hak 
hol., welurowa tapicerka, 4 zagłówki, alum. felgi, szyberdach, ha
logeny, centr. zamek, kupiony w salonie, garażowany, stan techn. 
b. dobry, - 9.500 zl. Bolesławiec, tel. 0602/25-86-03 '
YOLYO 340; 1989 r.t 89 łys: km, 1400 ccm, benzyna, biały, centr. 
zamek, 4-drzwiowy, szyberdach, w kraju od miesiąca,-automatic, 
bez wypadku, oryg. lakier, bez korozji, RM + CD, zadbany, stan

.YOLYO 460 GL, 1991 r., 178 tys. knrr. 1800 ccm, biały, bogate 
wyposażenie, skóra, -11.000 zl. Nysa, tel. 077/435720-02 
VOLVO 460 GL, 1993 r.,'133 tys. km, 2000 cciń, Wtrysk, granato
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach* alum. felgi, 
wszystkie el. dodatki, spoiler ze światłem .stop*, kpł. dokumenta
cja; RM, zadbany, - 12.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-64-74. 
0607/21-17-23
VOLVO 460,1995 r., 108 tys.' km, 1900 ccm, bordowy, immobiii
zer, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, alarm, oznako
wany, reg. kierownica, RO i CD, poduszka, ABS, wspomaganie, 
skóra, fotele welur, nowe amortyzatory, udokum. pochodzenie, 
garażowany, zimowe opony, - 24.000 zł. Bielawa, tel. 
074/646-40-41
VOLVO 740 D, 1988 r., 2400 ccm, bordowy metalic, spoiler, pełne 
wyposażenie elektr., wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, -
15.500 zł. Strzałkowo, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
VOLVO 740,1990 r., 300 tys. km, 2400 ccm, TDI, zielony metalik, 
wspomaganie, centralny zamek, elektr. otw. szyby, podgrz. fotele, 
hak, • 18.500 zl. Lublin, tel. 0603/76-61-25 
VOLVO 740,1990 r., 195 tys. km, 2400 ccm, TD, granatowy me
talic, model przejściowy, przód od modelu 940, stan b. dobry, -
14.700 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0601/29-00-10 
VOLVO 850 GLT, 1993 r., 143 tys. km, 2400 ccm, 20V, zielony 
metalic, automatic, pełne wyposażenie, ABS, traes, podgrz. fote
le, klimatyzacja, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 29.000 zL Poznań,. 
tel. 0502/32-12-92
YOLYO 850,1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm, 20V, zielony metalic. 
poduszka, ABS, el.szyby i lusterka. RO, kładzione siedzenia, reg. 
kierownica, komplet dokumentów, • 29.900 zl. Wrocław, (el. 
348-74-08,0604/47-50-66
VOLVO 850 KOMBI, 1995 r„ 105 tys. km.20.00 ccm, DOHC, gra
natowy, ABS, poduszki pow., centr. zamek, alarm, szyberdach, 
relingi dachowe, radio, - 42.500 zl lub zamienię. Legnica, tel. 
0604/51-41-74
VOLVO 940 KOMBI GL, 1991 r., 159 tys. km I właściciel, dodatki, 
stan b. dobry, - 25.000 zł. Legnica, tel. 0602/36-22-49 
VOLVO 960,1991 r., 3000 ccm, 24V, złoty metalic, inst. gazowa, 
szyberdach, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 24.000 zł. Polkowi
ce, tel. 0606/63-28-29
VOLVO S80,1999/00 r.p 22 tys. km, 2400 ccm, czarny, skórzana 
tapicerka, alum. felgi, 6 pod. powielanych, pełne wyposażenie, -
129.000 zł. Lubin. teł. 0601/58-52-73 
VOLVO V40,1996 r., 72 lys. km, 1800 ccm, 16V, czarny metalic, 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, welurowo-skórzana tapicerka, relingi da
chowe, roleta. - 45.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-17-99, 
0601/40-91-00
VOLVO V40,1997 r, 91 tys. km, 2000 ccm, 16V, wtrysk, granato
wy metalic, pełne wyposażenie elektr., ABS, oryginalna instalacja 
gazowa, RM, skóra, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, tempomat, 
stan b. dobry, - 45.500 żł w rozliczeniu samochód do 15.000 zl. 
Kalisz, tel. 062/765-30-47,0604/97-87-38 
VOLVO Y40,1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDi. kolor grafitowy, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki • 12.000 
DEM. Wschowa, tel. 065/540-15-63,0605/66-14-49 
VOLVO V40 KOMBI, 1998 r.. 57 tys. km, 1800 ccm, 16V, perłowo
czamy. skóra, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, 4 poduszki powietrz
ne, ABS, pełna dokumentacja, stan idealny, - 47.000 zl. Mysłako
wice, tel. 075/643-94-44,0502/55-70-51 
VOLVO V40 T4,1998 r., 23 tys. km, 1900 ccm, turbo, 200 KM. 
czamy metalic, obniżony, I właściciel, pełne wyposażenie, - 59.000 
zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0602/80-01

vw
O AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody - na nowych zasadach. Oferta (ok. 
800 aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl. Co 
tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
cław, teł. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 
01026941

VW BORA, 1999 r., 37 tys. km, 1600 ccm. benzyna, zielony meta
lic, bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, eksploatacja w 
Niemczech, el. otw. szyby, ABS, 2 pod. pow., RO, system nagła
śniający. kpł. dokumentacja, serwisowany, • 50.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0608/70-24-18
VW BORA, 1999/., 38 tys. km, 2000 ccm, 115 KM, srebmy meta
lic, 4 poduszki powietrzne, komputer, klimatyzacja, ABS, 4  el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka ,-okleina drewnianą, alum. felgi, c. zamek + 
pilot, radioodtwarzacz, zestaw głośno mówiący .Nokia”, - 51.500 
zł. Kalisz, tel. 062/767-10-68 po godz. 15,0602/22-94-27 
VW BORA 1999 r„ 5 tys. km, 2400 ccm, V5, srebrny, pełne wy
posażenie, - 70.Ó00z|. Wrocław, tel. 0607/83-06-60"
VW BORA, 1999/00 r, 23 tys. km, 1600 ccm. benzyna, pertowo- 
niebieski, ABS, 2 pod. powietrzne, el.otw. szyby przednie, wspo
maganie, alarm, blokadą Skrzyhi biegów Dipol, centr.,zamek, beż 
wypadku, kupiony w salonie, - 49.500 żł, Żary, tel. 0600/34-34-76 
VW CORRADO, 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, czerwony, G-60; 
alum. felgi, el. otw. szyby.eł. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, 
spoiler, centralny zamek, wspórh. kierownicy, ABS, alarm, -15.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-04-01 
VW CORRADO G-60,1980/90 r., 137 tys: km. 1800 ćcm, malino
wy metalic, ABS, alarm, aluminiowe felgi, komputer, el. reguł, lu
sterka, el. szyberdach, centralny zamek, spoiler, sportowe dodat
ki, serwisowany, pełna dokumentacja, -16.900 zł łub zamienię na 
VW Golfa. Audi. Kamienna Góra, lei. 0602/59-57-54 
VW CORRADO G-60,1990 r., 1800 ccm, czamy, ABS, centr. za-

TOYOTA - SERWIS AUT JAPOŃSKICH WROCŁAW, ui. OKÓLNA 10, tel. 341-50-79, 0501 465-601.

automatic, popielata skóra, kfimatyzacja, 2 pod. powietrzne, oryg. 
RO+CO, wersja amerykańska, pełne wyposażenie elektr, - 28.500 
zŁ Wrocław, teł. 0605/33-09-00
TOYOTA CAMRY. 1995 r„ 120 tys. tan, 2200 ccm, benzyna, per
łowy metalic, ABS. kfimatyzacja, pełne wyposażenie eł., tempo
mat, centr. zamek, alarm, poduszka pow.. wspomaganie i reg. kie
rownicy. automatic. stan idealny, - 33.500 zl. Czamy Bór, tel. 
074/845-03-63
TOYOTA CARINA II. 1985 r.. 2000 ccm, diesel, złoty metafic, 
wspomaganie kier, - 6.100 zł. Szewce, tel. 0605/36-30-47, woj. 
wrocławskie
TOYOTA CARINA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, 12V, biały, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach. - 2.000 zł. Zgo
rzelec, teł. 0605/31-14-11
TOYOTA CARINA KOMBI. 1989/97 r., 151 tys. tan. 1600 ccm. 
benzyna, czerwony metafic. inst. gazowa, refingi dachowe, hak, 
RO. centr. zamek, dzielona tylna kanapa, zadbany, stan dobry, -
10.500 zł. Wołów. lei. 071/38949-95 
TOYOTA CARINA II. 1990 r.. 203 tys. km. 1600 ccm. 16V. szary 
metafic, sedan. wspomaganie kier.. 5-biegowy. sprowadzony w 
całośd, eł. reg. reflektory, nowe amortyzatory, ekonomiczny, za
dbany, stan dobry, - 9.500 zt. Żary, teł. 068/374-97-24 po godz. 17 
TOYOTA CARINA II. 1991 r„ 149 tys. tan, 2000 ccm, ̂ .grafito
wy metafic, pełne wyposażenie elektryczne, stan b. dobry, -13.000 
zł lub zamienię na inny, do 18.000 zl. Jelenia Góra. tel. 
0502/39-33-63
TOYOTA CARINA 11 GU. 1991 r.. 2000 ccm, bordowy metafic.
4-drzwiowy, welurowa tapicerka, el. reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, wspomaganie kier., skórzana kierownica, centralny zamek, 
hak, RM, -13.900 zł. Wrocław, lei. 071/354-34-09,0604/81-36-85 
TOYOTA CARINA E. 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
śfiwkowy, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, centralny zamek 
♦ pfloł, -19.000 zł łub zamienię na Opla Fronterę, Nissana Terra- 
no II. 1995 r. Głogów, teł. 076/83337-65.0604/81-01-55 
TOYOTA CARINA 1993 r . 128 tys. tan. 1600 ccm. benzyna, bia
ły. autoałarm, RO. centr. zamek. eL otw. szyby, -18.000 zł lub 
zamienię na Toyotę Avensis. Oleśnica, tel. 071/398-11-86, 
0601/92-13-70
TOYOTA CARINA E, 1993 r„ 1600 ccm. 105 tys. km. biały, serwi
sowany. stan b. dobry, - 21.500 z i  Wrocław, teł. 0501/465-601 
TOYOTA CARINA E KOMBI. 1993 r.. 2000 ccm. brązowy meta
fic, automatic, eł. otw. szyby. eL reg. lusterka, ABS, - 22.000 zł. 
Wrocław, teł. 0606/43-31-10
TOYOTA CARINA E. 1993/94 r., 185 tys. tan, 1600 ccm, benzy
na, ciemnozieiony metafic, alarm, el. otw. szyby, hak, inst gazo
wa, - 20.000 zł. Jelenia Góra. leL 075/764-7847,0601/72-99-51 
TOYOTA CARINA E. 1993/94 r.. 1600 ccm, 16V, granatowy. ABS. 
wspomaganie, alarm, CD na 6 płyt nowe sprzęgło, paski, opony, 
stan b. dobry. -18.200 zł. Wafcrzych, teł. 0604/54-71-05 
TOYOTA CARINA 1994 r.. 135 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielo
ny metafic, 5-drzwiowy, immobizer, alarm. alum. felgi, wspoma-

srebmy metafic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, immobi
iizer, • 10.400 zl łub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58 
TOYOTA COROLLA 1989 r., 148 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
szary metalic, stan b. dobry. 5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumen
tacja, szyberdach, atrakc. wygląd, - 9.000 zł. Sitno, gm. Ścinawa, . 
tel. 076/843-27-73
TOYOTA COROLLA 1989 r., 1600 ccm, czerwony, liftback, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, oznakowany, - 7.400 zł. Wrodaw, tel. 0502/31-64-28 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1990 r., 1300 ccm, srebmy, RO. eko
nomizer, 5-biegowy, • 10.800 zl lub zamienię. Kluczbork, tel. 
077/41842-67
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1990 r., 240 tys. km, 1800 ccm, die
sel. biały. RO i 4 głośniki, blokady, konserwacja, oznakowany, 3 
.stop', bez wypadku, udokum. pochodzenie, -12.500 zł. Chojnów, 
teł. 0606/43-284)3
TOYOTA COROLLA 1990 r., 1300 ccm, grafitowy metafic, szyber
dach, -10.500 zł. Leszno, tel. 065/533-84-84,0605/4049-92 
TOYOTA COROLLA 1990 r., 150 tys. km. 1600 ccm. 16V, czarny 
metafic. spoiery.eł. reguł, lusterka, el. reguł, reflektory, centralny 
zamek + pHot, alarm, ekonomizer, kubełkowe fotele, welurowa tapi
cerka, szyberdach, - 9.800 zl. Wrocław, tel. 0601/57-69-95 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, grafitowy 
metafic, stan b. dobry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, zadbany,
- 9.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1991 r., 169 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
szary metafic, szyberdach, 2 komplety opon, RO z RDS, akumula
tor na gwarancji, hak hol., RO ♦ RDS, przegląd do 04.2002 r, • 
11200 zł. Opole. tel. 077/454-79-07 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czerwony, kupiony w kraju, stan b. dobry. RM. -13.600 zl. Ry
dzyna, teł. 065/538-88-37 -
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r., 1300 ccm, 12V, kolor stalo
wy metafic, stan dobry, -11.900 zl. Legnica, tel. 0604/5141-74 
TOYOTA COROLLA UFTBACK, 1991 r., 124 tys. km. 1300 ccm. 
12V, biały, 5-drzwiowy. 75 KM, ekonomizer, garażowany, 2 komple
ty opon. stanb. dobry, • 11.000 zł lub zamienię na nowszy. Leszno, 
tel. 065/527-00-57
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 125 tys. km. 1300 ccm. 12V, szary 
metafic, 5-drzwiowy, eł. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, kpi. 
dokumentacja, • 11.800 zł lub zamienię na Daewoo Tico, Matiz. 
Wafcrzych, lei. 0604/34-9301
TOYOTA COROLLA, 1992 r„ 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, wspomaganie, reg. kierownica, eł. reg. reflektory, hak, dzie
lona tylna kanapa, -12.800 zł. Ścinawa, tel. 0607/45-51-17 
O  TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1400 ccm, 16V, czer

wony, nowy model, alarm, Mul-T-Lock, centr. za
mek, RM stereo, stan idealny, • 15.900 zł. Świdni
ca, tel. 074/666-60-50,0601/85-15-55 01028851

TOYOTA COROLLA, 1997 r„ 60 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, wspomaga
nie, c. zamek, el. otw. szyby, poduszka powietrzna, alarm, RM, 
welur, możliwość sprzedalży na raty, - 24.900 zł lub zamiana na 
tańszy. Syców, tel. 062/785-35-03,062/786-90-05 
TOYOTA COROLLA, t998>., 23 tys. km, 1400 ccm, 16V, fioleto
wy. wspomaganie, 5-drzwiowy, kfimatyzacja^ABS, el. reg. luster
ka. el. otw. szyby, centr. zamek, - 32.700 zł lub zamienię. Ostrów 
Wlkp,, tel. 0606/25-80-65 -
TOYOTA COROLLA, 1998 r.. 30 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie, centr. za
mek .+ pilot, alum. felgi, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, stan b. 
dobry, - 29.000 zl. Strzelin, tel. 071/392-0049 
TOYOTA COROLLA. 1998 r., 53 tys. km, 1400 ccm, 16 V, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, z salonu, wspomaganie, poduszka, centr. 
zamek, bez wypadku, alarm, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, -
31.000 zł. Wrocław, teł. 071/321-93-02,0603/88-05-30 
TOYOTA COROLLA 1998 r., 40 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, liftback, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, na gwarancji ABS, 
wspomaganie, reg. kierownica, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
centr. zamek, alarm + pilot, spoiler, - 32.900 zł. Wrocław, tel. 
071/372-96-96,0601/89-92-92
TOYOTA COROLLA, 1999 r., 6 tys. km, 1400 ccm, 16V, granato
wy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, im
mobiiizer, welurowa tapicerka, - 31.500 zl. Chojnów, tel. 
076/818-71-35,0604/24-54-22
O  TOYOTA PICNIC, 1999 r., 37 tys. km, niebieski 

metalic, inst gazowa, ABS, centralny zamek ♦ pi
lot, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, hak, 

. kpi. opon zimowych Kleberg (nowych), • 52.000 
zł.., tel. 061/442-40-39 03002841 

TOYOTA PREYIA MINI VAN, 1990 r., 2400 ccm, brązowy meta
lic, 8 miejsc siedzących, wspomaganie, 2 el. otw. szyberdachy, c. 
zamek; alum. felgi, welur, przydemniane i uchylne szyby, 5-bie
gowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pełna dokumentacja, możli
wość sprzedaży na raty, - 22.800 zł. Bralin, teł. 062/781-29-65 w 
godz. 9-18,0603/13-97-64
TOYOTA PREVIAVAN, 1990/91 r., 220 tys. km, 2400 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, serwo, centr. 
zamek, el. otw. szyby, 2 x szyberdachy, welurowa tapicerka, 8-oso- 
bowy, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 22.800 zl lub za
mienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
TOYOTA PREYIA 1993 r.. 171 tys. km. 2500 ccm, grafitowy 
metalic, RO, 5-biegowy, 2 szyberdachy, wspomaganie kier., centr. 
zamek, et. reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer pokładowy, alarm, 
sprowadzony w całośd, kpi. dokumentacja, 7 osób lub 450 kg, 
garażowany, • 30.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/87248-59, 
074/872-21-30 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem -AG0192 www.autogielda.com.pl)
TOYOTA PREYIA VAN, 1993 r., 200 tys. km. 2400 ccm, morski

idealny, zwolniony z opłaty skarbowej, • 8.500 zł. Lubin, tel. 
076/842-62-02,0604/14-75-93
YOLYO 340 GL, 1989 r., 84 tys. km, 1700 ccm, beżowy metalic, 
centr. żamek, nowy. ukł. hamulcowy, całoroczne opony, stan bla
charki idealny, na białych tablicach, - 2.100 zł. Szklarska Poręba, 
tel. 075/71747-06
YOLYO 340 DL, 199Qr.; 103 tys. km. 1400 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, szyberdach, nowe opony, centralny zamek, nowy akumu
lator, garażowany, stan b. dobry, - 9.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/7824749
VOLVO 343,1985 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
stan b. dobry, • 2.500 zl. Legnica, tel. 0605/85-58-00 ’
YOLYO 343 DL, 1988 r., 95 tys. km, 1700 ccm, benzyna, czerwo
ny, instalacja gazowa, kupiony w salonie w 1991 roku, zadbany, •
8.000 zł lub zamiana na większy (Volvo 740 lub 760). Kalisz, tel. 
062/76643-22 po godz. 16
VOLVO 360 GLT, 1988 r., 115 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, antracy
towy, 5-drzwiowy, 115 KM, stan techniczny dobry, -1.800 zi. Dzier
żoniów, tel. 0606/42-34-87
VOLVO 440,1989 r., 150 tys. km,'1700 ccm, turbo, biały, alum. 
felgi, RM, halogeny, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, hak, za
dbany, stan b. dobry, - 13.000 zl. Lubin, tel. 076/846*29-96. 
0604/89-80-29 *
YOLYO 440,1990 r., 1700 ccm, demnozielony metalic, el. reg. 
reflektory, alum. felgi, welurowa tapicerka, • 9.400 zł. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
YOLYO 440,1990 r., 35 tys. km, 1700 ccm, czerwony, inst. gazo
wa, po remoncie silnika, garażowany, zadbany, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, nie składak, II właśddel, • 8.800 zł lub zamienię na 
tańszy. Wrocław, tel. 0603/79-88-70 
YOLYO 440,1990 r., 153 tys. km, 1700 ccm, benzyna, wtrysk, 
bordowy metalic, turbo intercooler, 132 KM, centr. zamek, el. otw. 
szyby, reg. kierownica, 5-drzwiowy, spoiler, RM, alarm, • 11.200 
zł. Wrodaw, tel. 071/321-96-75 po godz. 18,0501/48-19-66 
VOLVO 440,1992 r., 146 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grafitowy, 
sprowadzony w całośd, bez wypadku, stan b. dobry, • 13.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-52 
VOLVO 440,1992 r., 120 tys. km, 1700 ccm, biały, RO, bez wy
padku, zadbany, stan idealny • 4.500 zł + cło ok. 8.500 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/385-57-73,0601/76-56-97 
YOLYO 440,1993 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony metalic, kataliza
tor, skóra, nowy model, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, • 14.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
YOLYO 440,1995 r., 1900 ccm, turbo D, biały, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, stan dobry, -23.000 zl. Chojnów, tel. 0602/10-02-36 
VOLYO 440,1995 r., 136 tys. km, 2000 ccm, grafitowy metalic, 
136 KM, ABS, klimatyzacja, welurowa tapicerka, poduszka po
wietrzna, wspomaganie kier., pełne wyposażenie elektryczne, stan 
b. dobry, serwisowany, 1. właśddel, garażowany, - 21.500 zl. 
Rawicz, tel. 0501/77-0364

mek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 
eł. wysuwany spoiler, alum. felgi 205, skrzynia biegów Karmann, 
-16.000 zł. Leszno, tel. 0605/63-5645 
VW CORRADO, 1990 r., 1800 ccm centr; zamek, wspomaganie, 
ABS, alum. felgi, stan b. dobry, -14.000 zł lub zamieńię. Lubia- 
tów, tel. 0606/59-18-99, woj. opolskie 
VW CORRADO, 1990 r., 140 tys. km. 1800 ccm, turbo, 200 PS, 
demnografitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, eł. reg. luster
ka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, ABS, spoiler na klapie, 
wspomaganie, atrakc. wygląd, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 
071/34341-17.0605/62-5547
O VW CORRADO VR6,1992 r., 90 tys. km, 2900 ccm, 

błękitny metalic, el. regulowane: szyby, spoiler, 
szyberdach i lusterka, wspomaganie, radio Sony 
z CD i 10 głośnikami Axton, alum. felgi 16”, stan 
idealny, • 24.000 zł lub zamienię na motocykl 
Yamaha R-6 lub R-1,1999/00 r.. Kostomłoty, teł. 
0607/63-35-28 01027971

VW DERBY, 1977 r., 1100 ccm, benzyna, bordowy, sprawny tech
nicznie, -1.050 żł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-3246 
VW DERBY, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, beżowy, 2 szt., zareje
strowany, z urzędu celnego, dokumentacja, I właśddel w kraju, 
stan dobry,.razem lub osobno - 2.100 zl/szt. razem taniej. Bukowi- 
ce. gm. Kfbśnice, tel. 0601/19-89-07, woj. wrocławskie 
VW DERBY, 1982 r., 300 tys. km, 1179 ccm, benzyna, jasnobeżo
wy, 4 zagłówki, pasy bezwł., szyberdach, aluminiowe felgi ♦ sta
lowe, RO, nowy akumulator, przegląd do 122001 r., komplet zi
mowych opon, stan b. dobry, -4.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-85-33 
VW DERBY, 1991 r., 1085 ccm, benzyna, srebmy, stan dobry, w 
ciągłej eksploatacji, garażowany. - 1.700 zl. Legnica, tel. 
076/85447-14
VW GARBUS, 1965 r., 1200 ccm, ciemnozielony, w żółtą sza
chownicę, stan dobry, przegląd do 09.2001 r, - 2.600 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-83-52
VW GARBUS, 1965 r., 1300 ccm, Boxer, 12V, czerwony, .na cho
dzie*, do niedawna w ciągłej eksploatacji (koniec przeglądu), szy
berdach (na korbkę), stan techn. dobry, do lakierowania, -1.800 
zl. Ostroszowice, tel. 074/833-02-61 po godz. 18 
VW GARBUS, 1968 r., 1300 ccm, żółto-czarny, po remonde silni
ka, układu hamulcowego, przedniego zawieszenia, podłoga nowa, 
w cenę wliczony drugi samochód na częśd, - 4.200 zł. Bolesła
wiec. tel. 0601/98-33-52.
YW GARBUS, 1969 r., 1600 ccm, benzyna, czerwono-żółty, lotni
cze fotele, sportowa kierownica, po remonde zawieszenia, techn. 
sprawny, -2.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-88-90,0601/71-98-11 
YW GARBUS, 1969 r.. 122 tys. km, 1400 ccm, czerwony, szero
kie opony, RO, atrakc. wygląd, dużo częśd zapasowych, - 6.000 
zł. Opole, tel. 0606/48-31-16
VW GARBUS, 1970 r., 47 tys. km, 1500 ccm, boxer, żółty, posze
rzone błotniki, tylna płetwa, zderzaki i spoilery z włókna szklane
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go. koła szerokie, aluminiowe felgi, .skórzana kierownica, nowe 
amortyzatory, • 7.000 zl. Bolków, tel. 075/741-31-14,0501/97-33-69 
VW GARBUS 1303 LS. 1970 r., 1300 ccm, ciemnozielony, stan 
dobry, atrakc. wygląd, - 5.500 zł. Kalisz, tel. 062/764-80-99, 
0502/41-01-81
VW GARBUS 1302,1971 r., 1285 ccm, pomarańczowy, po re
moncie mechaniki i blacharki, zarejestrowany, ważny przegląd, 
sprawny, -4.500 zł. Wrocław, tel. 0609/23-79-40 
VW GARBUS, 1972 r., 1300 ccm, zielony metalic. zawieszenie 
McPhersona, szyberdach, felgi aluminiowe, RO, garażowany, 
atrakcyjny wygląd, • 5.800 zł lub zamienię na Mercedesa 123, 
2400 ccm D. Zawidów, tel. 075/778-91-96.0607/82-73-67 
VW GARBUS, 1973 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, szeroka deska 
rozdz., szerokie felgi, kubełkowe fotele, RM z panelem, szelki, 
tylna kanapa ze skóry, sportowa skórzana kierownica, rura wyde
chowa niklowana, - 4.100 zł lub zamienię na inny. Rawicz, tel. 
0607/24-57-19
VW GARBUS, 1974 r., 1200 ccm. czerwony, po remoncie bla
charki, nowy lakier, zadbany, 50% zniżki OC, - 6.000 zi. Wrocław, 
tel. 0501/16-93-32
VW GARBUS, 1975 r., 1200 ccm, czarny metalic, silnik 3-łetni, 
nowe stopnie, tłumik, dodatkowe zapasowe części, - 4.500 zł. 
Kluczbork, tel. 0604/24-18-04
VW GARBUS, 1979 r., 1600 ccm, złoty metalic, po remoncie ka
pitalnym silnika, nowy tłumik, stan b. dobry, atrakc: wygląd, drew
niane progi, - 5.900 zł. Lubin, tel. 0502/16-16-86 (zdjęcia do tej 
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VW GARBUS, 1979 r, 1200 ccm, czarny, po remor\pie silnika i 
podwozia, chrowowany silnik, po remoncie silnika, po lakierowa
niu, oryginalne nowe wnętrze, stan idealny, - 10.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-95-69.0502/87-34-87
VW GOLF. 1976 r„ 1100 ccm. benzyna, czeiwony, - 2.000 zł lub 
zamienię na Żuka kontenerowego. Źędowice, tel. 077/463-46-04 
VW GOLF 1,1977 r., 1600 ccm, benzyna, kość słoniowa, 4-drzwio
wy, oryg. lakier, RO, obrotomierz, - 1.700 zł. Lwówek Śl., tel. 
075/782-27-16
VW GOLF 1,1977 r., 180 tys. km po remoncie, stan b. dobry, -
2.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-34-15,0603/59-2445 
VW GOLF I, 1977 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, w ciągłej 
eksploatacji, 5-drzwiowy, wymienione amortyzatory, ospoilerowa- 
ny, nakładki na progach, ciemne szyby tylne, podniesiony tył, 
atrakc. wygląd, - 2.300 zł. Ścinawa, tel. 0600/85-24-98 
VW GOLF 1,1977/78 r., 1600 ccm, diesel, zielony, po remoncie 
nadwozia, przerobiony na model przejściowy, zadbany, - 4.200 zł 
lub zamienię na Mercedesa 123, może być do remontu. Oleśnica, • 
tel. 071/314-9547,0605/25-2148 
VW GOLF, 1977/91 r., 88 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, I właściciel, w ciągłej eks
ploatacji, nowy hak, obrotomierz, stan silnika b. dobry, stan bla
charki dgbry + drugi VW w częściach, - 3.200 zi. Świdnica, tel. 
074/852-60-64
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm, diesel, złoty metalic, 4-drzwiowy, 
kpi. dokumentacja, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, - 4.100 zł. 
Charbielin, gm. Głuchołazy, tel. 077/439-20-22 
VW GOLF, 1978 r., 1100 ccm, czerwony, 4-drzwiowy, radioodtwa
rzacz, nowy układ hamulcowy i zapłonowy, Zadbany, garażowany, 
zarejestrowany, • 2.400 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-65-85 
VW GOLF, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, ważny prze
gląd, 5-drzwiowy, fotele Golfa II, po wymianie przegubów, kloc
ków hamulcowych, stan dobry, • 2.300 zł lub zamienięna Opla 
Kadetta 3-drzwiowego, VW Golfa, diesla. Oława, tel. 
0606/42-68-32
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, diesel, szary metalic, 5-drzwiowy,
4-biegowy, szyberdach, alum. felgi, ciemne szyby, po remoncie 
blacharki, stan dobry, - 3.300 zł. Poniec, tel. 0605/57-36-87
VW GOLF, 1978 r., 1100 ccm; czarny, 3-drzwiowy, przegląd do
03.2002 r., hak, halogeny, stan dobry, • 2.400 zł. Sośnica, gm. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0603/3249-36 po godz. 15 
VW GOLF 1.1978 r., 1100 ccm. niebieski, w ciągłej eksploatacji, 
przegląd do U .2001 r., szyberdach, hak holownięzy, po wymianie 
klocków, okładzin, paska rozrządu, zadbany, - 2.700 zł. Sowin,' 
gm. Łambinowice, tel. 077/431-12-86,0608/73-51-62 
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccrfi, benzyna; czerwony, 5-drzwiowy, 
hak, 4 reflektory, aktualny przegląd, ospoilerowany, - 2.300 zł lub 
zamienię na inny, chętnie diesel, może być uszkodzony. Środa 
Śląska, tel. 071/795-1142,0605/39-98-87 
VW GOLF GTI, 1978 r., 1800 ccm, fioletowy, ciemne szyby, ku
bełkowe fotele, szyberdach, RO Panasonic, wnętrze czarne no
wego typu, model przejściowy, alum. fołgi, obniżony, - 2.500 zł.
Świdnica, tel. 074/953r7&89 .............. ............... ..
VW GOLF1,1978 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, po la
kierowaniu, po remoncie silnika - 2.500 zl albo zamienię na sprzęt 
radiowy samochodowy lub motocykl japoński od 500 cm3, może 
być uszkodzony. Żagań, tel. 0502/51-5945 
VW GOLF I, 1979 r., zielony metalik, blacharka do poważnego 
remontu, wymiana silnika w 1997 r, - 2.500 zł. Leszczyny, tel. 
0606/34-72-21
VW GOLF, 1979 r., 1500 cćm, diesel, srebrny, po remoncie silni
ka (50 tys km), - 3.800 zł. Oława, teł. 071/313-86-76 
VW GOLF I, 1979 r., 43 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony, 
nadwozie do małych poprawek, wymienione pierścienie, olej i 
opony, lotnicze fotele, sportowa kierownica, koła 14", kołpaki VW 
Golfa IV, - 2.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-33-32 
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm centr. zamek, alarm, szyberdach, 
inst. gazowa, - 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/16-25-62 
VW GOLF 1,1979 r., 45 tys. km, 1100 ccm, ciemny metalic, sze
rokie zderzaki, nakładki na. błotnikach i progach, duże lampy z 
tyłu, ciemne szyby, welurowa tapicerka, - 3.200 zł. Kowary, tel. 
075/718-32-32,075/76143-88
VW GOLF 1,1979 r., 171 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwony,
2-drzwiowy, stan b. dobry, - 2.800 zł. Krotoszyn, tel. 065/57343-39 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, czerwony' 4-drzwiowy, stan do
bry, - 1.700 zł. Lipniki, woj. opolskie, tel. 0606/71 -26-93 
VW GOLF, 1979 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, 4-drzwiowy, stan 
silnika b. dobry, stań karoserii dobry, po remoncie i lakierowaniu, 
ekonomiczny, - 3.500 zł. Międzyrzecz, teł. 0604/72-35-13, woj. 
gorzowskie
VW GOLF I, 1979 r,„1100 ccm, benzyna, biały, ospoilerowany, 
garażowany, zadbany, - 2.800 zł. Miękinia,'gm. Środa śląska, tel. 
0605/14-22-29.0603/59-5241 .
VW GOLF I, 1979 r., 130 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielony, 
przegląd do 10.01.2002 r., 5-drzwiowy, stan dobry, tylna szyba 
ogrzewana, spoiler, 2 zapasowe koła, radio, duże głośniki, -1.900 
zł. Mirsk, tel. 075/783-44-14 po godz. 17 
VW GOLF 1,1979 r., 1500 ccm, benzyna stan b. dobry, -1.700 zł. 
Oława. tel. 071/313-02-87
VW GOLF, 1979 r., 80 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony, do 
remontu, nowe wtryski, filtry oleju i powietrza, zarejestrowany, 
przegląd do 12.2001 r., 5-drzwiowy, - 1.600 zł. Żary, tel. 
068/374-97-27-, 0606/61-34-27
VW GOLF 1,1979/80 r., 170 tys. km. 1100 ccm, czerwony, stan 
dobry, zadbany, atrakcyjny wygląd, oszczędny, RM, pasy bezwł., 
części Zapasowe, • 2.300 zł. Cieplice, woj. jeleniogórskie, teł. 
0601/94-63-77 po godz. 15
VW GOLF 1,1979/80 r., 174 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
po remoncie, - 3.400, zl lub zamienię na tańszy. Malczyce, tel. 
071/795-1142,0601/85-9040.
VW GOLF 1,1980 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, żółty, 3-drzwio
wy, na białych tablicach -1.100 DEM. Chojnów, tel. 0602/88-08-99 
VW GOLF 1,1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, szyberdach, po 
remoncie silnika i jego podzespołów, ciemne szyby, sportowa kie
rownica, nowe hamulce, wzmocniona instal. elektryczna, nowy ukł. 
wydechowy, nowe przeguby, 6 mies. po lakierowaniu, stan dobry, 
udokum. remonty, - 3.500 zł. Domaszków, teł. 074/813-21-15 
VW GOLF, 1980 r., 1100 ccm, czarny, po remoncie blacharki i 
malowaniu, silnik z podgrz. spalin, szerokie lampy z tyłu, tłumik 
sportowy, - 2.400 zł. Grodków, tel. 077/415-80-23 
VW GOLF 1.1980 r., 1600 ccm, diesel, pomarańczowy, nowy sil
nik, po lakierowaniu, - 3.600 zł. Gryfów Śląski, tei. 075/781-2748, 
0600/6345-20
VW GOLF 1,1980 r., 1471 ccm, bordowy, po remoncie silnika, po 
remoncie blacharki, hak, 2-drzwiowy, GLD, - 3.450 zł. Jelenia Góra, 
teł. 075/713-0545
VW GOLF 1,1980 r., 180 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony,
5-drzwiowy, hak, nowe opony, kpi. opon zimowych, dużo nowych 
części, - 3.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-33-83 
VW GOLF 1, IX. 1980 r., 180 tys. km, 1500 ccm, diesel, niebieski 
metalic, szyberdach, alarm, centr. zamek, 5-biegowy, bez wypad
ku, oryg. lakier, RO, podwójna atrapa, szerokie światła, hak, ga
rażowany, - 4.500 zł. Lubań, tel. 0602/58-98-16
VW GOLF, 1980 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony, -
1.900 zł. Nowa Kuźnia, tel. 076/831 -15-96 
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, silnik z roku 1982, 
oclony w 1999 r., pełna dokumentacja celna, Odrzwiowy, 5-biego
wy, hak holowniczy, RO,- - 3.700 zł. Nowy Kisielin, gm. Zielona 
Góra, tel. 068/320^07-19,0607/12-63-56 
VW GOLF, 1980 r„ 1500 ccm, diesel, czerwony, 6-drzwiowy, za
dbany, atrakc. wygląd, po remoncie kapitalnym w 99 r, - 3.950 zł. 
Paczków, teł. 077/431-61-72
VW GOLF GTI, 1980 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy metalic, z 
urzędu cełnego, obniżony, szyberdach, alarm, centralny zamek, •

1 2.750 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0605/95-62-77

VW GOLF I, 1980/81 r., 1600 ccm, die6el, czeiwony, zadbany, 
atrakc. wygląd, po remoncie kapitalnym silnika i nadwozia, model 
przejściowy, - 4.500 zł lub zamienię na inny. Oleśnica, tel. 
071/314-9547,0605/25-2148
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, po remoncie 
blacharki i malowaniu, RO, oryginalny szyberdach, stan b. dobry,
- 3.700 zł. Lubin, tel. 076/847-62-83
VW GOLF 1,1981 r., 150 tys. km, 1200 ccm, benzyna, niebieski, 
5-biegowy, RO, nowe opony, 3-drzwiowy, stan dobry, garażowa
ny, w ciągłej eksploatacji, - 4.500 zł. Krzeszów, gm. Kamienna 
Góra, tel. 075/742-33-82
VW GOLF, 1981 r., 1100 ccm, czerwony, model przejściowy, szy
berdach, radio, po wymianie amortyzatorów, hamulców, stan bla-' 
charki i silnika idealny, ukł. kierowniczy sprawny, • 4.600 zl. Lu- 
dwikowice, tel. 074/871 -66-76 po godz. 16 .,
VW GOLF 1,1981 r., 150 tys. km, 1600 ccm^diesel, beżowy, -
3.500 zł. Radków, tel. 074/871-52-76 
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, stan dobry, 
alum. felgi, szyberdach, model przejściowy, 3-drzwiowy, nowy 
akumulator i amortyzatory (gwarancja) + felgi stalowe oraz dużo 
części, - 3.800 Zł. Szprotawa, tel. 068/37642-22,0608/3540-22 • 
VW GOLF I GTI, 1981 r„ 170 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor) 
koniakowy metalic, 115 KM, RM, stan b. dobry, model przejścio-. 
wy, kubełkowe fotele, po pełnej diagnostyce silnika, tylna szyba 
ogrzewana, sportowe zawieszenie i układ wydechowy, 5-drzwio
wy, akumulator na gwarancji, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/17-39-21
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 5-biegowy, alum. 
felgi, nowe opony, z urzędu celnego, przegląd do 02.2002 r, - 4.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-19-38
VW GOLF. 1981/91 r., 1500 ccm, benzyna, ciemnozielony,'4-bie
gowy, 3-drzwiowy, hak, stan techniczny blacharki - dobry, w cią
głej eksploatacji, zadbany, - 2.800 zl. Wrocław, tel. 071 /34B-39-83 ' 
VW GOLF, 1982 r., 1300 ccm, ciemnografitowy metalic, wersja 
przejściowa, nowe opony, obrotomierz, halogeny, po wymianie 
amortyzatorów, stan b. dobry, • 4.200 zl. Szymonków, tel.

, 077/414-15-31
VW GOLF 1,1982 r., 1800 ccm obniżony, ciemne szyby, zareje
strowany, stan blacharki dobry, -1.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tei. 
0600/85-35-79
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, srebrny metalic, model przejścio- 

. wy, inst. gazowa, stan b. dobry • 3.600 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-71-04,0600/234 2 48
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccrń, benzyna,: czerwony, 3-drzwiowy, 
przegląd do08.2001 r.ystan dobry, pilne, - 2.500 zl. Ciepłowody, 
tel. 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., 1600 ccm, diesel, biały, po remoncie silnika 
i blacharki, nowy ukł. hamulcowy i świece, hak, RO, zadbany, 
garażowany, oszczędny, przegląd do 10.2001 r, • 4.950 zl. Sułów, 
tel. 0604/25-55-75, woj. wrocławskie 
VW GOLF 1,1982 r., 1500 ccm, diesel głowica kpi., ukł. wydecho
wy, półośki, podnośniki szyb, rozrusznik. Złotoryja, tel. 
076/878-31-23,0600/23-04-12
VW GOLF GTI, 1982/92 r., 200 tys. km, 13Ó0 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, alum. felgi, spórtowó zawieszenie, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, po wymianie progów, nowe świece żarowe, stan 
silnika i blacharki b. dobry, -4.100 zł lub zamienię na Fiata Cingu- 
ecento 700 • do 7.800 zł. Świdnica, teł. 0604/16-73-77 
VW GOLF, 1983r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, czarny, szyber
dach, 5-biegowy, fotele kubełkowe, stan dobry, - 4.300 zł. Oleśni
ca, tel. 071/798-1846
VW GOLF, 1983 r., 1100 eem, benzyna, ciemnozielony metalic, 
model przejściowy, podwójne lampy, wymieniony olej, przegląd 
do 04.2002 r., garażowany, - 4.000 zł. Radziechów 61, tel. 
076/877-37-50
VW GOLF 1,1983 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwiowy, 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, inst. gazowa, nowe części, 
po przeglądzie, KO, hak, zadbany, - 5.500 zł lub zamienię na inny, 
może być uszkodzony. Kozielno, woj. opolskie, tel. 0609/16-60-86 
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm,diesel, zielony metalic, 3-drzwio- 
wy, garażowany, oszczędny 4.51/100 km, halogeny, zadbany, hak,
- 5.500'zł. Krotoszyce, tel. 076/887-85-08,0604/34-18-19
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, - 5.000 zł lub 
zamienię na inny samochód. Niemodlin, tel. 077/460-70-59 
VW GOLF GX, 1983 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
ingta(ic,.5^drzwiowyr bez wypadku, oryg. łakier, sprowadzony w 
całości, kubełkowe fotele, 4 lampy z przodu, nowe opony, nowy 
akumulator, RM, po przeglądzie^dbany, stan b. dobry, - 5.500 
zł. Paczków, tel. 077/431-72-10
VW GOLF I, 1983 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 3-drzwiowy, 
podwójne lampy, garażowany, model przejściowy, • 4.700 zł. Sko- 
rzynice, tel. 075/784-33-15.
VW GOLF II, 1984 r., 303 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy. 5-biegowy, zarejestrowany, - 4.000 zł. Opole, teł. 
0602/74-91-76
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy metalic, auto
matic, 3-drzwiowy, stan idealny, na białych tablicach -1.000 DEM. 
Bogatynia, tel. 0602/81-23-32
VW GOLF II, 1984 r., 180 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, 
szyberdach, alum. felgi, alarm, odcięcie zapłonu, RO, nowy pa
sek rozrządu, filtry, olej, • 7.500 zł. Legnica, teł. 0604/10-7843 
VW GOLF II, 1984 r., 202 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski, 
centr. zamek z pilotem, alum. felgi, 5-drzwiowy, dużo nowych czę
ści, • 8.300 zł. Wrocław, tel. 0501/24-62-65 
VW GOLF II, 1985 r., 140 tys. km, 1600 ccm, złoty metalik, szy
berdach, stan dobry, na białych tablicach, 3=drzwiowy, 5-biegowy,
-1.500 zł. Brzeg, łel. 077/416-27-21 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, alarm, 
hak, radio, nowe wtryski, amortyzatory, świece żarowe i akumula
tor, • 9.400 zł. Leszno, tel. 0603/49-89-97 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, niebieski metalic, automatic, fo
tele Recaro, sportowa kierownica + dużo części, -6.000 zł. Słubi
ce, tel. 0601/87-75-60
VW GOLF II, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
3-drzwiowy, stan b. dobry,-zadbany, ciemne szyby, na zachodnich 
tabl. • 690 DEM, - 1.250 zł możliwy transport. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
VW GOLF GIL 1985 r., 154 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic,

Serw is DIESEL i
osobowe - dostawcze a

Naprawy bieżące, główne 
pompy wtryskowe, wtryskiwacze, naprawy podwoziowe 
WROCŁAW. UL. ŚLĘŻNA 138, TEL. 783-57-37

VW GOLF II, 1986 r., 153 tys. km. 1600 ccm, turbo D, biały, 4 
światła z przodu, nowy akumulator, nowe amortyzatory, ciemne 
szyby, aluminiowe felgi, - 8.300 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-67-88 
po godz. 20
VW GOLF II, 1986 r., 165 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, alarm 
♦ pilot, centr. zamek, po wymianie oleju i filtrów, nowe amortyza
tory i inne, RO + 6 głośników, el. wysuwana antena, garażowany, 
zadbany, .stan b. dobry, • 6.800 zł. Piława Górna, woj. wałbrzy
skie. tel. 0502/58-29-03
VW GOLF II, 1986 r., 16 tys. km, 1600 ccm, diesel, czeiwony, 
5-drzwiowy, nowy akumulator, paski, amortyzatory, przeguby, alum. 
felgi, RO, hak, - 9.500 zł. Polkowice, tel. 0502/29-15-81 
VW GOLF II, 1986 r.,. 105 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary, 5-bie
gowy, 2-drzwiowy, alarm, oznakowany, nowy akumulator, prze
gląd do 11.20011; - 8.000 zł. Świdnica, teł. 074/640-29-05.
VW GOLF II, 1986 r„ 180 tys. km, 1500'ććm, kolor grafitowy me
talic, klimatyzacja, 3-drzwiowy, garażowany, RM, stan dobry, - 

"6.000 zl. Wrocław, tel. 783-67-54,0601/56-30-58 
VW GOLF II, 1986/87 r., 1300 ccm, srebrny metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy. kpi. dokumentacja, garażowany, stan techn. b. dobry, •
7,200 zł. Brzeg, tel. 077/41149-07,0608/47-24-98
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VW GOLF, 1986/87 r., 1600 ccm, turbo D, granatowy metalic, szy
berdach, hak, sportowa kierownica, wymienione amortyzatory, 
sprężyny, olej i filtry, stan b. dobry, - 9.300 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-34-12
VW GOLF II, 1986/87 r., 112 tys. km, 1600 ccm; benzyna, czer
wień meksykańska, automatic, bez wypadku, oryg. lakier, I wła
ściciel w kraju, szyberdach, kompl. dokumentacja, stan b. dobry, 

.. 3-drzwiowy, garażowany, • 10.000 zł. Paczków, tel. 077/431-67-73 
VW GOLF 11,1986/87 r., 1800 ccm, wtrysk, ciemnobrązowy meta
lic, komputer, alum. felgi, ospoilerowany, białe zegary, drewniana 
kier., centr. zamek, 4-drzwiowy, 4 zagłówki, ciemne lampy, po
krowce, sportowy wydech, pedały i wygląd, szerokie zderzaki, -
8.300 zł. Wałbrzych, tel. 0601/76-5547 
VW GOLF II GTI, 1986/94 r., 1800 ccm, 16V DOHC, grafitowy 
metalic, kubełkowe fotele, obrotomierz, sportowy układ wydecho-
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wy, 4 lampy z przodu, ciemne szyby, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, 
komputer, aluminiowe felgi, • 9.000 zł. Bolków, tel. 075/741-3340 
VW GOLF GTI, 1987 r., 1800 ccm, 16V, DOHC, złoty metalic, 
alum. felgi z szerokim rantem, szerokie zderzaki + progi z nadko
lami, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, szyberdach, alarm * 
pilot, białe zegary, alum. nakładki pedałów, klapa tylna D&W, przód 
Kamei, obniżony, sportowy tłumik, stylizowany na 1991 r, -10.000 
zł lub zamienię na inny, jnoże być uszkodzony. Głuszyca, tel. 
074/845-99-19
O  VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, 

2-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach -
1.000 DEM. Gubin, tel. 0503/98-81-94, 
0600/59-13-33 87023401

O VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, 
2-drzwiowy, na białych tablicach - 800 DEM. Gu
bin, tel. 0503/98-81-94,0600/59-13-33 87023411 

O VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel 5-biegowy, 
stan b. dobry, - 7.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023151

O  VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, inst. gazowa, - 7.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023361

VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czeiwony, 5-biegowy, 
szyberdach, - 8.500 zł. Glubpzyce, tel. 077/486-83-18, 
0608/73-9046'
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czeiwony, 3-drzwiowy,
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4 lampy przednie, szyberdach, spoiler, aluminiowe felgi, dzielona 
tylna kanapa, ciemne lampy z tyłu, nowy ukł. wydechowy, zadba
ny, przegląd do 12.12.2001 r, - 6.900 zł lub zamienię na Fiata 
126p, 1989-91. Szalejów Górny, tel. 0604/83-23-34, woj. wałbrzy
skie
VW GOLF II, 1985 r., 166 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy,
3-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, kompletna dokumentacja, 
podwójne, przednie, prostokątne reflektory, RO BlaupunkL nowe 
tarcze ham, - 8.200 zł. Świdnica, tel. 074/85247-35,0605/36-49-16 
VW GOLF II, 1985 r., 89 tys. km, 1800 ccm, GTI, czerwony, obni
żony, sportowe zawieszenie, tłumik, alum. felgi* szyberdach, fote
le kubełkowe, szyberdach, czarny welur, sportowa kierownica, -
6.350 zł. Wrocław, tel. 0609/36-92-96 
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 3-drzwio
wy, na białych tablicach - 750 DEM. Zielona Góra, tel. 
0609/15-17-07
VW GOLF III GTD, 1985/86 r., 130 tys. km, 1600 ccm. turbo D, 
ciemnozielony metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sze
rokie zderzaki, ospoilerowany, hak, ciemne lampy, po tuningu, 
szyberdach, CD + głośniki, - 8.500 zł lub zamienię na uszkodzo
ny. Jelenia Góra, teł. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
VW GOLF II, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, hak, 
halogeny, H-3, garażowany, 3-drzwiowy, RO, konserwacja, plasti
kowe nadkola, udokum. pochodzenie, stan b. dobry, • 8.600 zł. 
Mieroszów, tel. 074/845-88-74
VW GOLF II, 1986 r., 1800 ccm, 16V, morski metalic, 2-drzwiowy, 
kubełkowe fotele, obrotomierz, szyberdach, sportowe zawiesze
nie, alarm, centr. zamek, alum. felgi, komputer, stylizowany na 
model 91 r, - 9.700 zl. Jędrzychowice, tel. 0604/16-08-27 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, oryg. lakier, z urzędu celnego, • 9.600 zł. Prusice, 
tel. 071/312-5341,071/312-63-41 
VW GOLF, 1986 r., 230 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
szyberdach, alarm, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 0602/66-75-35 •
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, zielony metalic, 2-drzwiowy, stan 
b, dobry, na zachodnich tablicach • 750 DEM. Zielona Góra, tel. 
0604/60-80-94
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 2-drzwiowy, po
dwójne reflektory, hak, techn. sprawny, ekonomiczny, kpi. doku
mentacja, sprowadzony w całości, - 8.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-87-61,0602/18-21-80

4-biegowy, szyberdach, stan idealny, na białych tablicach, • 2.500 
zł. Karpacz, te|. 0607/65-59-61
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, ospoilero
wany, koła 16“, - 9.000 zł. Leszno, tel. 0600/61-81-64 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccml turbo D. czerwony, nowe opony, 
do malowania, kubełkowe fotele, 5-biegowy, stan techn. dobry, -
7.600 zł. Opole, tel. 0601/18-89-26 
VW GOLF II, 1987 r., 100 tys. km, 1600 ćcm, czerwony, automa
tic, 5-biegowy, 3-dizwiowy, stan idealny, na białych tablicach •
1.300 DEM. Opole. tel. 0606/13-86-30,0503/50-58-51 
VW GOLF, 1987 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, - 7.900 
zł. Prudnik, tel. 077/43640-04
VW GOLF II GTD. 1987/88 r., 201 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, 4 lampy z przodu, alum. felgi, szyberdach, obrotomierz,
5-biegowy, listwy boczne, opony i amortyzatory na gwarancji, kpi.
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dokumentacja, stan techn. b. dobry, • 10.400 zł. Opole, tel. 
0604/82-59-12,077/442-82-13 po godz. 20 
VW GOLF, 1987/88 r., 207 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, oryg. szyberdach i RM, po wymianie tarcz, klocków, 
szczęk hamulcowych, teleskopy (gwarancja), szyby bez trójką
tów, szerokie listwy, sprowadzony w całości, nie składak, - 9.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-65-52 
VW GOLF II, 1987/88 r., 1800 ccm, grafitowy metalic, stan dobry,
- 7.000 zi. Wrocław, tel. 0502/84-72-88 po godz. 16,071/789-31-21 
VW GOLF II, 1988 1600 ccm, diesel, kolor grafitowy metalic,
stan techn. b. dobry, atrakc. wygląd, nowe opony i amortyzatory, 
zadbany, ekonomiczny, kpi. dokumentacja, - 9.200 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
VW GOLF, 1988 r., 228 tys. km, 1300 ccm, niebieski, 3-drzwiowy, 
zadbany, konserwacja, kpi. opon zimowych, stan dobry, - 9.500 
zł. Przezdrowice, gm. Sobótka, tel. 071/316-30-53 
VW GOLF II; 1988 r., 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, 
RO, silnik 94 r., oszczędny, zadbany, kpi. dokumentacja, • 8.900 
zł lub zamienię. Wykroty, gm. Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0604/95-61 -54
VW GOLF GTI, 1988 r., 1800 ccm, ciemny metalic, 2-drzwiowy, 
5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, • 8.500 zl lub zamienię na 
inny. Bolesławiec, tel. 075/734-5742 
VW GOLF II, 1988 r., 170 tys. km, 1300 cęm, benzyna, granato
wy, czarne tylne szyby, nowe zawieszenie, alum. felgi, stan b. 
dobry, - 9.000 z ł.., tel. 0608/10-76-98 
VW GOLF II, 1988 r., 129 tys. km, 1600 ccm, benzyna, siwy me
talic, atrakc. wygląd, szyberdach, hak, podwójne lampy, 3-drzwio
wy, zielone szyby, alum. felgi, dwa komplety opon, szerokie zde
rzaki, • 12.000 zł.., gm. Mietków, tel. 071/390-77-44 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, GT, srebrny, obniżany, alum. 
felgi, szyberdach, komputer, sportowy ukł. wydechowy, szerokie 
zderzaki, 4 refl. • 7.800 zł. Legnica, tel. 0603/48-26-86 
VW GOLF GTI, 1988 r„ 180 tys. km, J800 ccm, benzyna, perto- 
wofioletowy, inst. gazowa, aluminiowe felgi, szyberdach, szerokie 
zderzaki, ciemne szyby,-czarna tapicerka, zadbany, kubełkowe 
fotele, RM Blaupunkt, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 9.800 
zł lub zamienię. Leszno, tel. 0601/59-20-18 
VW GOLF, 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czarny, w cią
głej eksploatacji, - 7.800 zł. Nowa Kuźnia, łel. 076/831-15-96 
VW GOLF II, 1988 r., 183 tys. km, 1600 ccm, benzyna + gaz, 
czarny, 3-drzwiowy, alarm, blokada skrzyni biegów, szyberdach,
4 lampy z przodu, inst. gazowa, przegląd do maja 2002 r, - 8.500 
zł. Nowa Ruda, fel. 074/872-59-07,0608/39-85-62.
VW GOLF II, 1988 r., 200 tys. km, 1600 ccm. turbo D, czerwony, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, el. 
otw. szyby, kubełkowe fotele, RO Kenwood, szyberdach, szerokie 
listwy, reg. od wewnątrz lusterka, stan silnika b. dobry, -10.700 zł 
lub zamienię na VW Golfa III, diesel, przeb. do 20 tys. km. Skoro
szyce k. Nysy. tel. 077/431-84-33,0605/12-88-17 
VW GOLF II. 1988 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, 3-drzwiowy, RO Pioneer, nowy ukł. wydechowy, szyber
dach, roczny akumulator, - 8.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-88-13 
VW GOLF II, 1988 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, szyberdach oryg., kupio
ny w Niemczech, oryg. lakier, stan techn. b. dobry, zadbany, -
10.000 zł lub zamienię na 6 lub ̂ osobowy, w tej cenie. Waforzych, 
tel. 074/664-25-65
VW GOLF II, 1988 r., 138 tys. km, 1800 ccm, GTI, czarny metalic, 
komputer, kubełkowe fotele, szerokie zderzaki, 4 reflektory, reguł, 
fotel kierowcy, zadbany, udokum. pochodzenie i przebieg, - 8.900 
zl lub zamienię na Fiata 126p, Fiata Uno. Wrocław, tel. 
071/34242-99
VW GOLF II, 1988/89 r., 170 tys. km, 1800 cćm, benzyna,, czarny,. 
zadbany, atrakor wygląd, sportowe zawfeśzóffie,' Obniżony, alum. 
felgi 15", sportowy ukł. wydechowy, białe zegary, centr. zamek, . 
blokada skrzyni biegów, garażowany, - 9.800 zl. Strzelin, tel. 
071/392-13-52
VW GOLF II. 1989 r.. 150 tys. km. 1600 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, otwierany dach, przegląd 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, 125 tys. km, 1600 ccm, czarny, 3-drzwiowy, 
szyberdach, opony 147185/65, • 7.800 zł. Legnica, tel. 
0605/69-34-92
VW GOLF II, 1989 r., 156 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 5-bie
gowy, alum. felgi, sprowadzony w całości, bez wypadku, • 10.200 
zł łub zamienię na VW Gołfa Ili, Opla Astrę, Renault Laguna. Lesz
no, tel. 0607/86-15-35
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, RM, -10.000 zł 
lub zamienię na VW Golfa II z roku 1990-1992, z dopłatą. Jelenia 
Góra, tel. 075/754-10-84
VW GOLF II, 1989 r., 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, alum. felgi, reguł. wys. mocowania pasów, obroto
mierz, konserwacja, garażowany, RM + 8 głośników, kpi. doku
mentacja, 5-biegowy, pokrowce, ekonomizer, atrakcyjny wygląd, •
10.600 zł. Kamienna Góra, tel. 075/742-55-30 wieczorem 
VW GOLF. 1989 r.. 156 tys. km. 1800 ccm. 16V. - 9.100 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-95-89
VW GOLF II, 1989 r., 150 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, biały, alarm, 
nowe opony, stan b. dobry, • 9.000 zł. Ołeśniczka, gm. Długołęka, 
tel. 071/315-38-89
VW GOLF li, 1989 r., 85 tys. krrr.1600 ccm, benzyna, granatowy, 
3-drzwiowy, Szyberdach, - 9.900 zł. Opole, tel. 077/493-79-23 
VW GOLF, 1989 r.,160Ó ccm, TD, szary metalic, centr. zameik, 
el. otw. szyby, stan b. dobry, ekonomiczny, • 10.500 zł lub zamie
nię na osobowy, lub busa. Paczków, tel. 0600/24-91-13 
VW GOLF II, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kQlor gra
fitowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, na zachodnich tablicach, stan b. 
dobry -1.150 DEM. Piotrowice, tel. 0604/07-98-31 
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 5-bie- 

' gowy, szyberdach, alarm, sprowadzony w całości, - 9.500 zł. Prud
nik, tel. 077/436-14-54
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, centralny za
mek, alarm, alum. felgi 14* + kpi. felg stalowych, z oponami zimo
wymi, RM, reg. fotel kierowcy, szerokie zderzaki, 4 lampy przed
nie, lampy tylne przyciemniane, -10.000 zl. Struga, woj. wałbrzy
skie, teł. 0603/52-09-39
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, szyberdach, 
5-biegowy, szerokie zderzaki, alarm, blokada skrzyni biegów, ozna
kowany, nowy akumulator, RM, stan idealny, - 9 500 zł lub zamie
nię. Strzegom, tel. 074/855-73-03,0607/7140-71 
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, bordowy metalic, alarm, szyber
dach, stan dobry, - 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-92-57, 
0502/3645-Ś9
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, biajy, szerokie zderza
ki, halogeny, szyberdach, obrotomierz, zderzaki w kolorze nad
wozia, - 9.500 zł. Wrocław, teł. 0601/7447-00 
VW GOLF II, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny, 
szyberdach, skórzana tapicerka, radioodtwarzacz, stan dobry, 
3-drzwiowy, - 7.700 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Wro
cław, tel. 0607/28-93-15.
VW GOLF II, 1989 r., 200 tys. km, 1600 ccm, turbo D, cżeiwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, kpi. dokumentacja, zadbany, 
stan b. dobry, - 9.500 zl. Wrocław, tel. 0606/16-73-15. 
0504/254)5-96
VW GOLF II, 1989/90 r., 146 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO + głośniki 
BlaupunkL szerokie zderzaki, Uumik Remus, -14.500 zł. Koźmin, 
tel. 062/721-03-74
VW GOLF II, 1989/90 r., 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, oryginalny szyberdach, alarm, zadbany, nowe 
opony, aktuSlny przegląd, stan b. dobry, - 8.600 zł. Wrocław, tel. 
071/341-61-82,0604/06-55-32
VW GOLF II GTD, 1989/90 r., 1600 ccm, TDI, 80 KM, bordowy 
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, 1989/97 r., 170 tys. km, 1,300 ćcm, benzyna, bordo
wy metalic, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, welurowa ' 
tapicerka, sfan dobry, • 9.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-2242 
VW GOLF II GTI, 1990 r., 1800 ccm, demnośliwkowy, wspoma
ganie, szerokie zderzaki w kolorzenadwozia, alum. felgi 15“, fa
bryczny szyberdach, komputer, kubełkowe fotele, alarm, ciemne 
szyby (fabryczne), -11.000 zł (możliwe raty przez komis).., tel. 
0501/61-02-29
VW GOLF II, 1990 r. szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, alarm,

Mul-T-Lock, szyberdach, - 12.800 zł. Jordanów Śląski, tel. 
071/316-12-82
VW GOLF łl, 1990 r., 148 tys. km, 1800 cpm, granatowy metafic, 
wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, szerokie zderzaki, kom
puter, • 9.900 zł. Kalisz, tel. 062/75740-03 po godz. 17, 
0600/5046-10
O  VW GOLF IIGTI, 1990 r., 1800 ccm, kolor grafito

wy metalic, miesiąc prod. grudzień, stan techn. 
dobry, dokumentacja napraw, sprowadzony w ca
łości + alum. felgi BBS, -12.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/82-36-82 81011481

VW GOLF II, 1990 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny, 
5-drzwiowy, nowy lakier, odcięcie zapłonu, bez wypadku, w kraju 
od 8 lat, Obiegowy, hak, magnetofon z panelem, stan techn. b. 
dobry, -13.500 zł. Karpacz, tel. 075/761-98-29 
VW GOLF, 1990 r., 82 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, I rej. 1992 r., klimatyzacja, wspomaganie kier., alarm, radio +
6 głośników, wersja amerykańska, wzmocnione boki, -12.500 zł 
lub zamienię na samochód 5-osobowy. Kłodzko, tel. 074/867-2843 
VW GOLF II, 1990 r., 145 tys. km, 1800 ccm, czarny, 5-biegowy, 
katalizator, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lu
sterka, eł. otw.'azyby, klimatyzacja, kpi. dokumentacja, komputer,
-13.500 zł! Łubin, tel. 0601/18-57-00 v 
VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm, turbo, czarny, oryginalnie posze
rzony Rally, 4x4, ABS, skórzana tapicerka, szyberdach, el. reguł, 
fotele, wspomaganie, sportowy ukł. wydechowy, felgi 8.5', -13.000 
zł. Oława. tel. 071/313-23-57
VW GOLF II, 1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, turbo D, kolor wi
śniowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, szerokie zderzaki -
11.500 zł lub zamienię na VW Golfa III diesel lub turbo diesel,
4-drzwiowy, ze wspomaganiem, z małą dopłatą. Prudnik, tel. 
077/436-24-92,0503/354 8 42
VW GOLF II, 1990 r., 153 tys. km, 16Ó0T ccm, benzyna, niebieski 
metalic, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kataliza
tor, RM, tłumik Remusa, cena - 11.700 zl, zamienię na Toyotę 
Carinę II. Mazdę 626, Ford Escort, Vectra, Kadett, chętnie uszko
dzony lub cały. Przemęt, tel. 065/549-66-24 
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski akrylowy, po 
tuningu, obniżony, sportowe zawieszenie, alum. felgi gwiazdy 15’ , 
pełna tylna klapa, niebieskie lampy, tablica rejestr, w zderzaku, -
13.000 zł lub zamienię na uszkodzony, VW Golf, Corrado. Sie
kierczyn. tel. 0603/32-33-54, woj. jeleniogórskie
VW GOLF, 1990 r., 147 tys. km, 1300 ccm, wtr/sk, czarny, szy
berdach, aluminiowe felgi (gwiazda, nowy typ), welurowa tapieer- 
ka, kubełkowe fotele, el. reg. lampy, sportowy wydech, atrakcyjny 
wygląd, sprowadzony w całości, - 11.580 zł. Ujazd Górny, tel. 
076/871-91-69,0609/48-3246
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk 5-drzwiowy, do poprawek, •
8.900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-8740
VW GOLF II, 1990 r., 153 tys. km, 1600 ccm, turkusowy metalic, 
centr. zamek, RO, blokada skrzyni biegów, 5-biegowy, 3-drzwio- 
wy, alarm, zadbany, -11.500 Zł. Wrocław, teł. 781-9142 wieczo
rem, 0601/18-1343
VW GOLF, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, czarny, szyberdach. 
3-drzwiowy, 5-biegowy, ważny przegląd, oznakowany, katalizator,
-10.300 zł. Wrocław, tel. 071/78943-84,0501/47-37-01 
VW GOLF G-60,1990 r, 128 tys. km, 1800 ccm, turbo, perłowo- 
zielony, obniżony, poszerzony, tylna płetwa, szyberdach, sporto
we 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. Wro
cław, teł. 071/344-73-94,0603/45-96-14 
VW GOLF, 1990/91 r., 1600 ccm, fioletowy metalic, alum. felgi,
5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, - 8.500 
zł lub zamienię na osobowy, lub busa. Paiczków, tel. 0600/24-91-13 
VW GOLF llj 1991 r., 1800 ccm, śliwkowy metalic, niebie- 
sko-fioletowa tapicerka, wersja limitowana, stan b. dobry, -14.000 
zł. Dąbrowa Górnicza, tel. 032/262-66-66,0604/62-01-53
VW GOLF II, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony,
3-drzwiowy, wspom. kierownicy, oryg. RO, oryg. szyberdach, we
lur, aluminiowe felgi 15‘  Borbet, alarm, immobilizer, bezwypadko
wy, I właściciel, książka serwisowa, pełna dokumentacja, oclony 
w całości, stan bardzo dobry, -12.300 zł. Ząbkowice Śl^kie, tel. 
074/815-27-96
O YWGOLE-I1~G-60; 1991 rr, 11>0 tys.km ABS, sie

dzenia Recaro, szyberdach, • 13.200 zł. Czerni
ca, tel. 071/318-05-17, 071/318-05-15, 
0608/33-44-66 02023151

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, 1991 r., 116 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, RO, el. reg. reflektory, stan b. dobry, nie eksploato
wany w kraju, - 11.700 zł. Bolesławiec, teł. 075/732-50-85, 
0600/20-22-65
VW GOLF II, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, bordowy metalic, I 
właściciel, sprowadzony w 2000 r., 5-drzwiowy. 5-biegowy, RO, 
wspomaganie kier., zadbany, oryginalny lakier, stan b. dobry, •
10.900 zł. Duszniki Zdrój. teł. 074/866-81-78
VW GOLF II. 1991 r.. 1600 ccm, turbo D, czarny, stan b. dobry, w 
kraju od tygodnia, bez wypadku, • 14.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-98-86,0607/51-91-01
VW GOLF II, 1991 r., 133 tys. km, 1600 ccm, czerwony, kataliza
tor, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, sprowadzony w całości, I wła
ściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, -11.300 zł. Jaro
cin, teł. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
VW GOLF, 1991 r., 162 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czeiwony, 
5-drzwiowy, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, nowy 
akumulator, garażowany, pełna dokumentacja, .-13.000 zł. Kłodz
ko, teł. 0605/4642-63
VW GOLF, 1991 r., 160 tys. km. 1600 ccm, diesel, granatowy, 
alarm, RM, stan b. dobry, • 11.700 zł. Lipniki, td. 077/431-21 -79, 
0606/12-83-05 \
VW GOLF II, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, w kraju od 97 r., wspomagania kier.', ABS, RO, garażowa
ny, stan b. dobry, -10.500 zł lub zamienię na Fiala 126p albo 
Cinquecento. Lubin. tel. 076/846-30-99.0603/27-02-09 
VW GOLF II. GTI, 1991 r.. 120 tys. km. 1800 ccm. benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, obniżony, aluminiowe felgi 16*, komputer, nie 
rejestrowany w kraju, • 13.200 zl. Lwówek Śl., tel. 0608/23-21-88 
VW GOLF GTI, 1991 r., 136 tys. km, 1800 ccm, bordowy, centr. 
zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, inst. gazowa, 
alarm, alum. felgi 15" z oponami 195, • 11.500 zł. Lęźyca, tel. 
068/454-95-36 po godz. 15,0600/26-23-36 
VW GOLF, 1991 r., 105 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wtrysk, gra
natowy, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, po przeglądzie. ABS, 
el. reg. reflektory, 5-biegowy, RM stereo, zadbany, stan idealny, •
11.300 zł. Oleśnica, tel. 071/398-91-31,0501/37-12-15 
VW GOLF II, 1991 r., 1300 ccm, błękitny metalic, szyberdach, 
aluminiowe felgi, 5-biegowy, szerokie zderzaki, garażowany, -
12.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-90-26
VW GOLF, 1991 r., 170 tys. km, 1600 ccm, tuibo D, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, 
stan idealny, -13.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 0601/56-61-53, woj. 
wałbrzyskie
VW GOLF II, 1991 r., 125 tys. km, 1300 ccm, błękitny metalic, I 
właściciel, wielopunktowy wtrysk, 5-biegowy, obrotomierz, zega
rek, dodatkowe światło .stop", RO, kołpaki, kompletna dokumen
tacja, garażowany, zadbany, atrakcyjny wygląd, -11.500 zł. Pszen
no, teł. 074/851-91-60
VW GOLF II, GL, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
5-drzwiowy, welur, centralny zamek, el. reg. reflektory, 1 właści
ciel w kraju, stan b. dobry, szerokie zderzaki, -11.500 zł. Mięki
nia. tel. 071/317-81-19,0605/10-16-36 
VW GOLF II, 1991 r, 119 tys. km, 1600 ccm, turbo D, biały, bez 
wypadku, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, w kraju od 2 dni, kom
pletna dokumentacja, stan idealny, -13.200 zł. Środa Śląska, tel. 
071/31749-74
VW GOLF ll KOMBI. 1991 r., 160 tys. km, 1900 ccm. diesel, czar
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, sprowa
dzony w całości, - 20.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/31749-74 
VW GOLF II, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, szy
berdach, 4 reflektory, sportowy ukł. wydechowy, nowe zawiesze
nie (gwarancja), nowy ukł. hamulcowy, płyny, paski i świece, stan
b. dobry, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-97-14 
VW GOLF, 1991 r., 1600 ccm, TDi, niebieski, sprowadzony w ca
łości, • 11.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-18-12 
VW GOLF, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, 5-drzwiowy. bez 
wypadku, nie eksploatowany w kraju, • 9.900 zi. Ziębice, tel. 
074/819-21-11,0502/61-50-75
VW GOLF, 1991/92 r.. 152 tys. km, 1600 ccm. TQI. biały, kpi. 
dokumentacja, szyberdach, odcięcie zapłonu, 5-biegowy, 5-drzwio- 

. wy, cztery lampy przednie, zielone szyby, nowe opony, radio, hak, 
zadbany, stan b. dobry, - 13.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. 

.Lubin, teł. 0604/35-07-14
VW GOLF II, 1991/92 r., 104 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, atermiczne szyby, RM, w kraju 
od tygodnia, kpi. dokumentacja, bez wypadku, stan b. dobry, -
12.700 zł. Rawicz, tel. 065/546-1046.0603/85-26-96 x
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VW GOLF II, 1991/92 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,
4-drzwiówy, szyberdach, centralny zamek, alarm, immobilizer, el. 
reguł, reflektory, pełna dokumentacja, RM, nowe zawieszenie, 
rozrząd, hamulce, stan b.'dobry. • 11.500 zl. Wrocław, tel. 
0601/32-87-55
VWęOLF II. 1991/96 r.. 171 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, granato
wy, inst. gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, wspoma
ganie, el. reg. lusterka, 4 lampy z przodu, centr. zamek, szerokie 
zderzaki, alum. felgi, -11.500 zl łub zamienię na Audi, VW Passa
ta w tej cenie. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-10,0502/26-07-33 
VW GOLF GT, 1991/96 r„ 144 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, składak, szyberdach, el.teg. lusterka, komputer, zadbany, 
-10.000 zl. Lwówek & ,  tel. 075/782-43-65 
VW GOLF II, 1991/97 r., 102 tys. km, 1800 ccm, grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, serwo, centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, RO, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, atrakcyjny Wygląd, -11.000 zł. 
Garki, teł. 062/733-29-36
VW GOLF III, 1992 r„ 135 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 3-drzwio
wy, centralny zamek + pilot, - 16.500 zł. Krapkowice, tel. 
0503/96-23-62, woj. opolskie
VW GOLF II, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, w kraju od 1 dnia, bez wypadku, szerokie zderzaki, el. reg. 
reflektory, stan techn. idealny, po przeglądzie, • 12.700 zl. Ra
wicz. tel. 0607/09-45-04
VW GOLF III, 1992 r., 169 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor wi
śniowy, wspomaganie kierownicy, RO Sony + zmieniarka na 10 
płyt, • 16.500 zł. Wronów, tel. 077/412-18-00 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm, granatowy metalic, 3-drzwiowy, 
• 16.800 zł. Zawady, tel. 062/730-51-93.0601/43-29-54
0  VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel wspomaga

nie, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, ku
bełkowe fotele, • 17.600 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023281

VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, diesel, granatowy, 5-drzwiowy, 
wspomaganie kier., I właśddeł w kraju, lakier do poprawek, • 16.500 
zł. Bielawa, tel. 0609/62-97-49
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, bordowy metalic, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie, RO, alum. felgi, -16.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-60-47 
VW GOLF III, 1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo O, biały, 5-drzwio
wy, szyberdach, wspomaganie, -18.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/97-79-29,074/811-39-22
VW GOLF III, 1992 r., 76 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, 3-drzwiowy, katalizator, el. otw. szyby, hak, bez wypadku, 
do sprowadzenia z Niemiec, • 14.500 zł. Legnica, tel. 0603/40-82-83 
VW GOLF III, 1992 r., 103 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, benzyna, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, alum. felgi + 4 koła zimowe, alarm + 
pilot, blokada skrzyni biegów, wspomaganie, dodatkowe światło 
.stop*, czarne lampy tytne, RM + 4 głośniki, 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, wspoma
ganie kierownicy, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, -15.000 
21. Lwówek Śląski, tel. 0602/69-91-25 
VW GOLF, 1992 r., 171 tys. km, 1600 ccm, turbo O, grafitowy meta
lic, 5-biegowy, szyberdach, odpinany hak, RO, aluminiowe felgi 15’,
1 właśddeł, 3-drzwiowy, w kraju od 6 miesięcy, pełna dokumenta
cja, sprowadzony w całośd, stan b. dobry, • 14.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-23-02,0607/82-57-78
VW GOLF III, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, turkusowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, halogeny, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, I właśddeł, 
sprowadzony w całośd, bez wypadku, książka serwisowa, -17.000 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-69-57,0609/29-02-07 
VW GOLF, 1992 r., 135 tys. km, 1300 ccm, benzyna + gaz, biały, 
Mul-T-Lock, szyberdach, blokada zapłonu, w kraju od 1994 r., ozna
kowany, 2-drzwiowy, nowe opony, - 12.000 zl. Nysa, tel. 
077/433-53-04 po 17
VW GOLF III, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, el. reg. lusterka, światła, alum. felgi, wspomaganie, 
sprowadzony w całośd, -18.000 zł lub zamienię na Renaulta Lagu
nę. 95/96 r.. Nysa. tel. 0606/95-77-02 
VW GOLF III GT, 1992 r., 108 tys. km, 1800 ccm, czamy metalic, I 
właściciel, el. reg. reflektory i szyberdach, kubełkowe fotele, spor
towa kierownica, obniżony, książka serwisowa, stan b. dobry, -
15.600 zl. Polanica Zdrój, tel. 0607/07-43-16, woj. wałbrzyskie 
VW GOLF III GT, 1992 r., 150 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, po tuningu, bez wypadku, alum. felgi, klimatyzacja, kom-

A U T O  t / f *  0P010881 
S K L E P  -*- S E R W IS

AUDI - VW
Wrocław, ul. Karkonoska 7 (naprzeciw TVP) 
sklep 33-999-68, serw is 339-82-66

puter, wykończenia w drewnie, szyberdach, -19.900 zl lub zamie
nię. Polkowice, tel. 0604/89-03-20
VW GOLF III,1992 r., 18 tys. km, 1391 ccm, benzyna, pertowozie- 
lony, centr. zamek, immobilizer, I właściciel, garażowany, bez wy
padku, hak, reg. kierownica, welurowa tapicerka. 5-drzwiowy, stan 
idealny, -19.000 zł. Poznań, teł. 061/865-01-10 
VW GOLF III, 1992 r„ 160 tys. km, 1400 ccm, biały, atrakcyjny wy
gląd, zadbany, -16.500 zl lub zamienię na Opla Astrę kombi, VW 
Passata albo. inny. Raszków, tel. 062/734-38-09,0603/52-65^39 
VW GOLF III, 1992 r., 145 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
sprowadzony w całośd, bez wypadku, el. reg. reflektory, atermicz
ne szyby, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, stan idealny, -14.900 
zł. Rawicz, tel. 0605/22-90*19
VW GOLF III, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TD, niebieski meta
lic, szyberdach, c. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, bez wy
padku. • 19.000 zł: Sieradz, tel. 043/827-65-09,043/829-68-36 
VW GOLF, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony metalic,
c. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całośd, pełna dokumentacja, kataliza
tor. -18.600 zł. Syców. teł. 062/785-52-73.062/785-21-83 
VW GOLF GTI. 1992 r„ 81 tys. km. 2000 ccm, czamy, wspom. 
kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. Iństerka, szyberdach, centralny 
zamek ♦ pilot, alarm, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, -
17.900 zl lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/843-43-65, 
0601/87-95-01
VW GOLF III, 1992 r., 143 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, demnofiole- 
towy metalic, moc silnika 75 KM, 3-drzwiowy, centralny zamek, 
wspom. kierownicy, katalizator, RM + 6 głośników, el. śzyberadch, 
el. reg. i podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory z nakładkami, 
halogeny, alum. felgi 14" + 2 opony zimowe, - 18.300 zł lub zamie
nię na tąńszy, do 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 0606/26-35-79 
VW GOLF GT, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, czamy, skórzana 
(czarna) tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyberdach, alum. felgi, 
atermiczne szyby, komputer, 5-drzwiowy, sprowadzony W całości, 
bez wypadku, ABS, wspomaganie, alarm, stereo. • 19.400 zł. Wro
daw, teł. 071/328-04-93.0607/66-05-04 
O VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, kolor 

grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, stan b. dobry,

. - 20.700 zł lub zamienię. Żary, ul- Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022931

VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, kdor grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, - 
oclony w całośd, - 20.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
VW GOLF III, 1092/93 r., 1800 ccm, benzyna, kolor grafitowy meta
lic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kierownicy, w kraju od mie
siąca, stan b. dobry, -16.000 zl. Lwówek Śl..1el. 0608/23-21-88; 
VW GOLF III GL, 1992/93 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turboD,-czer
wony, eLreg. lusterka, e). otwierany szyberdach.centr: zamek; ser
wo, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 5-drzwiowy, bez 
wypadkiH. w kraju od 3. dni, - 19.500 zl. Nowa-Ruda,.tel. - 
0604/46-38-42
VW GOLF III, 1992/93 r„ 180.tys. km; 1900 ccm, turbo O, czamy, 
5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, RM. -19.500 zL Oleśnica, 
td. 071/798-17-15 „  ; .
VW GOLF GTD, 1992/93r.,172 tys. km, 1900 ccm. srebrny meta
lic, nie składak, wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, oddę- 
de zapł., 5-drzwiowy, aluminiowe felgi 14*. kubełkowe fotele; po 
wymianie amortyzatorów, • 20.000 zł lub zamienię na Audi TD,. z 
dopłatą. Wambierzyce, tel. 074/871-92-28,0608/84-62-56 
VW GOLF III, 1992/93 r., 115 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, jasnozie
lony metalic, 5-drzwiowy, el. szyberdach, wspomaganie kier., el. 
reguł, lusterka, centralny zamek, radioodtwarzacz, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, pełna dokumentacja, zawieszenie sportowe, 
katalizator, > 18.000zł. Zagrodno, tel. 076/877-32-16 
VW GOLF III, 1992/93r., 1400 ccm, czamy metalic, 2-drzwiowy, el. 
otw. szyberdach, alum. felgi, podg. fotele, ciemne lampy tylne, w

kraju od 2 dni, bez wypadku, stan b. dobry, - 14.300 zi. Zielona 
Góra. tel. 068/323-52-62,0604/60-80-94 
VW GOLF II, 1992/94 r., 146 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony, 
składak, 5-drzwiowy, bez wypadku, udokum. pochodzenie, nowe 
opony, blokada biegów, immobilizer, RO, oznakowany, -10.000 zł. 
Wrodaw, tel. 0501/04-98-37
VW GOLF III, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
śliwkowo-grafitowy, 5-drzwiowy, ABS. centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie, zderzaki w kolorze 
nadwozia, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, • 18.000 zl. 
Kępno. tel. 062/781-56-44,0605/22-04-65 
VW GOLF III, 1993 r., 120 tys. km, srebrny metalic, 5-drzwiowy, 
centr. zamek, elektr. otw. szyby, el. otw. szyberdach, el. reg. luster
ka, podgrzewane fotele, ABS, alum. felgi, automat, hak, welur, spro
wadzony z Niemiec, nie eksploatowany w Polsce, • 18.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0606/18-60-25
VW GOLF III, 1993 r., 63 tys. km, 1800 ccm, granatowy metalic, 
wspomaganie, szyberdach, reguł, fotel kierowcy, - 17.800 zl. Ple- 
szówka, tel. 062/761 -52-04
VW GOLF Ili, 1993 r.t 135 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyberdach, 5-drzwiowy, alarm, I 
właśddeł, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -19.800 zl. So
bótka. tel. 071/316-30-47,0604/77-17-57 .
VW GOLF VR6,1993 r., 83 tys. km, 2800 ccm, czamy. ABS, EOS, 
ASR, pełne wyp. elektr., 4-drzwiowy, - 26.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0503/07-45-96
VW GOLF III,. 1.993 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, inst. 
gazowa, katalizator, el. reg. reflektory, szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, -17.500 zl. Zawadzkie, teł. 077/461 -69-63 
O VW GOLF III GT, 1993 r., kolor śliwkowy metalic, 

wspomaganie, centr. zamek, el. szyberdach, alum. 
felgi, alarm, sportowy tłumik, sprowadzony w ca
łości, stan b. dobry, nowe amortyzatory, -18.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0606/42-58-74 22000371 

VW GOLF III, 1993 r., 102 tys.*m, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szy
by i szyberdach, el. reg. lusterka, sprowadzony w całośd, w kraju 
od tygodnia, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, stan b. dobry, •
21.900 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0606/42-51-38 
VW GOLF III, GTi, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna wspo
maganie, alarm + pilot, centr. zamek, el. otw. szyby, komputer, alum. 
felgi, kpi. kół zimowych, zadbany, - 20.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-19-72,0605/20-41-80
VW GOLF III, 1993 r., 146 tys. km, 2800 ccm, V6, perłowoczamy, 
5-drzwiowy, czarna skóra, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, 
el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, el. szyberdach, el. reg. re
flektory, podgrzewane siedzenia, aluminiowe felgi, wspomaganie 
kier., centralny zamek, stan b. dobry, • 22.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0606/97-58-11
VW GOLF III, 1993 r., 125 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
wspomaganie, • 18.500 zł. Kalisz, tel. 0503/84-26-38 
VW GOLF III GT, 1993 r., 99 tys. km, 1900 ccm, turbo D, śliwkowy 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. szyberdach, ku
bełkowe fotele, alum. felgi, po wymianie paska rozrządu, kompl. 
dokumentacja, • 20.500 zł. Krotosżyn, tel. 062/722-85-39, 
0604/37-24-01
VW GOLF III, 1993 r., 126 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, el. reg. szyberdach, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, - 18.500 zl. Lwówek Śląski, tel. 0609/52-31 -44 po 
godz. 18
VW GOLF, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 5-drzwiowy. 5-biego- 
wy, centralny zamek, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. reg. 
reflektory, immobilizer, radio VW, alarm, bez wypadku, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, - 20.800 zł. Paczków, tel. 077/431-6446 
VW GOLF III, 1993 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, wspo
maganie kierownicy, el. otw. szyberdach, alum. felgi, nowe amorty
zatory, nowe opony, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 21.300 zł. 
Paczków, tel. 077/431-71-73,0604/13-21-09 
VW GOLF, 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor wiśniowy. 
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, bez 
wypadku, - 21.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
VW GOLF III, 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, fioletowy 
metalic, w kraju od 3 dni, centralny zamek, 5-drzwiowy, el. szyber
dach, halogeny, radio, aluminiowe felgi, kubełkowe fotele, spdler, 
stan b. dobry, - 23.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/867-12-06, 
0601/55-26-06
VW GOLF III, CL, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, zadbany, garażowany, 
atrakc. wygląd, nowe opony, odony w całośd, kpi. dokumentacja, 
alarm, stan techn. b. dobry, -19.800 zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
VW GOLF II, VR6,1993 r., 165 tys. km, 2800 ccm, kolor śliwkowy 
metalic, pełna elektryka, alum. felgi, - 18.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-05-04
VW GOLF III GT, 1993 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
śliwkowy metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szy
berdach, sportowy tłumik, alum. felgi, alarm, nowe amortyzatory, 
sprowadzony w całośd, stan b. dobry, -18.000 zł lub zamienię na 
Renault Megane Coupe. Wałbrzych, tel. 0606/42-58-74 ■
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski, stan dobry, rok 
w kraju, -15.800 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 0600/19-32-12 
VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwio- 
wy, nie składany, wspomaganie, dzielona kanapa, lakierowane zde
rzaki, blokada biegów, - 18.500 zl lub zamiana na Passat diesel 
kombi. Wrodaw, tel. 071/364-19-28,0501/6149-50 
VW GOLF III, 1993 r., 116 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granatowy,
2-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, inst. gazowa, przyciem
nione szyby, -17.500 zl. Żary, tel. 0604/28-58-57 
VW GOLF III KOMBI, 1993/94 r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, immobili
zer, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, dzielone tylne siedzenia, 
relingi dachowe, halogeny, reg. kierownica, nowe opony, - 20.500 
zł. Bdesławiec, tel. 075/73241-20,0601/87-89-60 
VW GOLF, 1993/94 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebieski, kpi. 
dokumentacja, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kdorze nadwozia, 
halogeny, książka serwisowa, stan idealny, -18.600 zł. Bolesławiec, 
tel. 060W0-56£9> .. ..
VW GOLF-(II GT, 1993/94 r., OÓ tyś. km. 1800 ccm. wtrysk, kolor 
śliwkowymetalic, wspotóaganię, cetffr. zamek + pilot, obrotomierz,'/ 
szyberdaph. fclarm, techn, sprawny, do pomalowania 4 błotnik, w 
kraju od tygodnia,'- 15.500 ; L  Bralin, tej,. 0627781-25-49, 
0602/26-80-03... /
VW GOLF HI, 1993/94 r.; W?tys.Km,1800 cćm, bśnzyfta, czamy, 
demne szyby, 5-biegowy. 5-drzwiowy. centr. zamek, el. otw. szy
berdach, nakładki na lampy, el. reg. lusterka, dzielona tylrla kana
pa, reg. kierownica, w kraju od 2 lat, sprowadzony w całośd, stan b. 
dobry,- 20.500 zl lub zamienię na VW Transportera T4. Kowary, tel 
075/7614246
VW GOLF GT III, 1994 r., 110 tys. km, 1800 ccm, fioletowy, atrakc. 
wygląd, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, przód 
ABT, zawieszenie Konni, centr. zamek, wspomaganie, w kraju od 6 
mies, -21.500 zl. Zgorzelec, tel 075/775-19-65,0607/56-92-76 
VW GOLF TDi, 1994 r., 1900 ccm, czamy metalic, centr. zamek, 
szyberdach, reg. kierownica, immobilizer, Wspomaganie, alum. fel
gi, - 23.500 zl. Krotoszyn, tel. 0,501/46-72-25 
VW GOLF, 1994 r.; 1900 ccm, turbo D, biały, - 20.500 zł. Leszno, 
tel. 0607/59-2842,065/529-62-51
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwiowŷ  
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, • 20.500 zl. Leszno, tel. 
065/52949-95.0603/13-95-16 '
VW GOLF CL, 1994 r., 88 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 
alarm, immobilizer, 3-drzwiowy, centr. zamek, RO Gamma z RDS, 
el. reg. reflektory, dodatkowe światło .stop*, pokrowce, 4 zagłówki, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, lotnicze fotele, garażowa
ny, kpi. dokumentacja, zadbany, -19.000 zł. Miłodce, gm. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-6243
VW GOLF III VARIANT, 1994 r., 175 tys. km. 1900 ccm, diesel.

granatowy, wspomaganie. RM, blokada skrzyni biegów, garażowa
ny, - 23.800 zl. Wrodaw, tel. 071/396-50-93,0608/43-58-66 
VW GOLF ll|,1994 r„ 84 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony me
talic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, el. reg. 
lusterka, alum. felgi + koła zimowe, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, wersja limitowana, stan b. dobry, • 19.500 zł. Wrodaw, 
tel. 0607/22-32-01
VW GOLF III GT, 1994 r., 115 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, obrotomierz, 2 
pod. powietrzne, reg. kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, 
immobilizer, dzielone tylne siedzenia, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, alum. felgi, książka serwisowa, stan idealny, -19.700 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-75-32 po godz. 20,0602/29-7147 
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 104 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otwierany dach, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec • 6.700 DEM ♦ cło lub na 
gotowo-17.000 zzł. Legnica, tel. 0603/49-82-83 
VW GOLF VARIANT, 1994 r., 171 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
2 pod. powietrzne, relingi dachowe, szyberdach, reg. kierownica, 
reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, centr. zamek, el. reg. reflektory, 
obniżony, po tuningu, atrakcyjny wygląd, • 23.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-72-04,0602/30-16-93/
VW GOLF III GT, 1994 r., 74 tys. km, 1900 ccm, turbo D, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., cen-
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tralny zamek + pilot, alarm, kubełkowe fotele, - 25.000 zł. Leszno, 
tel. 065/526-10-02,0502/30-52-70 
VW GOLF lllr .1994 r., 83 tys. km, 1800 ccm, czerwony, el. reg. 
lusterka, reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobili
zer, -17.500 zł. Leszno, tel. 065/573-87-95,0602/46-72-40 
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 178 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, hak, relingi dacho
we, po przeglądzie, - 22.500 zl. Namysłów, tel. 077/410-12-78 wie
czorem, 0608/66-74-04
VW GOLF GTD, 1994 r., 1900 ccm, turbo D 5-drzwiowy, 5-biego
wy, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, wspomaganie kier., stan b. 
dobry, • 20.600 z l , kup. zwoln. z opł. skarbowej lub zamienię. No
wogrodziec. tel. 075/731-62-76,0602/85-29-65 
VW GOLF III, KOMBI, 1994 r., 1400 ccm, benzyna I rejestracja 96 
r, • 19.000 zł. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
VW GOLF III, 1994 r., 110 tys. km, 1400 ccm, granatowy, Variant, 
alarm, centr. zamek, relingi dachowe, el. otwierany szyberdach, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, - 21.000 zł. Opołno Zdrój, tel. 
075/773-00-08
VW GOLF III, 1994 r., 138 tys. km, 1900 ccm, turbo D, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
el. otwierane szyby, szyberdach, 4 zagłówki, poduszka pow., kubeł-
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kowe fotele, • 25.000 zl. Ostrów Wlkp.. tel. 062/738-34-53. 
0603/84-68-02 I
VW GOLF III, 1994 r., 178 tys. km, 1900 ccm, diesel I właśddeł, 
bez wypadku, oryg. lakier, sprowadzony w całośd, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, alum. felgi, dzie
lona tylna kanapa, 4 zagłówki, kpi. dokumentacja, stan techn. b. 
dobry, - 21.000 zi lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 
077/431-60-09,0606/50-19-62
VW GOLF III, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
el. reg. szyberdach, el. reg. lusterka (podgrzewane), wspomagacie 
kier., immobilizer, garażowany, kanapa tylna dzielona (rozkładana), 
el. reg. reflektory, reg. kierownica, stan idealny, • 19.800 zł. Trzebni
ca. tel. 071/312-12-24,0602/34-57-54,0604/78-21-72 
VWGOLF III KOMBI,, 1994 r., 94 tys. km, 1800 ccm. benzyna, wtrysk, 
granatowy, immobilizer, blokada skrzyni biegów, alarm, centr. za
imek, rejestracja do 12.2001 r, - 19.500 zł. Trzebnica, tel. 
-071/387-10-58 . •
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VW GOLF III, 1994 r., 123 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, immobilizer, oryg. RO + kompl. opon zimowych z fel
gami, pokrowce, • 16.500 zl. Wrocław, tel. 071/348-^2-10, 
0608/66-96-07
VW GOLF Hf, 1994 r., 98 tys. km, 1600 ccm, bordowy metalic, 2 
pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. szyberdach, 
immobilizer, autoalarm, garażowany, - 22.000 zł. Wschowa, tel. 
0603/79-6642
VW GOLF, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, granatowy, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM, dzielona tylna kana
pa, 4 zagłówki, stan idealny, • 22.500 zl. Zloty Stok, tel. 
074/817-52-93,0604/17-92-85
VW GOLF III, 1994/95 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDi. grafitowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, halogeny, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, wspomaganie, reg. kierownica, podgrzewane fotele i lu

sterka, centr. zamek, oryg. RO, w kraju od 6 mies, - 27.800 zi. Bo
lesławiec, tel. 0604/51 -9(H51
VW GOLF III, 1994/95 r., 148 tys. km, 1900 ccm, TDI, czamy, ABS. 
klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, atrakc. wygląd. 6 miesięcy w 
kraju, • 29.500 zl. Legnica, tel. 0605/07-28-37 
VW.GOLF III, 1994/95 r., 135 tys. km, 1900 ccm, TDI, demnopo- 
pielaty, pełne wyposażenie oprócz poduszek pow, - 29.000 zł. Lu
bań, tel. 0604/62-54-28
VW GOLF III, 1994/95 r.. 130 tys. km, 1900 ćcm, TDI, fioletowy, 
pełne wyposażenie, 6 miesięcy w kraju, stan idealny, - 28.500 zł. 
Lubin, tel. 0604/57-82-37
VW GOLF III, 1994/95 r., 170 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie, el. otw. dach, immobilizer, 3-drzwiowy, kpi. doku
mentacja, sprowadzony w całośd, bez wypadku, I właśddeł, dzie
lona tylna kanapa, oryg. lakier, -18.500zł. Oława, tel. 071/313-80-99, 
0609/17-18-99
VW GOLF III, 1994/95 r., 127 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czamy, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, atermiczne szyby, RM, kpi. 
dokumentacja, - 24.700 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
VW GOLF, 1994/95 r., 81 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, wspo
maganie kier., centralny zamek, 2 poduszki pow., el. reguł, luster
ka, el. otwierane szyby, szyberdach, kubełkowe fotele, regulowana 
kierownica, aluminiowe felgi 15', RM Pioneer, kierowca niepalący, 
pełna dokumentacja, serwisowany, zadbany, - 21.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/357-89-90
VW GOLF III, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, zielony metalik, wer
sja Rding Stones, bardzo ładny, - 20.500 zł lub zamienię. Gorzów 
Wlkp., tel. 0606/22-89-84
VW GOLF III, 1995 r., 124 tys. km, 1900 ccm, TDI, czerwony meta
lic, klimatyzacja, alum. felgi, serwo, białe zegary, radio, nie reje
strowany w Polsce, - 27,500 zł. Lisków, tel. 062/76341-24, 
0603/711-91-72
VW GOLF III, 1995 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyberdach, alarm, odcięde zapło
nu, bez wypadku, I właśddeł, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, • 22.500 zł. Sobótka, tel. 
0601/63-69-03
VW GOLF GL. 1995 r., 105 tys. km, 1800 ccm. benzyna, biały, 
5-drzwiowy, pełne wyp. elektr., klimatyzacja, alarm z pilotem, welu
rowa tapicerka, centralny zamek, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, wspomaganie kierownicy, - 21.500 zł lub zamienię na 
diesel. Wałbrzych, tel. 074/841-30-15 
VW GOLF CABRIO, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, alum. felgi, el. otwierany dach, wspomaganie, 
immobilizer, alarm, kpi. dokumentacja, - 31.500 zl. Wrocław, tel. 
0503/76-98-44 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem -AC0214 www.autogielda.com.pl)'
VW GOLF III, 1995 r.t 80 tys. km, 1600 ccm el. otw. szyberdach, 
poduszka pow., wspomaganie kier., garażowany, zadbany, - 20.900 
zł. Wrodaw, tel. 0603/21-24-72
O VW GOLF III KOMBI, 1995 r., 79 tys. km, 1800 ccm, 

90 KM, pertowośliwkowy, wersja Pink Floyd, re
lingi dachowe, roleta, wspomaganie, dzielone sie
dzenia, zderzaki w kolorze nadwozia, el. otw. szy
berdach, kompl. dokumentacja, - 20.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/75-32-55 02023081 

VW GOLF III, 1995 r., 57 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., 5-biegowy, 2 poduszki powietrzne,
3-drzwiowy, el. otwierany szyberdach, - 21.000 zł. Bożków, tel. 
074/87143-75
VW GOLF III MOVIE, 1995 r., 94 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, stan idealny, I właśddeł, wspomaganie, szyberdach, 3-drzwio- 
wy, oryg. przebieg, książka serwisowa, garażowany, kpi. dokumen
tacja, - 23.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/57-9446 
VW GOLF KOMBI, 1995 r., 81 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony, 
do sprow. z Niemiec, ABS, centr. zamek, 4500 DM. Góra, tel. 
0603/06-29-22,065/544-15-85
VW GOLF III, 1995 r., 98 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, el. 
szyberdach, hak, centralny zamek, wspomaganie kier., klimatyza
cja, 2 poduszki powietrzne, relingi dachowe. - 27.500 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/753-50-86,075/641-7343 
VWGOLF III CABRIO, 1995 r., 87 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, katalizator, RM, alum. felgi, centr. zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby (4), białe zegary, podgrz., kubełkowe fotele, stan 
b. dobry, - 28.900 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
VW GOLF III, 1995 r., 63 tys. km, 1800 ccm, biały, 5-drzwiowy, 90 
KM, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, reg. kierownica, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -19.000 
zł. Krotoszyn, tel. 0602/15-39-55
VW GOLF III KOMBI, 1995 r., 16 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. szyberdach, wspomaga
nie kier., centralny zamek, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -
26.500 zl. Krotoszyn, tel. 062/722-00-13 po godz. 17 
VW GOLF III, 1995 r., 1600 ccm, i, granatowy metalic, 2 pod. po
wietrzne, 5-drzwiowy. centr. zamek, szyberdach el., el. reg. reflek
tory, wspomaganie, ABS, kpi. dokumentacja. I właścidel w kraju, •
22.300 zł. Opole. tel. 0605/22-95-30 -
VW GOLF GTi, 1995 r., 2000 ccm, czerwony; ABS, centr. zamek, 
el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, - 25.000 zł. Opole,, tel. 
0604/75-24-61
VW GOLF, 1995 r., 59 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fidetowy meta
lic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, nowe opony, RO, za
dbany, atrakcyjny wygląd, • 19.800 zl. Środa Śląska, tel. 
071/317-24-13
VW GOLF, 1995 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony metalic, 
wspom. kierownicy, immobilizer, el. reg. reflektory, reg. kierownica,
3-drzwiowy, stan b. dobry, -19.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-98-20, 
0502/21-06-73
VW GOLF III, 1995 r., 2000 ccm pełne wyposażenie elektryczne, 
telefon, radioodtwarzacz, klimatyzacja, webasto, bez pośredników, 
pełna dokumentacja, wersja amerykańska, - 25.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0502/54-08-12
VW GOLF III GT, 1995 r., 84 tys. km, 1800 ccm, żółty, tapicerka w 
kolorze nadwozia, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, podgrze
wane fotele, radio, wspomaganie, • 23.000 zl. Wrocław, tel. 
071/328-00-69,0601/7747-26
VW GOLF III, 1995/96 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, białe zegary, obrotomierz, 4 za
główki, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kdorze nadwozia, li
stwy boczne, stan b. dobry, I właściciel, atrakc. wygląd, - 25.000 zł 
lub zamienię na tańszy osobowy. Wschowa, tel. 065/54042-17 
VW GOLF CABRIO BON JOVIKARMANN, 1996 r., 1900 ccm, TDI, 
niebieski metalic, RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, 
el. reg. lusterka, hak, poduszka pow., el. otw. szyby, sprowadzony 
w całości, kpi. dokumentacja, białe zegary, kubełkowe fotele, do
mykanie szyb, - 38.000 zł. Drezdenko, tel. 095/762-08-19, 
0600/5448-50 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem - AG0202 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF III VARIANT, 1996 r., 70 tys. km. 1900 ccm, turbo D„ 
granatowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, el. wysuwana antena, el. reg. 
reflektory, wspomaganie, centr. zamek, radio Beta, relingi dacho
we, roleta, halogeny, w kraju od 2 dni, stan idealny, książka serwi
sowa, - 28.500 zł. Kępno, tel. 0608/8148-82 
VW GOLF III, 1996 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, demnofiole- 
towy metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie kier., 2 
poduszki powietrzne, hak, centralny zamek, el. reg. reflektory i szy
berdach, immobilizer, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w cało
śd z Niemiec, pełna dokumentacja, - 26.280 zł (możliwe raty). Kłodz
ko, tel. 074/867-81-36
VWGOLF III KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ćcm, benzyna, czer
wony, ABS, 2 pod. powietrzne, e\. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspo
maganie kierownicy, reg. kierownica, centr. zamek, immobilizer, 
relingi dachowe, halogeny, radio, zadbany. - 21.500 3. Milików. woj. 
jeleniogórskie, tel. 0606/68-58-17
VW GOLF, 1996 r., 9’1 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czamy, model 
'97,101 KM, 3-drzwiowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. reflektory, kubełkowe fotele Recaro. alum. felgi, 
białe zegary, sprowadzony z Niemiec, książka serwisowa, RO Alpi- 
na + 6 głośników, stan idealny, -:25.500 zl. Odolanów',-tel. 

-062/733 2̂3-75,0503/69-85-13
VW GOLF, 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielcny, el. 
otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, 
alarm, poduszka pow., RO, kpi. dokumentacja, - 26.000 zł. Świdni
ca, td. 0502/30-63̂ 31
VW GOLF lit, 1996 r., 38 tys. km, 1800 ccm, granatowy, alum. felgi, 

/5-drzwiowy, kubełkowe fotele, klimatyzacja, centr. zamek, • 25.500 
zł. Świdnica, td. 074/852-65-84
VW GOLF III, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm, biały, klimatyzacja, 
centr. zamek, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, Mul-T-Lock, zderza
ki w kdorze nadwozia, • 20.806 zł. Świebodzice, tel. 074/85443-20 
po godz. 18,0606/82-01-22
VW GOLF Iłł, 1996 r, 135 tys. km, 1900 ccm, TDI, 110 KM, czer
wony, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, pod. 
powietrzne, serwisowany, kpi. dokumentacja, sprowadzony w cało
śd z Niemiec, garażowany, - 26 .500 zi. Wałbrzych, td. 0502/39-11-37 
VW GOLF IV, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, kolor śliwkowy, pełne 
wyposażenie, wszystkie el. dodatki, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, oryg. lakier, bez wypadku, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/398-53-58,0607/39-93-04

VW GOLF III, 1996/97 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drźwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, ku
bełkowe fotde, stan b. dobry, • 24.500 zł. Głogów, td. 076/833-86-04, 
0600/36-15-68
VW GOLF III CABRIO, 1996/97 r„ 70 tys. km. 2000 ccm, pertowo- 
niebieski, pełne wyposażenie oprócz skóry, po tuningu, • 45.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 0602/64-06-68 
VW GOLF III, 1996/97 r., 96 tys. km, 1600 ccm, czamy metalic, 
Bon Jovi, 75 KM, 5-drzwiowy, d. otw. szyby, wspomaganie kier., 
reg. fotele, poduszka pow., immobilizer, centr. zamek, alarm, bloka
da skrzyni biegów, alum. felgi + metalowe, opony letnie i zimowe, 
białe liczniki, serwisowany, RO, kompletna dokumentacja, - 24.500 
zl. Wałbrzych, td. 0602/18-57-90
VW GOLF BON JOVI, 1996/97 r., 57 tys. km, 1800 ccm. czamy 
metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, alum. felgi, RO, kubeł
kowe fotele, skórzana tapicerka, - 24.500 zl. Wrodaw, tel. 
071/34140-39 po godz. 18
VW GOLF III, 1997 r., 55 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grafitowy, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, alarmr im
mobilizer, białe zegary, demne światła tylne, lakierowane zderzaki 
i listwy, - 32.000 zl. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-95-27 
VW GOLF III, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, ABS, d. 
otw. szyberdach, wspomaganie, alarm, srebrne zegary, 2 pod. po
wietrzne, Bear Lock, RO VW, 2 kpi. kół, • 29.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-29-07
VW GOLF III, 1997 r., 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
kupiony w salonie, 5-drzwiowy, wspomaganie, ćentr. zamek, bloka
da skrzyni biegów, poduszka pow., zadbany, stan idealny, - 30.000 
zł lub zamienię na Forda Mondeo, Toyotę Carinę, 93/95 r.. Głogów, 
tel. 076/834-04-30,0600/5549-06
VW GOLF III, 19971., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perłowofio-- 
letowy metalic, 5-drzWiowy, 4 el, otw. szyby, wspomaganie, c. za
mek, spoiler, poduszka powietrzna (cała), zderzaki w kdorze nad
wozia, kupujący zwdniony z opłaty skarbowej, faktura VAT, - 25.500 
zł. Gołańcz, tel. 067/261-17-62
VW GOLF III, 1997 r., 98 tys. km, 1800 ccm, granatowy, kfimatyza- 
cja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby przednie, wspomaganie 
kier., centr. zamek, RO z RDS, alarm, halogeny, nowe opony letnie
1 zimowe, nowy rozrząd, - 23.000 zl. Nowogrodziec, tel. 
075/731-6449 po godz. 20,0602/81-06-62
VW GOLF KOMBI, 1997 r., 107 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielo
ny, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, rdingi, roleta, el. otw. szyberdach, alum. felgi, hak, Mul-T-Lock,
2 lata w kraju, - 35.000 zł lub zamienię. Wrodaw, td. 071/35448-79 
wieczorem
VW GOLF III JOKER, 1997 r., 38 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, perłowoniebieski, zadbany, garażowany, ABS, wspomaga
nie, reguł, fotd kierowcy, kubełkowe fotde, d. otw. szyberdach, el. 
reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, 3-drzwiowy, stan idealny, - 24.500 
zi. Wrodaw, tel. 071/341-62-82 wieczorem (żdjęda do tej oferty 
można zobaczyć w intemede pod numerem - AC0223 www.auto- 
gielda.com.pl)
VW GOLF III FAMILY, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czamy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całośd z Niemiec 
(08.1997 r)., zadbany, kompletna dokument., książka serwisowa, 
RO (oryg.), immobilizer, blokada skrz. biegów, 4 pod. powietrzne, 
szyberdach, centr. zamek, ABS, reguł, foteli (pionowa i pozioma), 
wspomaganie, • 31.000 zl. Wrocław, td. 346-26-52,0606/35-83-25 
VW GOLF IV, 1998 r., 25 tys. km, 1400 ccm, 16V, kdor grafitowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, wszystkie el. dodatki, 2 pod. 
powietrzne, ABS, - 32.500 zl. Poniec, tel. 065/573-13-63 
VW GOLF KOMBI, 1998 r., 1900 ccm, TDi, srebrny metalic, klima
tyzacja, ABS, pod. powietrzna, wspomaganie, centr. zamek, relingi 
dachowe, - 33.500 zl. Lubin. td. 076/84245-74,0603/32-19-50 
VW GOLF IV, 1998 r., 68 tys. km. 1400 ccm, benzyna, grafitowy, 
5-drzwiowy, ABS, szyberdach d., wspomaganie z pilotem, immobi
lizer, alarm, garażowany, zadbany, - 34.000 zl. Zgorzelec, tel. 
075/771-66-30,0607/30-38-67

____________________________________

VOLKSWAGEN i inne I
WROCŁAW, UL. TERENOWA 42 

Tel.kom. O 604 950 474,0 601 822 220 
_______ Tel. (071) 373 0117 opoo6148

VW GOLF IV, 1998/99 r., 100 tys. km, 1900 ccm. diesel, SOI, biały, 
5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, 
RO VW. centr. zamek, alarm ♦ pilot, immobilizer, bez wypadku, stan 
idealny. - 39.900 zł. Wrodaw, tel. 071/348-73-96,0602/84-64-56 
O  VW GOLF IV GTL, 1999 r., 50 tys. km, 1800 ccm, 

turbo, 20V, perłowosrebmy, refl. ksenonowe, kli
matyzacja, szyberdach, el. reg. lusterka i 4 szyby, 
czujnik deszczu, sportowe siedzenia „Recaro” 
(podgrzewane), ciemne drewniane dodatki, alarm 
+ pilot, oryg. tuning Oettinger, felgi 17” Oetinger, 
kupiony w salonie, bez wypadku, stan idealny. 
Zdjęcie w internecie (www.autogielda.com.pl). 
Cena 70.000 zł, (do uzgodnienia). Kostomłoty, tel. 
0607/63-35-28 01027961 

VW GOLF IV, 1999 r., 9 tys. km, 1600 ccm, SR, czamy, 3-drzwio
wy, 4 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby i reg. lusterka, 
alarm, halogeny, kubełkowe fotde, książka serwisowa, oryg. prze
bieg, jak nowy, • 42.900 zł (cena do negocjacji). Karpacz, tel. 
075/761-97-58 wieczorem, 0600/27-01-37 (zdjęda do tej oferty 
można zobaczyć w intemede pod numerem - AE0054 wwwauto- 
gielda.com.pl)
VW GOLF IV, t999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, pertQwoczamy, klima
tyzacja, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, ABS, 105 KM, -43.000 zł. 
Olszowa, td. 0606/7546-93, woj. kaliskie 
VW GOLF IV, 1999/00 r., 24 tys. km, 1900 ccm, SDi, zidony meta
lic, wspomaganie, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby
(4), el. reg. lusterka, cenfr. zamek, • 44.900 zł. Leszno, tel. 
065/529-73-06,0601/78-72-75
VW JETTAI GL, 1980 r., 1500 ccm, niebieski, szyberdach, obroto
mierz, aluminiowe felgi, tapicerka w kolorze nadwozia, oryginalny 
lakier, stan b. dobry, - 4.000 zl. Kamienna Góra, td. 0501/09^2-86, 
0604/7549-98
VW JETTA, 1980 r„ 1500 ccm, benzyna, czerwony, 2-drzwiowy, 
5-biegowy, alarm, RO, pokrowce, sprawny, • 3.100 zł lub zamienię. 
Głogów, tel. 076/834-78-38
VW JETTA, 1980 r., 1600ccm, zielony metalic, przegląd do 11.2001 
r., szyberdach, RO, bez korozji, stanb. dobry, -1.850 zł. Oława. tel. 
071/303-07-91,0607/72-0246
VW JETTA, 1981 r., 162 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, po 
remonde blacharki, po lakierowaniu (akryl B-T), 4-drzwiowy, 5-bie
gowy, zadbany, RM + 4 głośniki, bez wypadku, spoiler przedni i 
tylny, z urzędu celnego,- 4.600 zi. Bystrzyca Oławska, tel. 
0607/51-3542
VW JETTA, 1981/91 r;, 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, wymienione częśd (nowe): szczęki, cylinderki, gażnik, koła 
przednie - łożyska, tarcze hamulcowe, klocki, amortyzatory przed
nie i tylne, rozrząd, pasek, koła, pompa wodna, rozrusznik, lampy 
przednie, opony, akumulator, stan idealny, garażowany, • 10,000 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-68-54 po godz. 20 
VW JETTA, 1983 r., 140 tys. km, 1300 ccm, czamy metalic, inst. 
gazowa na gwarancji, po remoncie kapitalnym, garażowany, zadba
ny. - 4.300 zł. Góra. td. 0601/57-14-04 
VW JETTA j, 1984 r., 1500 ccm. czerwony, 4-drzwiowy, stan dobry, 
- 2.500 zl lub zamienię na Fiata 126p. Oleśnica, td. 071/314-9547, 
0605/25-2148
VW JETTA, 1984 r., 1600 ccm, diesd, demnokolor grafitowy me, 
alum. felgi, komplet kół zimowych, centr. zamek, - 8.000 zł. Zawo
nia, tel. 0601/9748-29, woj. wrocławskie 
VW JETTA, 1985 r-, 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski meta
lic, 4-drzwiowy, szerokie zderzaki, stan b. dobry, • 7.500 zl lub za
mienię na kombi. Bolesławiec, tel. 075/734-5742 
VW JETTA II, 1985 r., 185 tys. km, 1600 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, 4-drzwiowy, Sbiegowy, hak, garażowany, radioodtwarzacz, 
stan b. dobry, - 6.000 zi. Bdków, tel. 075/74143-02 
VW JETTA II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 4-drzwio
wy,'Stan b. dobry, na białych tablicach • 1.150 DEM. Jawor, tel. 
0605/64-11-73.
VW JETTA II, 1985 r., 200 tys. km. 1600 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, nowe fotele i tapicerka drzwiowa, el. otw. szyby, - 7.800 zl
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lub zamienię na VW Passat kombi, 1.8 E z 1987 r. Zawidów, tel. 
075/778-84-66
VW JETTA, 1985/86 r., 1800 ccm, zloty metalic, szyberdach,
4-drzwiowy; - 7.900 zl lub zamienię na kombajn zbożowy, lub cią
gnik rolniczy. Ścinawa, tel. 076/850-12-54 
VW JETTA II, 1985/86 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nowe amortyzatory, serwisowany, 
blokada zapłonu, welurowa tapicerka,garażowany, stan b. dobry, •
7.000 zl. Chojnów, tel. 076/818-12-79 
VW JETTA, 1986 r., 1600 ccm, ciemnoczerwony, alum. felgi, 5-bie- 
gowy, nowe amortyzatory tylne, nowy akumulator, opony, szerokie 
zderzaki, zadbany, garażowany, • 6.800 zl lub zamienię na'droższy. 
Prochowice, tel. 076/858-47-97
VW JETTA II, 1986 r., 148 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy meta
lic, wspom. kierownicy, klimatyzacja, szyberdach, alum. felgi, sze
rokie zderzaki, stan b. dobry, - 8 .400 zł lub zamienię. Boguszów-Gor
ce, tel. 074/844-27-58
VW JETTA II, 1986 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 4-drzwiowy, oznakowany, nowe amortyzatory, hak, spro
wadzony w całości, zadbany, ekonomiczny, stan b. dobry, - 6.500 zł 
lub zamienię na busa Mercedesa 207 D/w tej cenie. Jelenia Góra, 
tel. 0601/16-02-78
VW JETTA, 1987 r., 1600 ćcm, czerwony, centr. zamek, szyber
dach, RM, el. reg. lusterka, podłokietnik, welurowa tapicerka, - 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 metalic, 4-drzwio
wy, zadbany, stan b. dobry, • 5.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, teł. 0605/28-37-83
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm. diesel, brązowy metalic, 5-biegowy,
4-drzwiowy, sprowadzony w całości, - 8.800 zł lub zamienię na droż-
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szy samochód, diesel (Opel, Ford). Lwówek Śląski, tel. 
075/782-44-33,0609/47-75-51
VW JETTA II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna; granatowy metalic, po 
lakierowaniu, stan b. dobry, - 8.500 zł lub zamienię na VW Trans
portera T2, diesel, 9-osobowego. Świdnica, teł. 074/852-96-26 
VW JETTA GTI, 1987 r., 173 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciemnonie
bieski, po remoncie blacharki i lakierowaniu, konserwacja, szerokie 
zderzaki, ciemne szyby, alum. felgi, welurowa tapicerka, RM, dużo 
nowych części, zadbany, - 9.500 zł lub zamienię. Złotoryja, teł. 
076/878-41-13,0605/56-91-48
VW JETTA II, 1987/88 r., 80 tys. km, 1600 ccm, turbo D, bordowy 
metalic, stan idealny, aluminiowe felgi 15", szerokie zderzaki, po 
tuningu, • 10.900 zł lub zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78
VW JETTA II, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy metalic,
4-drzwiowy, 4-biegowy, zadbany, garażowany, nowe opony, kpi. 
dokumentacja, I właściciel, - 9.300 zł. Bolesławiec, tel. 0502/84433-75 
VW JETTA GT, 1988 r., 180 tys. km. 1800 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, alum. felgi, ABS, centr. zamek, ciemne szyby, 4-drzwiowy, 
wspomaganie kier., komputer, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, 
el. reg. i podg. lusterka, podłokietnik, szyberdach, zadbany, dużo 
nowych części, - 9.700 żł. Zgorzelec, tel. 075/777-80-46, 
0605/60-31-95
VW JETTA, 1988 r., 82 tys. km, 1600 ccm, turbo O, srebmy meta
fic, I właściciel. RM, spoiler, - 7.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/85-43-00 
VW JETTA, 1988 r.,1600 ccm, benzyna, czerwony, bez wypadku, 
stan idealny, • 9.600 zł. Świebodzice, tel. 074/854-45-19 
VW JETTA TDI, 1989 r., 1600 ccm szerokie zderzaki, nakładki, stan 
b. dobry, -11.700 zł. Konary, gm. Legnica, tel. 076/870-92-10 
VW JETTA, 1989 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
katalizator, oznakowany, alarm + centr. zamek, pilot, bagażnik, stan 
b. dobry, -12.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-16-82 '
VW JETTA, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,"Szeroki 
zderzak, szyberdach. fotele kubełkowe, nowy akumulator i tłumik, 
RO Panasonic z RDS, - 9.000 zł. Osieczów, gm. Osiecznica, tel. 
075/731-20̂ 02 po południu
VW JETTA, 1989/90 r., 137 lys. km, 1600 ccm, diesel, kołor grafito
wy metalic, 4-drzwiowy, szerokie zderzaki, centr. zamek, alum. fel
gi, stalowe felgi, hak, -12.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-10-65 
VW JETTA, 1990 r., 1600 ccm, metafic, szerokie zderzaki, plastiko
we nadkola na progi, błotniki, welurowa tapicerka, oryg. szyberdach, 
el. reg. reflektory; zadbany, stan b. dobry, -12.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-57:81,0608/72-00-60
VW JETTA, 1890 r., 175 tys. km, 1588 ccm, diesel, kolor grafitowy, 
ABS, szyberdach, centr. zamek, obrotomierz, kubełkowe fotele,
5-biegowy, hak, - T2.500 zł. Wrocław, teł. 782-69-85
VW JETTA, 1990/91 r., 165 tys. km, 1800 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, katalizator, wełu- 
rowa tapicerka, alum. felgi, zadbany, • 12.500 zł. Legnica, teł. 
076/887-13-41
VW JETTA, 1990/95 r., 168 tys. km, 1600 ccm, turbo D, wiśniowy,
2-drzwiowy, el. reg. reflektory, wymienione paski, świce, wtryski, 
nowy akumulator, zadbany, -12.000 zł. Lubin, tel. 076/846-80-39 
VW JETTA, 1990/97 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
hak, alarm, centr. zamek, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-92-27, 
0604/49-34-83
VW JETTA, 1991 r., 116 tys. km, 1600 ccm, czerwony, szyberdach, 
szerokie zderzaki, -12.000 zł. Poniec, tel. 065/573-13-63 
VW JETTA, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebmy metalic, 
sprowadzony w całości, 5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, RM, 
stan b. dobry, -14.200 zł lub zamienię na droższy, diesel. Bolesła
wiec, tel. 075/732-23-10
VW JETTA II, 1991 r, 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, wspoma
ganie kier., szyberdach, alum. felgi, szerokie zderzaki, -13.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-76-66.0601/88-66-66 
VW JETTA, 1991 r., 114 tys. km. 1600 ccm, diesel, kolor grafitowy 
metalic, 4-drzwiowy, alarm, centr. zamek, wspomaganie, 5-biego
wy, RO, udokum. pochodzenie, stan b. dobry, -13.300 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 0602/88-89-68
VW JETTA, 1991 r., 156 tys. km, 1600 ccm, benzyna, morska zie- 
leń, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, szerokie zderzaki, nowe 
amortyzatory i akumulator, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, 
RO, atrakcyjny wygląd, stan idealny, • 13.500 zł. Ziębice, tel. 
0608/21-73-35
VW JETTA, 1991/92 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wypadku, 
oryg. lakier i przebieg, I właściciel, kpi. dokumentacja, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, welurowa tapicerka, wspom. kierownicy, centralny za
mek, szerokie zderzaki, bez korozji, serwisowany, stan idealny, -
13.800 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
VW JETTA, 1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czamy, bez 
wypadku, nie składany, centr. zamek, klimatyzacja, welur, wspo
maganie, alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach, garażowany, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-76-23 
VW LUPO. 1998/99 r., 15 tys. km, 1400 ccm, 16V 85 KM, demno- 
pertowoniebieski, alum. felgi, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. 
otw. szyby, immobiiizer, reg. kierownica, 2 poduszki powietrzne, 
środek tapicerki w kolorze nadwozia, - 26.900 zł. Kalisz, tel. 
062/502-32-25,0603/69-19-06
VW LUPO, 1999 r., 25 tys. km, 1700 ccm, SDi, niebieski, wspoma
ganie, RM, tylne szyby uchylane, reg. kierownica, - 29.900 zł. Oła
wa. teł. 071/313-38-80,0601/53-99-68 
VW LUPO, 1999 r., 15 tys. km, 1400 ccm, 16V, pertowoniebieski 
metalic, c. zamek, eł. otw. szyby, el. reg. świateł, reg. kierownica, 
uchylne tylne szyby, wspomaganie, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, faktura VAT, - 28.000 zł. Gołańcz, teł. 067/261-17-62 
VW LUPO, 1999 r., 22 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie kier., reg. kierownica, zderzaki i lusterka w 

•kolorze nadwozia, reguł, wysokość pasów, kpł. dokumentacja, atrakc. 
wygląd, - 27.800 zł. Wrocław, teł. 071/372-72-73,0605/65-58-22 
VW NEW BEETLE, 1999 r., 23 tys. km, 2000 ccm. benzyna, bordo
wy metalik. 115 KM, alum. felgi 16”, klimatyzacja, ABS, ESP, 4 po
duszki powietrzne, napinacze pasów, el. reg. lusterka, radio ♦ 6 
głośników, - 58.000 zł. Leszno, teł. 0605/53-39-43 
VW NEW BEETLE. 1999 r., 12 tys. km, 2000 ccm, pertowosrebmy, 
sprowadzony ze Szwajcarii w 2000 r., podgrzewane fotele, ABS, 
ASP, 4 poduszki pow., aluminiowe koła 16*, klimatyzacja, pełna 
dokumentacja, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-25-53, 
0606/65-51-02
VW PASSAT, 1974 r., 1281 ccm, czerwony, po remoncie silnika i 
blacharki, w ciągłej eksploatacji, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/328-76-05
VW PASSAT KOMBI, 1979 r., 1500 ccm, diesel stan dobry. - 2.500 
zł. Kamienna Góra. woj. jeleniogórskie, teł. 0600/88-12-26 
VW PASSAT KOMBI, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, bursztynowy, 
techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 04.2002 r, -1.200 
zl. Miłoszów, tel. 075/721-16-50

VW PASSAT II, 1981 r., 1600 ccm, jasnoniebieski metalic, stan dobry, 
garażowany, zarejestrowany, -4.300 zl. Michałów, tel. 077/412-92-67 
VW PASSAT II, 1981 r., 1600 ccm, jasnoniebieski metalic, zareje
strowany, garażowany, stan dobry, - 4.300 zł. Michałów, tel. 
077/412-92-67
VW PASSAT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, stan silnika i 
blacharki dobry, radioodtwarzacz, w ciągłej eksploatacji, bez wy-' 
padku, - 2.500 zł. Jawor. tel. 076/870-06-21,0602/23-14-42 
VW PASSAT, 1981 r.. 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony meta
lic, bez wypadku, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 4-biegowy, 
hak, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 3.100 zł lub zamienię. Nysa, 
tel. 0606/99-43-65
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 3004ys. km, 1600 ccm, diesel, bor
dowy, w ciągłej eksploatacji, I rej. w kraju w 1993 r., stan dobry, •
5.000 zł. Ozimek, tel. 0606/73-00-69 
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, po 
remoncie blacharki i malowaniu, halogeny, stan techn. b. dobry, • 
4.150 zł. Radwanift, gm. Św.Katarzyna, tel. 0602/48-79-06 
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, alum. felgi, z urzędu celnego, do rejestracji - 2.800 
zł. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, hak, 5-drzwio
wy, przegląd do 12.2001 r., RO, w ciągłej eksploatacji, - 2.300 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/644-90-56,0604/07-1838 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, atrak- 
cyjny wygląd, silnik z 1986 r., aluminiowe felgi, stan b. dobry, • 3.400 
zł lub zamienię na nowszy, po wypadku, do remontu. Kłodzko, tel. 
074/867-86-42,0605/12-96-67
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
hak, pokrowce, aktualny przegląd, - 3.100 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-31-13,075/784-30-97
VW PASSAT, 1982/83 r., 1600 ccm, biały, garażowany, oryg. lakier, 
zadbany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 3.900 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-69-82
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, biały, • 3.200 zł. Wrocław, 
tel. 0607/11-84-32
VW PASSAT GT KOMBI, 1983 r., 260 tys. km. 200 ccm, srebmy 
metalic, syncro 4x4, wspomaganie kier., alarm, centralny zamek, 
hak, relingi dachowe, roleta, immobiiizer, szyberdach, aluminiowe 
felgi, przegląd do 04.2002 r., dużo części zamiennych, nowy aku
mulator, - 4.800 zł. Mirsk, tel. 075/783-44-11 
VW PASSAT GT, 1983 r., benzyna, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 
alum. felgi, RO z CD Kenwood (z panelem) + nowe głośniki 200 W, 
po remoncie gaźnika, po wymianie sprzęgła i tłumika środkowego, 
nowy akumulator i klocki hamulcowe, przegląd do 11.2001 r., sze
rokie zderzaki, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-89-04,0503/91-37-70 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 36 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, hak, po remoncie silnika, - 5.600 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-55-75 po godz. 18,0501/48-83-84 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 350 tys. km, 1600 ccm. biały, hak, 
garażowany, alum. felgi, stan dobry, - 4.600 zl. Nowa SÓJ, tel. 
068/356-99-22
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 190 tys. km, 1600 ccm. diesel po 
remoncie silnika, hak, 4 nowe opony, szyba przednia, stan b. dobry, 
- 7.500 zl. Oborniki Śląskie. Id. 071/310-36-95 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, szyber
dach, 5-biegowy, relingi, roleta, silnik w stanie idealnym, stan bla
charki b. dobry, • 5.900 zł. Sobieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 
0609/63-96-19
VW PASSAT KOMBI, 1984 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, inst. gazowa, nowy model, szerokie zderzaki, roleta, re
lingi dachowe, 4 zagłówki, RM + głośniki, 5-biegowy, • 4.500 zł lub

zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
VW PASSAT, 1984 r., 1800 ccm 3-drzwiowy, radioodtwarzacz Phi
lips, nowa pompa wodna, poduszki pod McPhersonami, końcówki 
drążków kierowniczych, przeguby, po remoncie rozrusznika, - 3.900 
Zł. Wrocław, tel. 071/322-47-01,0501/17-93-89 
VW PASSAT, 1985 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty meta
lic, inst. gazowa, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, stan b. do
bry, RM, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, alarm, - 6.400 zł lub zamie
nię na Fiata 126p, Poloneza, inny. Wrocław, tel. 071/396-50-41, 
0603/19-13-93
O  VW PASSAT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo

ny, 5-drzwiowy, RM, obrotomierz, ekonomizer, szy
berdach, blacharka po remoncie, stan dobry, -
5.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-29-78 
01029161

VW PASSAT, 1985 r., 400 tys. km, 1600 ccm. diesel, kolor platyno
wy metalic, model przejściowy, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, stan 
dobry, oryg. lakier, - 6.500 zł. Lubin, tel. 0601/76-96-22 
VW PASSAT KOMBI, 1985 r., 124 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 4x4, hak, na białych tablicach, - 2.800 zł. Otmu
chów, teł. 077/431-51-82
VW PASSAT, 1985 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, beżowy, 
model przejściowy, szerokie lampy tylne, szerokie zderzaki, hak, 
plastikowe nadkola, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan tech. b. 
dobry, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 071/325-43-84,0606/94-81-66 
VW PASSAT, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk, morski metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, alum. felgi, stan b. dobry -1.000 
DEM. Zielona Góra, tel. 0603/78-58-09 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, turbo D, niebieski metalic, 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, 1986 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, model przej
ściowy, stan silnika b. dobry, - 7.700 zł. Sława, tel. 068/356-67-36 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, srebmy metalic, 
relingi dachowe, roleta, hak, na białych tablicach, - 2.200 zł. Sobie
szów, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/65-59-61 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 180 tys. km, diesel, biały, szyber
dach, centr. zamek, stan b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/37-75-54
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm. benzyna, biały, szyber
dach, po remoncie silnika, szerokie zderzaki, atrakc. wygląd, techn. 
sprawny, zarejestrowany, • 7.000 zł. Sienice 10, tel. 071/393-96-14 
po godz. 14
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, benzyna 5-biegowy, nie- 
eksploatowany w kraju, z urzędu celnego, • 7.200 zł. Prusice, tel. 
071/312-62-07
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
na białych tablicach, stan b. dobry - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/390-77-44
VW PASSAT, 1987/96 r., 190 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, szary 
metalic, szerokie zderzaki, obrotomierz, 5-biegowy. 5-drzwiowy, •
6.200 zł lub zamienię na dostawczy. Wrocław, tel. 071/785-79-63, 
0607/74-00-90
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy 
metalic, nowy model, inst. gazowa, sprowadzony w całośd, stan b. 
dobry, • 12.800 zł. Wrocław, tel. 342-83-10 
VW PASSAT, 1988/89 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna centr. 
zamek, zabezpieczenia antywtamaniowe, oznakowany, garażowa
ny, I właściciel w kraju, -10.500 zł. Brzeg, tel. 077/415-97*68 
VW PASSAT, 1988/89 r., 167 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic. Mul-T-Lock, immobiiizer, el. reg. reflektory, kpi. dokumen
tacja, RM, garażowany, -10.600 zl lub zamienię na inny, może być 
do małych poprawek, tańszy. Jawor, tel. 076/870-37-13 
VW PASSAT a ,  1988/89 r., 178 tys. km, 1600 ccm. bordowy me
tafic, instalacja gazowa, immobiiizer, oznakowany, halogeny, 3 świa
tło stop, RO Pioneer, nowy akumulator, stan idealny, zadbany, ga
rażowany, I właściciel w kraju, • 13.000 zł. Nowa Ruda, teł. 
074/872-62-37,0609/51-40-39
VW PASSAT, 1988/89 r.. 110 tys. km, 1600 ccm, metalic, I właści
ciel, bez wypadku, oryg. lakier, szyberdach el., nowe opony, RO, 
stan idealny, -11.600 zł. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 074/819-48-91, 
0604/66-59-28
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r., 198 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, relingi dachowe, 5-biegowy, 4 zagłówki, dzielone 
tylne siedzenia, -11.000 zł lub zamienię na inny, może być uszko
dzony. Wiązów, tel. 0605/62-69-98, woj. wrocławskie 
VW PASSAT KOMBI, 1988/94 r., 188 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, w kraju od 94 r., II właściciel, centr. zamek, wspomaga
nie, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, RO, relingi, roleta, hak, -
11.900 zł. Wrocław, tel. 071/321-12-87,0608/34-38-42 
VW PASSAT CL SEDAN, 1989 r., 175 tys. km, 1800 ccm, srebmy 
metalic, katalizator, hak, szyberdach, radio Beta, reguł. wys. moco
wania pasów, 5-biegowy, ogumienie roczne, przegląd do 2002 r., 
zadbany, garażowany, antena telefonu, bez wypadku. -13.000 zl. 
Nysa. tel. 077/431-03-28,0600/82-25-72

VW PASSAT, 1989 r., 203 tys. km, 1760 ccm, etylina, czerwony, 
centr. zamek, blokada skrzyni biegów, lotka, nowe amortyzatory, 
przegla do 04.2002 r, • 12.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-18-15 
VW PASSAT SEDAN, 1989 r., 217 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, el. reg. reflektory, szyberdach, Mul-T-Lock, hak, - 9.900 
zl. Wrocław, tel. 0609/40-22-74
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, inst. gazowa, relingi dachowe, szyberdach, pełna dokumenta
cja, - 13.200 zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-54-21, 
0605/10-95-65
VW PASSAT, 1989/90 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy meta
lic, centr. zamek, szyberdach, aftm. felgi, -11.500 zł lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0608/01-21-44 
VW PASSAT SEDAN, 1989/90 r., 1800 ccm, czerwony, 5-biegowy,
5-drzwiowy, wspomaganie kier., serwo, el. reg. reflektory, el. reg. 
szyberdach, katalizator, centr. zamek, alarm + pilot, hak, reg. wys. 
pasów i foteli, stan idealny, -15.500 zł lub zamienię. Olszyna, tel. 
075/721-21-01'
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 160 tys. km, 1600 ccm, TDi, gra
natowy metafic, wspomaganie, centr. zamek, 5-biegowy, stan techn. 
idealny, zadbany, garażowany, -15.900 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-71-10,0608/03-49-43 
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 112 tys. km, 1800 ccm, metalic, I 
właściciel, bez wypadku, nie składany, wspomaganie, immobiiizer, 
RO, nowe opony, relingi, stan b. dobry, -11.600 zł. Starczówek, gm. 
Ziębice, tel. 0604/66-59-28
O VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, 

szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, • 18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023131

VW PASSAT LIMUZYNA, 1990 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, regulacja świa
teł, pasy, 4 zagłówki, hak, RO, blokada, części, • 16.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-73-41 do g. 8 i wieczorem 
VW PASSAT, 1990 r., 167 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, szy
berdach, hak, wspomaganie kier., garażowany, pełna dokumenta
cja, stan b. dobry, -11.000 zł. Kłodzko, tel. 0605/46-42-63 
VW PASSAT, 1990 r., 197 tys. km, 1800 ccm, biały, limuzyna, el. 
otw. szyberdach, wspo(naganie kierownicy, -13.000 zł. Milicz, teł. 
0602/28-39-49 "
VW PASSAT, 1990 r., 188 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, odony w całośd, centr. zamek, RM, blokada skrzyni bie
gów, przegląd do 03.2002 r., dzielona tylna kanapa, -11.700 zl lub 
zamienię. Paczków, teł. 077/431 -71-37,0604/61 -02-42 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, nowy układ wydechowy, RM, kpi. dokumentacja, prze
gląd do 03.2002 r., stan b. dobry, -11.200 zł lub zamienię na irmy. 
Paczków, telI'077/431-71 -94
VW PASSAT KOMBI. 1990 r., 167 tys. km, 1600 ccm, TDI, biały, 
wspomaganie kierownicy, centr. zamek. eł. otw. szyberdach, relingi 
dachowe, roleta, hak, halogeny, szeroka listwa, w kraju od 07.2000 
r., bez wypadku, kpi. dokumentacja, obrotomierz, kubełkowe fotele, 
-  18.000 2t (możliwe raty) przez komis. Polanica Zdrój, tel. 
0606/85-75-72
VW PASSAT, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 16V, kolor 
wiśniowy metalic, alum. felgi, ABS, szyberdach, stan b. dobry, -
14.500 zł (możliwe raty lub zamiana). Prusice, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
VW PASSAT, 1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
alarm, komplet kół zimowych, stan b. dobry, -12.500 zl. Świdnica, 
teł. 074/852-48-15
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 220 lys. km, 1600 ccm. benzyna, 
czamy, RO, zadbany, po remoncie silnika i zawieszenia, • 13.500 
zł. Wrodaw. tel. 071/363-65-80
VW PASSAT, 1990 r., 167 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebmy metalic, 
136 KM. wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, podgrzewane fotele, welurowa tapicer
ka, hak, klimatyzacja, kpi. dokumentacja, automatyczne pasy, -
14.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/347-92-99,0501/96-12-86 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor morski metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm + pilot, hak, RM Phifips + 4 głośniki, el. reg. reflektory, welu
rowa tapicerka, atrakc. wygląd, - 14.500 zl. Wrocław, tel. 
071/341-03-86
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor morski me
talic, ABS, wspomaganie, hak, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, 
welurowa tapicerka, dzielone i rozkładane tylne siedzenia, sprowa
dzony w całości, opony letnie i zimowe, zadbany, stan techn. b. 
dobry, RO + 6 głośników, - 16.400 zł. Wrocław, tel. 350-07-55, 
0601/79-15-61
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, 135 KM, 
czamy, wspomaganie, ABS, relingi, klimatyzacja, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, tapicerka skórzana na drzwiach, -
14.500 zł. Lubin, teł. 076/749-30-87 po godz. 18
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 180 tys. km, turbo, czamy, od 7 dni w 
kraju, alum. felgi, ABS, komputer, el. otw. szyberdach, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, skóra, klimatyzacja, 4 zagłówki, siedzenia pod- 
grzew., napęd na 4 koła, 160 KM, roleta, relingi • 15.900 zł.., tel. 
062/725-41-36,0603/13-68-11
VW PASSAT GT, 1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm, TDi, pertowogra- 
fitowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, szerokie 
listwy, spoiler, alum. felgi, kubełkowe fotele, obrotomierz, RM, po

przeglądzie, w kraju od tygodnia, - 19.500 zł. Kłodzko, tel. 
0607/43-85-45
VW PASSAT KOMBI GL, 1991 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, garażowany, sprowadzony w całośd, bez wypadku, centr. 
zamek + pilot, alarm, immobiiizer, roleta, 4 zagłówki, relingi, halo
geny, stan b. dobry, -14.800 zł. Wrodaw, tel. 071/346-48-84 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.,‘ 233 tys. km, 1600 ccm, TDi, biały, 
ABS, el. otw. szyberdach, roleta, centr. zamek, w kraju od 2 tyg., 
sprowadzony z Niemiec, stan b. dobry, -17.200 zł. Dzierżoniów, teł. 
074/832-15-03
VW PASSAT, 1991 r., 1900 ccm, turbo D, niebieski metalic, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, rełingi dachowe, hak, weluro
wa tapicerka, roleta, obrotomierz, 5-biegowy, -13.900 zł. Dzierżo
niów, tel. 0603/22-55-40
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 145 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, wspomaganie, c. zamek, radioodtwarzacz, el. otw. szyber
dach, stan b. dobry, sprowadzony w całości, I właściciel w Polsce, 
możliwość sprzedaży na raty, • 14.900 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06, 
0502/54-74-94
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 83 tys. km. 1900 ccm, diesel, bordo
wy, bez wypadku, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. zamek, 
relingi, stan b. dobry, • 20.500 zł. Kłodzko, tel. 0601/58-20-80, 
074/867-65-86
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 220 tys. km. 1900 ccm, diesel, biały, 
zwiększona moc silnika, silnik 94 r., alarm, roleta, hak, el. reg. re
flektory, w kraju od 4 lat, -14.200 zł. Legnica, tel. 076/855-29-67, 
0605/78-30-00
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 150 tys. km. 1800 ccm. kolor perto- 
woczamy, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, eł. otw. szyberdach, alum. felgi, I właśddel, sprowadzony w 
całości, welurowa tapicerka, RM + CD. kpi. opon zimowych, -14.300 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-23-32,0604/99-42-81 
VW PASSAT, 1991 r., 143 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, bez 
wypadku, el. otw. szyberdach, halogeny, RM, kpi. dokumentacja, -
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., 140 tys. km, 1600 ccm, TDi, niebie
ski metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, eł. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, >18.800 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Paczków, teł. 077/431-78-88,431-75-08 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, -13.800 zł lub 
zamienię, (możliwe raty). Paczków, teł. 077/431-78-88,431-75-08 
VW PASSAT CL SEDAN, 1991 r., 146 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
morski metalic, 5-biegowy, katalizator, radio, alarm, stan b. dobry, -
13.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-05-14.0501/95-76-59 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, bordowy, hak, blokada zapłonu, zadbany, przegląd, stan b. 
dobry, -13.200 zł. Wrodaw, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, srebmy metalic, 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, RM, relingi dachowe, hak, 
• 15.500 zł lub zamienię na Skodę Felicję. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-03-37,0607/55-05-81
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 151 tys. kra, 1800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, alum. felgi, szyberdach, el. reg. reflektory,

reguł. wys. mocowania pasów, 5-biegowy, wtrysk, immobiiizer, RO 
Pioneer, -15.200 zl. Bolesławiec, tel. 0602/69-65-86 
VW PASSAT GT, 1991/92 r., 108 tys. km, 2000 ccm, stalowy meta
lic, atrakcyjny wygląd, sprowadzony z Niemiec, nie zarejestrowany 
w kraju, wspomaganie kier., RO, komputer pokł., el. reg. reflektory, 
zderzaki w kolorze nadwozia, reguł, fotel kierowcy, zagłówki, pod- 
lokietniki, dodatkowe światło ,stop‘ , centralny zamek, • 20.500 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-06-69
VW PASSAT SEDAN, 1991/92 r., 1800 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa (zbiornik w kole zapasowym), wspomaganie, szyberdach, 
alarm, stan idealny, garażowany, - 17.850 zł. Świdnica, tel. 
0602/17-81-61
VW PASSAT KOMBI, 1991/93 r., 150 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
granatowy, relingi, roleta, 4 zagłówki, regulacja świateł, -16.000 zł 
lub zamiana na mniejszy lub inne oferty. Międzybórz, tel. 
062/785-69-27,062/785-66-39
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 155 tys. km, 2000 ccm. zielony, ABS, 
wspomaganie, centr. camek, el. otw. szyberdach i lusterka, alarm, 
podgrzewane fotele, el. reg. reflektory, relingi, hak, welurowa tapi
cerka, I właśddel w kraju, -15.800 zł. Bogatynia, tel. 0602/74-06-35. 
woj. jeleniogórskie
VW PASSAT SEDAN, 1992 r„ 107 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
pertowoczamy metalic, centr. zamek, klimatyzacja, wspomaganie, 
oznakowany, tylna kanapa skład., tylny spoiler, dodatk. światło .Stop', 
bez wypadku, zadbany, serwisowany, fabr. wzmocniona wersja, 
oszczędny miasto 6,01/100 km -21.900 zł. Opole, tel. 077/457-37-05, 
0603/10-23-73
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 162 tys. km. 1900 ccm, turbo D, sza
ry metalic, wspomaganie, szyberdach, el. reg. reflektory, 4 zagłów
ki, w kraju od 2 dni, bez wypadku, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, 
relingi dachowe, roleta bagażnika, • 20.500 zł. Sobótka, tel. 
071/393-80-44,0604/78-63-41
VW PASSAT, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czerwony, pełna do
kumentacja, zadbany, instalacja gazowa, hak holowniczy, centralny 
zamek, wspomaganie kierownicy, - 18.000 zł. Syców, tel. 
0604/85-03-62
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, TDI, bordowy 
metalic, • 16.200 zł. Źytice, gm. Rawicz, tel. 065/546-35-33, 
0603/68-79-10
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 1900 ccm. turbo D. szary metalic, 
stan b. dobry, bez wypadku, w kraju od tygodnia, • 20.500 zt. Dzier
żoniów, teł. 074/831-98-86,0607/51-91-01 
VW PASSAT, 1992 r., 136 tys. km, 2000 ccm, czerwony, klimatyza
cja, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, roleta, relingi dachowe, zderzaki w kolorze nadwozia, -15.500 
zł. Góra, tel. 065/543-21-09
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, hak, wspomaganie kier., RO, • 12.500 zł. Góra, tel. 
065/543-44-78,0603/66-85-92
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, I właściciel, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, roleta, relin
gi dachowe, zestaw głośno mówiący do tel. kom., bez wypadku, 
Immobiiizer, stan techn. b. dobry, • 16.000 zl. Iłowa, lei. 
068/377-47-96 .
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., diesel, zielony metalic, w ciągłej eks- 
ploatacji, -15.000 zł lub zamienię na dostawczy z 95 r. Kamienna 
Góra, tel. 075/746-23-90
VW PASSAT, 1992 r.,'16 tys. kra, 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, inst. gazowa, oznakowany, zabezp. przed kradzieżą, -
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 śląskie, tel. 
0503/89-92-39
VW PASSAT GL, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metafic, bez wypadku, 3 dni w kraju, ABS, klimatyzacja, 
wspomaganie, radio, welurowa tapicerka, zagłówki, stan idealny, -
18.600 zł. Polanica Zdrój, teł. 074/868-10-36 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r„ 145 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, wspomaganie, ABS, alarm, immobibzer, RM, relingi dacho
we, stan techn. b. dobry, • 16.200 zł lub zamienię. Prusice, tel. 
071/312-63-31,0604/36-35-85 -
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 210 tys. km, 1900 ccm, turbo D. be
żowy, stan b. dobry, bez wypadku, hak, radio, I właśddel, -19.500 
zł. Wrocław, tel: 788-44-76
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 115 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., relingi, roleta 
tylna, RO, el. reg. reflektory, el. otw. szyberdach, zabezpieczenia 
antykradzieżowe, stan b. dobry, -16.300 zł lub zamienię na VW 
Golfa III. Zebrzydowa, teł. 075/736-21-52,0607/20-73-87 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 168 tys. km, 1900 ccm, TD. szary 
metalic, el. szyberdach. wspomaganie kier., RO, roleta, stan b. do
bry, w kraju od 2 tygodni, -18.900 zł. Zielona Góra, tel. 0601/76-65-97 
VW PASSAT, 1992/93r., 150 tys. km, 1900 ccm. turbo D. niebieski 
metalic, w kraju od tygodnia, RM, 4 zagłówki, relingi dachowe, centr. 
zamek, halogeny, książka serwisowa, stan idealny. -18.800 zł. Bo
lesławiec, teł. 075/732-36-91,0601/70-56-89 
VW PASSAT, 1992/93 r., 139 tys. km, 1800 ccm, czamy metalic, 
inst. gazowa, welurowa tapicerka, hak, alarm, centr. zamek, szy
berdach, ABS, wspomaganie, zderzaki w kolorze nadwozia, zadba
ny, • 16.500 zł. Legnica, tel. 076/857-01-93,0502/66-94-19 
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 160 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
kolor wiśniowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, weluro
wa tapicerka, - 21.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, 
tel. 077/431-78-88,431-75-08
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony, 
sprowadzony w całośd, bez wypadku, ABS, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, relingi dachowe, RM, stan 
idealny, - 21.400 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
VW PASSAT KOMBI, 1992/97 r., 148 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
żółty, przyciemnione szyby, blokada skrzyni biegów, hak, • 18.900 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-00-92 po godz. 18 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, diesel, niebieski, wspo
maganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyber
dach, el. reg. lusterka, relingi dachowe, roleta bagażnika, w kraju 
od tygodnia, bez wypadku, • 21.500 zł. Sobótka, tel. 0602/55-43-77 
VW PASSAT, 1993 r., 122 tys. km, 1800 ccm, benzyna, jasnowi- 
śniowy, sprowadzony w całośd, katalizator, wspomaganie kier., 
szyberdach, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, RO, reguł, fotel 
kierowcy, składane tylne siedzenia, nowe opony, klocki hamulco
we, tłumiki spalin, pokrowce, stan idealny, • 22.000 zl. Bogatynia, 
tel. 075/774-16-53
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 172 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciem
nozielony metalik, ABS, wspomaganie, el. otw. szyberdach, hak 
oryginalny, 4 zagłówki, dzielona kanapa, alum. felgi, po przeglądzie 
technicznym, faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 19.600 zł. Kalisz, tel. 
062/502-32-25,0603/69-19-06
VW PASSAT KOMBI GL, 1993 r., 137 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
szary metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, RO, stan b. dobry, •
22.900 zł, Kłodzko, teł. 0601/58-20-80,074/867-65-86 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 137 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. otw. 
szyberdach, alum. felgi, - 22.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-65-86, 
0601/58-20-80
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 109 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bia

ły, wspomaganie kier., el. szyberdach, refingi dachowe, roleta, dzie
lona tylna kanapa, 4 zagłówki, reguł, fotel kierowcy, reguł. wys. 
mocowania pasów, RM, 2 kpi. kół letnie i zimowe, zielone szyby, 
zderzaki w kolorze nadwozia, centralny zamek, hak, zadbany, •
22.900 zł. Leszno, tel. 065/520-56-16 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, diesel, demnografitowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, termotro- 
nik, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, zadbany, 
sprowadzony, nierejestrowany, bez wypadku, • 20.500 zl. Lubań, 
tel. 075/722-59-98,0606/11-35-60
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bia
ły, 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 PĄSSAT KOMBI, 1993 r., 138 tys. km, 1'900 ccm, diesel, biały, 
roleta bagażnika, relingi dachowe, centralny zamek, szyberdach el. 
otwierany, dodatkowe światto .stop", komplet kół zimowych, • 22.500 
zł lub zamienię na inny samochód, z dopłatą (VW T4 po 1995 r). 
Nowa Ruda, teł. 074/872-40-24,0600/50-22-84 
VW PASSAT SEDAN. 1993 rM 145 tys. km. 1900 ccm. turbo D, 
biały, sprowadzony w całości, kpł. dokumentacja, wspomaganie kier., 
centr. zamek, stan b. dobry, -18.400 zł. Potoczek, tel. 076/831-23-70, 
0604/22-09-51
VW PASSAT SKŁADAK, 1993 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
automatic, Mul-T-Lock, wspomaganie, radio, kpi. dokumentacja,

przegląd do 05.2002 r., szyberdach, garażowany, hak, stan b. do
bry, -16.000 zł. Poznań, teł. 061/865-01-10 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 124 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bor
dowy, sprowadzony w całośd, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, relingi dachowe, atermiczne szyby, kpi. doku
mentacja, stan idealny, • 21.400 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel ABS, 
wspomaganie, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, po przeglą
dzie technicznym, do lakierowania lewy błotnik i 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, benzyna, 
bordowy, bez wypadku, el. szyberdaich, el. reg. lusterka, ABS, 2 
pod. powietrzne, alarm + pilot, welurowa tapicerka, stan idealny, -
19.100 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 157 tys. km, 1800 ccm, biały, auto
matic, ABS, poduszki powietrzne, wspomaganie kier., instalacja 
gazowa, -19.000 zł. Wrocław, teł. 071/364-33-08 
VW PASSAT, 1993 r„ 148 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
klimatyzacja, ABS, szyberdach, bez wypadku, w kraju od tygodnia,
-16.900 zł. Wschowa, tel. 065/540-18-12 
VW PASSAT KOMBI, 1993/94 r., 220 tys. km, 1800 ccm, biały, model 
przejściowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, podgrzewane fote
lê  centr. zamek, bez wypadku, -19.900 zł. Lubin, tel. 0601/58-52-73 
VW PASSAT KOMBI. 1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, gra
natowy, ABS, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, welu
rowa tapicerka, relingi, stan idealny, do sprow. z Niemiec z cłem i 
transportem, pomoc w formalnościach celnych, na gotowo - 28.500 
zł. Kobiemo, tel. 062/722-41-00
VW PASSAT KOMBI. 1994 r.. 100 tys. km. 2000 ccm. benzyna au
tomatic, sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, I właśddel, nie 
eksploatowany w Polsce, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, stan techniczny idealny, - 22.500 zł lub zamienię na 
motocykl chopper. Częstochowa, tel. 034/363-49-30,0601/73-90-94 
VW PASSAT, 1994 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, sedan, 
dużo wymienionych częśd, stan b. dobry, - 21.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/751-45-87,0608/23-53-85 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 1900 cćm, TDi 90 KM, 
jasnozielony metafic, model przejściowy, wspomaganie, centr. za
mek, alum. felgi, el. otw. szyberdach, refingi, el. reg. lusterka, radio
odtwarzacz, 4 zagłówki, dzielona kanapa, blenda 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, fioletowy 
metalic, el. otwierane szyby, klimatyzacja, ABS, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek, kubełkowe fotele, atrakcyjny wygląd, komputer, 
stan b. dobry, -26.500 zł. Kłodzko, teł. 074/867-12-06,0601/55-26-06 
VW PASSAT, 1994 r., 182 tys. km, 1900 ccm, turbo D, granatowy 
metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, ABS, el. reg. reflektory, 
zagłówki tylne, dzielona tylna kanapa, blokadą 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. bia
ły, beż wypadku, centr. zamek, wspomaganie, roleta, relingi dacho
we, el. otw. szyberdach, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, 4 za
główki, kpi. dokumentacja, 2 pod. powietrzne, RM, hak, • 27.000 zt. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-88. 0604/72-13-43, 
0049/17-42-65-40-12 Niemcy
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 140 tys. km, biały, automatic 150 
KM, odbiór w Niemczech - 4.500 DEM. Niemcy, tel. 
0049/17-21 -58-56-43
VW PASSAT GT SEDAN. 1994 r., 145 tys. km. 1900 ccm. TDi, 
pertowogranatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatronic, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. fotele, 4 
zagłówki, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, RM, alum. felgi, atrak
cyjny wygląd, kompletna dokumentacja, - 31.500 zł. Nowa Ruda, 
teł. 0604/46-38-42
VW PASSAT SEDAN. 1994 r., 115 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebmy 
metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, 2 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, immobiiizer, 
stan idealny, - 22.800 zl. Polanica Zdrój, teł. 074/868-10-36 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 160 tys. km. 1900 ccm. TDi. grafito
wy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne. ABS, 
szyberdach, relingi dachowe, blokada skrzyni biegów, alarm + pilot, 
RO, - 29.000 zł. Prusice, tel. 0608/05-58-22 
VW PASSAT GL KOMBI, 1994 r.. 1900 ccm, turbo D. czamy meta
lic, bez wypadku, tydzień w kraju, nowy sinik na gwarancji, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, wspoma
ganie, centr. zamek, refingi dachowe, welurowa tapicerka, po prze
glądzie, model przejśdowy, • 29.500 zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r„ 163 tys. km, 2000 ccm, kolor śliwko
wy metalic, klimatyzacja, ABS, wspom. kierownicy, eł. reg,. luster
ka, el. reg. reflektory, centralny zamek, alarm + pilot, alum. felgi, 
refingi dachowe, roleta bagażnika, hak, sprowadzony w całośd w 
1996 r, • 24.000 zł lub zamienię na wjększy. bus. kombi, van. Wał
brzych, tel. 074/842-17-36,0604/1*80-65 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r„ 75 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, - 26.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-89-67 
VW PASSAT KOMBI. 1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm ABS. 2 po
duszki powietrzne, centralny zamek, wspomaganie, sprowadzony z 
Niemiec, I właśddel, nie eksploatowany w Polsce, stan idealny, •
22.800 z ł, w rozliczeniu może być motocykl chopper. Wrocław, tel. 
071/368-19-10,0501/41-07-17
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 140 tys. km. 1900 ccm. turbo D, gra
natowy, 2 pod. powietrzne, ABS, napinacze pasów, el. reg. reflekto
ry, RM, relingi dachowe, larm, oznakowany, wspomaganie, dzielo
na tylna kanapa, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 29.600 zł. Wro
daw, teł. 0602/12-51-35
VW PASSAT GL KOMBI. 1994 r„ 122 tys. km. 1900 ccm. TDI, bia
ły, RO, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, serwo, podg. fotele, 
hak, el. otw. szyberdach, el. reg.lusterka, el. reg. reflektory, weluro
wa tapicerka, książka serwisowa, relingi, roleta, bez wypadku, w 
kraju od 2 miesięcy, stan b. dobry, • 27.500 zl. Zielona Góra, teł. 
068/323-52-62,0604/60-80-94
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 112 tys. km. 1900 ccm. TDi. czer
wony, nie używany w Polsce, ABS, 1 poduszki powietrzne, wspo
maganie kier., el. otwierane szyby, el. szyberdach, radio, refingi 
dachowe, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 28.000 zł. kłodzko, 
teł. 074/867-12-06,0601/55-26-06 
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r„ 152 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metafic, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, wspom. kie
rownicy, ABS. refingi dachowe, roleta bagażnika, sprowadzony w 
całośd, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 25.900 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/843-43-65j 0604/87-95-01
VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, biały, 
sprowadzony w całośd, bez wypadku, I właśddel, ABS, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, reguł, 
fotele, stan b. dobry, - 20.900 zł. Wrocław, tel. 0606/60-13-92 
O  VW PASSAT, 1995 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, 

jasnobordowy, ABS, 2 pod. powietrzne, immobiii
zer, alarm + pilot, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
wspomaganie kier., el. reg. reflektory, dzielona 
kanapa, - 28.500 zł. Szprotawa, tel. 068/376-40-74, 
0604/65-92-19 01028651

O VW PASSAT TDI, 1995 r., kolor grafitowy metalic, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka i szyby, skórzana tapicerka, - 27.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023141

VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zie
lony, 2 poduszki pow., szyberdach, ABS, wspomaganie kier., RO, 
roleta, - 29.700 zł lub zamienię na mniejszy. Krotoszyn, tel. 
0602/17-22-89
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1900 ccm, diesel klimatyzacja, wspo
maganie kierownicy, I właśddel, • 29.500 zł. Przemków, tel. 
076/831-91-91,0609/55-62-37
VW PASSAT TDI, 1995 r., 1900 ccm, szary metalic, I właśddel w 
kraju, - 31.500 zł. Wafcrzych. tel. 074/880-40-20 
VW PASSAT CL KOMBI, 1995 r., 92 tys. km, 1900 ccm, turbo D 
zadbany, • 28.500 zt. Wrocław, teł. 0601/70-79-79 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, turbo D serwisowany, limuzyna, 
alarm, radio, pełne wyposażenie elektr., centralny zamek, serwo, 
dzielone siedzenia, - 25.200 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, 
tel. 071/387-87-62,0602/73-21-73 
VW PASSAT SEDAN, 1995r., 150 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, biały, 
automatic, w kraju od roku, udokumentowane pochodzenie, cen
tralny zamek, RO stereo, katalizator, el. reguł, lusterka, ABS, stan 
b. dobry, zadbany, po przeglądzie, • 22.500 zł lub zamienię na tań
szy. 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
O VW PASSAT TDI, 1995/96 r. ABS, wspomaganie, 

centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyber-' 
dach, radio, kpi. dokumentacja, w kraju od tygo
dnia, - 29.600 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30, 
0602/17-14-43 87023461
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KREDYT NA AUTO W DOMU!!!
Bez poręczycieli. Bez I wpłaty.

r  x  r  *  OPOH355

Pakiety AC, OC, NW już od 3.5%.
KRED YT DEWIZOWY NA SAM OCHODY
osobowe, dostawcze, ciężarowe, naczepy, maszyny budowlane

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

100% wartości auta. Dowolne pochodzenie pojazdu. 
Gwarantujemy fachową pomoc przy zakupie auta. 
Lubin, ul. Kamienna 4A, tel. 076/749-97-79,076/841-52-15 

0-608 317 681, 0-600 22 43 36, 0-502 178 088
FIR M Y B E Z  Z A Ś W IA D C Z E Ń  z Z U S  i U S !!!

VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 104 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
.kość słoniowa, w kraju od miesiąca, oclony, zarejestrowany, bez 
wypadku, oryg. lakier i przebieg, I właściciel, kpi. dokumentacja,
5-biegowy, 2 poduszki powietrzne, ABS. wspom.'kierownicy, cen
tralny zamek, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, serwisowany,
• 24.800 zl (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Córa, tel. 
0606/23-66-76
VW PASSAT GL SEDAN, 1995/96 r„ 137 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
perłowobiały, klimatyzacja, bez wypadku, w kraju od 2 miesięcy, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
obrotomierz, 2 poduszki pow., 4 zagłówki, reg. kierownica, za
dbany, stan idealny, - 31.000 zl. Kłodzko, teł. 0607/09-68-88 
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r„ 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrzne, RO, 
bez wypadku, - 26.000 zł lub zamienię na inny. Trzebnica, tel. 
071/312-43-10
VW PASSAT, 1996 r., 156 tys. km, 1900 ccm, TDI, kremowy, ABS, 
centr. zamek, klimatyzacja, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, alum. felgi, oryg. radio, 2 poduszki pow., faktura Vat, bez 
wypadku, -26.000 zł. Bralin, tel. 0600/10^50-22.0606/81-19-28, 
woj. kaliskie
VW PASSAT, 1996 r.,.128 tys. km, 1900 ccm, TD, srebrny meta
lic, ks. serwisowa, wspomaganie, pełna dokumentacja, el. otw. 
szyby, centr. zamek, - 28.500 zł. Konin, tel. 063/288-61-33, 
0600/33-29-25
VW PASSAT, 1996 r., 65 tys. km, 1800 ccm, etylina, zielony me
talic, ABS. RO, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby i.szyberdaęb, bez wypadku, zadbany. -  27.000 zł. 
Legnica, tel! 0608/23-76-74 '
YW PASSAT KOMBI. 1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, 2 pod. pówietrzne, bez 
wypadku, radio - 9.100 DEM + cło lub na gotowo - 25.000 zł. Le
gnica. tel. 0601/05-59-00
VW PASSAT, 1996 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary me
talic, 110 KM, pełne wyposażenie, - 32.000 zl. Leszno, tel. 
0605/69-32-77
VW PASSAT, 1996 r., 85 tys. km, 2000 ccm, srebrny, ABS, klima
tyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, ćentr. zamek z pilotem, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, ka
talizator, - 27.000 zł. Leszno, tel. 065/573-87-95,0602/46-72-40 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDI,perło
wozielony, 110 KM, immobilizer, rok w Polsce, stan idealny, role
ta, alarm, relingi, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
białe zegary, zawieszenie VR 6, • 35.000 zł. Łubków, tel. 
076/818-93-90
VW PASSAT,. 1996 r., 73 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony, 
centr. zamek, immobilizer, inst. gazowa, RO, kupiony w salonie, 
be; wypadku, • 27.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-26^67, 
0600/27-52-87
VW PASS AT, 1996 r., 65 tys. km, 1800 eon, zielony metalic, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie,.2.pod. pówietrzne, el. otw. szyby, 
szyberdach, RO, bez wypadku, - 27.000 zł. Piotrowice, tel. 
0608/23-76-74,0503/66:18-92, woj. legnickie 
VW PASSAT, 1996 r., 140 tys. km elektryka, klimatyzacja, 2 po
duszki, sprowadzony z Francji w całości, pełna dokumentacja, cena 
32.000zl. Wrocław, tel. 0601/74-58-25
0  VW PASSAT B5, 1997 r., 70 tys. km, czerwony, 

klimatronic, 4 poduszki pow., podgrz. siedzenia, 
el. otw. szyby, - 40.000 z ł . ., tel. 074/853-50-12, 
0602/10-44-51 01029021

VW PASSAT B5,1997 r., 82 tys. km, 1900 ccm, diesel, wiśniowy 
metalic, 110 KM, kupiony w salonie, kompl. dokumentacja, gara
żowany, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, 
el. reg. reflektory, el. otw. szyby, el. reg. lusterka (podgrzewane), 
welurowa tapicerka, immobilizer, centr. zamek, alarm + pilot, •
47.000 zl. Bogatynia, tel. 075/773-1443 
VW PASSAT B5,1997 r., 137 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ciemno- 
pertowozielony, centralny zamek, immobilizer, klimatyzacja, peł
ne wyposażenie elektryczne, 4 poduszki powietrzne, ABS, stan 
idealny. -41.500 zł. Kowary, tel. 0601/56.-08-78 
VW PASSAT B5,1997 r„ 88 tys. km, 1800 ccm, zielony. 125 KM, 
stan b. dobry, garażowany, 4 pod. powietrzne, ABS, komputer, 
wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, alum. felgi, szyber
dach, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm + RO, 8 
głośników, • 46.000 zł. Lubań, tel. 075/721-52-05,0602/49-35-43 
VW PASSAT B5 199  ̂r., 101 tys. km. 1900 ccm. TDi 90 KM, 
srebrny metalic, A6S, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby
1 szyberdach, centralny zamek, el. reguł, lusterka, wspomaganie 
kier., I właściciel, pełna dokumentacja, - 47.000 zl. Międzylesie, 
teł. 074/812-66-01,0603/13-09-73
VW PASSAT B 5 ,1997, r., 86 tys. km, 1900. ccm, TDI, 110 KM, 
czerwony metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 4 pod. po
wietrzne, ABS, kpi. dokumentacja, • 49.500 zl. Namysłów, tel. 
077/41047-29
VW PASSAT, 1997 r., 1600 ccm, bordowy metalic, alum. felgi, 
RO, • 17.500 zł lub zamienię na mniejszy, lub D. Wałbrzych, tel. 
0605/35-07-85
VW PASSAT B 5 ,1997 r „ 101 tys. km, 1900 ccm. TDI, srebrny 
metalic, 90 KM, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, el. otw. szyberdach, centr. zamek ze sterowaniem szyb i 
szyberdachu, I właściciel, polska książka pozjadu, kpi. dokumen
tacja, - 47.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/812-66-01,0603/13-09-73 
VW PASSAT B5,1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, pertowociemno- 
zielony, wersja Comfort Line, klimatyzacja, serwisowany, kupiony 
w salonie, garażowany, stan idealny, - 48.000 zl. Wrocław, tel. 
071/34643-09
VW PASSAT. 1997 r„ 135 tys. km. 1900 ccm, TDi. 110 KM, srebr
ny, pęłne wyposażenie, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby, wspomaganie, el. reg. lusterka, książka serwisowa, 
stan dobry, - 46.000 zł. Zawonia, woj. wrocławskie, tel. 
0607/71-06-91
VW PASSAT B5.1997/98 r„ 35 tys. km, 1900 ccm. TDi, grafitowy 
metalic, ABS, 4 poduszki pow., el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka (podgrz.). centralny zamek, alarm + pilot, garażowany, spro
wadzony w całości, -48.000 zł. Jutrosin, tel. 065/547-17-29 
VW PASSAT LIMUZYNA, 1997/98 r„ 59 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic. ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, centr. 
zamek, alarm, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyby i reflektory, 
reg. kierownica i fotele, książka serwisowa, stan b. dobry, - 44.000 
żł. Ostrzeszów, tel. 062/73044-90 
VW PASSAT B, 1997/98 r,, 105 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, radio Błaupunkt, opony zimowe, łańcuchy, kupiony w salonie, 
- 40.500 zł. Wrocław, teł. 0601/70-34-71 
VW PASSAT KOMBI,. 1997/98 r.,, 98 tys. km, 1900 ccrp, TDi 110 
KM, periowobordowy metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyza
cja, el, otwierane szyby,,eł. reguł, lusterka, centralny zamek, alarm, 
automatic, roleta, relingi dachowe, aluminiowe felgi, radioodtwa
rzacz, stan idealny, pełna dokumentacja, możliwe raty przez ko
mis, • 49.600 z* lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/781-84-69,0603/42-2949
VW PASSAT B5,1998 r„ 40 tys. km, 1800 ccm, 20V, perłowonie- 
bieski metalic. skóra, klimatronic, pełne wyposażenie el., szyber
dach, 4 pod. powietrzne, felgi 17", lampy ksenonowe, - 52.000 zl. 
Zgorzelec, tel. 075/775-19-69.0607/56-92-7^ '
VW PASSAT, 1998 r., 39 tys. km, 1900 ccm, TDI, biała perlą, 
klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie elektryczne, 2 pod. po
wietrzne, RO + 6 głośników, relingi dachowe, roleta bagażnika, 
nie eksploatowany w kraju, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, zdjęcia do wglądu, - 48.000 żł. Oleśnica, tel. 
071/314-95-17,0502/56-92-20
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 20V, zielony. 
4 pod. powietrzne, ę|. otw. szyby x4, centr. zamek, wspomaganie, 
klimatyzacja, ABS, komputer, stan b. dobry, • 48.000 zł lub zamie
nię na tańszy. Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 67 tys, krh, 1900 ccm, perfowozlo- 
ty, klimatyzacja. ABS, 4x poduszka pow , centr. zamek, immobili
zer, welur, podgrzewane fotele, el. reg. świateł, w6pomag. kie
rownicy, roleta, koła zimowe, alum. felgi, el. otw. szyberdach, lu
sterka, szyby, stan idealny, • 55.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/784-24-80,784-11-06
VW PASSAT B 5 ,1998 r., 29 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 20V, 
błękitny metalic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, el. otw. 
szyby x4, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, welurowa tapicer
ka, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, oryg. radio, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, w kraju od 8 mies.y, - 51.000 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0501/23-23-94 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
atramentowy, 90 KM, klimatyzacja, 2x poduszka pow., ABS, elektr. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, - 57.000 zł. Wschowa, tel. 
0603/75-51-37,065/540-7540, po 20 
O  VW PASSAT B5, 1998 r., 1600 ccm, błękitny me

talic, ABS, 4 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, RM, alarm, 
reg. kierownica, wspomaganie, centr. zamek, bez 
wypadku, halogeny, w kraju od miesiąca, • 44.500 
zł. Szprotawa, tel. 068/376-40-74, 0604/65-92-19 
01028661

VW PASSAT B5, KOMBI, 1998 r., 52 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, klima
tronic, - 58.000 zl. Oleśnica, tel. 071/314-91-86,0601/72-56-81 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1900 ccm, TDi 110 PS. srebrny

metalic, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne. 4 el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, centr. zamek + pilot, welur, 
relingi, stan idealny, sprowadzony z Niemiec, - 54.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/738-00-36 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 95 tys. km, 1900 ćcm, TDI, atra
mentowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, im
mobilizer, centr. zamek, reg. kierownica, relingi dachowe, w kraju 
od 9 mies, • 57.000 zl. Wschowa, tel. 065/540-7540 po godz. 20 
VW PASSAT, 1998/99 r., 32 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 20V, 
biały, 4 pod. powietrzne, pełne wyposażenie eł., wspomaganie, 
komputer, ABS, centr. zamek + pilot, I właściciel w kraju, stan b. 
dobry, - 49.000 zł lub zamienię. Konary, tel. 076/870-92-10, 
0601/73-72-86
VW PASSAT, 1999 r., 48 tys.’ km, 1900 ccm, TDi, perłowograna- 
towy, ABS, klimatronic, wspomaganie, reg. kierownica, centr. za
mek z pilotem, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, alum. felgi 16', szyberdach el., 
RO, CD, bez wypadku, kupiony w salonie, książka serwisowa skó
rzana tapicerka, ksenony, garażowany - 73.900 zl. ., tel. 
022/86840-00,0501/51-98-08
VWPASSAT KOMBI, 1999r., 90 tys. km. 2800 ccm, V6, błękitny 
metalic, synero, I właściciel, kupiony w salonie, wersja Trend Line, 
klimatyzacja, alarm, komputer, 4WD„4 pod. powietrzne, zabez
pieczenia, worek na narty, pakiet zimowy, system audio RO ♦ CD, 
serwisowany, zadbany, - 80.000 zl. Wrocław, tel. 0601/75-02-70 
VW POLO, 1977/9H, 1100 ccm, czerwony, zarejestrowany, opła
cony, przegląd do 04.2002 r, • 2.200 zł łub zamienię na VW. Pas
sata, diesel. Wymiarki, tel. 068/36047-23 
VW POLO, 1978 r.,.108.5 ccm, benzyna, wiśniowy, nowy akumu
lator, po remoncie zawieszenia, sprzęgła, hamulców, zadbany, 
tylna szyba ogrzewana, RM Pioneer * 2 głośniki 80 W, stan opon 
dobry, dodatkowe światło .stop*, pokrowce, halogeny, stan b. do
bry, dodatkowo części, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/787-89-68 
VW POLO, 1979 r., 160 tys. km, 2300 ccm, benzyna, czerwony,

febryczny szyberdach, kołpaki, zadbany, pokrowce, pełna doku
mentacja, -2.600 zł, Bystrzyca Oławska, tel. 0603/54-90-54 
VW POLO, 1979 f.i 900 ccm, benzyna, czerwony, nowy akumula
tor, 4 sztuki, amortyzatory, tarcza sprzęgłowa, pompa paliwowa, 
stan dobry + parę drobnych części, - 2.200 d. Owsianka, tel. 
071/311-84-16
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, stan b. dobry, 
nowa pompa paliwa, hamulcowa, ekonomiczny, po kapit: remon
cie, zadbany, - 2.300 Zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-2346 
VW POLO, 1980 r., 1300 ccm, kolor wiśniowy, nowe klocki ham., 
przegląd do 2002 r., bez wypadku, garażowany, zadbany, - 2.300 
zł. Siekierczyn, tel. 075/7244049
VW POLO, 1980 r., 1100 ccm, benzyna, biały, halogeny, obroto
mierz, RM, nowe opony, zderzaki w kolorze nadwozia * części 
zamienne, stan techn. b. dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-99-77 po godz. 20,0502/99-21-62 
VW POLO, 1980 r., 895 ccm, żółty, stan dobry, po remoncie pod
łogi, po wymianie amortyzatorów, przegląd do 05.2002 r, • 1.500 
zł. Żmigród, tel. 0606/6240-34
VW POLO, 1980/81 r., 1100 ccm, pomarańczowy, w kraju od 91 
r., po remoncie blacharki i malowaniu, nowe opony, póiosie i amor
tyzatory, aktualny przegląd, - 3.700 zi. Paczków, te|. 0606/15-33-85 
VW POLO KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, niebieski, inst. gazowa, 
obrotomierz, hak, stan b. dobry, • 5.200 zł. Mieroszów, tel. 
074/845-11-56,0605/11-19-63
VW POLO KOMBI, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
stan dobry, - 4.200 zł. Mietków, tel. 071/316-90-45 
VW POLO, 1984 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
obrotomierz, oznakowany, przegląd do 03.2002 r, - 3.500 zł. Tura
wa. tel. 077/421 -20-27,0603/56-26-78 
VW POLO FOX KOMBI, 1985 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwio- 
wy, nowe opony i amortyzatory, zadbany, stan idealny, na białych 
tablicach • 800 DEM. Domaszczyn, gm. Długołęka, tel. 
071/399-86-94,0603/51-03-18
VW POLO COUPE, 1985 r., 115 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, dodatkowe opony zimowe, - 5.500 zł. Kudowa 
Zdrój, teł. 074/866-19-88
VW POLO KOMBI, 1985 r., 140 tys, km, 1100 ccm, benzyna, złoty 
metalic, stan dobry, - 4.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431 -78t88, 077/431 -75-08
VW POLO, 1986 r., 1100 ćcm, kolor wiśniowy, po przeglądzie, 
nowy olej i paski, mało eksploatowany, z urzędu celnego 
(15.05.2001), - 4.600 zł. Szlichtyngowa, tel. 065/54942*88, 
065/549-22-63
O  VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, granatowy, • 6.300 

zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87023111

VW POLO KOMBI, 1986 r., 1300 ccm, diesel, niebieski, nowy 
akumulator i maortyzatory, kubełkowe fotele, RM, bez wypadku, 
3-drzwiowy, I właściciel, ekonomizer, garażowany, zadbany, - 6.200 
zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88,0600/43-51-68 
VW POLO, 1986 r., 1035 ccm, biały, nowy akumulator i opony, 
stan b. dobry, - 5.600 zł lub zamienię. Brzeg, tel. 077/416-10-95, 
0604/82-79-82
VW POLO KOMBI, 1987 r.,i35 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, szyberdach, oryg. lakier, nowe opony i akumulator, 
stan techn. b. dobry, dużo nowych części, na zachodnich tabli
cach - 2.100 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/51-5947 
VW POLO KOMBI, 1987 r., 1100 ccm, ciemnogranatowy, zadba
ny, garażowany, w kraju od 1993 r., stan techn. b. dobry, składane 
tylne siedzenia, po wymianie amortyzatorów, nie wymaga napraw, 
- 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-23-10,0603/75-17-15 .
VW POLO FOX, 1988 r., 150 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 
atrakc. wygląd, rej. do 06.2002 r., w kraju od 96 u, kpi; dokumen
tacja, garażowany, blokada skrzyni biegów, RO, -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., 130 tys. km, 1300 ccm, diesel, srebrny meta
lic, blokada zapłonu, przegląd, stan dobry, • 5.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32
VW POLO, 1988/89 r., 1300 ccm, granatowy metalic, bez wypad
ku, sprowadzony w całośd, stan b. dobry, • 7.900 zł. Paczków, tel. 
077/431-6746,431-78-88
VW POLO KOMBI, 1989 r., 1000 ccm, biały; 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, • 5.990 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
VW POLO KOMBI, 1989 r., 140 tys. km, 1035 ccm, benzyna, bia
ły, stan b. dobry, hak, zadbane wnętrze, RO Alpha, el. wys. ante
na, 4 reflektory z przodu, nowe opony, oszczędny, na białych ta
blicach, -1.100 zł. Lubań, teł. 0603/63-13-07 
VW POLO COUPE. 1989/94 r., 104 tys. km, 1043 ccm. srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, garażowany, udokum. po
chodzenie, nowe filtry, stan b. dobry, - 8.000 zl. Otmuchów, tel. 
077/431-52-15
VW POLO, 1990 r., 56 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, przegląd do 03.2002 r., 
nowe opony, amortyzatory, sprzęgło i paski, 65 KM, radio, katali
zator, komputer, atrakc. wygląd, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/346-65-58,0501/30-7049

VW POLO COUPE. 1990/91 r., 139 tys. km. 1300 ćcm. srebrny 
metalic, modej. przejściowy, garażowany, stan b. dobry, -10.000 

• zł. Nowa Wieś Niemczańska, tel: 074/837-51 -13,0604/78-56-17 
VW POLO, 1990/91 r., 1035 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, RO, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 8.000 zł lub zamienię. Wą
sosz, tel. 0601/76-96-78, woj. leszczyńskie 
VW POLO FOX, 1991 r., 1,100 ccm, wtrysk, granatowy, 5-biego
wy, 3-drzwiowy, RO, nowe opony, garażowany, -11.500 zł. Henry
ków, gm. Ząbkowice śl., tel. 074/810-50-33 wewn. 34 i 31, po 15 
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1043 ccm, biały, sprowadzony w cało
ści, zadbany, RM, alarm, wyłącznik zapłonu, - 7.200 zł. Mirków, 
tel. 071/315-1347
VW POLO FOX, 1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, dieseł, zielony, 
3-drzwiowy, w kraju od 2 dni, kompletna dokumentacja, bez wypad
ku, stan idealny, • 11.500 zł. Środa śląska, teł. 071/31749-74 
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1000 ccm, czerwony, w kraju od 8 mie
sięcy, bez wypadku, relingi dachowe, -10.900 zł. Zielona Góra, teł. 
0601/56-57-30
VW POLO KOMBI, 1991/92 r., 105 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, katalizator, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, 
nowy model, stan b. dobry, - 9.200 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/781-20-87,0604/92-79-10
VW POLO COUPE CL, 1991/92 r., 98 tys. km. 4043 ccm, czerwo
ny, bez wypadku, w kraju od tygodnia, książka serwisowa, stan ide
alny, -10.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-5441,0606/4149^7 
(k00085)
VW POLO COUPE, 1992 r., 92 tys. km, 1043 ccm, ciemnoczerwo
ny, szyberdach, bezwypadkowy, stan idealny, nowa skrzynia bie
gów (5), książka serwisowa, - 10.800 zł. Zbąszynek, tel. 
0608/82-52-06 lub 0602/36-8148, woj. zielonogórskie 
VW POLO KOMBI, 1992 r., 88 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, bez 
wypadku, w kraju 4 miesiące, zarejestrowany, dzielona tylna kana
pa, stan silnika i karoserii b. dobry, - 12.700 zł. Iłowa, tel. 
068/37742-24
VW POLO COUPE, 1992 r., 58 tys. km, 1000 ccm. czerwony.

5-biegowy, radio, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, - 11.900 zł. 
Jasień, tel. 0606/97-93-24, woj. zielonogórskie 
VW POLO, 1992 r., 158 tys. km, 1400 ccm, diesel, turkusowy, za
dbany, stan dobry, -11.900 zł. Nysa, teł. 077/435-96-09 
VW POLO, 1993 r„ 1200 ccm, biały, 3-drzwiowy. radio, • 12.000 zł. 
Lubin, tel. 076/842-8343
O VW POLO KOMBI, 1993 r., 1400 ccm, diesel, bor

dowy, 5-biegowy, relingi dachowe, • 12.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023291

YW POLO, 1993 r.. 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, garażowany, prze
gląd do 09.2001 r., kpi. opon zimowych + felgi, -12.000 zł. Botesła- 
wiec, tel. 075/732-85-64
VW POLO, 1993 r., 132 tys. km, 1300 ccm, czerwony, w kraju od 
2000 r., sprowadzony w całości, komplet opon zimowych, odcięcie 
zapłonu, -12.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 0602/78-9605 
VW POLO COUPE. 1993 r„ 76 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, zadbany, szyberdach, halogeny, el. reg. reflektory, welurowa ta
picerka, w kraju od 97 r, -12.200 zł. Namysłów, tel. 0602/26-27-08 
VW POLO COUPE. 1994 r., 92 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy. I właściciel, kupiony w salonie, faktura zakupu, bez wy
padku, el. reg. reflektory, alarm, oznakowany, garażowany, zadba
ny, RO, pokrowce, stan b. dobry, - 15.300 zł. Lutomierz, tel. 
074/818-13-12 po godz. 20
VW POLO FOX COUPE, 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czerwony,
5-biegowy, kupiony w salonie, książka serwisowa, el. reg. reflekto
ry, alarm, pokrowce, garażowany, zadbany, stan b. dobry, -13.900 
zł: Ziębice, tel. 0606/64-65-76
VW POLO COUPE. 1994 r., 67 tys. km, 1400 ccm. diesel, biały, 
stan idealny. -12.000 zl. Żaiy, tel. 068/374-26-24,0603/57-38-56 
VW POLO, 1995 r., 80 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, I wła
ściciel w Polsce. -17.100 zł., tel. 0602/68-65-56 
VW POLO, 1995 r., 1300 ccm, benzyna bez wypadku, 2 poduszki 
pow., ABS, el. otw. szyby, -19.500 zł. Wrocław, teł. 0602/80-01-02 
VW POLO CLASSIC, 1995 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, stan b. dobrym, inst. gazowa, eł. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, immobilizer, R M , 26.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-19-66,0503/31-08-34
VW POLO, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski, el. 
otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, skórzana ta
picerka (w kolorze nadwozia), eł. reg. lusterka i fotele, -17.500 zł. 
Niemcza, teł. 074/837-62-75
VW POLO, 1995 r., 83 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, ciemnozielony,
5-drzwiowy, katalizator, immobilizer, alarm, RO, trzecie światło 
.stop". II właściciel w kraju, stan b. dobry, -19.800 zł. Włodaw, tel. 
071/356-57-63 do godz. 15,302-68-31 po godz. 17 
VW POLO, 1995/96 r., 41 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, nie
bieski metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. za
mek, reg. kierownica, obrotomierz, eł. reg. reflektory, RM, eł, otw. 
szyby, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, książka serwisowa, I 
właśddeł, kpi. dokumentacja, nie eksploatowany w kraju, stan ide
alny, - 20.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-01 
VW POLO, 1995/96 r., 58 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, el. otw. szyby, reg. kierownica, immobilizer, RO, centr. za
mek, 5-drzwiowy, książka serwisowa, w kraju od roku,' stan b. do
bry. -19.300 zł. Wrodaw, teł. 0501/80-52-66 
VW POLO, 1996r., 62 tys. km, 1400ccm, benzyna, czerwony, wspo
maganie, RO stereo, serwisowany, garażowany, zadbany, • 22.500 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/52-19-04 
VW POLO, 1996 r.; 61 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 
poduszka powietrzna, eł. reg. reflektory, zadbany, stan b. dobry, pełna 
dokumentacja, - 21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/72-16-37 
VW POLO, 1996 r., 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, pistacjowy, zaku
piony w kraju, I właśddeł, 5-drzwiowy, serwisowany, stan b. dobry, 
- 22.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-16-95 
VW POLO SDI, 1996 r., 96 tys. km, 1900 ccm, niebieski, wspoma
ganie kier., alarm, regulowana kierownica, obrotomierz, immobili
zer. - 24.500 zl. Opole, tel. 0501/26-61-36 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, zielony, wyświetlacze ciekłokrysta
liczne, -16.000 zł. Ostrów Wlkp., tei. 062/593-03-75 
VW POLO, 1996 r., 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski metalic,
5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, el. 
otwierane szyby, el. reg. reflektory, regulowana kierownica, RO, 
pełna dokumentacja, stan idealny, - 24.800 zł. Paczków, tel. 
077/431-76-59 po godz. 15
VW POLO, 1996 r., 70 tys.. km, 1050 ccm, benzyna, zielony meta
lic, stan b. dobry, 2 pod. powietrzne, 3-drzwiowy, immoblizer, wspo
maganie kier., RO z RDS, książka serwisowa, hak, - 23.000 zł lub 
zamienię na większy, Passat, Audi, z dopłatą do 5000żł. Wałbrzych, 
teł. 074/66647-24 '
VW POLO, 1996 i ,  90'tys. km, 1400 ccm, benzyna, perlowoczamy, 
obrotomierz, reg. kierownica, immobilizer, 3-drzwiowy, ałum. felgi, 
szerokie zderzaki, I właściciel, stan b. dobry, -19.800 zl. Wrocław, 
teł. 071/372-98-98,0606/8242-82
VW POLO, 1996 r., 62 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, wspomaganie, RO, serwisowany, garażowany, zadba
ny, - 22.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-74-25,0602/52-19-04 

_VW POLO, 1996/97 r., 54 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fioletowy, 
wspomaganie, ABS, szerokie zderzaki, kubełkowe fotele, 3-drzwio

wy, el. reg. lusterka, podgrzewane lusterka, el. reg. świateł, immo- ■ 
bilizer, W kraju od 1999 roku, -19.900 zl. Kalisz, tel 062/768-01-09 
VW POLO; 1997 r.’, 29 tys. km, 1600 ccm, seledynowy, ABS, wspo
maganie kierownicy, elektryczna regulacja szyb przed ruch, elektrycz
nie sterowane lusterka zewn., RO, immobilizer, centralny zamek, 
zderzaki w kolorze nadwozia, - 19.000 zł. Bolesławiec, teł. 
060f/69-76-18 ‘
VW POLO, 1997 r., 52 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony metalic, 
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, RM, stan idealny, -
23.500 zł. Oleśnica, tel. 071/798-17-15 
VW POLO, 1997 r, 17 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy metalic, kupio
ny w salonie, serwisowany, garażowany, stan b. dobry, bez wypad

ku, el. reg. reflektory, reg. kierownica, oznakowany, 5-drzwiowy i 
inne zabezpieczenia, - 26.000 zł. Polkowice, tel. 0604/91-12-96 
VW POLO CLASSIĆ. 1997 r., 53 tys. km. 1400 ccm, popielaty me
talic, RM, wspomaganie kier., centralny zamek, - 23.000 żł. Leszno, 
tel. 0605/69-32-77 '
VW POLO, 1997 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony metalic, 
3-drzwiowy, immobilizer, • 21.300 zł. Leszno, tel. 0603/8443-21 
VW POLO, 1997/98 r., 47 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, 3-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, RM, szyberdach, 
wspomaganie, szerokie zderzaki, • 21.000 zł. Syców, tel. 
0605/38-05-59
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r.. 69 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, radio, immobili- . 
zer, reg. kierownica, serwisowany, garażowany, bez wypadku, stan 
idealny, - 28.900 zł lub zamienię. Żary, tel. 068/375-90-90 
VW POLO, 1998 r„ 51 tys. km, 1400 ccm, czamy metalic, klimaty
zacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, centr. zamek, 4-drzwiowy, 
wspomaganie, 4 zagłówki; oszczędny, stan b. dobry, -26.500 zł.., | 
teł. 0501/714040
VW POLO, 1998 r., 40 tys. km, 1400 ccm, granatowy metalic, ABS,
2 pod. powietrzne, centr. zamek, halogeny, ospoilerowany, - 20.000 
zl. Góra, tel. 0603/06-29-22,065/544-15-85 
VW POLO, 1998 r.,24 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski meta
lic, ABS, serwo, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, immobilizer, - 15.500 zł. Gubin, tel. 068/455-58-83, 
0603/04-78-37
VW POLO, 1998 r., 86 tys. km, 1600 ccm, czerwony, immobiHzer, 
welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. zamek, obrotomierz, dem
ne szyby, kupiony w salonie, serwisowany, I właśdciel, • 24.800 zł 
(możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
VW POLO, 1998 r., 43 tys. km, 1600 ccm, granatowy metalic, kli
matyzacja, el.szyby, wspomaganie, 2 x poduszka, reg. kierownica, 
książka serwisowa, - 26.000 zl. Proszkowice, tel. 071/390-77-93, 
0605/62-00-07
VW POLO, 1998 r., 46 tys. km, czerwony, centr. zamek, el. otw. 
szyby, immobiizer, kupiony w salonie, I właśdciel, - 25.000 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0603/58-25-08
YW POLO, 1998/99 r., 66 tys. km, 1600 ccm zielony metalic (butel
kowy), wspomaganie, 4-drzwiowy, centr. zamek, eł. otw. szyby, szy
berdach, fabryczna instalacja gazowa zamontowana w salonie, -
26.000 zł. Kalisz, teł. 062/751-31-65,0605/24-0146 
YW POLO, 1998/99 r., 38 tys. km, 1900 ccm, diesel, grafitowy, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, immobilizer, RO, -* 27.000 zl lub 
zamienię na minivana, diesla. Lubin, tel. 076/846-77-07, 
090/64-03-38
VW POLO II, 1999 r., 14 tys. km, 1900 ccm, SDI, diesel, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, eł. otw. 
szyby, immobftzer, centr. zamek, reg. kierownica i siedzenia, alarm, 
radio, stan idealny, - 32.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0608/32-52-36 
VW POLO CALIPSO, 1999/00 r., 19 tys, km. 1400 ccm. wtrysk, 
perlowosrebmy metalic, wspomaganie kier., immobilizer, el. otw. 
szyby, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. reg. szyberdach, • 26.000 
zł. Kępno, tel. 0503/03-03-15

VW SANTANA, 1984/85 r., 1800 ccm, stalowy metaSc, 4-drzwiowy,
5-biegowy, RO, kpi. dokumentacja, z urzędu celnego, stan dobry, -
3.750 A  Ząbkowice Śl„ tel 0602/63-63-38 
VW SANTANA, 1985 r., 164 tys. km, 1300 ccm, niebieski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, blokada skrzyni biegów, alarm, 
stan idealny, stan b. dobry, - 5.200 zl lub zamienię. Boguszów-Gor
ce. teł. 074/844-27-58
VW SCIROCCO, 1977 r., 1600 ccm, czerwony, stan dobry, -1.500 
zł łub zamienię na Poloneza, lub inne propozycje. Wrodaw, tel. 
0607/74-71-23
VW SCIROCCO, 19781 , 1588 ccm, benzyna, czamy, stan dobry, w 
ciągłej eksploatacji, • 3.000 zł. Lubań Śl., tel. 075/721-68-68 
VW SCIROCCO, 1979r., 1600 ccm. GT. bordowy, po remoncie bla
charki, lakierowaniu w 2000 r., szyberdach, nowa tapicerka, RO 
Philips, koła 14*. 2 wloty na masce, szerokie nadkola i progi, ciem
ne szyby. - 2.000 zł. Góra, tel. 0600/25-7547 
VW SCIROCCO. 1980 r.. 1600 ccm. GT. żółty, opłacony, szyber
dach, ospoilerowany, pokrowce, - 3.500 zł lub zamienię na mniej
szą pojemność. Góra, tel. 0602/28-33-67 
VW SCIROCCO, 1981 r., 1400 ccm, - 2.200 zl. Nysa, tel. 
077/433-10-97
VW SCIROCCO SCALA, 1987 r., 150 tys. km, 1760 ccm. wtrysk, 
demnoczerwony, stan b. dobry, - 10.000 zł. Sobótka, tel. 
071/390-32-56
VW SCIROCCO, 1987 r., 114 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czamy, 
spoilery, obniżony, sportowe zawieszenie, wersja amerykańska, el. 
reg. lusterka, eł. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, demne szy
by, - 8.500 zl. Wafcrzych, tel. 074/84547-35,0608/88-76-51 
VW SHARAN, 1996 r., 62 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
ABS, klimatyzacja, komputer, wspomaganie, centr. zamek, 6 el. otw. 
szyb, eł. reg. i podgrzewane lusterka, podgrzewane i obrotowe fote
le, radioodtwarzacz, ks. serwisowa, -47.000 zł. Ostrów Wielkopol
ski, tel. 062/736-79-95,0603/13-69-60 
VW SHARAN, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, TDi, pertowogranato- 
wy, 110 KM, 5-osobowy, wszystkie eł. dodatki, klimatronic, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, roleta, - 67.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-7240,0601/76-6341
VW SHARAN TDI, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, granatowy meta
lic, 2 pod. powietrzne, 110 KM, ABS, el. otw. szyby, klimatronic, 
alum. felgi, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, radio, książ
ka serwisowa, stan idealny, • 64.500 zl. Pleszew, teł. 062/742-12-25, 
0602/60-39-67.
VW SHARAN, 1998 r., 30 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 20 V. grana
towy metalic, I właśdciel, 2 pod. powietrzne, wszystkie el. dodatki, 
klimatyzacja, alarm, Mul-T-Lock, RM, nowe opony, kpi. dokumen
tacja, serwisowany, stan b! dobry, - 44.000 zł. Lubin, tel. 
0607/33-74-89
VW SHARAN. 1999 r„ 32 tys. km, 2800 ccm, VR6,174 KM. srebr
ny metalic, klimatronic, 6 pod. powietrznych, pełne wyposażenie 
elektr., alum. felgi, RO Sony, kierownica w skórze, halogeny, alarm, 
komputer, stan idealny, bez wypadku, kupiony u dealera, faktura 
VAT, homologacja na ciężarowy, • 87.000 zł. Kalisz, tel. 
0605/03-04-90
VW VENTO, 1992 r., 128 tys. km. 1800 ccm, benzyna, wiśniowy, el. 
szyberdach, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., alarm, centralny 
zamek, reg. fotel kierowcy, radio, zadbany, stan b. dobry, pełna do
kumentacja, - 16.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-22-57, 
0601/72-99-10
VWVENTO GL, 1993t.; 36 tys.kmr1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, eł. reg. lusterka i reflektory, 
termotronik, ABS, RO, alarm, oznakowany, oryg. przebieg, stan b. 
dobry, - 20.500 zł. Wrocław, teł. 671/355-90-86 
VW YENTO VR6, 1993 r., 130 tys. km, 2800 ccm. DOHC, 24V, 
śliwkowy metalic, ABS, ASR, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alum. felgi, wspomaganie kier., kubełkowe fotele, kompu
ter, thermotronie, Mul-T-Lock, 174 KM, demne lampy, spoiler, spro
wadzony w całośd, atrakc wygląd, • 20.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/7614045
VW YENTO, 1993 r., 135 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, 2 
pod. powietrzne, dzielona tylna kadapa, stan idealny,.- 17.900 zł. 
Mardszów, tel. 075/741-0344
VW YENTO. 1993/94 r., 90 tys. km. 1900 ccm. turbo D, granatowy 
metalic, centralny zamek, wspom. kierownicy, ABS, el. śzyberadch, 
el. reg. lusterka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, atrakc. 
wygląd, książka serwisowa, w kraju ed mies, • 21.400 zł. Szczawno 
Zdrój. teł. 074/840-28-67.0603/53-31-57 
VW VENTO, 1994 r., 117 tys. km. 1900 ccm, turbo D, kolor wiśnio
wy metalic. welurowa tapicerka, el. otw. szyby, alum. felgi, - 27.500 
zl. Zebrzydowa, tel. 075/736-31-97,0604/25-14-87 
VW YENTO, 1994/95 r.. 155 tys. km. 1900 ccm. diesel, czamy 
metalic, obrotomierz, wspomaganie kier., spoiler, RO Sony, spro
wadzony w całośd w 1998 r., garażowany, elegancki, - 22.500 zi. 
Żmigród, lei. 0607/24-56-64
YW YENTO GL, 1995 r., 53 tys. km, 1800 ccm, bordowy metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, garażo
wany, stan b. dobry, • 26.800 zł (w rozliczeniu może być inny samo
chód). Bralin, tel. 062/781-25-92,0604/73-27-52 
VW VENTO GT, 1995 r., 109 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, 116 KM, aluminiowe felgi, efektowny wygląd, szyberdach

2-stopniowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reg. lusterka, 
RM Sony + panel i 6 głośników, zawieszenie półsportowe, po lakie- 
rowaniu, - 21.260 zł. Bystrźyca Oławska, tel. 071/313-02-39, 
0607/51-3542 1 ż  ' £  -
VW VENTO, 1996 r., 35 tys. km, 2000 ccm centr. zamek, wspoma
ganie, et. reg. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. 
powietrzne, welurowa tapicerka, AtJS, - 23.500 zl. KafisZ, tel. 
0605/33-88-53
YW VENTO, 1996 r., czerwony, 2 pod. powietrzne, ABS, el. reg. 
lusterka -11200 DEM. Niemcy, tel. 0049/27-18-52-79

WARTBURG
WARTBURG 353,1976/86 r., 16 tys. km, 1000 ccm, benzyna, pia
skowy, oryg. lakier, karoseria i podwozie z 86 r., lewarek biegów w 
podłodze, hak, szyberdach, przegląd do 10.200t r., stan dobry, -
1.600 zł. Legnica, tel. 076/866-1342 
WARTBURG, 1980 r., 1000 ccm, De Luxe, szary, garażowany, 
wszystkie opłaty, ważny przegląd, - 1.000 zł. Wrocław  ̂tel. 
071/349-27-07
WARTBURG 353.1982 r„ 900 ccm, benzyna, demnobeżowy, oryg. 
lakier, gruba kierownica, pasy bezwl., pokrowce, konserwacja, prze
gląd do 07.2001 r., ważne OC, stan dobry. - 750 zł. Lubin, tel. 
076/749-61 -99.0604/70-92-56
WARTBURG 353,1982 r.,40 tys. km. 992 ccm, 2-suw, czerwony, 
zarejestrowany, szyberdach, dźwignia zmiany biegów w podłodze, 
2 nowe opony, - 600 zł. Nysa, tel. 0601/16-7849 ~ ’
WARTBURG 353,1982 r. silnik do remontu, - 300 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-63-11,0604/77-55-20
WARTBURG 353, 1983 r., 90 tys. km. 998 ccm. kolor piaskowy, 
stan techn. b. dobry, garażowany, po remoncie silnika, zadbany, •
1.200 zl. Wrocław, teł. 327-84-00
WARTBURG KOMBI 353,1984 r., 16 tys. km, 900 ccm, biały; po 
remoncie silnika, zawieszenia, hamulców, stan dobry, do poprawek 
lakierniczych, w ciągłej eksploatacji, - 1.500 zl. Wrodaw, tel. 
0501/34-68-86
WARTBURG 353 W, 1984 r., 1000 ccm, kolor piaskowy, stan b. 
dobry, na białych tablicach, • 700 zł. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
WARTBURG 353 W, 1985 r.. 96 tys. km, 992 ccm, 2-suw, biały, 
konserwacja, stan dobry, - 600 zł. Sobótka, tel. 0608/45-27-75 
WARTBURG 353,1986 r., 1000 ccm elektroniczny zapłon, techn. 
sprawny, dodatkowo dużo częśd zamiennych, - 1.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-15-89,0604/78-93-74
WARTBURG 353 S, 1986 r„ 75 tys. km, 992 ccm, 2-suw, czerwony, 
silnik do remontu oraz dużo częśd zapasowych, nowych i używa
nych, OC opłacone na 2001 r, - 850 zł. Wrodaw, teł. 071/782-96-59 
pogodz. 16
WARTBURG 353 LŚ, 1987 r., 993 ccm, biały, stan techn. dobry, 
lewarek biegów w podłodze, przegląd do 05.2002 r., opłacony + 
częśd. - 700 zł. Nysa. teł. 077/433-94-26 
WARTBURG 353 S, 1987 r., 100 tys. km, 992 ccm, czerwony, stan 
dobry, po remonde kapitalnym sinika (przebieg 15 tys. km), lewa
rek biegów w podłodze, ważny przegląd, - 9.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/754-22-88
WARTBURG 353,1987 r., 1000 ccm, zielony. przegiął do 03.2002 
r., hak. pokrowce, nowy akumulator (gwarancja), biegi w podłodze, 
stan dobry, - 850 zł. Lubin, teL 076/846-90-99 
WARTBURG 353 S, 1987 r., 127 tys. km, 993 ccm, 2-suw, biały, 
stan dobry, po remonde silnika w 1999 r., do poprawek blachar
skich i lakierniczych, • 900 zł lub zamienię na motorower Simson 
skuter, 1986-68 r.. Środa Śląska, tel. 0605/25-97-21

WARTBURG 353,1988 r., 90 tys. km, 992 ccm, 2-suw, biały, do 
remontu silnika, lewarek biegów w podłodze, światła tylne i zderzak 
tylny Wartburga Golfa, rej. do 07.2001 r, - 500 zi. Wrodaw, tel. 
788-5££1
WARTBURG GOLF, 1988 r., 100 tys. km, 1300 ccm. benzyna, be
żowy, radio, hak, rejestracja do 082001 r, -1.500 zl. Wądroże, tel. 
076/84343-18
WARTBURG GOLF. 1990 r., 116 tys. km, 1300 ccm, biały. - 4.200 
zł. Polkowice, tel. 076/84749-08
WARTBURG GOLF. 1990 r„ 158 tys. km. 1300 ccm, beżowy, zare
jestrowany, ubezpieczony, do drobnych poprawek lakierniczych, •
2.200 zł. Zgorzelec, tel. 0608/65-91-61 
WARTBURG GOLF. 1990 r., 64 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kre
mowy, zadbany, szyberdach, hak, niebieskie zegary, tylna szyba 
ogrzewana, przednia szyba z anteną-stan silnika idealny, czarne 
(damki, stan b. dobry, na białych tablicach - 650 DEM lub 1200 zł. 
Gubin, woj. zielonogórskie, tel. 0603/10-50-15,0502/42-59-67 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 70 tys. km, 1300 ccm, szary, stan 
dobry, na białych tablicach • 500 DEM. Jelenia Góra, tel. 
075/764-99-15
WARTBURG GOLF. 1990 r., 93 tys. km, 1300 ccm, szary, nowe 
opony i amortyzatory oraz inne częśd, • 5.100 zł. Sady Górne, tel. 
075/741-20-78
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, szary, na białych 
tablicach, • 1.500 zi. Zgorzelec, tel. 0609/64-41-34 
WARTBURG GOLF KOMBI. 1990/91 r., 106 tys. km, 1300 ccm, 
czerwony, inst. gazowa, nowy ukł. wydechowy, kpi. sprzęgło, stan 
techn. b. dobry. - 5.500 zł... tel. 0605/54-23-63 - 
O  WARTBURG GOLF, 1991 r., 60 tys. km, 1300 ccm, 

beżowy, po przeglądzie techn., zadbany, plastiko
we nadkola, tylna szyba ogrz., halogeny, RO, nowy 
hak do zamontowania, pokrowce, 4 opony zimo
we, różne części, bagażnik, • 4.800 zł. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-24-12 01029151

WARTBURG GOLF. 1991 r., 107 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kre
mowy, alarm, silnik VW, biegi w podłodze, tylna szyba ogrzewana, 
halogeny, nowy akumulator, pompa paliwa, amortyzatory i inne, 
zapasowe: 2 opony, el. moduł sterowania zapłonem, - 5.350 zł. Le
gnica. teł. 0603/95-02-53
WARTBURG GOLF, 1991 r., 1300 ccm, czerwony, przegląd do 
052002 r., inst. gazowa, stan techn. dobry, hak, - 4.800 zl. Grze
gorz/Oborniki Śląskie, tel. 071/310-29-91 po godz. 17 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 53 tys. km, 1300 ccm, benzyna, sza
ry, nowe szczęki i-przewody hamulcowe, nowe opony, hak, szyber
dach, przegląd do 032002 r, • 5.800 zi. Wafcrzych, teł. 074/641-35-76 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 6 tys. km, 1300 ccm, kolor stalowy, z 
silnikiem Golfa (w Niemczech, blisko granicy) •600 DEM. Wafcrzych, 
teł. 0606/40-11-39
WARTBURG GOLF, 1991 r., 114 tys. km. 1300 ccm, beżowy, -3.000 
zl. Wrocław, tel. 793-53-89,0605/09-19-68

WOŁGA
WOŁGA 24 GAZ, 1974 r., 2400 ccm, biały, zarejestrowany, bła
charka do małych poprawek, -1.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-15-06, 
85^-3067

ZAPO RO ŻEC
ZAPOROŻEC 986, ZAZ, 1981 r., turkusowy, zarejestrowany, I wła
ściciel, techn. sprawny, garażowany, stan b. dobry. - 600 zł. Dąbro
wa Boi., tel. 075/736-96-30

ZASTAWA
ZASTAWA 1100P, 1977 r., 1116 ccm, benzyna, żółty, stan silnikaj 
opon dobry, po wymienia końcówek i wahaczy, błacharka do popr£ 
wek, • 500 zł. Chojnów, tel. 076/819-60-65 
ZASTAWA 1100,1978 r., 1100 ccm, biały, po przeglądzie, - 360 zł. 
śdborowice, woj. opolskie, teł. 0503/50-64-83 
ZASTAWA 1100,1980 r., czerwony, nowe tablice, hak, przegląd do 
122001 r., .na chodzie', - 450 zł lub zamienię na rower górski. Bie
lawa, teł. 074/833-79-87
ZASTAWA 1100,1981 r., czerwony, po remoncie silnika, hak, reje
stracja do 07.2001 r., w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 850 zł. 
Wrodaw, tel. 071/346-52-33 po godz. 20
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AUTOBUSY, CIĘŻAROWE, DOSTAWCZE F / m m

AUTOBUS AUTOSAN H935, 1983 r., 35 tys. km, 6540 ccm. 
turbo 38 miejsc, lotnicze fotele, zadbany, - 12.500 zł lub zamie
nię na busa. Czarny Bór, tel. 074/845-01-26 
AUTOBUS AUTOSAN H-29,1983 r.,«8 tys. km, SW400, bia- 
lo-niebieski, po wymianie silnika, zarejestrowany, stan dobry, •
5.900 zł. Kluczbork, tel. 077/418-9347, 0608/51-35-97

MECHANIKA POJAZDOWA
Man, Mercedes-Benz, naczepy

• przeglądy techniczne opoubis
• wymiana olei i smarów
• naprawy mechanizmów samochodów 
ciężarowych i ciągników siodłowych

• prace spawaln icze i remontowe
• kompleksowe naprawy naczep: 
hamulce, zaw ieszen ie

Warsztat czynny od 8.00 do 20.00, w soboty od 8.00 do 17.00.
Wrocław, ul. Jerzmanowska 19 

tel. 071/351 -74-52,351 -74-53,0-602 233 785

AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1987 r., - 16.000 zł ♦ VAT. Bole
sławiec, tel. 075/732-66-97
AUTOBUS JELCZ PR-110U, 1986 r., 25 tys. km stan b. dobry, 
turystyczny, • 10.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-14-16 
AUTOBUS JELCZ PR110U, 1988 r., 15 tys. km, 11000 ccm, 
biały, w pasy niebiesko-czerwone, po remoncie blacharki i la
kierowaniu, drzwi otwierane pneumatycznie, szyba prosta, sil
nik leżący SW-680, - 19.800 zl lub zamienię na osobowy, busa 
lub inne propozycje. Wrocław, tel. 071/316-52-50,0600/52-7742 
AUTOBUS JELCZ PR 110,1989 r., 11100 ccm, niebieski, wer
sja turystyczna, tachograf, opony bezdętkowe, barek, • 37.000 
zl. Wrocław, tel. 0601/70-34-28
AUTOBUS KAROSA 734,1988 r , turbo, pomarańczowy, stan 
b. dobry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa, -15.000 
zi ♦ VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/4245-35 
AUTOBUS KAROSA LC 735, 1989 r. turystyczny, 45+2 miej
sca, - 28.000 zł ♦ VAT. Bolesławiec, tel. 075/732-66-97 
AUTOBUS KAROSA K-735,1989 r., turbo wersja turystyczna, 
kawo-bar, lodówka, telewizor, video, stan tećhn. i wizualny b. 
dobry, • 29.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój. tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS KAROSA 735,1990 r., biały, stan b. dobry, wersja 
turystyczna, opony bezdętkowe, kafobar, TV, lodówka, • 37.000 
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 w środku, pneumatyka, na poduszkach, 
welur, oclony, nie rejestrowany, faktura VAT, • 28.000 zl. Bralin, 
teł. 062/781-29-65 w godz. 9-18, 0603/13-97-64 
AUTOBUS MERCEDES DROEGMUELLER, 1980 r. turystycz
ny, 52 miejsca, fotele rozkładane, TV, wc, bar, lodówka, konce
sja WKS, przegląd, międzynarodowy, po odbudowie i wymianie 
silnika w 98r, 1 rej. w kraju, • 31.000 zł. Wrocław, tel. 325-1848, 
0502/61-10-53
AUTOBUS MERCEDES 307,1981 r.. 2400 ccm, diesel, niebie
ski, 14 miejsc, po kapitalnym remoncie, stan dobry, • 24.500 zł. 
Strzałkowo, tel. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 
AUTOBUS MERCEDES 0303,1981 r., 517 tys. km, 11000 ccm. 
V6, bialo-niebieski, sprow. z Francji w 2000 r„ wymieniony sil
nik, przebieg ok. 200 tys. km, nadwozie po remoncie i lakiero
waniu we Francji, 41 miejsc, lotn. fotele odchylane do tyłu i od
suwane ną bok, zradiofonizowany, klimatyzacja, lodówka,. vi- 
deo, w ciągłej eksploatacji, - 90.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0605/54-38^81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • A00503 www.autogielda.com.pl) . 
AUTOBUS MERCEDES 0303,1991 r., srebrny metalic, wysoki 
pokład, klimatyzacja, retrader, w.c., TV, barek, lodówka, stan b. 
dobry, - 95.000 zł + VAT. Bolesławiec, tel. 075/732-66-97 
AUTOBUS MERCEDES 612 VARIO, 1997 r. 2 szyberdachy, 30 
miejsc siedzących, przyciemniane szyby, • 100.000 zł. Lubin, 
tel. 076/84447-20, 0605/07*77-71 
AUTOBUS MERCEDES 614 VARIO, 1997 r. 28 miejsc siedzą
cych + 5 stojących, 2 szyberdachy, przyciemnione szyby, welu- 
rowe siedzenia, podłoga kinowa, • 100.000 zł. Lubin, tel. 
076/84447-20, 0605/07-77-71
AUTOBUS NEOPLAN, 1989 r. miejski, niskopodlogowy, ABS, 
ASR, kneeling, przystosowany do przewozu osób niepełno
sprawnych, • 122.000 zł. Kamień, gm. Diugdłęka, tel. 
071/315-30-20
AUTOBUS ROBUR, benzyna 21 osób, w trakcie remontu + czę
ści. Lubań, tel. 075/646-32-21, 0604/51-52-70 
AUTOBUS SANOS S-14, 1987 r., bialo-niebieski, wersja tury
styczna, 54 miesjca, nowe opony, po remoncie silnika, nagło
śnienie, w ciągłej eksploatacji, • 17.000 zi lub zamienię na, z 
dopłatą. Kąty Wrocławskie, tel. 0601/71-89-58 
AVIA BUS, 1986 r. stan dobry. lad. 1.800 kg, • 4.000 zl. Śmigiel, 
teł. 065/518-07-32
AV1A, 1998 r. kontener, • 36.000 zł (fakt. VAT). Oborniki Śląskie, 
tel. 0602/13-37-71
AVIA A30,1987 r., 3600 ccm, diesel, niebieski, kontener, biegi 
w podłodze, po remoncie zawieszenia, dobre opóny, techn. 
sprawny, - 5.500 zi lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 
0601/76-64-36
AVIA A31, 1982 r. oplandekowany, stan b. dobry, • 6.300 zł. 
Chruścice, tel. 077/469-62-75
AV1A A31,1982 r., 40 tys. km, 3600 ccm, diesel, niebieski, izo
terma, silnik z 1994 r, - 5.500 zl. Głogów, tel. 076/835-58-16, 
0606/9942-51, ^
AVIA A31,1983 r. kontener, silnik Mercedesa, • 2.500 zł. Wscho
wa. tel. 0603/36-37-35
AVIA A31,1987 r. 3600 ccm, niebieski, stan dobry, - 3.800 zł. 
Opole, tel. 077/464-82-95 po godz. 20 
AV1A A31 N, 1988 r., 3596 ccm, diesel; niebiesko-blały, konte
ner, nowe opony, lewarek zmiany biegów w podłodze, stan do
bry, • 6.800 zł (możliwe raty). Niemodlin, woj. opolskie, tel. 
0602/32-19-51 po godz. 13

AVIA A31,1989 r. wywrotka, 5-biegowy, - 14.000 zł. Wrocław, 
tel. 36346-26 po godz. 20
AVIA A31,1990 r.T 193 tys. km, 3600 ccm oplandekowany, nowe 
sprzęgło, ukł. kierowniczy, opony i tłumik, zadbany, - 8.900 zł. 
Wrocław, 1el. 071/330-00-70
AVIA A31 ,1993 r., 3600 ccm, diesel Izoterma, dl. 4,5 m, bez 
nadkoli, 5-biegowy, biegi w podłodze, 4 świece żarowe, • 11.500 
zł. Wrocław, tel. 071/327-87-74 wieczorem, 0603/38-96-62 
BARKAS B 1000 BUS,.1980 r. cały oszklony, ogrzewanie, prze
gląd do 11.2001 r., stan dobry + części (szyby, koła, skrzynia 
biegów, itp.), • 1.400 zl. Trzebnica, tel. 071/387-10-96 
CHEVROLET VAN, 1988 r., 240 tys. km, 5700 ccm. wtrysk, bia
ły, ład. 2530 kg, 5-osobowy, zarejestrowany, podwyższony, •
14.700 zł lub zamienię na dźwig. Nowa Ruda, tel. 0604/89-38-36 
CHEVROLET G20 VAN, 1988 r., 215 tys. km, 5700 ccm, * gaz, 
szarosrebmy metalic, el. reg. lusterka, el. reg. fotel kierowcy, 
centralny zamek, podwójna klimatyzacja, wykończenie w drew
nie, podświetlane progi, hak, stan b. dobry, • 19.500 zl lub za
mienię. Wrocław, tel. 325-17-51, 0601/70-50-34 
CHEVROLET G30,1988 r., 261 tys. km, 6200 ccm, diesel, bia
ły, długi automatic, klimatyzacja, 3-osobowy, 1 1, ei. fotele, RM, 
nowe opony, stan dobry, • 20.000 zł. Wrocław, tei. 071/346-4043 
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, klima
tyzacja -160.000 zł + VAT Voivo F12,1994 r., we
basto, 360 KM - 67.000 zł ♦ VAT,. Volvo F12,1991 
r., pod., 360 KM - 41.000 zł + VAT i inne. Błonie, 
tel. 0601/41-83-87 84015561

CITROEN BERLINGO, 1996 r., 122 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, poduszka pow., 2 osoby + 525 kg, • 19.900 
zł lub zamienię, (możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 
0604/41-8047
CITROEN BERUNGO. 1996 r., 1900 ccm, diesel, zielony, peł
ne wyposażenie eiektr., do połowy oszklony, • 19.500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/593-03:75
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 1400 ccm, bordowy metalic. 
oszklony, 5-osobowy, kupiony w salonie, • 27.600 zi. Borowa, 
tel. 071/315-73-55, 0607/85-16-74 
CITROEN BERLINGO. 1998 r., 87 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
czerwony, tylne szyby uchylne i przyciemniane, wspomaganie, 
welur, osobowo-ciężarowy, ład. 650 kg lub 5 osób, • 29.000 zi. 
Kępno, tel. 062/782-60-00
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 51 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, • 25.000 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/735-2643
CITROEN BERUNGO, 2000 r.. 15 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie, 2 poduszki pow. (nie wy
strzelone), faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 
• 35.000 zł. Krotoszyn, tel. 0604/53-44-58 
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 8 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, I właściciel, garażowany, • 29.000 zł. Po
znań, tel. 061/814-9847, 0502/35-68-69 
CITROEN C15,1993 r., 153 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 2 
osoby + 600 kg, garażowany, - 10.200 zł. Lubin, tel. 
076/844-25-27
CITROEN C15,1996 r.. 155 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 2 miejsca, immobilizer, stan dobry, kupiony w salonie, I wła
ściciel - 10.000 zł ♦ VAT. Borek Wlkp., tel. 065/571-65-01, 
0602/53-97-71
CITROEN C15,1997 r., diesel I właściciel, 5-osobowy, przegro
da celna, - 16.200 zł. Trzebnica, woj. wrocławskie, tel. 
0601/79-30-12
CITROEN C15,1998 r., 78 tys. km, 1800 ccm, czerwony, kupio
ny w salonie, stan bardzo dobry, 5-osobowy, • 19.500 zł. Św. 
Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 0601/78-83-70 
O  CITROENC15D, 1998r., 106tys.km,diesel,bia

ły, alarm, centralny zamek, -18.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-80-01, 071/782-80-02 01027851

CITROEN C25, 1987 r., 470 tys. km, 2000 ccm, benzyna bla- 
szak, niski, krótki, po remoncie silnika, • 6.000 zl. Wrocław, tei. 
071/348-92-00
CITROEN C25 BUS, 1994 r.. 190 tys. km. 2500 ccm. diesel, 
biały, oszklony, 9-osobowy, bez wypadku, nie używany w kraju, 
lotnicze fotele, zagłówki, podłokietniki, welurowa tapicerka, po
dwójne ogrzewanie, - 14.000 zl + VAT. Jelenia Góra, tel. 
0604/05-6240 _ . ^
CITROEN C35 RE, 1986 r., 125 .tys. km, 2000 ccm, benzyna 
blaszak, krótki, podwyższony, ład. 1700 kg, przegląd do 02.2002 
r., kat. B, dużo nowych części, po remoncie blacharki, RM, za
dbany. pokrowce, • 7.000 zł lub zamienię na osobowy. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/815-66-22 
CITROEN JUMPER, 1995 r., 168 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
bordowy, bez wypadku, 3-osobowy, skrzyniowy, wym. 3.7x2.0 
m, alum. burty, koła 16", ład. 1650 kg, masa całkowita 3500 kg, 
radio, do sprowadzenia z Niemiec, • 34.500 zl (możl. wyst. fakt. 
VAT). Syców, tel. 062/785-24-64, 0603/10-06-86 
CITROEN JUMPER, 1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, maks. wysoki, wspomaganie, hak, nowe amortyzatory, -
28.000 zl. Wrocław, tel. 0601/77-2643 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 143 tys. km. 2500 ccm, turbo D, 
biały, max. długi wysoki, 5 mies. w kraju, bez wypadku, nowe 
opony z gwarancją, wymieniony olej, pasek rozrządu, wspoma
ganie, RM Blaupunkt, możliwość wystawienia faktury Vat, agre
gat chłodniczy marki Konwekta • 35.000 zł. Rawicz, teł. 
065/547-8040
CITROEN JUMPER, 1996 r., 185 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, chłodnia, stan dobry, w leasingu, I właściciel w kraju, od
dam leasing - 2.200 zł/mies. Borek Wlkp., tel. 065/571-65-01, 
0602/53-97-71
CITROEN JUMPER, 1996 r., 165 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, przedłużony, wspomaganie, centralny zamek, alarm, 
hak, I rejestracja w 02.1997 r, - 27.000 Zl. Opole, tel. 
0601/71-67-25
CITROEN JUMPER, 1996 r.. 82 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, zadbany, stan b. dobry, podwyższony, ściana działowa, przy
stosowany do odprawy celnej, udokumentowane pochodzenie, 
- 32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/13-40-15

Jama Spółka z o.o. w Legnicy, ul. Gliwicka 4

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu. Otwarcie kopert odbędzie się dnia 
29.05.2001 o godzinie 10:00 w siedzibie firmy.
Pisemne oferty należy składać najpóźniej do dnia 29.05.2001 r., gpdz. 9“  wraz 
z wadium płatnym w kasie firmy lub przelewem na konto KB o. Legnica 
nr 1501504-121500014743. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
Pojazdy można oglądać 28.05.01 w godz. 8:00-10:00 w dniu przetargu.

Rodzaj ............... ................................ rok... . cena netto
1. Samochód ciężarowy Star 1142....... 1997. .......49.000
2. Samochód ciężarowy Star 742 ........ 1993. .......20.000
3. Samochód Fiat Cinquecento Van.... 1996. ........ 7.000
4. Samochód lveco Eurocargo 150E18 1997. .......95.000
5. Samochód lveco Turbodaily 59-12... 1997. .......55.000
6. Samochód Ford Escort 1.3............. 1990. .......9.000*
7. Wózek widłowy Toyota 6FG15........ 1997. .......22.000
09012122

* cena brutto

CITROEN JUMPER, 19971., 70 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia- 
ły, książka serwisowa, maks. przedłużony, - 32.500 zł. Poniec, 
tel. 065/573-13-63
CITROEN JUMPER, 1997 r., 2500 ccm, turbo D, biały, długi, 
wysoki, 3-osobowy + 1200 kg, kupiony w salonie, zadbany, •
26.000 zl ♦ VAT. Środa Śląska, tel. 071/317-12-63, 
071/316-84-69
CITROEN JUMPER MAXI, 2000 r., 35 tys, km, 2500 ccm, TDi, 
żółty, koła 16*, ładowność 1.5 tony, przegroda celna, obroto
mierz, kabina 3-osobowa, w kraju od tygodnia, - 39.000 zl ♦ 
VAT.., tel. 0503/01-56-88
DAEWOO MUSSO, 1998/99 r., 60 tys. km, 2900 ccm, TDI, czar
ny, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, gwarancja do czerw
ca 2002 r., bez wypadku, I właściciel, • 50.000 zl + VAT. Namy
słów, tel. 0501/29-75-20

KOMPUTEROWA GEOMETRIA 
kół - wydruki opo"898 

N a p r a w a  z a w ie s z e ń
osobowe - dostawcze 

W-w, ul. Terenowa 72, tel. 364-43-27

D AF1300,1980 r., S-359 kontener, izoterma, 16 palet, lad. 8 1 
♦ winda załadowcza, po remoncie kapitalnym silnika, uchylna 
kabina, 3 miejsca, wspomaganie, stan dobry, - 17.000 zl lub 
zamienię na busa. Wrocław, tel. 0609/27-59-09 
DAF 2100,1983 r. skrzynia z dźwigiem za kabiną, 2 osie, cena
40.000 zl f  VAT. Tczew. tel. 058/561-09-63
DAF 400, 1989 r. wszystkie podzespoły 94 r., wysoki, długi, 
maks., wspomaganie, - 16.500 zl. Strzałkowo, tel. 
063/279-01-15, 0603/19-01-10
DAF 400, 1990/96 r., 2500 ccm, turbo D po remoncie silnika, 
nowy akumulator i chłodnica, blaszak, podwyższony, stan do
bry, - 11.000 zl. Wrocław, tel. 071/351-67-32,0605/25-22-06 
DAF 400,1991 r., 200 tys. km, 2500 ccm, TD, biały, silnik Peu
geot, kontener, izoterma, wym. 4,2 m x 2,2 m x 2,1 m, ład. 3,51, 
zarejestrowany na kat.B, • 21.000 zł. Jawor, tel. 0604/50-20-75 
DAF 95 380 ATI, 1990 r., 11600 ccm, TDi, biały, wywrotka 3-stron- 
na, 3-osiowy, oś podnoszona, ład. 12.5 t, tachograf, webasto, 
komputer, blokada mostu, 2 łóżka, alum. burty, wym. 670 x 250 
x 125 cm, plandeka do przewozu zboża, w ciągłej eksploatacji,
- 65.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-72-69 
DAF 95 360,1993 r., 640 tys. km, pomarańczowy, ciągnik sio
dłowy, ABS, centralne smarowanie, spoiler dachowy, - 58.000 
zł. Bielice, gm. Świerczów, tel. 077/419-63-30, 0605/57-29-07 
DAF 95 GLOBTROTTER, 1994 r., 560 tys. km 430 ATI, wysoki, 
retarder, sprowadzony, serwisowany, - 80.000 zł minus VAT. 
Strzałkowo, tel. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 
O  DAF FT 85CF, 2000 r., 20 tys. km, 12600 ccm, bia

ły, ciągnik siodłowy, kabina wysoka z jedną le- 
tanką, na poduszkach, el. reg. szyby, el. reg. lu
sterka (podgrz.), ABS , szyberdach, kupiony w sa
lonie, pilne. Wrocław, tel. 0603/19-70-36 
81011531

DAIHATSU MINI BUS, 1980/81 r., 547 ccm, biały, ład. 750 kg,
5-osobowy, techn. sprawny, stan dobry, • 1.900 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/346-22-00
FIAT 125p PICK-UP, 1984 r. silnik i skrzynia biegów Poloneza,
5-biegowy, nadbudowa, - 1.000 zl. Wołów, tei. 071/389-22-86 
FIAT 125p PICK-UP, 1986 r., 1481 ccm silnik Poloneza, inst. 
gazowa, ład. 550 kg, plastikowa nadbudówka, dużo nowych 
części, po remoncie blacharki, stan b. dobry, - 2.300 zł. Świdni
ca, teł. 074/852-97-28
FIAT DUCATO, 1983 r., 2500 ccm, diesel, pomarańczowy, w 
ciągłej eksploatacji, • 5.500 zi. Wrocław, teł. 071/341-63-14. 
0601/78-33-66
FIAT DUCATO MAXI, 1985 r., 160 tys. km. 2500 ccm. diesel,, 
biały, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, • 8.500 zł. Wro
cław, tel. 071/784-50-28 wieczorem 
FtAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, maks. przedłu
żony i podwyższony, aktualny przegląd, stan blacharki i ogu
mienia b. dobry, hak, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-33-70 
po godz. 18
FIAT DUCATO MAXI, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, boczne 
drzwi rozsuwane, blaszak, hak, • 9.800 zi. Kłodzko, tel. 
074/867-78-83, 0601/56-6148
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, maks., nowe 
sprzęgło, przegroda celna, do remontu głowicy i skrzyni, atrakc. 
wygląd, - 8.500 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/784-22-43 
FLAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, długi, wy
soki, po remoncie skrzyni biegów, ładowność 1.59 ton, prze
gląd do 2002 r., stan dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/62-91-01.
FIAT DUCATO, 1990 r., biały, podwyższony, przedłużony, za
wieszenie tylne Mercedesa o lad. 2.5 tony, hak, stan b. dobry, •
12.000 zl. Lubin, tel. 076/84645-28
FIAT DUCATO BUS, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, skrzynio
wy, oplandekowany, na Stałych tablicach • 6.500 DEM. Legni
ca, tel. 0603/53-2642
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel podwójna kabina, 
alum. Sikrzynia, stan b. dobry, na białych tablicach • 3.800 DEM. 
Opole, tel, 077/437-54-89
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel, brązowy, nowe opo
ny, nowy akumulator, stan tech. b. dobry, silnik do remontu, •
11.000 zł lub zamienię na osobowy albo kupię silnik. Wschowa, 
tel. 0605/13-19-68
FIAT DUCATO, 1992 r., 280 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, 5-biegowy, RO, drzwi boczne rozsuwane, zadba
ny, • 16.500 zł lub zamienię na tańszy do 10.000 zi. Legnica, 
tel. 0608/16-30-72
FIAT DUCATO, 1992 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały. 
9-osobowy, bez wypadku, • 19.000 zł. Pleszew, tel. 
062/74245-18
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, ład. 1670 kg, 
stan b. dobry, • 17.800 zł. Wrocław, tel. 0605/10-57-33 
FIAT DUCATO, 1992/96 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
zadbany, przegroda celna, hak, drzwi boczne przesuwane, el. 
reg. reflektory, serwo, po remoncie kapitalnym silnika, - 22.000 
zł. Bolków, tel. 0603/93-09-91
FIAT DUCATO, 1993 r., 197 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, 3-osobowy. blaszak, przegroda, hak, alarm, lad. 1 1, 
garażowany, stan b. dobry • 17.000 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-12-67, 0605/05-86-75
FIAT DUCATO, 1993 r., 180.tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie, I właściciel, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, nowe opony i akumulator, ścianka 
grodziowa, stan techn. b. dobry, • 20.500 zl. Wrocław, tel. 
071/367-97-17, 0502/43-38-83
FIAT DUCATO, 1993 r., 2500 ccm, diesel, biały, skrzyniowy, hak, 
bez wypadku, • 21.000 zl. Wrocław, tel. 0601/78-42-20 
FIAT DUCATO, 1994 r., 189 tys. km, 2500 ccm, biały, maks. 
wysoki i długi, alarm, serwisowany, stan techniczny bardzo do
bry, • 26.000 zl. Wrocław, tel. 0607/39-23-73 
FIAT DUCATO, 1994 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały,

TINIKEN, K0Y0, FAG
I R O L I M E X  |

ŁOŻYSKA
IOP011135

DO SAM O CH O D Ó W  CIĘŻARO W YCH  
I O SO BO W YCH  O RA Z  INNE ŁO ŻY SK A

9-osobowy, wspomaganie kier., I właściciel w kraju, nowe turbo 
i głowica, • 29.300 zł. Kamień, gm. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
FIAT DUCATO, 1994 r., 110 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, immobilizer, podwyższony, alum. busty, obniżo
ny I wzmocniony, skrzynia ładunkowa o wym. 1.95x2.95 m, 
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, diesel, 
biały, nowy model, wspomaganie, książka serwisowa, I właści
ciel, stan idealny, kpi. dokumentacja, resory paraboliczne, spro
wadzony w całości, - 26.500 zl. Leszno, tel. 065/527-07-96, 
0603/44-23-55
FIAT DUCATO MAXIVAN, 1995 r„ 140 tys. km. 2500 ccm, bia
ły, stan silnika Idealny, alarm, nowy hak holowniczy, zarejestro
wany, 9 osób ♦ 1150 kg, oryginalna przegroda celna, CD, pil
nie, - 29.000 zł. Legnica, tel. 076/856-13-76,0601/06-18-21 
FIAT DUCATO, 1995 r., 2500 ccm, TDI, biały, podwyższony, 
przedłużony, stan idealny, • 25.500 zł. Pępowo, tel. 
065/573-65-24
FIAT DUCATO, 1995 r., 134 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, oszklony, zadbany, odbiór w Niemczech, stan b. dobry • 8.000 
DEM. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88 
FIAT DUCATO, 1995/96 r., 2500 ccm, TDI, biały, długi, wysoki, 
hak, RO, drewniana podłoga, książka serwisowa, zadbany, •
32.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-27-77,0603/45-89-45 
FIAT DUCATO, 1996 r., 47 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
wysoki, krótki, 3 miejsca z przodu ♦ 4 z tyłu (na przesuwnej 
ścianie) + miejsce na ładunek, wspomaganie, hak hol., RO, tył-' 
na szyba ogrzewana, - 29.000 zł. Gostyń, teł. 065/572-17-63 
FIAT DUCATO, 1996 r., 2500 ccm, diesel, biały, maxi, wspoma
ganie kier., immobilizer, sprowadzony w całości, • 31.500 zł lub 
zamienię na tańszy, dostawczy do 15.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-60-52
FIAT DUCATO. 1996 r., 140 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
wspomaganie, stan dobry, 6 miejsc, sprowadzony, bez uszko
dzeń, - 30.000 zł. Milicz, tel. 071/383-08-86
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FIAT DUCATO, 1996 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, I właściciel 
w kraju. - 31.000 zl. Nysa, tel. 077/435-63-16,0602/62-75-98 
FIAT DUCATO TDI, 1997 r., 122 tys. km, 2500 ccm wysoki, dłu
gi, blaszak, chłodnia, niedawno sprowadzony z Niemiec, bez 
wypadku, zarejestrowany w kraju, - 48.000 zł minus VAT. Strzał
kowo. tel. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 - 
FIAT DUCATO, 1997 r.. 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, krótki, 
niski, kupiony w salonie, • 26.000 zl. Kościan, teł. 0607/654945 
FIAT DUCATO, 1997 r., 140 tyś. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny. kupiony w salonie, RO, hak, alarm, stan b. dobry, - 31.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/7841-99 
FIAT DUCATO MAXI, 1998 r., 120 tys. km. 2800 ccm, TDi. biały, 
blaszak, nie eksploatowany w kraju, - 39.500 zl. Kalisz, teł. 
0605/33-88-53
FIAT DUCATO, 1998 r., 125 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, el. 
otw. szyby, centralny zamek, • 41.000 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-67-03
FIAT DUCATO, 1998 r.. 27 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały, 3-oso
bowy, serwo, immobilizer, pełna dokumentacja, - 37.900 zl. 
Strzelin, tel. 071/392-13-38
FIAT DUCATO MAXI, 1999 r., 78 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, 
wspomaganie kier., 9-osobowy, hak, na białych tablicach -
37.000 zł. Otmuchów, tel. 077/431-51-82 
FIAT DUCATO MAXI, 2000 r., 6 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
biały, wspomaganie kierownicy, najnowszy model silnika, na 
gwarancji, faktura VAT, - 73.000 zł lub zamienię na tańszy sa
mochód. Kłodzko, tel. 0607/09-68-58 
FIAT FIORINO, 1987 r., 1300 ccm, diesel, biały, 4-osobowy, ład. 
500 kg, oryg. lakier, zarejestrowany, przegląd do 09.2001 r., stan 
dobry, • 3.200 zł. Sady Górne, tel. 075/741-51-80 po godz. 14 
FIAT FIORINO, 1992 r., 140 tys. km,1100 ccm, benzyna, biały, 
oszklony, zarejestrowany na 6 osób, ciemne szyby, możliwa 
faktura VAT, • 9.400 zi. Wschowa, tel. 0605/53-3943 
FIAT FIORINO, 1993 r., 1700 ccm, diesel oszklony, 6-osobowy, 
hak, bagażnik dachowy, - 11.500 zł lub zamienię na osobowy, 
mały. Chmielno, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/784-32-59 „ 
FIAT SCUDO BUS, 1997 r., 124 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały, 
wspomaganie, immobilizer, poduszka pow., bez wypadku, 6 
osób * 760 kg, tapicerka wnętrza, książka serwisowa, RM, -
30.300 zł! Kłodzko, tel. 074/867-23-93, 0603/70-33-50 
FIAT SCUDO TDS, 1998 r., 72 tys. km, 1900 ccm.wspomaga
nie, ABS, centralny zamek, klimatyzacja, niedawno sprowadzo
ny, bez wypadku, zarejestrowany, - 46.000 zl minus VAT. Strzał
kowo. tel. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 
FORD CARGO, 1983 r., 6000 ccm, turbo D, niebieski, chłodnia 
z agregatem Thermoking -27 do +15 st.C, lad. 4.5t, na 10 euro- 
palet, RO, szyberdach, 6-biegowy, wspomaganie kier., po re
moncie, zadbany, przegląd do 01.2002 r, • 27.000 zl. Polkowi
ce. tel. 0607/33-75-30
FORD COURIER, 1992 r.. 165 tys. km, 1800 ccm, diesel, gra
natowy, - 10.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-07-67,0607/40-11-28 
FORD COURIER, 1993/94 r., 89 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, katalizator, lad. 650 kg, możliwe raty, -10.500 zl. Biela
wa, tel. 074/645-30-86
FORD COURIER, 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, RO, poduszka pow, - 12.000 zł. środa Śląska, tel. 
071/317-22-93
FORD COURIER, 19Ś4 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
boczne szyby, nowy akumulator, hak, 5-osobowy, - 10.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/342-64-85, 0501/80-64-46 
FORD COURIER, 1996 r„ 61 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski, poduszka pow., wymienione amortyzatory, bez wypadku, 
nowe opony, • 16.900 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92- 7 
FORD COURIER, 1996 r., 55 tys. km, 1300 ccm, biały, serwo, 
poduszka pow., radio, zadbany, -161000 zi lub zamienię. Zdzie
szowice, tel. 077/48445-82, 0601/63-72-04 
FORD COURIER, 1998 r., 110 tys. km, 1800 ccm. diesel, biały, 
bez wypadku, poduszka pow., radio, serwo, w kraju od 14 dni, 
sprowadzony z Niemiec, oclony, książka serwisowa, -16.500 zł 
lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/387-87-62. 
0602/73-21-73
FORD COURIER, 2000 r., 2 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, wspomaganie kierownicy, immobilizer, na gwarancji, 1. 
rejestracja 11.2000 r, - 34.000 zi. Leszno, tel. 065/526-22-12, 
0600/87-8246
FORD ECONOVAN, 1989 r., 55 tys. km, 4900 ccm. 6-cylindro- 
wy, srebmo-czerwony metalic, mini bus, 8-osobowy, centralny 
zamek, alarm, el. otw. szyby, boczne szyby przyciemniane, in
stalacja gazowa, zbiornik 1201, w kraju od 1991 r, • 23.333 zl. 
Nysa, tel. 0606/34-3741
FORD ESCORT PICK-UP, 1984 r., 1100 ccm, niebieski metalic, 
stan silnika i blacharki dobry, - 2.300 zł lub zamienię na inny. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54

FORD ESCORT PICK-UP, 1989 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 
ład. 700 kg, stan dobry, • 5.900 zi. Lubawka, woj. jeleniogór
skie, tel. 0607/57-39-88 •
O  FORD ESCORT VAN, 1996 r. RM Ford, poduszka 

pow., ład. 700 kg, I właściciel w kraju, kompletna 
dokumentacja niemiecka, - 19.900 zł. Michałko- 
wa, tel. 0603/57-95-17,074/845-33-20 02021671 

FORD EXPRESS, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
radioodtwarzacz, ściana grodziowa, blaszak, ład. 710 kg, •
11.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-00-36 
FORD TRANSIT, 1975 r., 1600 ccm, benzyna skrzyniowy, duża 
skrzynia ładunkowa, bliźniacze koła, silnik Forda Sierry z 1987 
r.. stan dobry, • 3.100 zł. Legnica, tel. 0601/76-66-65 
FORD TRANSIT BUS, 1980 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, inst. gazowa, koła bliźniacze, maks. podwyższony i 
przedłużony, w ciągłej eksploatacji, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0607/50-62-79
FORD TRANSIT, 1981 r., 30 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebie
ski, hak, RO, bliźniacze koła, długi, wysoki, 3-osobowy + 1.500 
kg, po remoncie kapitalnym (97 r.), stan b. dobry, - 8.550 zl. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-59-86, 0601/85-40-80 
FORD TRANSIT, 1981 r., 2000 ccm, benzyna, biały, przedłużo
ny, bliźniacze koła, chłodnia, do małych poprawek, sprawny, 
stan opon dobry, - 4.200 zi. Żórawina, tei. 071/316-5249 po 
godz. 20, 0604/73-09-18
FORD TRANSIT, 1983 r., 2000 ccm. diesel, niebieski, po re
moncie blacharki i silnika, po malowaniu, hak, kołpaki, pokrow
ce .miś”, garażowany, stan b. dobry, - 4.300 zł. Głuszyca, gm. 
Wałbrzych, teł. 0603/65-25-97
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, niebieski, 8-osobowy, •
13.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-59-91, 0604/39-63-75 
FORD TRANSIT MAXi, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, 5-bie
gowy, mało używany, hak, blaszak, zadbany, -13.500 zł. Kłodz
ko, tei. 074/867-93-95
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel stan b. dobry. • 12.500
zl. Krotoszyn, tel. 062/725-27-91
FORD TRANSIT, 1987 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
krótki, niski, blaszak, 3 osoby ♦ 970 kg, 5-biegowy, silnik dobry,
opony dobre, blacharka bez korozji, przegląd na rok, podwozie
do poprawek, • 11.000 zl lub Zamienię. Legnica, tel.
076/857-00-68
FORD TRANSIT BUS, 1987 r., 2500 ccm, diesel, czerwony,
5-biegowy, nowe amortyzatory, nowy lakier, po remoncie bla
charki. po szlifie silnika, nowe sprzęgło, hak, • 10.800 zł tub 
zamienię na uszkodzony samochód. Unikowice, woj. opolskie, 
tel. 0608/92-13-28
FORD TRANSIT BUS, 1987 r., 2500 ccm, diesel, czerwony,
5-biegowy, nowe amortyzatory, nowy lakier, po remoncie bla
charki, po szlifie silnika, hak, - 11.800 zl lub zamienię na inny, 
może być uszkodzony. Unikowice. woj. opolskie, tel. 
0608/81-13-28
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm. diesel podwyższony, przed
łużony, blaszak, przegroda celna, blacharka do małych popra
wek, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0601/91-36-60 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, 9-osobo
wy, krótki, oszklony, radio, oszczędny, stan b. dobry, pilne i hak 
prcystosowany do ciągnięcia przyczep, • 14.900 zł lub zamie
nię na tańszy. Nowa Sól, tel. 0502/09-01-26 
FORD TRANSIT, 1988 r., 250 tys. km. 2500 ccm, czerwony, krót
ki, niski, do połowy oszklony, 6-osobowy, - 9.500 zl. Skierniewi
ce, tel. 046/833-76-36. 0503/89-57-01 
FORD TRANSIT, 1988 r., 212 tys. km, 2500 ccm, diesel, popie
laty, maks. długi, wysoki, stan dobry, - 15.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-24-97
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, podwyż
szony, przedłużony, bliźniacze koła, wspomaganie kierownicy,
- 14.200 zł. Wrocław, tel. 071/355-78-73 w godz. 7-17 
FORD TRANSIT, 1989 r, 2500 ccm, diesel, biały, drzwi rozsu
wane z obu stron, 7-osobowy, pełna dokumentacja, stan b. do
bry, - 15.900 zł lub zamienię na osobowy. Kępno, tel. 
.0607/19-87-95
FORD TRANSIT, 1989 r., 180 tys. km, niebieski, krótki, niski, 
przeszklony, nowy akumulator, ukl. hamulcowy, pasek rozrz., 
radio, - 15.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-18-39 
FORD TRANSIT GL, 1989/90 r., 2500 ccm. diesel, niebieski, 
9-osobowy, wzmocnione resory, hak. RO, kompletna dokumen
tacja, II właściciel, do poprawek blacharskich, -13.500 zl. Bole
sławiec, tel. 075/644-94-78. 0606/78-56-39 
FORD TRANSIT, 1990 r., 75 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., 280 tys. km, 2500 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, oszklony, 9-osobowy, stan dobry, - 15.000 zł. Wro
cław, tel. 071/341-63-10 w godz. 7-14 
FORD TRANSIT, 1990/91 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, stan b. dobry, hak, 9-osobowy, CD + głośniki, • 16.900 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 9-osobo
wy, oszklony, niski, krótki, ei. reguł, reflektory, hak, stan b. do
bry, - 19.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-83-81,075/773-13-51. 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, zarejestrowa
ny na 9 osób, • 13.000 zł. Bralin, tel. 062/781-96-18 
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, 1991 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 9-osobo- 
wy, stan b. dobry, - 20.000 zł. Jelenia Góra, tei. 075/753-20-16, 
0603/60-60-10
FORD TRANSIT, 1991 r.. 205 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, - 15.500 zl. Kalisz, tel. 062/766-38-06,0605/55-21-29 
FORD TRANSIT MAXI, 1991/92 r., 180 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, wzmocniony silnik, na resorach, el. reguł, reflektory, 
wspomaganie, stan b. dobry • 21.500 zł, w rozliczeniu VW Golf 
po 85 r. Leśna, tel. 075/721-13-91 
FORD TRANSIT, 1992 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie
ski, oszklony, długi, 9 miejsc. ABS. wspomaganie, ei. reguł, re-

FORDY TRANSITY, 1992-1998
osobowe, dostawcze, organizuję wyjazd, 
tab lice  eksportow e, ję zy k  n iem ieck i, 
formalności za granicąi w  kraju, inne busy. 
Jelenia Góra, tel. 075/751 -53-48,0-601 940 871
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flektory, tylne szyby uchylane, - 23.000 zl. Góra, tel. 
065/543-38-20 v
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, silnik wzmoc
niony, osobowo-dostawczy, oszklony do połowy, 9-osobowy, z 
siedzeniami, ścianka celna, zadbany, stan idealny, hak, • 24.000 
zł. Legnica, teł. 076/887-19-19 po godz. 20. 0607/22-36-87, 
0601/05-29-57
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm. turbo D. biały, blaszak, 
podwyższony, przedłużony, ściana grodziowa, wspomaganie 
kierownicy, 5-biegowy, alarm, nowy model, stan techn. b. do
bry, - 15.900 zl. Nysa. tel. 0607/33-0444 
FORD TRANSIT, 1992 r., 171 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
9-osobowy, RO, szyby uchylane, wzmocniony śilnik, I właści
ciel, • 21.800 zł lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 
077/431-78-97
FORD TRANSIT, 1992 r., 238 tys. km, 2500 ccm, diesel wzmoc
niony, bordowy, blaszak, niski, krótki, dużo nowych części, i 
właściciel w Polsce, hak holowniczy, • 14.000 zl. Pieńsk, tel. 
075/778-65-91. 0602/74-58-07
FORD TRANSIT, 1992 r ,  2500 ccm. diesel, biały, wysoki, krót
ki, na białych tablicach • 5.300 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-58-22
FORD TRANSIT, 1992/93 r., 2500 ccm, diesel, popielaty, przed
łużony, 2x podwyższony, 5-biegowy, wspomaganie, hak, wzmoc
niony silnik, ścianka celna, koła 15*. sprowadzony w całości, 
reguł, reflektory, lad. 1600 kg, stan b. dobry; • 19.500 zł. Legni
ca, 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. reguł, reflektory, 
Mul-T-Lok, oznakowany, tachograf, przegroda celna, lad. 1.31, 
wzmocniony silnik, • 18.800 zł łub zamienię. Paczków, tel. 
0606/94-20-14 ł
FORD TRANSIT, 1993 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, 6-osobowy, RM, 1,5 roku w kraju - 17.500 z ł.., tel. 
062/72541-36, 0603/13-68-11
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Bie lany W rocławskie, ul. W rocławska 48 I 
tel. 071/311-27-00,0-601 569266,800-1700 l

0  FORD TRANSIT BUS, 1993 r„ 180 tys. km, 25Ó0 
ccm, turbo D 9-osobowy, ceną do uzgodnienia. 
Wrocław, teł. 0^1/351-93-62, 0601/70-45-92 
02023871

FORD TRANSIT, 1993 r, 150 tys. km. 2500 ccm; diesel, biały, 
niski, krótki, radip Sony, koła zimowe, książka serwisowa, stan 
b. dobry, • 20.000 żł. Dzierżoniów, tel. 0604/42-08-85 
FORD TRANSIT, 1993 r., 208 tys. km, 2500'ccm, diesel, biały, 
podwyższony, ład. 910 kg, 3-osobowy, wspomaganie, el. reguł, 
reflektory, oclony w całości, stan b. dobry, • 22.000 zl. Jawor, 
>1. 076/870-37-90
FORD TRANSIT, 1993 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
krótki, niski, 9 siedzeń rozkładanych, wspomaganie, podgrze
wana tylna szyba, stan b. dobry, • 23.000 zł. Świdnica* tel. 
074/853-09-90
FORD TRANSIT, 1993 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
zadbany, stan b. dobry, przedłużony, podwyższony x 2, • 25.000 
zł lub zamienię na osobowy, automatic, D/E/gaz. do 15.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-44-42
FORD TRANSIT BUS, 1993/94 r., 2500 ccm, diesel, biały, krót
ki, oszklony, nowy model, drzwi tylne, 9-osobowy - lub 1.11. -
20.000 zl (możl. wyst. fakt. VAT, zamiany). Świdnica, tał. 
074/640-45-68
FORD TRANSIT, 1994 r., 99 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie
ski, wywrót na 3 strony, skrzynia 3 x 2,2 m, kabina 3-osobowa, 
bliźniacze koła, sprowadzony w całośd, bez wypadku,-ł właści
ciel, - 31.000 zl + VAT. Wrocław, tel; 789-16-31,0605/28-83-35 
FORD TRANSIT. 1994 r., 154 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie, ład. 1700 kg, oryg. 
lakier, sprowadzony w całości, stan techn. b. dobry, - 29.000 zl 
lub zamienię na osobowy, do 10.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-58-33, 0604/09-10-13
FORD TRANSIT, 1994 ri, 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
podwyższony, przedłużony, podgrzewane lusterka i siedzenia, 
wspomaganie kierownicy, spryskiwacze reflektorów, przegroda 
celna, RM JVC, zmieniacz 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 BlIS, 1994 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czerwony, niski, krótki, 9-osobowy, rozkl. siedzenia, hak, RM, 
sprowadzony w całośd, • 22.000 zł. Żagań, tel. 0603/53-45-37 
FORD TRANSIT BUS. 1994/95 r., 230 tys. km, 2500 cćm, die
sel, biały, 9-osobowy, poduszka pow., immobiiizer, dodatkowe 
ogrzewanie, podwyższony, • 27.000 zł łub zamiana na dostaw
czy, do 3.51 ład.. Bielawa, tel. 074/883-70-07, 0602/98-18-66 
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, żółty,
1 właśddel, z salonu, podwyższony, przedłużony, alarm, kabi
na 3-osobowa, bez wypadku, wspomaganie kierownicy, ład. 
1700 kg, stan b. dobry, - 28.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-32
FORD TRANSIT, 1995 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czer
wony, 9-osobowy, podwyższony, oszklony, przydemniane szy
by, 2 pod. powietrzne, immobiiizer, wspomaganie, bez wypad
ku, nie rejestrowany w kraju, - 32.000 zi (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Kępno. tel. 0602/86-57-10 
FORD TRANSIT, 1995 r., 105 tys. km, 2500 ccm, turbo D, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, bez wypadku, hak, wspoma
ganie, ABS, poduszka pow., RM, wspomaganie, książka serwi
sowa, • 32.500 zi. Kępno. tet. 0604/27-82-66 
FORD TRANSIT, 1995 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie, • 26.000 zł. Leszno, tei. 
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, - 30.000zł. Szczepanów, tel. 0602/99-02-32, 
0603/99-94-13 (k00083)
O FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, 

podwyższony, oszklony, 6-osobowy, • 31.500 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023201

FORD TRANSIT, 1995 r., 172 tys. km, 2500 ccm, diesel, grana
towy, 9 miejsc, ABS, wspomaganie, centralny zamek, el. reg. i 
podgrz. lusterka, 2 poduszki pow., hak, stan techn. idealny, •
32.700 zł. Iwiny. tel. 0608/35-90-38, 0501/05-45-19 
FORD TRANSIT, 1995 r., 110 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
skrzyniowy, bliźniacze koła, plandeka, wym. 4.0x2.2x2.0 m, 
wspomaganie kierownicy, tachograf, • 35.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/548-40-93
FORD TRANSIT, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak 3-osobowy, przegroda, maks. długi, podwyższony, tyl
ne drzwi przeszklone, podłoga i śdany wybite płytą, Immobiii
zer̂  alarm + pilot, RM, hak, stan b. dobry, możliwe raty przez 
komis, - 32.000 zl. Legnica, tel. 076/855-02-33 
FORD TRANSIT TOURNEO BUS, 1995 r., 173 tys. km, 2500 
ccm, turbo D 85 kW, 9-osobowy, bez wypadku, klimatyzacja, 
ABS, 2 poduszki pow., centralny zamek, alarm, immobiiizer, el. 
reg. lusterka i reflektory, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
podlokietniki, zielone szyby, przednia i tylna szyba ogrzewana, 
obrotomierz, serwo, halogeny, RM Ford - 41.000 zł. Opole, tel. 
0602/12-89-72
FORD TRANSIT, 1995 r., 111 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
skrzyniowy, poduszka powietrzna, wspomaganie, aluminiowe 
burty, - 25.000 zł + VĄT. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-64-36, 
0604/14-83-25

Superkredyt - dogodny leasing 
Sprow adzam y sp rzę t transpo rtow y 

na zam ów ien ie  
te l. 0-601 41 83 87, 0-90 63 76 02 

Błonie k. Wrocławia
Zapraszany do współpracy firmy leasingowe i banki. 

Solidnie przygotowujemy pojazdy do sprzedaży.
. N A C Z E P Y  • W YW ROTKI

• KASSEBOHRER, 1984 r., poduszki, J o*k, 25 m3. metalowa
• ST AS, 1MS r, poduszki, 3 osie, 3S ml, alumMowa
• CODER, 1993 r, poriutrtl. oi podnoszona, 39 m3, lad. 26t, ABS, iMUlowa
• MOL, 19S6 r, poduszki, oś podnononi, 30 m3, lad. 271, mtUtowa

NACZEPY
• LAG, 19M r, izoterma, o i podnoszona, 30 ouropiM, poduszki
• TROUIILET, 1988 r, izoterma, 30 europalet, resor, winda załadowca
• TRAJLOR, 1993 r, finta, dach składany, poduszki, 1160 m
• FRUEHAUF, platforma, 12.60 m, resor
• PIACENZA, 19(9 r, Jumbo, poduszki, 13.80 m, boty aluminiowe, plandeka
• TRAILOR, 1969 r., plandeka, burty aluminiowe, 3 osia, 13.60 m
• HANGLER, 1984 r„ plandeka, burty aluminiowe, 3 osie, mory, 1ŁfiO m, 241 Ud.
• TRAILOR, 1989 r„ plandeka, burty aluminiowe, poduszki, oś podnoszona, 

1340 m
• FRUEHAUF, burty bez stelaża, 13.60 m. resor
• BRANDYS, 1988 r, burty bez staiaia, 2 osie, resor
• OVA, do paszy, 2-osie, metalowa

PR ZY C ZEPY
• SER MA, 1989 r„ przyczepa przestrzenna, tandem, niski dyszel
• FRUEHAUF, 1988 r, 3 osia, burty aluminfcwe, plandeka, resor
• JELCZ, 1993 r., 2 osie, izoterma, poduszki
• HAUSER, 1978 r, przestrzenna, resor, kola R-1S
• OSO, 1986 r, 2 osie, resor, 6 1

CIĄGNIKI SIODŁOWE
• FREHHTUNER. 1994 r, USA, duta kabina, klknatyzacja, 3 osie
• VOLVO F12,1984 r, webasto, poduszki 
•VOLVO, 1991 r„ poduszki
• MAN19472,1990r., poduszki, webasto, centralne smarom nie
• RENAULT R 340 Ti, 1992 r, poduszki
• RENAULT 420,1989 U resory
• IVECO 190460,1992 r., poduszki, webasto, hydraulika
• SCANIA 142,198S r, hydraulika, resor

SAMOCHODY C iąŻAROW E
• RENAULT S ISO, 1994 r,
• RENAULT R 340,1984 r., wywrotka
• RENAULT MASTER, 1998 r„ 3.S I
• NEC0130 MAGIRUS, 1988 U  skrzynia, plandeka
• MERCEDES 808,1978 r„ skrzynia plandeka, resor, 41
• JELCZ, 1984 r, izoterma
• TATRA 81S S. 1992 r, wywrotka, 141
• AVIA, 1986 r„ kontener, blaszak, 2 1
• OPEL COMB01.7 D. 1996 r„ S-osobowy
• OPEL FRONT ERA 2.3 0 .1996 r.
• FIAT PUNTO VAN1J TD, 1999 r.
• FORO FESTA1J 0 ,1997 r., 3-drzwiowy, biały O PO O i 774

- FORD TRANSIT BUS; 1905 r„ 180 tys: km, =2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, centralny zamek, poduszka pow., I właściciel, 
oclony w całó^ci, RM, atrakes wygtąb, stairb. dobry: - 29.500 zl; . 
Paczków, tel. 077/431-65-41, 0802/49^-55 v  U  \ 
FORD TRANSIT, 1995 r., 257 tyą, tya, 250(ha;m, niebiesłtł; ozna* 

skowany, alarm, 5 ôsobowy, wspomaganie kierownicy; el. regr 
reflektory, serwisowany, RO Ford, stan b. dobry, • 28.500 zi.

\  Walbrży^?!BI:074/842-JB-56C  ̂ - T . - . '
FORD TRANSIT, 1995 r., 19̂ 5 tys. km, $500Sccm, diesel, biały, 
wspom. kierownicy, poduszka powietrzna, oryg. hak, niski, kłótklj; 
el. reguł, reflektory, I właściciel, - 25.500 zł (możl. wyst. fakt. 
VAT). Wałbrzych, tel. 074/843-17-30, 0601/95-51-67 
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, TD, biały, przedłużony, 
podwyższony, .wspomaganie kierownicy, alarm, stan technicz
ny b. dobry, sprowadzony w całości, 1 rok w kraju, - 26.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-02-60 po godz. 18, 0502/23-32-98 
FORD TRANSIT,.1995 r., 127 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
maks. przedłużony i podwyższony, po lakierowaniu, el. otw. 
szyby, 6 osób ♦ 1200 kg, częSciowo oszklony, - 27.700 zł. Wro- 
cław, tek-0602/45-57-36
FORD TRANSIT,. 1995 r.; 200 tys. km, 2500”ccm, diesel, biały, 
ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reguł, reflektory, el. 
reg. i podgrzewanelusterka, w kraju od roku, do połowy oszklo
ny, bez wypadku, - 30.000 zV. Wrocław, tel. 071/321-11-63, 
0501/03-46-54 po godz. 15‘
FORD TRANSIT, 1995 r., 155 tyś. RM/2500 ccm, diesel bez 
wypadku, 9-osobowy, stan idealny, -. 26.000,zl .lub zamienię. 
Wschowa, tel. 065/540-20-55, 0604/85-45-32 •
FORD TRANSIT, 1995 r., 160 tys. kin, 2500 ccm, diesel, czer
wony, podwyższony, krótki, blaszak, 3-osobówy, hak, wspoma
ganie kierownicy, poduszka powietrzna, radio, (właściciel, spro
wadzony w całości, stan idealny, bez wypadku i uszkodzeń, 
zarejestrowany jako ciężarowy, uniwersalny, Wzmocniony, ład.
1.5 tony, -29.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-44-96 
FORD TRANSIT, 1995^6 r., 2500 ccm, diesel blaszak, niski, 
krótki, wspomaganie, hak, biały, 6 osób, • 25.500 zi. Świdnica, 
tel. 074/853-36-01, 0601/79-66-78 
FORD TRANSIT, 1996 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czer
wony, wspomaganie, ABS, niski, krótki, blaszak, poduszka pow,
- 34.000 zł. Bralin, tel. Q62/781-26-11, 062/781-29-26, 
0608/32-37-46
FORD TRANSIT, 1996 r., 148 tys. km, 2500 ccm, diesel niski, 
krótki, blaszak, centralny zamek, immobiiizer, wspomaganie, -
27.300 zl (możliwe raty). Ostrów Wlkp., tel. 062/592-18-56, 
0600/81-54-89
FORD TRANSIT, 1996 r, 140 tys. km, 2500 ccm, pomarańczo
wy, blaszak, krótki, maks. wysoki, poduszka pow., hak, centr.

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

21 .00-33/32  TT
tel. 071/373-72-15, 373-72-18

OPOH343
zamek, sprowadzony z Niemiec, - 24.000 zi + VAT. Ostrów Wlkp., 
tel. 0606/18-60-25
FORD TRANSIT, 1996 r., 78 tys. km, 2500 cćm, diesel, biały, 
ABS, poduszka pow., RM, pełna tapicerka, książka serwisowa, 
- 30.000 zi. Wrodaw, tel. 0601/06-25-78 
FORD TRANSIT, 1996 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
9-osobowy, oszklony, poduszka powietrzna, ABS, centralny za
mek, alarm, el. reg. reflektory, składane fotele, stan b. dobry, •
28.800 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0605/55-48-22 :
FORD TRANSIT, 1996 r.. 96 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, ABS, SRS, sprowadzony w całości, udokumen
towane pochodzenie, welurowa tapicerka, garażowany, zadba
ny, - 32.000 zi. Paczków, tel. 077/431-76-54 po godz. 15 
FORD TRANSIT, 1996 r.. 120 tys. km, czerwony, ład. 1.21, ser
wo, ABS, centralny zamek, - 34.000 zł lub zamienię. Zdzieszo
wice, tei. 077/484-45-82, 0601/63-72-04 
FORD TRANSIT, 1996/97 r., 90 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 2 poduszki powietrzne, ABS, centralny zamek, wspomaga
nie, 9-osobowy, zderzaki w kolorze nadwozia, do sprowadze
nia z Niemiec, • 31.000 zl. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
FORD TRANSIT BUS, 1996/97 r., 2500 ccm. diesel, 80 PS 
9-oszklony, bez wypadku, klimatyzacja, webasto wodne, z pro
gramatorem, immobiiizer^alarm *  pilot, RM Ford, poduszka pow., 
halogeny, zielone szyby, podwyższony, raz podwyższony, •
43.000 zl. Opole. tel. 077/455-38-43
FORD TRANSIT TDI, 1997 r., 106 tys. km. 2500 ccm, biały, krótki, 
niski, - 26.000 zl ♦ VAT. Lisków, tel. 062/763-51-97, 
0601/57-55-70
FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm, biały, kupiony w salonie, 
podwyższony, krótki, wspomaganie, immobilaizer, RO, opony 

-zimowe, stan idealny, - 40.000 zl. Opole, tel. 0601/40-51-49 
FORD TRANSIT, 1997 r., 180 tys. km, 2500 ccm, biały, konte
ner plastikowy, bliźniacze kola, lad. 1530 kg, poduszka pow., 
boczne i tylne drzwi - żaluzja, płaska podłoga, sprowadzony z 
Niemiec, - 34.000 zł ♦ VAT. Ostrów Wlkp., tel. 0606/18-60-25 
FORD TRANSIT, 1997 r., 46 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
sprowadzony z Niemiec, w kraju od miesiąca, i właściciel w kraju, 
ABS, wspomaganie kierownicy, poduszka powietrzna, hak, •
32.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-26-35 po godz. 19 
FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm, turbo D, biały, do sprowa
dzenia z Niemiec, krótki, niski, ABS, poduszka pow., wspoma
ganie, el. otw. szyby -13.500 DEM. Chojnów, tel. 076/818-71-35, 
0604/24-54-22
FORD TRANSIT, 1997 r., 53 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
granatowy, blaszak, krótki, podwyższony, ABS, poduszka pow., 
immobiiizer, centralny zamek, wspomaganie, radio, stan ideal
ny, - 34.000 zi (możl. wyst. fakt. VĄT). Jasień, tei. 068/371-00-96 
FORD TRANSIT, 1998 r, 82 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały.
9-osobowy, podwyższony, wspomaganie, centralny zamek, RM, 
hak, kompletna dokumentacja, - 37.000 zl. Głogów, tel. 
0603/38-44-24
FORD TRANSIT. 1998 r., 70 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
ABS, wspomaganie kierownicy, • 33.000 zł. Leszno, tel. 
0605/69-32-77
FORD TRANSIT, 1998 r., 2000 ccm podwójna kabina, alumi
niowa skrzynia, wspomaganie, centralny zamek, hak, nie eks
ploatowany w kraju, ratyŁ leasing, • 38.500 zl. Świdnica, tel. 
074/853-36-01, 0601/79-66-78
FORD TRANSIT, 1998 r., 2500 ccm, TDi bez wypadku, podusz
ka pow., serwo, radio, sprowadzonym Niemiec, stan b. dobry, 
oclony, w kraju od tygodnia, • 33.800 zi. Wrocław, tel. 
071/387-87-62, 0602/73-21-73
FORD TRANSIT, 1999 r., 76 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, przegroda celna, kabina 3-osobowa, hak, immo
biiizer, alarm, maksymalnie przedłużony, podwyższony, bez 
wypadku, kupiony w salonie W kraju, • 43.000 zl *  VAT (możliwe 
raty przez komis lub leasing). Zgorzelec, tel. 075/771-90-00 
HANOMAG F-65,1974 r., 3124 ccm, zielony, po remonde kapi
talnym, stan dobry, lad. 2.200 kg, • 3.000 zi. Szprotawa, tel. 
068/376-34-68
HYUNDAI H100, 1995 r., 80 tys. km, 2500 ccm, diesel, szary 
metalic, zadbany, bez wypadku, zarejestrowany na 6 osób, 
wspomaganie kier., hak, -19.900 zl. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
HYUNDAI H100 BUS, 1996 r., 139 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, radio, wspomaganie, reg. kierownica, hak, alarm, I wła
ściciel, bliźniacze koła, • 24.200 zl lub zamienię na osobowy 
albo na terenowy. Legnica, tel. 076/855-09-40,0601/84-95-38 
HYUNDAI H100,1997 r., 40 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie
ski, izoterma, bliźniacze koła, wspomaganie, ład. 1.6 ton, -
24.000 zi. Zdzieszowice, tel. 077/484-63-56, 0502/50-82-06 
O  IFA L60 chłodnia hakowa, wym. 520 x 250 x 245

cm, agregat elektrospałinowy, 11 europalet, sil* 
nik MAN, 9 biegów, • 14.000 zł (do uzgodnienia)., 
tel. 0600/23-73-41 01029071

IFA W50 L, 1986 r., seledynowy, skrzyniowy, aium. burty, 
oplandekowany, możliwość założenia HDS, - 6.900 zl lub za
mienię na Fiata 126p lub ciągnik rotniczy. Przemków, tel. 
076/832-05-33 po godz,20
IFA L60,1989 r.. 170 tys. km, niebieski, I właściciel. 4x4, stan 
b. dobry + przyczepa D-55, samowyladowawcza, wysokie bur
ty, - 25:000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/778-00-55

IFA-Ł60,1989 r.,138tys.-km, 9160 ccm, niebieski, długa skrzy
nia (5,4 m) - 13.000 zi + przyczepa prod. niemieckiej, lad. 6 1 • 

500 zł. Krotoszyce, tef.-1076/687-84-27 po godz. 20 ""v- ■ 
ISUŻU MIDI BUS, 1990 r., 168 tys. km, 2000 ćcm, benzyna, 
biały, ôszklony, zarej. na 8 osób, dużo nowych części • 9.900 zl 
lub zamieniana osobowy. Gorzów Wlkp., teh 095/722-03-19 ~ 
ISUZU MIDI, 1£90 r., 155 ty^km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, oszklony, radioodtwarzacz,-Wspomaganie, 2 rzędy fo
teli, .nowa tapicerka i podsuTłtka, welur, boczne tylne szyby ko* 
Ipru niebieski metalic, Stan iakiem b.doBty,-elegancki wygląd, •
14.500 zi. Góra, tei. 065/543-38-51, 0601/56-42-29 '
ISUZU MIDI, 1992 r., 172 tys. km. 2200 ccm, diesel 9-osobowy. 
oszklony, eł. szyberdach, wspomaganie, stan dobry, -13.900 
z ł. ., gm. Sława, teł. 0502/5$-74-74 
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 
O  IVECO MAXI, 1984 r., 2500 ccm, turbo D osobo- 
.... wo-towarowy (pęknięta głow ica - do spawania) 

lub na części, • 1.800 zł. Gozdawa k. Środy Ś lą
skiej, tel. 0607/19-31-75 01028421 

IVECO, 1990 r., 90 tys. km, 13798 ccm, niebieski, stan dobry, 
beż wypadku, .na chodzie*, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66
IVECO MAXI, 1992 r., turbo .Zeta*, biały, blaszak, bliźniacze- 
koła, masa całk. 7.41, • 26.000 zl. Leszno, tel. 085/529-72-40, 
527-11-37, 0601/78-63-41
IVECO EUROCARGO, 1995 r., 60 tys. km, 4000 ccm, wiśniowy, 
skrzynia z plandeką 5,40x2,20x2,10 m + winda 1000 kg, alumi
niowe burty, ogumienie 80%, sprowadzony z Niemiec, stan ide
alny, - 52.000 zl ♦ VAT. Ostrów Wlkp., tel. 0606/18-60-25 
IVECO DAILY 305, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, wysoki, 
przedłużony, na białych tablicach • 11.000 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
IVEC0 150-23 EUROCARGO. 1994 r., 400 tys. km, 5861 ccm, 
TDi, 230 KM, biały, chłodnia, 9-biegowy, lad. 9 600 kg, duża 
kabina sypialna, szyberdach, odstąpię atrakcyjny leasing (zo
stało 16 rat), - 10.000 zł. Brzeg, tel. 0608/07-60-84 
IVEC0190-33,1987 r., czerwony, dągnik siodłowy, na podusz
kach, bogate wyposażenie, po lakierowaniu, stan b. dobry ♦ 
naczepa Trailor, oplandekowana, dl. 12.40 m, resor, - 31.000 
zl. Legnica, tel. 076/887-13-85, 0609/51-26-04 
IVECO 30-8 BUS, 1992 r.. 220 tys. km. 2500 ccm. diesel, biały, 
maks. przedłużony i podwyższony, pojedyncze kola, hak, RO, 
kabina 3-osobowa, wspomaganie, nowe opony, po remonde 
przedniego zawieszenia, po wymianie rozrządu, nowe tarcze i 
klocki hamulcowe, stan dobry, • 21.000 zł (w tym VAT, możl. 
wyst. fakt. VAT). Opole, teł. 077/455-45-90 
IYECO 35-08, 1990 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, kontener, 
izoterma z agregatem, - 20.000 zl. Ltyłny 47, gm. Nowa Sól, tel. 
068/388-60-18, 0601/18-14-64
IYECO 35-10, 1988 r., 2500 ccm, turbo D, biały, przedłużony,
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podwyższony, zarejestrowany na kategorię B, bliźniacze kola, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, w dągłej eksploatacji, • 20.000 zi. 
Szprotawa, woj. zielonogórskie, tel. 0603/87-63-85 
(VECO 35-10, 1996 r., 120 tys. km, 2500 ccm. turbo D, żółty, 
maks. długi, wysoki, blaszak, bliźniacze koła, I właśddel, ku
piony w salonie, alarm, immobiiizer, stan b. dobry, • 40.000 zi ♦ 
VAT. Wrodaw, tel. 0603/37-56-84 (zdjęda do tej oferty można 
zobaczyć w intemede pod numerem - A00439 www.autogiel- 
da.com.pl)

IVECO 35-10,1996/97 r., 120 tys. km, tur
bo diesel, 2800 ccm, I właściciel, podwójnie 
podwyższony, maxks. długi, bez wypadku, 
hak, stan b. dobry - 39.000 zł (faktura VAT). 
Tel. 074/867-88-03, po godz. 18 OP012070

IVECO 35-10 DAILY. 1997 r„ 2800 ccm. turbo D. biały, mani, 
bliźniacze koła, kupiony w salonie, wspomaganie, faktura VAT,
• 37.000 zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/70 8̂7-23 
IVECO 35-12,1992 r., 250 tys. km. 2500 ccm, TDI, czerwony, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie kier., bliźniacze koła, 
hak, zamknięde celne, w dągłej eksploatacji, • 28.000 zl. Ra
dwanice, tel. 071/311-76-34 (zdjęcia,do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • A00510 www.autogiei- 
da.com.pl)
IVECO 35-8, 1992 r., 2500 ccm, diesel kontener, - 29.500 zi. 
1Mysa, tel. 0608/58-51-25
IVECO 40-10, 1993 r., 2500 ccm, biały, bliźniacze koła, pod
wyższony, przedłużony, ład. 1,8 t, stan b. dobry, - 29.000 zi + 
VAT. Wrocław, tel. 071/353-47-35, 0601/16-86-44 
IVECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r., 210 tys. km, 2800 ccm, 
TDI, biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. przedłużony i pod
wyższony, ład. 3.2 t, stan Idealny, • 54.500 zl. Wrodaw, 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 80-13,1988 r. lad. 3.451, dl. skrzyni ładunk. 6.5 x 2.45 
m, • 25.000 zł. Brzezina, tel. 071/317-72-45 
JELCZ STEYR, 1981 r. wywrotka 3-stronna, w dągłej eksplo
atacji, • 20.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/96-49-91 
JELCZ, 1981 r., niebieski, po remonde kapitalnym silnika, w 
dągłej eksploatacji, lad. 181, wywrotka 3-stronna, koła bezdęt- 
kowe, - 29.500 zł. Wrodaw, tel. 071/341-83-14,0601/78-33-66 
JELCZ, 1984 r., 60 tys. km, diesel, czerwony, wywrotka 3-stron
na, stan b. dobry, stan dobry opon, przygotowany do pracy, 
skrzynia ładunkowa 6 m, po remonde silnika i skrzyni biegów, •
5.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-84-74,0502/41 -34-93 
JELCZ 315,1979 r. skrzyniowy, - 4.000 zl lub wynajmę. Oława, 
tel. 071/313-34-06
JELCZ 315,1980 r. skrzyniowy, aktualny przegląd, stan dobry,
• 3.500 zi. Wałbrzych, tel.. 074/846-46-50
JELCZ 315,1982 r. skrzyniowy, z dźwigiem HDS, udźwig 3.5t, 
di. 7.5 m, stan dobry, - 18.000 z l. ., tel. 077/469-82-75 
JELCZ 315,1984 r., 180 tys. km, SW-680, biało-niebieski, stan 
dobry, • 6.000 zł. Obora, gm. Lubin, tel. 0602/17-73-36 
JELCZ 316,1983 r., 11000 ccm, szary, lad. 11 t, podnoszona 
oś, na poduszkach, stan dobry, • 8.500 zł. Zabrze, tel. 
0607/33-96-98
JELCZ 317 3W, 1976 r. wywrotka, w dągłej eksploatacji, - 4.500 
zl. Oleśnica, tel. 071/399-38-65 
JELCZ 317 3W, 1982 r., turbo, niebieski, wysokie burty, - 9.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/71-43-21
JELCZ 317 3 W, 1983 r. w ciągłej eksploatacji, przegląd do
10.2001 r, - 8.000 zł lub zamienię na osobowy. Przeworno, teL 
0604/90-65-08
JELCZ 317 3W, 1983 r., zielony, wywrotka 3-stronna,-techn. 
sprawny, stan b. dobry, - 7.000 zl lub zamienię na osobowy. 
Strzelin, tel. 0603/95-05-15
JELCZ 317,1984 c-w dągłej eksploatacji, stan dobry,, ♦ przy
czepa Autosan D-83, • 6.000 zl. Lubin, tel. 0601/27-12-59 
JELCZ 317, 1984 r., 99 tys. km, .11100 ccm, biały, 3-sttronna 
wywrotka, tachometrgraf, rejestracja, • 9.000 zl. Strzegom, tel. 
074/855-17-25
JELCZ 317 W, 1985 r. stan dobry, wywrotka, - 9.500 z l. ., tel. 
077/409-62-75 %
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JELCZ 317 D, 1986 r., 11000 ccm wywrotka 3-stronna, opony 
J100, w dągłej eksploatacji, - 8.300 zl lub zamienię na osobo
wy, busa, dągnik rolniczy, inne. Wrocław, tel. 0604/82-56-45 
JELCZ 317,1986 r., żółty, wywrot na 3 strony, w dągłej eksplo
atacji, dużo nowych częśd, stan b. dobry, - 9.000 zl lub zamie
nię na osobowy. Wałbrzych, f§I:‘074/841-97-19 
JELCZ 317,1986 r., 60 tys. km. 11000 ccm, SW-680 tećh. spraw
ny, - 6.00.0 zł. Wrocław, tel. 071/782-61-14, 357-04-15 
JELCZ 317 3W, 1987 r. po remonde silnika i skrzynia biegów, 
atrakc. wygląd, stan dobry, - 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-23-32
JELCZ 317 3W, 1987 r., żółty, stan opon i .stan techn. dobry, -
10.000 zł. Wałbrzych, teL 074/846-89-40, (J606/13-82-56 
JELCZ 317,1988 r., kolor groszkowy, wywrót na 3 strony, pod
wyższone burty, w ciągłej eksploatacji, stan techniczny dobry, -
16.000 zl lub zamienię na osobowy. Czerwona Woda, tel. 
075/778-03-86
JELCZ 317 3W, 1988 r., 11100 ccm, biały. 5-biegowy, w ciągłej 
eksploatacji, • 12.000 zl * VAT. Gryfów SI., tei. 0605/05-59-24 
JELCZ 317,1988 r., zielony, przegląd do 04.2002 r., 6-biegowy, 
opony calostalowe, stan b. dobry, • 7.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-02-78
JELCZ 317 W, 1989/96 r., 11000 ccm, turbo D, żółty, skrzynia 
lad. przedłużona o 70 cm, wzmocnione resory, podwyższone 
burty, - 5.500 zl. Lubin, tel. 076/749-70-78 
JELCZ 317,1991 r., 11100 ccm, czerwony, wywrotka 3-stron

na, wysokie burty, silnik w b. dobrym stanie, w dągłej eksplo
atacji, stan b. dobry, -15.000 zl. Sulmierzyce, tel. 062/722-31-46 
JELCZ 325,1982 r., SW-680, turbo skrzyniowy, ład. 8 1, po re
moncie silnika, - 4.000 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-93-61 w 
godz. 7-15
JELCZ 325,1982 r. wysokie burty, stan dobry, ład. 8 1, plande
ka, nowe akumulatory, • 5.500 zi. Legnica, tel. 076/850-21-61 
JELCZ 325,1984 r. ♦ HDS lub zamiana, • 6.200 zł. Pyskowice, 
tel. 0608/43-29-71
JELCZ 325, 1985 r., 60 tys. km, biały, po remonde silnika, w 
dągłej eksploatacji * przyczepa D-83, iad. 10 ton, oplandeko
wany, stan dobry, - 9.000 zl lub zamienię na osobowy. ., tel. 
071/314-11-01
JELCZ 325 DH, 1987 r., 70 tys. km ,13 europalet oplandeko- 
wanych, stan b. dobry, • 13.000 zi. Grodków, tel. 077/415-13-77 
JELCZ 325,1988 r. z dźwigiem i przyczepą, przystosowany do 
przewozu drzewa stosowego, • 12.500 zl., tel. 062/783-65-80 
JELCZ 325,1988 r., 11100 ccm, biały, skrzyniowy, po remonde 
silnika, nowe opony i akumulatory, kabina z łóżkiem, stan b. 
dobry, -13.000 zł. Kunice, tel. 076/857-52-18 
JELCZ 325,1988 r., 137 tys. km, 11100 ccm, zielony, wywrot
ka, skrzynia lad., dzielone burty, wym. 5.30 x 2.45 x 1.10 m, 
nowa hydraulika + Robur z 1988 r., furgon, - 10.800 zł lub za
mienię na samochód osobowy. Opole, tel. 0607/46-68-69
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Zbigniew Serbeński, tel. 0-604122 973

JELCZ 342 S, 1990 r., 100 tys. km, 11100 ccm, biały, w dągłej 
eksploatacji, stan dobry, • 12.000 zL Brzeg Opolski, tel. 
077/411-22-33, 0602/71-28-66
JELCZ 415 W, 1987 r., 14 tys. km, 11100 ccm, pomarańczowy, 
stan b. dobry, kabina podnoszona, koła bezdętkowe, 6-biego
wy, turbo, wywrotka na boki (5 m), legalizacja tachografo, -
18.000 zi lub zamienię na osobowy, bus, do 10.000 zl. Brzeg, 
tel. 077/416-93-48, 0501/36-33-68 
JELCZ 417 CK, 1986 r., 11100 ccm, biały, ciągnik siodłowy, 6-bie
gowy, hydraulika, opony bezdętkowe, • 9.500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-57-51
JELCZ 620,1985 r., biały, dągnik siodłowy, 3-osiowy, stan do
bry, - 15.000 z ł.., gm. Wińsko, tel. 071/389-05-87 
JELCZ 620, 1988 r., biały, dągnik siodłowy, 3-osiowy, oś wle
czona, podnoszony pneumatycznie, stan dobry, - 15.000 zl. 
Wińsko, tel. 071/389-05-87
JELCZ 640,1991 r., 110 tys. km, SW-680, TD, biały, podnoszo
na kabind, wysokie, dzielone burty, z przyczepą 3-osiową, 
3-stronny wywrót, • 28.000 zl. Kępno, tel. 0603/30-96-62  ̂
KAMAZ, 1978 r. dągnik siodłowy, stan dobry, • 5.000 zł. Zielo- 
ha Góra, tel. 0600/39-23-58
O  KAM AZ, 1990 r. c iąg n ik  s iod łow y  *  naczepa 

ZREMB, ład. 261, w  ciągłej eksploatacji, I w łaści
cie l, zw olnieniony z podatku VAT, system atycz
nie, kompleksowo remontowany, rok po napra
wie głównej siln ika, opony i akumulatory b. do
bre, tachograf, łóżko cena zestawu • 24.000 zł, 
m o ż liw o ś ć  sp rze d a ży  o so b n o . ., te l. 
076/834-96-59 01027541

KAMAZ, 1998 r., pomarańczowy, wywrotka, nowe opony, stan 
dobry, -19.000 zł. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
KAMAZ 5320,1978 r. silnik, skrzynia biegów i kabina z 89 r., 
HDS, przystosowany do przewozu drewna stosowego * przy

czepa D-83, z 86 r, • 22.500 zl. Żelazna, gm. Grodków, tel. 
077/415-91-12, 0604/46-85-95
KAMAZ 5320,1979 r. po wymianie kabiny, wysokie burty, nowe 
ogumienie, stan dobry, -15.000 zl. Lututów; tel. 043/871-45-17 
KAMAZ 5320,1979 r., 80 tys. km, 10840 ccm, diesel, czerwo
ny, kabina sypialna, oplandekowany (wys. 2.30 m), spoiler, RO, 
CB-radio, po remonde + przyczepa D83, oplandekowana (wys.
2.30 m), po remonde, ważny przegląd, stan dobry, - 13.000 zl. 
Wrocław, tel. 785-06-65
KAMAZ 5320,1984 r., 190 tys. km, 10850 ccm, diesel, niebie
ski, napęd 6x4, 3-osobowa kabina, przystosowany do przewo
zu drewna stosowego i kłód, z HDS-em prod. polskiej, * przy
czepa towarowa D-83,2-bsiowa, bliźniacze koła, przystosowa
na do pizewożu drewna, przeglądy ważne do 05.2002 r, w ca
łości lub osobno, • 19.500 zl. Leszno, tel. 0600/58-83-42 
KAMAZ 5410, 1980j ., diesel, żólty. po odbudowie w 97 r., * 
drugi silnik na częśd, razem lub osobno z naczepą Zremb, dłu
życą, 181, rozsuwana 10-15 m. 88 r, - 8.000 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-54-28
KAMAZ 5511,1978 r., 82 tys. km, 10850 ccm, diesel, czerwo
ny, dągnik siodłowy, stan techn.1). dobry, nowe opony, -15-000 
zl. Opole. tel. 077/457-54-80, 0501/54-04-15 
KAMAZ 5511,1979 r. oryg. wywrotki (1980, 86, 93 r.) razem 4

samochody, zadbane, w dągt^ekspłoatacji,nowa opony taku- 
mu la tory • od 20.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
KAMAZ 5511,1980 r,, „15.500 zł. Wrodaw, tel. 0605/54-23^9 
KAMAZ 5511,1 98 0 r,,15.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/58-6149 
KAMAZ 5511, .1980 r. w dągłej eksploatacji, stan techniczny 
dobry, kabina do drobnych poprawek blacharskich, - 9.000 .zf 
Wrocław, tel. 0501/12-73-06
KAMAZ 5511,1981 r., niebieski, po remonde kapitalnym silni
ka, nowe opony, w ciągłej eksploatacji, • 19.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-63-14, 0601/78-33-66 
KAMAZ 5511, 1982 r., 40 tys. km, czerwony, oryginalna wy
wrotka, stan b. dobry, - 16.000 zl lub zamienię. Wołczyn, tel. 
077/418-93-47, 0608/51-35-97
KAMAZ 5511,1984 r., -19.500 zł. Wrodaw, tel. 0605/54-23-59 
KAMAZ 5511, .1984 r., pomarańczowy, oryginalny wywrót, stan 
b. dobry, - 19.000 zl lub zamienię na osobowy. Wrodaw, tel. 
0606/92-03-04.
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 ładowność 
1:4 T, kontener, • 16.000 zł. Opole, teł. 077/431-90-66 v 
KIA K2700, 1998 r., 110 tys. km skrzynia ładunkowa 17 m3, -
28.500 zl. Zielona Góra, tel. 068/324-09-48 
LIAZ 110.073,1986 r., 100 tys. km, 11940 ccm, turbo, interćo- 
oler, niebieski, stan dobry, podnoszona kabina, opony bezdęt
kowe, • 13.000 zl. Książ Wlkp., tel. 061/282-23-40 
LIAZ, 1986 r., bordowy dągnik siodłowy, hydraulika; po remon
de silnika i lakierowaniu, po remonde hamulców i przedniego 
zawieszenia, dużo nowych częśd, ważny przegląd, - 7.500 zl. 
Jaczków, tel. 074/845-04-79, 0604/85-66-53- 
UAZ, 1987 r. ♦ przyczepa 3-osiowa, łączna ład. 241, w dągłej 
eksploatacji, - 23.000 zi. Domaszowice, tei. 0608/70-59-46 
LIAZ, 1987 r., 140 tys. km, 12000 ccm, biały, oplandekowany,
10-biegowa skrzynia, radio, TV. 2 ogrzewania, przegląd ważny 
do marca 2002 r., stan ogólny b. dobry, - 17.000 zl. Kamienna 
Góra, tel. 075/746-20-48, 0608/89-78-45

LIAZ 110,: 1987 r., niebieski, dągnik siodłowy, sprężarka po re
generacji, nowe akumulatory, w dągłej eksploatacji, - 8.000 zł. 
Opole. tel. 0606/44-22-87, 077/456-83-31 wieczorem 
LIAZ 110.870.1987 r. przyczepa Budamobil, całość na podusz
kach, na 33 europalety, po remonde silnika, -17.000 zł lub za
mienię na osobowy, bus albo naczepę 13.6 m. Wałbrzych, tel. 
0609/59-01-15
LIAZ. 1987 r. pó remonde silnika (faktura VAT), - 10.000 zl. 
Wielowieś, gm. Ścinawa, tel. 076/843-27-04 
UAZ 110.053,1988 r.. 470 tys. km, turbo, niebieski, 296 KM. 
plandeka, przyczepa Autosan, ład. 11.51, stan b. dobry, konce
sja WKŚ, - 20.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-47-21 
UAZ 150.261,1988 r., 12000 ccm, TDi 320 KM, niebieski, oryg. 
wywrotka na 3 strony, nowe akumulatory, wał napędowy, reso
ry, pompa wywrotu, tachograf Kienzle (z legalizacją do 11.2002 
r.), przegląd do 10.2001 r., zadbany, • 25.500 zl lub zamienię na 
busa MAXI. Wrocław, tel. 071/782-97-59, 0603/22-71-34 
UAZ, 1989 r., 200 tys.^m, 12000 ccm, niebieski, rej. do 02.2001 
r., skrzyniowy, • 9.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-60-81, 
0603/78-80-03
UAZ 150.261,1989 r., 250 tys. km, 11940 ccm, kolor wiśniowy, 
2 osoby * 8300 kg, z przyczepą samowyładowczą NRD HL 10 
T, 1988 r., ład. 12.000 kg, • 14.600 zl. Wrocław, tel. 
0607/36-28-29 ?. „
UAZ 15Ó.261,1989 r., niebieski, oryginalna wywrotka * przy
czepa Brandys, 2-osiowa, wysokie burty, opony bezdętkowe, -
21.000 zł. Trzebnik, tel. 071/393-96-71
UAZ 110.471, 1989 r., niebieski, dągnik siodłowy, ospoiłero- 
wany, siodło Jost, opony bezdętkowe, stan b. dobry -16.009zł, 
naczepa Trailor, 3-osiowa, 33 europalety, tyTne drzwi, plandeka 
• 16.000 zl, całość, • 30.000 zł. Wałbrzych, (el. 0609/59-01-15 
LIAZ 150.261,1989 r., niebieski, oryg. wywrotka, w dągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, - 17.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/846-46-50
LIAZ 110.053,1989 r., 12000 ccm, niebieski, skrzyniowy, oplan- 
dekowany, 15 europalet, opony bezdętkowe, winda Hubfix, 
udźwig 11 + stała praca, • 30.000 zł. Wilkszyn, tel. 071/396-36-26 
UAZ 110.053,1989 r. po odbudowie, nowe opony, kola bezdęt
kowe, stan b. dobry, • 20.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-57-19
UAZ 110,1990 r.. niebieski, stan b. dobry, dągnik siodłowy, po 
remonde silnika, na poduszkach, -14.000 zl ♦ VAT. Ratno Dol
ne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
UAZ 150.261,1990 r. oryg. wywrotka, opony bezdętkowe, stan 
dobry, • 18.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/845-63-38, 
0604/12-23-59
UAZ, 1991 r., turbo dągnik siodłowy, intercooler, pneumatycz
ne zawieszenia, 9-biegowy, po remonde silnika, stan idealny, -
30.000 zi. Legnica, tel. 0607/24-48-34
UAZ 110.54,1991 r., 350 tys. km, niebieski, *  przyczepa 3-osio
wa, zestaw oplandekowany, • 31.000 zl. Ruszów, tel. 
075/771-43-01 po godz.16
LUBLIN 3392 FURGON, 1994 r., 120 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, 3-osobowy, kabina z tworzywa poliestrowego, stan b. 
dobry. - 11.000 zł. Wrodaw. tel. 0600/87-31 -59 
O  LUBLIN FURGON, 1995 r., biały, po remoncie sil

nika, stan dobry, • 12.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/352-93-21,0501/22-61-91 01027681

LUBUN 1.1995 r., 2400 ccm, diesel 4-biegowy, oplandekowa
ny, w dągłej eksploatacji, przegląd do 03.2002 r, - 11.700 Zł. 
Strzelin, tel. 071/393-32-88
LUBUN, 1996 r.. 120 tys. km, 2400 ccm. ABARTH, biały, izoter
ma, 5-biegówy, po wymianie świec i wtrysków, zadbany, stan b. 
dobry, - 19.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-21-05, 
0604/05-13-10
LUBLIN 3352,1996 r., 75 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, skrzy
niowy, • 16=000 zi. Lamki, gm. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-94-29 
LUBUN 3372,1996 r., biały, kontener, ospoilerowany, stan b. 
dobry, - 11.500 zl * VAT. Legnica, tel. 0604/41-80-47 
LUBLIN FURGON, 1996 r., 82 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały,
3-osobowy ♦ 1100 kg ład., pow. ładunkowa z tworzywa polie
strowego (nie koroduje), możliwość przewozu art spożywczych, 
- 18.000 zł. Lubin, tel. 0607/15-92-77 
LUBLIN, 1996 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, nowe opony, 5-bie-

gowy, książka serwisowa, • 15.000 zl lub zamienię na Poloneza 
Trucka. Wrodaw, tel. 0601/87-14-08 
LUBUN, 1996/97 r, 130 tys. km skrzyniowy, - 17.500 zł. Gro
madka, tel. 076/817-29-87
LUBUN 3504,1997 r., 2400 ccm, diesel stan b. dobry, • 23.000 
zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
LUBLIN II 3574,1998 r . 54 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
kontener, wym. 3,4 x 2,0 x 1,8 m, ład. 1400 kg, wspomaganie 
kierownicy, książka' serwisowa, stan b. dobry, faktura VAT, •
22.900 zl ♦ VAT. Wrodaw. tel. 071/373-74-27, 0601/57-76-68 
LUBUN II 3554.1998 r., 74 tys. km, 2400 eon, turbo D, czer
wony, skrzyniowy, wym. 3.4 x 2,0 x 1,8 m, ład. 1,51, wspomaga
nie kierownicy, stan b. dobry, faktura VAT, - 22.300 zl * VAT 
Wrodaw, tel. 071/373-74-27, 0601/57-76-68 
LUBUN II FURGON, 1998 r., 70 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
biały, blaszak, przeszklony, 6-osobowy * 850 kg, zadbany, nowe 
opony, możliwość wystawienia faktury VAT, • 27.000 zl. Wro
daw, tel. 071/317-12-63, 071/316-84-69 
LUBUN II, 1998/99 r., 40 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielony, 
oryginalna izoterma dł. 340, stan idealny, ład. 1200 kg. wspo
maganie kierownicy, • 27.000 zl *  VAT. Wrocław, tel. 
071/317-12-63, 071/782-73-80
LUBLIN III 3584,1999 r., 35 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały,
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• import z Niemiec, bezwypadkowe, 
najwyższa jakość

• pełna odpowiedzialność
za stan prawny każdego.pojazdu,

• sprzęt takich firm jak: MAN, 
MERCEDES, SCANIA, VOLVO

• dogodne warunki nabycia: 
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'95 MERCEDES 18-38 
poduszki, EURO 1, hydraulika, 

Webasto,'ABS. \
'94 MERCEDES 11-17 

skrzynia plandeka <P.7,2 m, 
EURO 1.

'94 MERCEDES 20-44 
GLÓBETROTTER 

poduszki, EURO 1, ABS, klima.

'951 96 MAN-y 19.403 F-2000 
poduszki, EURO 2, L-pakiet, 

c. smarowanie, ABS, Retarder.

'96 DAF45.160 TI '96 SCANIA 113M 380 BDF
skrzynia plandeka d \ 7,Im. poduszki, ca*ooes poduszki, 6x2, EURO 2,

winda, EURO 2, L-pakiet L-pakiet, pe*ne wyposażenie

1  '93 SCHMTTZ-KAISER^v I  
aluminiowa, 3osie,podusda^BSj” 

■ \ i poj/.42m*; *ad.

'96 MAN 26.403 ch*odnia, 6x2, '94 MAŃ 8.224 L-2000
całooc£c poduszki, + przyczepa skrzynia plandeka, EURO 2,220 KM 

ch*odnia tandem '92 SCHMITZ (4,7 x 2,45 x 2,1 m.)

96 MAN 8.153 L-2000 
kontener, winda, EURO 1 ,ABS, 

(5,7 x 2^45 x2,lm)

'98 MAN 19.403 F-2000 94 MAN 19.372
poduszki, EURO 2, L-pakiet, niskie ko*a, do naczep MEGA, siod3o 

. pe^ny ADR. w, lm. EURO 1, Ł-pakiet, Retarder.

blaszak, podwyższony (185 ćm), 3-osobowy +1000 kg, stan b. 
dobry, możliwość wystawienia faktury VAT, • 29.500 zt. Środa 
Śląska, tel. 071/317-12-63, 071/316-84-69 
LUBLIN III, 1999 r., 58 tys. km, 2400 ccm, biały,.kontener, wym. 
3.4x2.0x1.95 m, przyjęcie leasingu, pozostało 10 rat, od ceny 
należy odjąć pozostałe raty, książka serwisowa, • 40.000 zl. 
Wrocław, teł. 071/361-65-37
MAGIRUS, 1983 r., 6000 ccm, diesel, biały, stan b: dobry, nowa 
plandeka, - 19.500 zl. Wrocław, tel. 0600/43-29-90 
MAGIRUS IVECO 260 M26, 1995 r, - 41.500 zl. Nysa, tel. 
077/433-56-31
MAN 17.192,1988 r., diesel, niebieski, skrzyniowy, oplandeko

wany, kabina sypialna, lad. 8 ton, szer. skrzyni ład. 2.45 m, dl. 
6 30 m, - 43.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/785-61-21, 
0601/87-71-28
MAN 17.272, 1994 r., 28 tys. km, biały* ciągnik siodłowy, 270 
KM, poduszka powietrzna, kabina, w Niemczech- (posiadam 
małe ciągniki siodłowe, naczepy różnego typu) • 16.000 DEM. 
Wałbrzych, tel. 0606/40-11-39
MAN 19.361,1984 r., 670 tys. km, 11977 ccm, turbo D, czerwo
ny, stan dobry, naczepa Trailor dl. 13.65 m, nowa plandeka, 
nowe opony, drzwi tylne, na poduszkach, w ciągłej eksploata
cji, ciągnik siodłowy, dużo nowych części, stan opon dobry, •
60.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/754-29-68, 0603/93-14-87 
MAN 19.372,1991 r. ciągnik siodłowy, stan b. dobry, hydrauli
ka, webasto, ABS ♦ naczepa wywrotka, 3-osiowa, góra alumi
niowa, rama stalowa, rok prod. 1991, - 75.000 zl. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-35-01 wewn. 5321, 0604/07-33-48
MAN 25.322, 1991/92 r., 610 tys. km, diesel chłodnia hakowa, 
poduszki, lad. 15 t, ABS, centralne smarowanie, - 66.000 zl ♦ 
VAT od faktury. Chodzież, woj. pilskie, 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 cen
tralne smarowanie, dolny zaczep, opony 90%, • 84.000 zl f  VAT 
od faktury. Chodzież, woj. pilskie, tel. 0602/64-99-08 
MAN 8.153, 1994 r., 260 tys. km chłodnia BDF, agregat elek
tryczny, stacjonarny Frigoblok, ład. 3.91, resor, 3 miejsca, wspo
maganie kierownicy, nowa kabina, wym. 610 x 240 x- 280 cm, 
cena 54.000 zl VAT. Tczew, tel. 058/561-09-63 .
MAZ, 1981 r. ciągnik siodłowy, kabina w stanie b. dobrym, •
5.500 zł. Strzyżew, tel. 062/739-84-22
MAZ 5549, 1980 r. oryginalna wywrotka, technicznie sprawny,
opony radialne, - 8.000 zi. Janków Zaleśny, tel. 062/734-84-79,
0602/33-71-13
MAZDA E2200,1992 r., 174 tys. km, 2200 ćcm, biały, ład. 1200 
kg, kabina 3-osobowa, centralny zamek, alarm, hak, nowe opo
ny, oznakowany, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 16.200 zl 
lub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58 
MERCEDES 1113, 1982 r., 6000 ccm, diesel, niebieski, stan 
techn. b. dobry, kontener aluminiowy o wym. 6.5x2.5x2.5 m, 
wspomaganie, 3 osoby+7 ton, tachograf, bliźniacze kola, atrakc. 
wygląd, w ciągłej eksploatacji, - 25.500 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
MERCEDES 1413,1981 r., 690 tys. km, 5600 ccm, diesel, nie
bieski, w ciągłej eksploatacji, po remoncie silnika (13.000 km), 
skrzynia z plandeką i klapą hydrauliczną, lad. 7 .41., wym. 6 x 
2.45 x 2.10 m, tachograf, stan dobry, - 20.000 zł. Lubań, tel. 
075/722-50-02
MERCEDES 1418,1967 r., 10740 ccm, diesel techn. sprawny, -
12.000 zł lub raty. Robert Jankowski, 59-600 Racowice Małe 
46, gm. Lwówek Śląski'
MERCEDES 1626, 1977 r., srebrny, ciągnik siodłowy, na po
duszkach, hydraulika, przegląd do 04.2002 r., tachograf legali
zowany, stan b. dobry, • 22.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/746-22-95, 0606/13-16-12
MERCEDES 1733 L, 1994 r„ 380 tys! km, 11500 ccm, żółty, 
plandek Jumbo, na poduszkach, lad. 8 t + przyczepa 2-osio- 
wa Jumbo, lad. 8 t, nowe plandeki, poj. zestawu 125 m3, eks
ploatowany w ruchu międzynarodowym, - 105.000 zł. Świebo
dzice, tel. 0601/84-18-05
MERCEDES 1814, 1993 r., 10964 ccm ciągnik siodłowy, ład. 
10,11, ABS, SRS, łóżko, RM, tachograf, reguł, fotel kierowcy, -
70.000 zł ♦ VAT. Leszno, tel. 065/529-50-09, 0602/83-31-31 
MERCEDES 18440,1995 r., 68 tys. km, niebieski, 440 KM, cią
gnik siodłowy, na poduszkach, webasto, hydraulika, 2 miejsca 
do spania, w Niemczech, pomoc w załatwieniu formalności (po
siadam różne auta, naczepy) - 33.000 DEM. Wałbrzych, tel. 
0606/40-11-39
MERCEDES 1950,1993 r. ciągnik siodłowy, hydraulika, retar
der, EPS * naczepa Cameml, wywrotka, 90 r., 3-osiowa, oś 
podnoszona, poduszki, plandeka, rama stalowa, stalowe burty, 
waga zestawu 15.400 kg, • 110.000 zl. Trzebnica, tel. 
071/387-12-59, 0604/05-90-16
MERCEDES 2038,1994 r., 90 tys. km ciągnik siodłowy, podusz
ki, ADR, ABS, po wymianie silnika, cena 60.000 zł ♦ VAT. Reda, 
tel. 0502/57-17-54
MERCEDES 206 BUS, 1976 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, .na chodzie’ , wyrejestrowany, blacharka częścio
wo do remontu, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/338-28-34 
MERCEDES 207 BUS, 1977 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, 
oszklony, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, ♦ części, • 4.000 zl. 
Błotnica 7, gm. Złoty Stok, tel. 074/817-56-82, 0608/10-60-07

MERCEDES 207 D, 1977 r., 2370, niebieski, - 4.500 zł. Krzycko 
Małe, gm. Włoszakowice, tel. 065/537-04-62 
MERCEDES 207 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, po 
wymianie silnika, w ciągłej eksploatacji, wiele części dodatko
wych, - 7.500 zl. Miszkowice, tel. 075/742-64-86 
MERCEDES 207 BUS, 1978 r., 150 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
zielony, techn. sprawny, oszklony, 9-osobowy, 4-biegowy, sie
dzenia z autobusu, przegląd do 12.2001 r, - 8.500 zl. Wrocław, 
tel. 0607/53-52-90, 0607/30-63-71 ■"
MERCEDES 207 D, 1979 r., 250 tys. km, 2400 ccm, diesel, nie
bieski, 3 osoby + 900 kg, stan silnika b. dobry, blacharka do 
poprawek lakierniczych, przegląd do 04.2002 r., niski, krótki,

stan podzespołów i zawieszenia dobry, - 6.700 zl. Bogatynia, 
tel. 075/773-34-54 pó godz. 20
MERCEDES 207,1979 r., 2300 ccm, benzynalnst. gazowa, stan 
dobry, - 5.000 zł. Legnica, tel. 076/854-35-83, 0600/20-62 4̂1 
MERCEDES 207,1979 r., 2400 ccm, diesel, kolor wiśniowy, po 
remoncie kapitalnym blacharki, dużo nowych części, • 8.500 zł. 
Lewin Brzeski, tel. 077/412-59-24 
MERCEDES 207 D, 1979 r., 80 tys. km, 2400 cćm, diesel, po
marańczowy, krótki, niski, wzmocnione resory, pełny blaszak, 
izolacja termiczna • 6.800 zl (możliwe raty bez zaświadczeń) 
łub zamienię na osobowy. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 
0602/32-19-51 po godz. 13
MERCEDES 207 D BUS, 1979 r., 250 tys. km, 2350 ccm, ben
zyna, biały, uniwersalny, po remoncie kapitalnym silnika, - 6.000 
zł. Prusice, tel. 071/312-62-86
MERCEDES 207, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, niski, stan

LEASING
O P ER A C Y JN Y , DEWIZOWY, PLN  
P R O C E D U R A  U PR O SZC ZO N A  

JU Ż  OD 9% W PŁA T Y  W ŁA S N E J
“S K O L IB R A ” opoueie 

071/34-24-163, 0601-555-339

dobry, przegroda celna, blaszak, zarejestrowany na 3 osoby, w 
ciągłej eksploatacji, • 8.500 zl. Leszno, tel. 065/529-06-65 
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, przedłużo
ny, oszklony, stan dobry, zarejestrowany na 5 osób, - 8.000 zł. 
Oleśnica, tel. 0502/35-12-19
MERCEDES 207,1980 r., 2300 ccm, diesel długi, wysoki, i wła
ściciel • 3.900 DEM. Sulików, tel. 076/775-58-22 
MERCEDES 207 BUS, 1981 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 
oszklony, 3-osobowy, hak, stan silnika b. dobry, po lakierowa
niu, • 7.500 zl lub zamienię na samochód osobowy. Chroślice 
19, gm. Jawor, tel. 076/870-84-15 
MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, blaszak, 
krótki, stan b. dobry, przegląd do 02.2002 r, - 7.800 zl. Żagań, 
tel. 0600/39-64-87
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, pomarańczowy, 
skrzyniowy, kabina podwójna, zarejestrowany na 5 osób, oplan
dekowany, nowe opony tylne i akumulator, 5-biegowy, • 12.000 
zi. Pączków, tel. 0607/70-02-96 
MERCEDES 2Q7,1982 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, podwój
na kabina, 6-osobowy, skrzynia ładunkowa o wym. 2.8 x 1.8 m, 
stan dobry, - 11.500 zl. Polanica Zdrój, tel. 074/868-15-83 , 
MERCEDES 207,1983 r., 2400 ccm, diesel wysoki, długi,'bia- 
szak, zarejestrowany jakó ciężarowó-uniwersalny i 9-osobowy, 
stan b. dobry, 5-biegowy, • 15.500 zl. Sirzalkowo, tel. 
063/279-01-15, 0603/19-01-10
MERCEDES 207 BUS, 1983 r., 2300 ccm, diesel, niebieski, ni
ski, krótki, po remoncie blacharki, hak, przegroda celna, prze
gląd do 03.2002 r., stan b. dobry, • 10.900 zi. Lubin, tel. 
076/749-02-37
MERCEDES 207 D, 1984 r., 211 tys. km, 2400 ccm, diesel, sza
ry, podwyższony, przedłużony, po remoncie, stan b. dobry, -
11.900 zl. Grabowno, tel. 065/543-68-15 
MERCEDES 207 D, 1987 r., 2400 ccm, biały, niski, krótki, oszklo
ny, 9-osobowy lub lad. 1.51, -13.300 zl. Wrocław, tel. 325-97-01 
MERCEDES 207 D, 1988/96 r., 150 tys. km, 2400 ccm, żółty,

garażowany, oszklony, nowy przegląd do 05.2002 r, wspoma
ganie, zarejestrowany na 8 osób, • 16.500 zł lub zamienię na 
osobowy Mercedes 124 D. Milicz, tel. 0603/68-45-52 
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, 6kładak, przedłużony, czę
ściowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, • 10.000 
zl. Wrocław, tel. 0501/24-60-31
MERCEDES 208 D, 1990 r., 2292 ccm, żółty, maks. podwyż
szony. przedłużony, garażowany, zadbany, • 20.000 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/816-01 -02 
MERCEDES 208, 1990 r., 311 tys. tm, 2300 ccm, diesel, nie

bieski, podwyższony, przedłużony, oszklony do połowy, • 21.000 
zl + VAT. Zielona Góra. tel. 0601/23-35-02 
MERCEDES 208 D, 1991 r., 22 tys. km. 2400 ccm, diesel, czer
wony, podwyższony, przedłużony, oszklony częściowo, 3-o‘so- 
bowy, hak, I wlaśddel, stan techn. b. dobry, • 20.000 zl. Opole, 
tel. 077/454-06-17 po godz. 18
MERCEDES 208 D, 1992 r., 285 tys. km, 2300 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, 5-biegowy, częściowo oszklo
ny, -  21.500 zł. Wrocław, tel. 071/360-87-96, 0603/91-60-91 
MERCEDES 208 D. 1993 r.. 105 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, oszklony, 9-osobowy, sprowadzony w całośd, udokumento
wane pochodzenie, alarm, wspomaganie, - 25.000 zł. Serby, 
tel. 076/833-14-89, 0601/95-74-59 
MERCEDES 208 D, 1993 r., 2300 ccm, diesel tapicerowany, 
podwyższony, przedłużony, oszklony, tylne szyby uchylne, 
9-osobowy ♦ 750 kg, hak, webasto (ON), wysuwany stopień 
boczny ♦ podnośnik hydrauliczny (400 kg), stan b. dobry, •
30.000 zl. Wrocław, tel. 071/364-27-12, 071/783-09-00 
MERCEDES 208 D, 1993/94 r., 140 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
granatowy, blaszak, stan b. dobry, bez wypadku, sprowadzony 
w całośd w 2000 r., oryginalny przebieg, 3-osobowy, tylne drzwi 
oszklone, I rejestracja w 1994 r, • 26.700 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45, 071/348-34-78
MERCEDES 208 D, 1994 r., 290 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, alarm, immobilizer, blaszak, stan 
b. dobry, - 27.500 zl. Bielawa, tel. 0602/12-56-40 
MERCEDES 208 D, 1994 r., 180 tys. km, 2300 ccm, diesel, nie
bieski, wspomaganie kierownicy, hak, relingi dachowe, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, nie zarejestrowany, do popra
wek lakierniczych, - 23.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-28-73, 0607/06-07-44
MERCEDES 208 D, 1994 r., 150 tys. km, 2900 ccm, diesel, nie
bieski, niski, krótki, oszklony, stan idealny, - 26.000 zi. Wołów, 
tel. 071/389-81-14, 0603/68-24-28 
MERCEDES 209,1983 r., 3000 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, przedłużony, poty 12 m3, po remonde blacharki, po lakiero
waniu, 5-biegowy, stan silnika b. dobry, • 7.300 zl. Opole, tel. 
077/415-00-59
MERCEDES 210 BUS, 1989 r., 200 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
turkusowy, 9-osobowy, wspomaganie kiór., hak, rozkładane sie
dzenia, nowe opony, stan dobry, - 19.000 zł lub zamienię na 
osobowy. Wrocław, tel. 0603/39-39-56 
MERCEDES 210,1991 r., 2900 ccm, biały, I rejestracja w 1992 
r., długi, wysoki, alarm, hak, pełna dokumentacja, - 23.500 zl. 
Lubin, tel. 0603/70-84-47
MERCEDES 210,1991 r., 2970 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, przedłużony, automatic, - 17.500 zl. Wrocław, tel. 
0501/34-01-20
MERCEDES 210,1992 r., 270 tys. km, 2900 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie kierownicy, stan b. 
dobry, • 24.500 zł. Syców, tel. 0503/01-56-88 
MERCEDES 307,1979 r., diesel ład. 1.7 t, niski, długi, do re
montu część blacharki, - 8.000 zł. Świebodzice, tel. 
0605/69-20-69
MERCEDES 307,1979 r., 80 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebie
ski, skrzyniowy, zabudowany, stan dobry, - 8.500 zl. Świebodzi
ce, tel. 074/854-02-18, 0601/83-51-03 
MERCEDES 307 D, 1980 r., 150 tys. km, 2400 ccm, diesel, żół
ty, skrzyniowy, wym. 4 x 2 x 2 m, aluminiowe burty, oplandeko
wany, po remonde kapitalnym w 2000 r., w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry. - 12.300 zl. Kłodzko, tel. 074/647-48-27, 
0609/27-94-78

O  MERCEDES 307,1985 r., 2400 ccm, diesel przed- 
łużony, stan b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023061

MERCEDES 307 D, 1987 r., 341 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, niski, krótki, izoterma z agregatem Carier, w ciągłej eksplo
atacji, techn. sprawny, -18.500 zł. Głogów, teł. 076/833-80-81, 
0601/80-52-29
MERCEDES 308 D, 1976 r., 3800 ccm, diesel, bialo-zielony, 
kontener, izoterma, wym. 220x220x460 cm, po remoncie bla

charki, po lakierowaniu, opony do wymiany, stan b. dobry, • 8.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-26,0503/92-27-37,0608/16-80-20 
MERCEDES 308 D, 1989 r., 2300 ccm, biały, podwyższony, 
przedłużony, • 16.700 zł. Wrodaw, tel. 325-97-01 
MERCEDES 308 BUS, 1992 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
pomarańczowy, długi, ciężarowy, i wlaśddel, stan b. dobry, na 
białych tablicach • 7.800 DEM. Sulików, tel. 076/775-58-22 
MERCEDES 308 TD BUS, 1993 r., 250 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, biały, 9-osobowy, oszklony, maks. długi i wysoki, webasto, w 
kraju od roku, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan idealny, -
35.000 zl lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-41-94 
MERCEDES 308,1993 r., 300 tys. km, 2300 ccm, diesel konte
ner, wspomaganie kier., hak holowniczy, CB-Radio, RO, drzwi 
boczne, - 30.000 zl lub zamienię na osobowy do 10.000 zl. Prud
nik, tel. 077/436-65-62, 0602/46-04-06
MERCEDES 308 D, 1994 r., 270 tys. km, 2500 ccm, diesel, żół
ty, stan idealny, kabina 3-osobowa, RM, el. wysuwana antena, 
oplandekowany, skrzynia lad. 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., 3000 ccm, diesel, biały, skrzynio
wy, stan b. dobry, - 16.800 zl. Wrodaw, tel. 0609/25-31-93 
MERCEDES 310, 1990 r., niebieski, chłodnia, wysoki, diugi,
5-biegowy, - 27.000 zł. Lubin, tel. 076/844-93-17 
O  MERCEDES 310 KA, 1991 r., 171 tys. km, 2298 

ccm, benzyna PbI, kolor kremowy, ABS, immo- 
bilizer, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-30-24 
01028461

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 zl + VAT. Góra, tel. 
065/543-37-20
MERCEDES 310 D, 1995 r., czerwony, maks. długi, skrzyniowy, 
wymienione sprzęgło, nowe opony, stan idealny, - 35.000 zl 
(możl. wyst. fakt. VAT). Środa śląska, tel. 071/317-43-64, 
0601/79-84-77
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 zl lub zamienię na tańszy. 
Syców, tel. 0601/55-28-50 '
MERCEDES 406,1971 r„ 2200 ccm, diesel, niebieski, bliźnia
cze koła, nowa plandeka, stan b. dobry, na prawo jazdy kat. B, 
nowe bębny hamulcowe, nowa pompa sprzęgła i hamulców, 
nowy akumulator, • 5.000 zl. Kłodzko, tei. 074/865-88-90, 
0601/71-98-11
MERCEDES 406,1971 r., • 3.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
MERCEDES 406 D, 1972 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, hak, 
bliźniacze kola, techn. sprawny, lad. 1.51, skrzyniowy, - 3.000 
zl. Świdnica, wo|. lubuskie, lei. 068/327-33-48, 0603/22-19-46 
MERCEDES 406 D, 1976 r., 3800 ccm, niebieski, skrzyniowy, 
plandeka celna, wym. 4.60 x 2.50 x 2.10 m, po kapit. remonde 
silnika, udokumentowane pochodzenie. Trzebnica, tel. 
071/387-09-93
MERCEDES 406 BUS, 1976 r., 2300 ccm, czerwony, skrzynio
wy, instal. gazowa, • 7.000 zl lub zamienię na trucka. Wierzbię- 
dce, gm. Nysa, tel. 077/435-47-47, 0605/29-58-17 
-MERCEDES 407 D, 1975 r., 2400 ccm, diesel skrzyniowy, na 
kat. B prawa jazdy, dużo nowych części, nowa skrzynia ładun
kowa i burty, - 8.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 0600/54-01-81 
MERCEDES 407 D, 1976 r., 2400 ccm, diesel, biały, stan dobry, 
bliźniacze koła, lad. 1400 kg, nowe świece żarowe, po wymia
nie oleju, płynów, na prawo jazdy kat. B, nowa pompa wodna, -
8.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-24-91
MERCEDES 407,1978 r., 2400 ccm, diesel, granatowy, konte
ner, na prawo jazdy kat. B, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, 
nowe opony, nowy akumulator, po remonde silnika, -10.000 zi. 
Jelenia Góra, tel. 075/751-51-66, 0602/43-32-11 
MERCEDES 407 BUS, 1978 r., 2400 ccm, diesel po remonde, 
na kat. B prawa jazdy, • 7.500 zl! Zgorzelec, tel. 075/778-21-64 
MERCEDES 407 D, 1979 r., 30 tys. km, biały, izoterma, po re
monde kapitalnym silnika, w eksploatacji. - 12.000 zl. Wołów, 
tel. 071/389-78-66, 389-73-29
MERCEDES 407 D, 1979 r., 150 tys. km, 2400 ccm, diesel, nie
bieski, blaszak, bliźniacze koła, do remontu blacharka, - 5.000 
zł. Wrocław, tel. 071/343-61-95, 0606/30-73-53 
MERCEDES 407 BUS, 1980 r., 2400 ccm nowe opony (6 szt.), 
po remoncie kapitalnym, • 12.000 zl. Lany, gm. Czernica, tel. 
071/318-55-80

MERCEDES 407,1980 r., 2400 ccm, diesel blaszak, po remon
cie silnika i blacharki, • 7.600 zl. Opole, tel. 077/465-31-17, 
0607/54-25-32
MERCEDES 409 D, 1979 r , 3800 ccm, diesel, niebieski, ład. 
3.51, stan techn. b. dobry, • 7.000 zL Wrocław, tel. 071/311-59-44, 
0602/47-92-21
MERCEDES 410 D, 1993 r., 16 tys. km, 2900 ccm, diesel, czer
wony, krótki, niski, bliźniacze koła, w kraju od roku, blaszak, 
zarejestrowany na ka l B, serwisowany, kompletna dokumenta
cja, stan b. dobry, - 38.000 zl. Ścinawa, tel. 0604/10-28-31 
MERCEDES 410 D, 1994 r. izoterma, agregat Carrier Zephyr 
300, bliźniacze koła, wspomaganie, na kat. B prawa jazdy, wy
mieniony silnik, serwisowany, wym. 4.2 x 2.2 x 2.2 m - 40.000 zl 
♦ VAT. Nysa, tel. 0607/38-65-80, 0607/38-85-70 
MERCEDES 410,1994 r., 2900 ccm. diesel, biały, ABS, Weba
sto, alarm + pilot, garażowany, serwisowany, bez wypadku, szy
by boczne z siatką, tapicerka wewnątrz, szafki, oryginalny hak, 
ładowność • 2 500 kg, - 44.000 zl *  VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16, 071/339-88-11
MERCEDES 412 SPRINTER, 1997/98 r. rama pod zabudowę,
max.rozstaw osi, ABS, EBD, bliźniacze koła, 3 osobowy, bez
wypadku, pełna dokumentacja, cena 54.000 zł ♦ Vat od faktury.
Nysa, tel. 0607/38-85-80, 0607/38-85-70
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 505, 1980 r. wszystkie podzespoły z 85 r., prze
bieg 150.000 km, długa rama pod zabudowę, • 15.500 zl. Strzał

kowo, tel. 063/27941-15, 0603/19-01-10 
MERCEDES 508,1974 r., 360 tys. km, 3800 ccm, zielony, me
blowóz, 5 x 2.15 x 2.4 m, stan b. dobry, lad. 1.5 t, możliwość 
wyjazdów zagranicznych, • 13.000 zl. Głogów, tel. 076/834-68-74 
MERCEDES 508, 1976 r. oplandekowany, burty aluminiowe, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, stan dobry, plandeka celna, -13.000 
zl. Twardogóra, tel. 071/315-82-33 
MERCEDES 508 D, 1978 r., 250 tys. km, 3800 ccm, wiśniowy, 
długi blaszak, ważny przegląd, ładowność całkowita 5 1, - 8.000 
zł. Legnica, tel. 0604/37-66-49
MERCEDES 508, 1978 r. oplandekowany, aluminiowe burty, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, zadbany, • 13.000 zl. Twardogóra, 
tel. 071/315-82-33
MERCEDES 508 D, 1980 r., 3800 ccm, diesel, bialo-niebieski,
5-osobowy, aluminiowe burty, oplandekowany, krótki, skrzynia
3,30 m, stan dobry, - 11.000 zl. Lubin, tel. 0606/52-58-46 
MERCEDES 508 D. 1980 r., 3800 ccm, diesel, czerwono-biały, 
blaszak, długi, wysoki, odeplony, hak, kabina 3-osobowa, nowe 
opony, stan b. dobry, - 10.000 zł. Nowy Waliszów, tel. 
074/811-38-04
MERCEDES 608, 1976 r. oplandekowany, aluminiowe burty, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, zadbany, • 13.000 zl. Twardogóra, 
tel. 071/315-82-33
MERCEDES 608,1978 r. oplandekowany, alum. felgi, wym. 5.20 
x 2.20 x 2.20 m, stan dobry, plandeka celna, • 13.000 zł. Twar
dogóra, tel: 071/315-82-33
MERCEDES 608 D, 1978 r., 176 tys. km, 3700 ccm, diesel, nie
bieski, meblowóz, kontener o wym. 210x410x203 cm, lad. 2.5 
tony, zarejestrowany, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0601/41-31-79 
MERCEDES 709,1983 r., 3800 ccm, diesel meblowóz, konte
ner o wym. 220x250x550 cm, stan techn. dobry, • 12.900 zl. 
Budziechów, tel. 0603/60-38-57 
MERCEDES 709,1989 r., 360 tys. kro, 4000 ccm, biały, meblo
wóz 6 x 2.2 x 2.4 m, kabina uchylna, waga 6 t, ład. 2.5 t, 12 
palet, • 39.000 zl. Głogów, tel. 076/834-68-74 
MERCEDES 808 D, biały, meblowóz, dl. 5.2, stan dobry, • 16.000
d. Kraśnik Górny 21, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-97-79 
MERCEDES 808, 1974 r.( 4000 ccm, zielony, oplandekowany, 
dł. skrzyni 4,5 m, stan dobry, • 9.000 zł lub zamienię na osobo
wy Audi, VW, Mercedes, diesel. Oława, tel. 0603/37-97-55 
MERCEDES 808,1975 r., 3782 ccm, diesel, granatowy, skrzy
niowy, oplandekowany, ład. 4 t, bliźniacze koła, w ciągłej eks
ploatacji, stan idealny, • 12.000 zł. Świebodzice, tel. 
,0601/84-18-05
O  M ERCEDES 809 LP, 1976 r., 190 tys. km ład. 4170 

kg, stan idealny cena do uzgodnienia, pilnie!., tel. 
071/314-69-93 02023381 ’

MERCEDES 809 D, 1978 r., 220 tys. km, 3800 ccm, diesel, sza- 
- ry. skrzyniowy, bliźniacze kola + plandeka, pilne, - 13.000 zł. 
Krapkowice, tel. 077/466-17-14 
MERCEDES 814, 1995 r., 188 tys. km kontener, dl. 535 cm, 
winda z klapą, drzwi odsuwane z boku, resor, ład. 3.5 t, nie 
eksploatowany w kraju, - 54.000 zł + VAT. Starogard Gdański, 
tel. 058/562-55-06. 0604/95-96-83 
MERCEDES 817,1998 r., 110 tys. km, 4200 ccm, Eco Power, 
zielony, plandeka, dl. 6.2 m, kabina sypialna, webasto, e t otw. 
szyby, el. reg. lusterka, spoiler dachowy, * 95.000 zl. Drołtowi- 
ce, gm. Syców, tel. 062/785-16-25 
MERCEDES 913,1977 r., 360 tys. km, 5600 ccm, zielony, oplan
dekowany, tylna hydroklapa, lad. 4.8 t, wym. 5.1x2.35x2.1 m, 
stan dobry, - 10.000 zl (możliwe raty). Wrocław, tel. 
0601/70-54-39
MERCEDES MB 100 BUS. 1989 r., 250 tys. km, 2400 ccm. die
sel, biały, przedłużony, oszklony, 9-osóbowy, wspomaganie kie
rownicy, 5-biegowy, hak, immobilizer, stan b. dobry, - 14.500 zl. 
Brzeg, tel. 077/411-37-48
MERCEDES MB 100,1991 r., 190 tys. km. 2400 ccm, zielony, I 
właściciel, max. podwyższony, przedłużony, stan b. dobry, •
15.600 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79. 0606/12-83-05 
MERCEDES MB 100, 1991 r., 305 tys. km, 2400 ćcm. biały, 
krótki, niski, blaszak, • 14.900 zl. Prudnik, tel. 0602/73-69-50 
MERCEDES MB 100,1992 r. blaszak, przegroda celna, wspo
maganie, stan b. dobry, • 14.000 zl. Żary, tel. 068/374-50-31, 
0602/47-15-76
MERCEDES MB 100, 1993 r., 70 tys. km, biały: po remonde 
silnika w serwisie, wysoki blaszak, stan b. dobry, • 19.000 zł. 
Wrocław, tei. 387-84-88
MERCEDES MB 100, 1994 r., 198 tys. km, 2400 ccm, diesel; 
żółty, blaszak, lad. 1 t, wspomaganie kierownicy, I właściciel,
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garażowany, stan b. dobry. • 21.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-95-14
MERCEDES MB 100 D, 1995 r. 185 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
szary, stan b. dobry, przegroda tylna, wspomaganie, do drob
nych poprawek lakierniczych, I właśdciel w .kraju, • 18,Q00 zl. 
Zgorzelec, tel. 075/775-50-09
MERCEDES SPRINTER 212,1995 r., 115 tys. km, 2900 ccm, 
turbo, biały, zarejestrowany na 5 osób, - 36.000 zł + VAT. Li
sków. tel. 062/763-51-97, 0601/57-55-70 
MERCEDES SPRINTER 208 BUS, 1995 r.. 180 tys. km, 2300 
ccm, diesel, turkusowy, 9-oso bo wy, wspomaganie, szyberdach,
- 34.000 zl. Gryfów Śl., tel. 075/781-32-39, 0604/24-27-50 
MERCEDES SPRjNTER 312,1995/96 r., 180 tys. km, 2900 ccm, 
turbo O, biały, bez wypadku, chłodnia (2 systemy chłodzenia), 
dzielona tylna klapa I cala prawa strona, książka serwisowa, w 
kraju od tygodnia, - 59.500 zl (możl. wyst. fakt. VAT). Syców, 
tel. 062/785*32-96, 0601/79-75-12
MERCEDES SPRINTER 308 0 , 1996 r., 168 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, niski, krótki, ład. 1700 kg, alarm, w kraju od roku, 
faktura VAT, - 40.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/45-18-45 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm. diesel, biały, stan 
techn. b. dobry, ABS, ABD, wspomaganie, oszklony do połowy, 
radio, hak, przedłużony, 5-biegowy, Mul-T-Lock, do poprawek 
lakierniczych, kompletna dokumentacja, - 39.500 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
MERCEDES SPRINTER 312,1996 r, 160 tys. km, 2900 ccm. 
turbo O, biały, ABS, ABD; wspomaganie kierownicy, alarm, ta- 
chograf, - 45.000 zł. Niemodlin, tel. 077/460-70-59 
MERCEDES SPRINTER 412 D. 1996 r„ 180 tys. km. biały, izo
terma, agregat Carrier Zephyr 300, wym. 4.5 x 2.2 x 2.2 m, ABS, 
EBD, wspomaganie, 3-osobowy, RO, bliźniacze koła, ład. do 
3.5 t, do sprowadzenia - 55.000 zl ♦ VAT. Nysa, tel. 
0607/38-85-80, 0607/38-85-70
MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 2300 ccm, diesel, bia
ły, mątf, ABS, ABD, 5-biegowy, wspomaganie, zadbany, pod
wyższony, atrakc. wygląd, - 38.900 zi lub zamienię. Paczków, 
tel. 0606/99-56-29
MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 128 tys, km, 2300 ccm, 
niebieski, wspomaganie kierownicy, ABS, ABD, przegroda, 
3-osobowy, średni, hak, centralny zamek, alarm, opony letnie i 
zimowe, - 40.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-32-81, 
068/376-38-05
MERCEDES SPRINTER, 1996/97 r.. 130 tys. km. 2300 ccm, 
diesel, biały, wysoki, króki, ABS, centralny zamek, el. otw. szy
by, wspomaganie, blaszak, mało używany, w kraju od 6 miesię
cy, -42.000 zł lub zamienię na Merc. Lasówka, tel. 074/811-90-33 
po godz.20
MERCEDES SPRINTER 212,1996/97 r., 150 tys. km, 29Ó0 ccm, 
TDI, 122 KM, zielony, blaszak, kabina 3-osobowa, alarm, hak, 
szyberdach, centralny zamek, wspomaganie, ABS ♦ ABD, EDC, 
część ładunkowa obudowana płytą, - 46.000 zł (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 0501/10-60-51
MERCEDES SPRINTER 210. 1998 r., 55 tys. km, 2900 ccm, 
TDI, jasnobeżowy, automatic, ABS, ABD, średni, podwyższony, 
oszklony, ciemne szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, cen
tralny zamek, immobilizer, katalizator, - 65.000 zł. Wołów, tel. 

' 0600/21-17-54, 0602/85-07-39 
MERCEDES SPRINTER, 1999 r., 150 tys. km, 2900 ccm, turbo 
D, biały, RM, przegroda celna, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
ABS, 6 osób + 700 kg, stan b. dobry, • 67.000 zl. Góra, tel. 
065/543-40-33
MERCEDES SPRINTER 210, 1999 r.. 28 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, pomarańczowy, skrzynia lad., ABS, ABD, EDC, SRS, 2 
poduszki pow., serwo, webastó, tachograf, książka serwisowa,
- 43.000 zł + VAT. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-62-87, 
0605/03-23-79
MERCEDES SPRINTER 208,1999/00 r., 62 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, srebrny metalic, wspomaganie kier., ABS, ABD, nie eks
ploatowany w kraju, oclony, • 43.000 zl. Nysa, tel. 077/431-76-58,- 
0606/53-16-23
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 na inny. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0606/39-29-31
MERCEDES VITO. 1997 r. 60 tys. km, 2300 ccm, turbo D, czer
wony, 5 osób + 720 kg, ABS, ABD, 2 poduszki pow., wspomaga
nie, odstąpię leasing w EFL, pozostało 18 rat po 1.050 zl netto 
* wykup • 6.000 zl, cena odstępnego - 20.500 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0604/50-67-17
MERCEDES VITO 108 D, 1997 r., 220 tys. km, 2300 ccm, die
sel, bordowy, centralny zamek, wspomaganie, ABS, ABD, SRS, 
drewno, alarm + pilot, w kraju od roku, kompletna dokumenta
cja, radio, skórzana kierownica, - 42.000 zł lub zamienię. Ka
mienica, tel. 077/431-64-44, 0608/50-06-93 
MERCEDES VIT0113,1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, el. reg. i podg. lusterka, ABS, ABD, radio, 5-osobowy, i

właściciel, serwisowany, kupiony w salonie (prod. hiszpańskiej), 
bez wypadku, alum. felgi + kpi. kół zimowych, - 56.000 zl. Wro
cław, tel. 071/783-91-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem • A00497 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES VITO 108,1997 r., 103 tys. km, diesel, biały, stan 
b. dobry, - 45.000 zl. Domasław, tel. 071/311-12-11 
MERCEDES Vrr0..im 1997 r„ 105 tys. km. 2300 ccm, TDi, 
turkusowy, ABS, ABD~, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, relin
gi, bez wypadku, alum. felgi, kpi. kół zimowych, 7 miejsc, | wła
ściciel, RO Sony * 10 CD, wzmacniacz 600 W, zarejestrowany, 
ciężarowy, - 52.000 zl. Domecko, tel. 077/464-66-13 
MERCEDES VITO, 1997 r., 114 tys. km. 2300 ccm. TD, kolor 
piaskowy, model z grudnia, oryginalnie 8-osobowy, ABS, po
duszka powietrzna, SRS, radioodtwarzacz, - 48.000 zł. Nakwa- 
sin Nowy, teł. 062/763-75-79, 0608/11-51-23 
MERCEDES VITO, 1997 r., 2300 ccm, TD, biały, ciemne szyby, 
klimatyzacja, alum. felgi, welurowa tapicerka, relingi dachowe, 
ABS. SRS. • 62.000 zl. Wrocław, tel. 0603/54-16-91
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MERCEDES VITO, 1997 r., 2300 ccm, turbo D pełne wyposaże
nie oprócz skóry, - 62.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/359-31-97
MERCEDES VITO, 1998 r., 50 tys. km, 2300 ccm, TDI, malino
wy metalic, 5 osobowy, oszklony do połowy, ABS, ABD, SRS, 
ARB, inne, zarejestrowany jako uniwersalny, w rozliczeniu die* 
sel do 25.000 zl. - 55.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-91-77. 
0600/16-88-07
MERCEDES VITO, 1998 r., 85 tys. km. 2300 ccm. turbo D. żół
ty, wersja hiszpańska, 5-osobowy, I właściciel, pełna dokumen
tacja, bez wypadku, zakupiony w salonie, pełne wyposażenie, 
stan idealny, - 55.000 zł + VAT. Wrocław, teł. 0502/36-14-34 
O MERCEDES VIT0110 CDI, 1999 r., biały, blaszak, 

tylne drzwi skrzydłowe, możliwość wystawienia 
faktury VAT, • 45.900 zł., tel. 065/526-75-10, 
0605/09-42-13 01028571

MERCEDES VITO TREND, 2000 r., 18 tys. km. 220 ccm, srebr
ny, 6-osobowy, klimatyzacja, 4x el. otw. szyby. alum. felgi, ABS, 
- 90.000 zl. Wałbrzych, tel. 0602/50-33-20, 074/840-04-08 
MITSUBISHI CANTER, 1994 r., 64 tys. km, 2500 ccm. biały, 
aluminiowa skrzynia ładunkowa, RM, hak, 3-osobowy, el. otw. 
szyby, bez wypadku, masa całkowita 3.51, stan b. dobry, - 25.000 
zl. Siemkowice, tel. 043/841-74-48. 0603/58-95-08 
MITSUBISHI L300,1992 r.. 165 tys. km, 2000 ccm. czerwony, 
6-osobowy ♦ 750 kg, oszklony, drzwi po obu stronach, szyby 
przyciemnione, inst. gazowa, hak, RM, nowe szczęki i klocki 
ham., stan dobry, • 14.000 zł lub zamienię na tańszy Citroen 
XM. Wrocław, tel. 071/355-69-39
MITSUBISHI L300,1992 r., 2500 ccm, diesel, srebrny metalic, 
blaszak, 3-osobowy, blaszak, RO, hak, immobilizer, obustron
nie otwierany, zderzaki w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, 
garażowany, stan silnika b. dobry, - 15.000 zl. Ziębice, tel. 
074/819-13-34, 0608/68-37-52
O MITSUBISHI L300, 1995 r., 2500 ccm, diesel 9 

osób lub 800 kg, wspomaganie, 5-biegowy, 
oszklony, • 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87022961

MITSUBISHI L300,1995 r., 106 tys. km, 2500 ccm. diesel, bia
ły, 9-osobowy, wspomaganie, immobilizer, hak, drzwi rozsuwa
ne z obu stron, serwisowany, - 22.000 zl. Opole, tel. 
0602/26-75-47
MITSUBISHI L300, 1995 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 3-oso
bowy, cały oszklony, tektura VAT, pilne. Adam, Świdnica, teł. 
074/853-35-00
MITSUBISHI L300,1996 r., 119 tys. km, 2500 ccm. diesel, bia
ły, bez wypadku, wspomaganie, stan b. dobry, kpi. dokumenta
cja, boczne drzwi rozsuwane (z dwóch stron), -17.900 zl (możl. 
wyst. fakt. VAT) lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
MITSUBISHI L400,1999 r.. 29 tys. km, 2500 ccm. turbo D. nie
bieski, 6-osobowy, z przegrodą i .paką", ład. 945 kg, wspoma
ganie, hak, RM, centralny zamek, stan b. dobry, • 55.000 zł lub 
zamienię na tańszy osobowy. Świdnica, tel. 074/852-36-66 
MITSUBISHI PAJERO, 1989 r., benzyna ♦ gaz, V6 długi, nowa 
inst. gazowa, el. otw. szyby, wspomaganie, centralny zamek, 
el. otw. szyberdach, • 16.900 zl. Żary, tel. 0601/40-81-35

MULTICAR M-22,1974 r.. diesel stan b. dobry, - 2.500 zł. Wiń
sko, tel. 071/389-89-63
MULTICAR M-25,1986 r.. • 7.900 z l. .. tel. 0605/10-17-58 
MULTICAR M-25, 1989 r. wywrotka, - 9.900 zl. ., tel. 
0605/10-17-58
NISSAN TRADE 100,1996 r., 125 tys. km, 3000 ccm, turbo D, 
biały, meblowóz, klimatyzacja, wspomaganie kier., kontener 
alum., przestrzeń lad. około 19 m3, na kat. B prawa jazdy, • 
37.000 zł. Kamień, gm. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
NISSAN URVAN. 1981 r.. 160 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 
oszklony, hak, zarejestrowany na 4 osoby lub 1200 kg, po re
moncie blaćharki, po remoncie silnika, - 4.200 zl lub zamienię. 
Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
NISSAN URVAN, 1982 r., 2500 ccm, diesel, biały, oszklony, 
9-osobowy, silnik wymieniony i inne podzespoły po remoncie, 

\ dużo nowych części, atrakcyjny wygląd, - 8.600 zł lub zamienię 
na większy, może być do remontu. Trzebnica, tel. 071/387-t0r51 
po godz. 22, 0607/73-62-72
NISSAN YANETTE, 1986 r.. 1500 ccm, benzyna, jasnoszary, 
alum. felgi, na 7 osób, po wymianie silnika, - 4.500 zl. Namy
słów, tel. 077/410-53-48
NISSAN YANETTE, 1988 r., 185 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
srebrny, 2-osobowy, 1000 kg, drzwi boczne przesuwane, bez 
wypadku, przegląd do 03.2002 r., I rej. 11.1991 r., stan b. dobry, 
alarm - 9.000 zł. Legnica, tel. 076/856-03-24 
NISSAN YANETTE, 1992 r., 2400 ccm, szary metalic, kataliza
tor, alarm, RM, centralny zamek, 9-osobowy, - 15.000 zl. Wał
brzych, tel. 0503/59-79-00
NISSAN YANETTE, 1996/97 r., 143 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, wspom. kierownicy, RM, drzwi boczne rozsuwane, tylne 
oszklone, w kraju od roku, stan idealny, - 27.200 zł lub zamie
nię (możliwe raty przez komis). Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-27-58
0  NISSAN YANETTE CARGO, 1997 r., 2300 ccm, die

sel ład. 825 kg, wspomaganie, stan idealny, atest 
Sanepidu, - 28.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87023001

NISSAN YANETTE CARGO, 1997 r., 130 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, książka serwisowa, przód do lakierowania, • 23.000 
zł. Kalisz, tel. 0605/34-56-32 "
NISSAN VANETTE CARGO, 1999 r., 63 tys. km, 2300 ccm, die
sel, żółty, centralny zamek * pilot, immobilizer, hak, wspoma
ganie, • 29.800 zł lub zamienię na osobowy. Bielawa, »tel. 
074/833-86-01
NYSA, 1980 r. stan dobry, • 500 zł. Głuchołazy, tel. 
0602/49-51-24
NYSA 522 T, 1980 r, 100 tys. km, 2120 ccm, benzyna, piasko
wy, mikrobus z nadwoziem z 96 r., nowy akumulator, opony, 
bez rdzy, techn. sprawny, ważny przegląd, • 2.000 zl. Wrocław, 
tel. 0502/69-86-69
NYSA, 1986 r., 80 tys. km, 2120 ccm, zielony, insL gazowa, 
hak, po remoncie silnika, skrzyni biegów i tylnego mostu, pod
łoga do naprawy, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/360-88-29 wie
czorem, 0501/42-40-22
NYSA 122,1988 r., 60 tys. km, benzyna, turkusowa, inst. gazo
wa, kontener z blachy, izoterma, 250 x 175 x 195, stan techn. b. 
dobry, zarejestrowana, do przewozu art. spożywczych, przegląd 
do 02.2002 r. • 3.500 zl. Długołęka, tel. 071/315-28-54 
NYSA TOWOS, 1989 r., 42 tys. km, 2120 ccm, czerwony, stan 
idealny, nowa tapicerka i podłoga, po remoncie kapitalnym, 2 
nowe opony, 8 osób lub 800 kg, garażowany, zadbany, • 3.900 
zł. GrzymaGn, gm. Miłkowice, tel. 076/887-18-69,0601/91-12-56 
NYSA TOWOS. 1989 r.. • 700 zł. Wrocław, tel. 071/785-79-07, 
0601/70-84-92
NYSA 522,1990 r. techn. sprawny, - 500 zl. Gniechowice, tel. 
071/316-97-60. 0607/74-14-15
NYSA 522,1990 r., 2120 ccm, benzyna, niebieski, sprawny, bla- 
charka do poprawek blacharskich + dodatkowy silnik, • 700 zl. 
Przecławice, gm. Żórawina, tel. 071/311-48-72 
NYSA M 522,1991 r., 68 tys. km, 2200 ccm. biały. I właściciel,
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oryginalny mikrobus, kupiony w fabryce, oryginalne fotele, po
krowce, po remoncie kapitalnym w 2000 r., stan idealny, • 6.500 
zl + części. Głogów, tel. 076/834-64-77, 0602/61-17-63 
NYSA TOWOS, 1991 r., 65 tys. km lotnicze fotele, RM, stan b. 
dobry, instalacja gazowa, • 2.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-23-49
NYSA 522 T, 1992 r., 6 tys. km, 2200 ccm, zielony, nowe opony, 
inst. gazowa, stan b. dobry, • 2.100 zl. Lubin, tel. 076/749-30-79 
OPEL COMBO, 1995 r., 132 tys. km, 1700 ccm, diesel, grana
towy, wspomaganie kier., RO, napinacze pasów, el. reguł, re
flektory, kompletna dokumentacja, książka serwisowa, oszczęd
ny, zarejestrowany jako ciężarowy, stan b. dobry, • 17.400 zl. 
Duszniki Zdrój, teł. 0606/42-51 -38 
OPEL COMBO, 1996 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 5-osobo
wy, oszklony • 19.000 zl ♦ VAT. Błonie, tel. 0601/41-83-87 
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, bez wypadku, sprowadzony w całości, • 22.000 zl., woj. lubu
skie, tel. 0606/40-57-09
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, nowe opony, .tachograf, 3-osiowy, rama pod zabudowę, stan 
b. dobry, - 34.300 zł. Brzeg. tel. 0605/82-10-21,077/412-79-63 
PEUGEOT BOXER, 1997 r.. 100 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, 
maks. przedłużony, podwyższony, blaszak, sprowadzony w ca
łości, bez wypadku, stan idealny, - 36.900 zł (możliwe rafy przez 
komis lub leasing). Dzierżoniów, tel. 0604/50-67 1̂7 
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 145 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
niebieski, blaszak, długi, wysoki, lad. 1560 kg, wspomaganie 
kierownicy, alarm, kupiony w salonie w Polsce, stan b. dobry, 
faktura VAT, - 28.900 zl. Wrocław, tel. 071/373-74-27, 
0601/57-76-68
PEUGEOT BOXER 270 C, 1997/98 r., 110 tys. km, 1905 ccm, 
diesel, turkusowy, wspomaganie, immobilizer, alarm, hak, bez 
wypadku, zadbany, • 30.000 zl. Opole, tel. 0602/28-27-31 
PEUGEOT BOXER, 1998 r., 35 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
średniowysoki, do lakierowania, - 35.000 zl. Ostrów Wielkopol
ski. tel. 062/733-31-94, 0601/56-55-59 
O PEUGEOT BOXER 320 MTD, 1999 r., 2446 ccm 

wspomaganie, alarm, blokada skrzyni biegów, 
RO, - 41.600 zł z VAT. Wrocław, tel. 071/364-76-60 
01028211

PEUGEOT EXPERT, 1996 r., 115 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, centralny zamek, drzwi przesuwne, na 2 
strony, oszklony, 6 miejsc 815 kg, • 22.800 zł. Wrocław, tel. 
367-82-16, 0501/80-64-26
PEUGEOT J5 MAXI. 1987 r.. 2500 ccm, diesel, biały, długi, 
wysoki, stan dobry, - 9.200 zi. Zielona Góra, tel. 068/323-85-08, 
0603/62-85-54
PEUGEOT J 5 ,1987 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, poma
rańczowy, maxi, • 8.900 zł. Kłodzko, tel. 0601/40-91-00 
PEUGEOT J5 BUS, 1990 r., 279 tys. km. 2500 ccm, diesel, bia
ły, maks. podwyższony, przedłużony, hak, nowe amortyzatory, 
wychemrowane i wzmocnione resory, - 12.000 zl. Kryniczno, 
tel. 071/387-81-25 po godz. 21
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CIĄGNIKI SIODŁOWE 
IYECO MP440F42 EUROTECH 
IYECO 440ET42 EUROSTAR 
IYECO 400E34T EUROTECH 
IYECO FIAT 190-36 poduszki 
IYECO 240-28B 6x2 oś podn.
IYEC0190-36 PT aprow. w 98 
IVECO T.Star 190-33 nl« okap. w kn|u 88 
IYECO EUROTECH hydr. 93
IVECO T.Star 190-38T 92
IVECO T.Star FIAT 3-osle uszkodz. 85 
RENAULT MAJOR R-340 tm . tpojler 89 
RENAULT 0*300 szeroka kabina 91 
RENAULT T MAGNUM 385 KM, kOma 93 
SCANIA R 142 po ram. kabiny 87 
VOLYOFL6.14190 KM, mata kola 89 
YOLVOF10 340 KM, niska kab. 85 
YOLYO F10 niska kabina 82
YOLYO F12 wys. kabina 92
MERC. ACTROS krótka kab. 98/99
MERC. 1844 EPS EDC FDS ENR 96 
MERCEDES 1834 poduszki 94
MAN19 403 hydraulika 98
DAF85CF 00
DAF 95 ATI poduszki 
DAF PEGAS01236 Glob 
DAF 95 ADR hydraulika 90
DAF 95 ATI 350 KM 90
DAF F42105 przysŁ do wydmuchu 83 
DAF FT2505 hydraulika 84
JELCZ C-422 280 KM, hydraulika 97 

SAMOCHODY CIĘŻAROWE 
DAF 95 XF 380 BDF NOWY
DAF 45-150 plandeka+wlnda 94 
LDY skrzyniowy + p-pa Niewiadów 98 
MERCEDES 2422L chłodnia 20 EURO 92 
MERCEDES 811 kont+1/2 windy 95 
MERCEDES 1017 chłodnia hakówka sti. 96 
MERCEDES 307D chtodL, sktadak 97 
MERCEDES 2538 BDF 95
MERCEDES 609 furgon 92
SCANIA 6x2 izoterma 20EURO 93 
VOLVO FL6-08 poduszki 97
IYECO 310 EUROTECH 99
IYECO 49-10 Izoterma 98
IYECO 42.12 winda kont 
IYECO 45-12 furgon

93

90

IYECO EURO-CARGO plandeka 98
IYECO 59-12 kontener ład. 2950 kg 96
RENAULT MIDUNER plandeka 98
SCANIA 143H+
+p-pa GLOGER do dłużycy leśnej 90

KAMAZ 53212 skrzynia 92
KAMAZ 5511 wywrót 88
KAMAZ 5511 wywrót 98
TATRA 815 wywrót ład 161 84
TATRA 148S gruszka 6-m3 85
STAR 11.42 plandeka 89
STAR 1142 plandeka 94
STAR 11.42 kontener 96
STAR 11.42L izoterma 96
STAR 11.42L plandeka 97
STAR 11.42 konten., winda 98
STAR 742 konten., winda 96
STAR 742 izoterma, silnik z 99 94
STAR 742 L koncesja na Niemcy 96
STAR BET MS21 85

INNE
KIA SPORTAGE 4WD 97
RENAULT 21 90/97
PEUGEOT 405 93
MERCEDES 1113 zamiatarka uL 79
MERCEDES 124 E 200 94
AUSTIN MAESTR01,3 87
AUTOBUS JELCZ 90
POMOC drog. MERC. 813 wciąg. 80
KONTENER 02M183 z Lublina 96
KOMORA chłód. 5 drzwi 4,60X2,15X1,7 92
KOMORA chłód, z MERC. 808 (-25 C) 
KOMORA chtod.6,95x2,37x2,25(-40) 95
SAMOCHODY DOSTAWCZE 
MERCEDES MB100D po rem. slln. 94
CITROEN Jumper furgon max 97
KIA K2700 kont izoterma 00
FIAT DUCATO furgon 93
VWLT 35 furgon 93
LUBLIN III 9 osób+300 kg 00
LUBUN U chłodnia -20 s t  C 98
LUBLIN furgon 95
PEUGEOT J5 składak 96
RENAULT MASTER ład. 1.671 93
DAF 400 chlod. 90
FSO TRUCK 1.6 zabud. 94

NACZEPY I PRZYCZEPY 
WIELTON dach Edescha abs XII2000 
ROSSART 3 szt oś podn. 99
KOGEL wywrót 2 osie podn. 91
HALL wywrót lad. 251 28 m3 
DESOT chłodnia SBII 33euro 89
NORFIRG LOLETRAIR 

chłodnie hakówka CARRIER 94
SAM wywrót 241
FUREUHAUF13.6 pland. 98
YAN HOLL 13,6 m lad. 261 97
TRAILOR chłód. 30 euro 85
TRA1LOR skrzynia 86
FUREUHAUF 12,6 m 85
BLUMHARDT 12,2 m 26,61 81
KASSBOHRER 12,4 m pland. 25t 91
OT112013,6 m plandeka 84
SAM. LORA 8 aut 91
ZASŁAW 0417 skrzynia 95
YORK pełna flrana, tył dnwl . 73
P-PA.OPALENIC A 8 m do busa 96
P-PA NIEWIADÓW ład. 2^51 97
P-PA GREN OPALENICA lad. 2JS t  98
P-PA SANOK ład. 61 ADR 89
P-PA SANOK ład. 4 1 85
P-PA SANOK ład. 4 t niska pland. 86
P-PA P17 chłodnia do Jelcza 88

MASZYNY BUDOWLANE

CIBLLE118 ładowarka tyż. 3,5 m3 
NOBASUB632 koparka 90
NOBASUB632 koparka 86
MINIKOPARKA LSE200 91
KOPARKA UEBHER kołowa 78
DŹWIG ROMAN 161 79
SPYCH STALI NI EC T100M 76
SPYCH DT-75
WÓZEK widłowy STILL2t 99
WÓZEK widłowy Lwów 
SPRĘŻARKA ZEPPELIN 113/12 98
AGREGAT do natrysku zapraw* 

-•osprzęt 98
HOYMAND urząd, do spieniania pianki 
MASZYNY masarskie

OP006523
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PEUGEOT JS MAXI, 1990 r„ 2500 ccm stan dobry, -12.000 zl. 
Nowa Ruda. tel. 074/872-18-31
PEUGEOT J5 .1991 r., 2500 ccm, biały, podwyższony, przedłu
żony, udokumentowane pochodzenie, miejsce do spania, hak, 
stan dobry, -14.000 zi. Kamieniec Ząbk., tei. 074/817-35-01 
PEUGEOT J 5 ,1992 r.. 2500 ccm, TDI, biały. lad. 2.5 t. 2 osie 
tylne, dl. 450 cm, szer. 220 cm. plandeka, alum. burty, wspoma
ganie, tachograf, niski, stan techn. b. dobry, - 16.500 zł. Bol
ków, tel. 075/741-38-18
PEUGEOT J5, 1993/94 r.. 1900 ccm, diesel na 9 osób, z sie
dzeniami, stan b. dobry, w kraju od pól roku, -19.500 zl. Strzał
kowo, tel. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 
PEUGEOT J5 MIKROBUS. 1994 r.. 2000 ccm, benzyna, biały, 
inst. gaz., wysoki do połowy oszklony, zarej. na 9 osób. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-71-04, 0600/23-42-48 
PEUGEOT JS, 1994 r., 197 tys. km, 1900 ccm, diesel, beżowy, 
lad. 2 1, stan b. dobry, hak, w ciągłej eksploatacji, nowe reflek
tory, nowe przeguby i łożyska, oszklony, - 17.000 zł. Czeszów, 
gm. Zawonia, tel. 071/312-73-84, 0601/99-02-60 
PEUGEOT PARTNER, 1996 r., 104 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie, oszklony do połowy, zarejestrowany 
na 5 osób, składana tylna kanapa, RO, kpi. kół zimowych, • 
22.500 zł. Oleśnica, tel. 071/399-37-19, 0605/35-73-23 
PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 90 tys. km, 1700 ccm, diesel 
oszklony, 5-osobowy, • 25.000 zl. Gryfów ŚL, tel. 075/781-32-39. 
0604/24-27-50
PEUGEOT PARTNER FURGON. 1997/98 r . 1100 ccm, biały, 
kupiony w Polsce w salonie, alarm, radioodtwarzacz, blaszak, 
2-osobowy ♦ ładunek, homologacja na ciężarowo-uniwersalny, 
możliwość sprzedaży na raty, - 21.000 zl lub zamiana na tań
szy. Syców, tel. 062/785-35-03, 062/786-90-05 
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 85 tys. km, 1900 ccm, diesel 2 
osobowy, alarm, wspomaganie, immobilizer, stan b. dobry, • 
26.800 zł. Oleśnica, teł. 071/314-35-01, 0601/70-49-87 
PEUGEOT PARTNER SPEACE kombi, 1999 r., 42 tys. km, 1900 
ccm, diesel, granatowy, 5-osobowy, poduszka pow., wspoma
ganie, el. otw. szyby, kupiony w ąalonie, stan idealny, - 34.000 
zł ♦ VAT. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/97-79-29,074/811-39-22 
POLONEZ ATU VAN KOMBI, 1999 r., 53 tys. km. 1600 ccm, 
GSi, zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek + alarm, inst. . 
gazowa, I właściciel, zarejestrowany na 5 osób ♦ 530 kg, -18.000 
zl (brutto, możl. wysL fakt. VAT). Wrocław, tel. 071/359-00-38, 
0601/71-49-23
POLONEZ CARGO, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, Mul-T-Lok, centralny zamek, immobilizer, alarm, bla
szak, inst. gazowa, używany do celów prywatnych, nowe czę
ści, podgrzewane fotele, pokrowce, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-40-36
POLONEZ CARGO, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, Immobilizer, Mul-T-Lock, 5, oszklony, 5-biegowy, blaszak, 
podgrzewane fotele, bez wypadku, halogeny, 5-osobowy, stan 
silnika i blacharki idealny, garażowany, możliwe raty, - 8.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-22-96
POLONEZ TRUCK, 1985 r.. 1600 ccm, czerwony, inst. gazowa, 
hak, 5-osobowy, alum. burty, zabudowany, • 8.500 zl lub zamie
nię ha VW'Golfa li, diesla, w tej cenie. Prochowice, tel. 
076/858-48-54, 0601/18-77-06
POLONEZ TRUCK, 1989 r.. 1600 ccm, szary, inst. gazowa, 
5-biegowy, - 1.400 zl. Gniechowice, tel. 0607/82-51-77 
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 1598 ccm, niebieski, bez korozji, 
2-osobowy, iad. 950 kg, nowy wydech, linki, serwo, stan techn. 
b. dobry, • 3.200 złjub zamienię na samochód osobowy. Kozieł- 
no, woj. opolskie, tel. 0609/16-60-86 
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, in
stalacja gazowa, 5-biegowy, nadbudówka plastikowa, stan b. 
dobry, - 3.500 zł. Tyniec, tei. 071/390-83-03 
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 50 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, inst. gazowa, RO, stan b. dobry, • 5.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-15-03

POLONEZ TRUCK, 1993 r. aluminiowe burty, nowe opony, nowy 
akumulator, inst. gazowa, - 3.700 zl. Oborniki śląskie, teł. 
071/310-15-56, 0606/44-87-10
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 15 tys. km, niebieski, izoterma, 
alum. burty, po remoncie blacharki, silnika i lakierowaniu, 5-bie
gowy, inst. gazowa, • 6.200 zł. Wrocław, teł. 0607/69-74-60 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 105 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, inst. gazowa, po kapitalnym remoncie, • 5.500 zl. Do
brzeń Wielki, tel. 077/469-64-84 
POLONEZ TRUCK, 1994 r. nadwozie z 1994 r., po remoncie w 
2000 r. • 3.500 zl. Dzierżoniów, tel. 0600/60-86-09 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 78 tys. km. 1600 ccm, wiśniowy, 
inst. gazowa; stan techn. b. dobry, zabudowany, oplandekowa- 
ny. skrzynia 2.5 m. • 8.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/754-29-07 
POLONEZ TRUCK, 1994 r.. 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy, stan dobry, wymieniony akumulator i amortyzatory, hak, 
di. skrzyni ład. 2 m, plastikowa nadbudowa, • 7.000 zl. Oława, 
tel. 071/313-21-92
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 95 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
czerwony, pełna zabudowa plastikowa, burty aluminiowe, dł. 2.5 
m. • 6.000 zl. Pęgów, gm. Oborniki śląskie, tel. 071/310-72-23 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, biały, konser
wacja, nadbudówka 2 m. stan silnika b. dobry, - 4.800 zł. Wro
cław, tel. 0609/47-97-91
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, 2-osobowy, skrzynia ład., dl. 2 m, plastikowa nadbudo
wa, alum. burty, hak, RO, nowy akumulator, • 5.200 zl. Wrodaw, 

. tel. 0501/97-96-25
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebiesko-bialy, obudowany, silnik uszczelniony, most po remon
cie, nowy ukł. hamulcowy i wydechowy, nowe 4 koła, b. zadba
ny, - 6.900 zł lub zamienię na mały osobowy. Wrocław, tel. 
071/311-70-79
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna skrzynia ła
dunkowa 2 m, 2-osobowy, zabudowany, • 4.900 zł lub zamienię 
na tańszego Fiata 125p, Fiata 126p. Wrocław, tel. 0501/52-06-10 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 73 tys. km. 1600 ccm. czerwony, 
instalacja gazowa, zabudowany, krótki, aluminiowe burty, ra
dio, stan b. dobry, - 6.950 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-64-97 po 
godz. 16
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, zabu
dowany, alum. burty, 2-osobowy, po remoncie'mostu i przodu, 
staiLdobry, - 5.700 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-90-06 
POLONEZ TRUCK, 1995 r.. 82 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśnio
wy, 5-osobowy, instalacja gazowa, • 8.600 zl. Kalisz, tel. 
0601/48-49-86
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 98 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, zadbany, mało eksploatowany, instalacja gazowa, RM i 
głośniki, po przeglądzie technicznym, aluminiowe burty, • 6.800 
zł. Kożuchów, tel. 0606/95-92-55 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 59 tys. km, 1600 ccm, czerwony. 
Mul-T-Lock, mało używany, nowe opony, faktura zakupu, pełna 
zabudowa, stan techniczny b. dobry, • 6.500 zł. Pleszew, tel. 
062/741-75-89, 0600/27-71-82
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, inst. gazowa, 
stan b. dobry - 7.500 zł + YAT. Trzebnica, tel. 071/312-04-43. 
071/312-10-15
POLONEZ TRUCK, 1995 r„ 1600 ccm, benzyna 2-osobowy, 
skrzynia ładunkowa aluminiowa, dl. 2.5 m. nowe opony, hak, 
faktura VAT, - 7.200 zl. Trzebnica, tel. 0601/84-67-79 
POLONEZ TRUCK, 1995/96 r.. 112 tys. km. 1600 ccm. benzy
na + gaz, czerwony, alum. burty, inst. gazowa, nowe opony, przy
stosowany do transportu okien, hak, - 8.500 zl. Wrocław, tel. 
0608/45-90-51, 071/325-16-60
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1900 ccm, czerwony, immobilizer, 
blokada skrzyni biegów, silnik Citroen, stan b. dobry, • 9.600 zl. 
Brzeg, tel. 077/416-75-27
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm, niebieski, 5-osobowy,
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insialacja gazowa.v10.80p zł. Kalisz, tel. 062/761-45-14, 
06Ó4/80-70-60
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm odkryty, aluminiowe bur
ty, --8 500 zl. Oleśnica, tel. 07^/314-35-01, 0601/70-49-87 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm. diesel, bor
dowy, 2-osobowy, zabudowany, dł! 2.5 m, przegląd, aluminiowe 
burty, zadbany, stan b. dobry, t 8.700 zł. Wrocław, tel. 
071/341-61-82, 0604/06-55-32 V 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 105 tys. lim, 1600 ccm, benzyna, 
zielony! zabudowany, dł. 2.5 m, zadbany, - 6.700 zł. Wrocław, 
teł. 071/341-64-17
POLONEZ TRUCK, 1996/97 ri, 74 tyś. km, 1600 ccm. wtrysk 
zabudowa aluminiowa, otwierana na 3 strony, nadbudowa na 
dach, stan idealny, alarm, • 8.000 zł. Sokolniki, gm. Łagiewniki, 
tel. 071/393-96-52
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 119 tys. km, 1900'ccm, diesel, wi
śniowy, 5-osobowy + zabudowa o dl. 2 m, wys. 1.8 m silnik Ci
troena, ważny przegląd do 09.2002 r. Kolsko, tel. 0606/18-70-45 
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 106 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, stan idealny, 3.5 m3, Mul-T-Lock, RO, serwisowany 
na bieżąco, • 9.300 zl. Wrocław, tel. 071/361-36-46 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997/98 r., 80 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony* 2-osobowy, skrzynia ład. o dł. 2.5 m, alum. 
burty, inst. gazowa, RM, Muł-T-Lok, alarm, katalizator, pełna 
zabudowa, pokrowce, nadbudówka Marus, stan b. dobry, •
10.500 zł. Legnica, teł. 076/722-90-43,0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK-PLUS,'1998 r., 45 tys. km, 1900 ccm, diesel 
nadbudówka? m, kabina 2-osobowa, hak, stan b. dobry, -15.000 
zi. Jawor. tel. 0609/64-02-26
POLONEZ TRUCK, 1998 r„ 92 tys. km, 1600 ccm, zielony, I 
właściciel, skrzynia aluminiowa, nadbudówka, stan b. dobry, 
możliwość wystawienia faktury VAT, • 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0601/77-71-68-
O  POLONEZ TRUCK, 1998 r., 1600 ccm, niebieski, 

aium. burty, inst. gazowa, przegląd do kwietnia 
2002 r., pełna zabudowa, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-85-47 wewn. 14, 0502/26-89-77 
80009221

POLONEZ TRUCK, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, inst. gazowa, kupiony w salonie, I właściciel, • 14.000 
zł. Legnica, tel. 076/842-60-98
O  POLONEZ TRUCK ROY, 1999 r., 20 tys. km, 1600 

ccm, zielony, 5-osobowy, 4-drzwiowy, skrzynia 
aluminiowa, zabudowany, immobiiizer, pilnie, -
22.500 zł (do uzgodnienia). Dzierżoniów, tel. 
074/64-56-67 01021491

POLONEZ TRUCK, 1999 r.. 19 tys. km,' zielony, 5-osobowy,
4-drzwiowy, zabudowany, immobiiizer, I właściciel, bez wypad
ku,''- 22.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-66-70 
POLONEZ TRUCK, 2001 r., 1600 ccm, benzyna, biały, fabrycz
nie nowy (do odbioru), alum. skrzynia, 2-drzwiowy, 2-osobowy, 
- 27.620 zł (fakt. VAT). Biała Nyska, gm. Nysa, tel. 077/435-68-50 
RENAULT 260 Cr, 1978 r. ład. 10t + przyczepa 12t, oplandeko
wana, aluminiowe burty, zarejestrowany, na chodzie, - 7.000 zł. 
Oleśnica, Jel. 071/314-90-67, 0603/69-70-44 
RENAULT 290 G, 1988 r. ciągnik siodłowy, na poduszkach, •
19.000 zł. Sietedź, tel. 043/829-33-21. 0603/68-20-20 
RENAULT 310 R, 1987 r.. 700 tys. km optycznie „majorka", stan 
b. dobry, - 28.000 zl lub zamienię albo do wynajęcia. Strzałko
wo, tel. 063/279-01-15,' 0603/19-01-10
RENAULT 340, 1987 r. ciągnik.siodłowy, naczepa NS 180, w 
ciągłej eksploatacji, przegląd do 02.2002 r., stan b. dobry, -
21.000 zł. Gniechówice, tel. 071/316-97-60, 0607/74-14-15 
RENAULT 340.1988 r., 12000 ccm, pomarańczowy, ciągnik sio
dłowy, na poduszkach, duża, wysoka kabina, tachometr legali
zowany, w ciągłej eksploatacji, - 18.000 zł. Obórki, woj. opol
skie. tel. 0601/40-90-06
RENAULT 340 R, 1989 r., 750 tys. km optycznie .majorka’ , -
30.000 zl. Strzałkowo, tel. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 
RENAULT 340 S, 1989 r., żółty, ciągnik siodłowy, na podusz
kach, - 14.500 zł. Wrocław, teł. 071/345-57-85
RENAULT 340, 1993 r., biały, ciągnik siodłowy + naczepa wy
wrotka, 3-osiowa, wywrót do tyłu, nowa.plandeka, zwijana, -
64.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, teł. 074/841 -94-49, 
0608/27-20-45
RENAULT 340 MAJOR' 1995 r., 540 tys. km, turbo D ład. 8 t. 
oplandekowany, 2 łóżka, RM, poduszki, zaczep, tachograf, re-> 
gulowany fotel, - 18.000 zł + VAT. Leszno, tel. 065/529-50-09, 
0602/83-31-31
O RENAULT KANGOO, 1999 r., 60 tys. km, 1200 

ccm, niebieski, katalizator, 5-osobowy, kupiony 
w salonie, zadbany, serwisowany, fabryczna ho
mologacja na ciężarowy, faktura VAT, na całość 
możliwość korzystnego kredytu, • 23.900 zł + VAT 
(e-mail: carpool@poczta.onet.pl). Kalisz, tel. 
062/757-64-92, 0604/27-74-15, 0602/78-41-66 
84016061

RENAULT KANGOO, 1999 r., 36 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, ABS, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, halogeny, radio, -
32.000 zl. Baborów, woj. opolskie, tel. 0603/99-52-96 
RENAULT KANGOO, 1999 r., 150 tys. km, 1200 ccm, żółty, z 
leasingu, zadbany, bez wypadku, książka serwisowa, centralny 
zamek + pilot, przegroda, • 25.000 zł. Leszno, tel. 065/527-07-28, 
0607/16-36-77
RENAULT KANGOO, 1999 r., 41 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
żółty, bez wypadku, 5-osobowy, 3 tygodnie w kraju, zarejestro
wany, stan idealny, - 25.900 zł. Wrocław, tel. 0607/80-08-60 
RENAULT KANGOO. 1999 r., 50 tys. km, 1200 ccm. benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie, bez wypadku, alarm, blokada 
skrzyni biegów, poduszka pow., 5-osobowy, - 27.000 zł lub za
mienię na VW Transportera T4. Wrocław; teł. 0601/75-66-30 
RENAULT MAJOR, 1994 r., 650 tys. km, 11000 ccm, 340 KM, 
biały, ciągnik siodłowy, resory paraboliczne, nacisk na sjodło 
9.02 kN, stan b. dobry, - 32.000 zł + VAT. Polkowice, tel. 
076/847-92-77 wewn. 115
O RENAULT MASCOT130,2000 r. zabudowa nowa, 

dł. ład. 6.08 m, szer. 2.06 m, niebieska plandeka, 
cena do uzgodnienia. Głogów, tel. 076/834-94-98 
02020731

RENAULT MASTER, 1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, zareje
strowany na 5 osób, wysoki, długi, - 12.500 zl. Strzegom, tel. 
074/855-25-32, 0601/85-86-81
RENAULT MASTER, 1990 r.. 2500 ccm, diesel, biały, 5-biego
wy, na prawo jazdy kategorii-.B", - 9.000 zł. Turek, tel. 
0604/62-75-08, 0606/27-61-05
RENAULT MASTER, 1992 r., 280 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebmy metalic, po remoncie blacharki i malowaniu, nowe łoży
ska piast przednich, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, -18.500 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/642-62-52, 0606/91-90-03 
RENAULT MASTER, 1993 r., 171 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, 3-osobowy, wspomaganie kierownicy, RM, ład. 1.51, stan 
idealny, - 26.500 zl lub zamienię na osobowy TDi. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-48-54
RENAULT MASTER, 1993 r., 96 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
niebieski, stan techn. b. dobry, alarm, immobiiizer, radio, hak, 
przegroda celna, blaszak, najdroższa wersja, opony zimowe, -
26.500 zi. Jelenia Góra, tel. 0601/75-09-10 
RENAULT MASTER, 1995 r., 2500 ccm, diesel chłodnia, spro
wadzony w całości, wspomaganie kierownicy, RO, mrozi do 27 
stopni C, stan b. dobry, - 40.000 zl. Lubin, tel. 076/843-95-44 
O RENAULT MASTER T35,1998 r, 200 tys. km, 2800 

ccm, TDi, biały, miesiąc prod. styczeń, średni, wy
soki, przedłużony, • 49.500 zł. Rawicz, tel. 
065/545-50-51, 0600/27-10-73 01028621

RENAULT MASTER. 1998 r;, 130 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, 
nowy model, przedłużony, podwyższony, bez wypadku, podusz
ka pow., centralny zamek, immobiiizer, książka serwisowa, w 
kraju od 14 dni, oclony, sprowadzony z Niemiec, • 38.500 zi. 
Wrocław, tel. 071/387-87-62, 0602/73-21-73 
RENAULT MASTER. 1999 r„ 96 tys. km. 2800 ccm, TDi. biały, 
podwójna kabina, ład. 1380 kg, wspomaganie, centralny zamek, 
poduszka pow., alum. burty, - 40.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 0609/28-92-48 
RENAULT MASTER, 1999 r., 90 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, 
podwyższony, przedłużony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
reguł, reflektory, blaszak, 3-osobowy, centralny zamek ♦ pilot, 
wspomaganie, ściana grodziowa, ład. 1.600 kg, nowe opony, 
stan idealny, • 53.900 zl. Wijewo, tel. 0502/65-70-04 
RENAULT MASTER, 1999 r., 55 tys. km, 2500 ccm. biały, max.

wysoki, poduszka pow., RO oryginalny, kompletna dokumenta
cja, loockr sprowadzony w całości, - 48.000 zl. Wrocław, <tel. 
0606/62-65-10 ‘
O RENAULT MIDLINER M150.09,1997 r., 6180 ccm, 

turbo D skrzynia z plandeką, dł. 5.3 m, ład. 4.71, 
kabina przedłużona z leżanką, stan idealny, pil
ne. ., tel. 0603/19-70-36 81011541 

RENAULT RAPID, 1989 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
blaszak, 2-osobowy, po remoncie silnika, - 4.800 zl. Porajów, 
tel. 075/773-81-40
RENAULT RAPID, 1994 r., 92 tys. km, 1600 cćm, biały, bla
szak, 2 osoby + 500 kg, uchylna klapa w tylnej części dachi/ 
ekonomiczny, bez wypadku, sprowadzony w całości,"- 12.-500 
zł, Lubin, tel. 076/844-73-03 po godz. 20- ^
RENAULT RAPID, 1996 r., 125 tys. ł(mk 1900'ccm, diesel, biały, 
2 osoby ♦ 500 kg, centralny zamek, RO, I właściciel, -16.500 
zł. Lasowice, gm. Otmuchów, tel..077/431 -56-50 
O RENAULT S150,1994 r. kontener 7 m, 4 1 • 45.000 

zł ♦ VAT, Renault R340, '89 r., wywrotka, 8 t - 
45.000 + VAT, lveco Magirus, '88 r., skrzynia, plan
deka • 28.000 zł + VAT, Mercedses 808, '78 r., 
skrzynia, plandeka, 4 1 - 9.000 zł ♦ VAT, Jelcz, '84 
r., izoterma, 8 1 -11.000 zł + VAT, Tatra 815S, wy
wrotka, 141 • 52.000 zł. ♦ VAT, Avia, kontener,, 31 
- 5.000 zł ♦ VAT, Błonie, tel. 0601/41-83-87 
84015571

RENAULT SAVIEM, 1980/81 r. stan dobry, rama pod zabudo
wę, • 12.500 zł. Strzałkowo, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r., 2200 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, wysoki, długi, hak, stan idealny, • 7.500 zł lub zamie
nię na osobowy. Krogulec, gm. Mysłakowice, tel. 075/713-02-44, 
0502/24-54-44
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r., 2100 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, po remoncie i malowaniu, stan dobry, po przeglądzie 
techn, • 7.000 zl. Wrocław, tel. 0607/09-99-26 
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r., 71 tys. km,-,1400 ccm, benzyna, 
niebieski, inst. gazowa, blaszak, - 6.500 zl. Legnica, tel. 
076/866-04-42 lub 076/722-06-21 
RENAULT TRAFIĆ, 1989 r., 2100 ccm, diesel, biały, wysoki, 
długi, 3-osobowy, ład. 1,51, stan b. dobry, -10.000 zł. Świdnica, 
tel. 0602/28-44-77
RENAULT TRAFIĆ BUS, 1991/94 r., 2200 ccm, wtrysk, kolor 
kremowy, instalacja gazowa, napęd 4x4, 8-osobowy, oryg. la
kier, stan b. dobry, • 15.000 zl lub zamienię na tańszy. Ścinawa, 
tel. 076/843-60-63, 0603/43-82-66 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 2500 ccm, diesel, biały, zarejestro
wany na 3t>soby * 1200 kg, podwyższony, przedłużony, oszklo
ny, stan b. dobry, - 16.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Le
gnica, tel. 0605/28-37-83
RENAULT TRAFIĆ,. 1993 r., 1700 ccm, benzyna, biały, 6-oso
bowy, inst. gazowa* 15.'000 zł lub zamienię na VW Passata 
kombi diesla, Forda Mondeo kombi diesla, z dopłatą. Polkowi
ce, tel. 076/847-47-53
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 2500 ccm, diesel, biały, 9-osobo- 
wy, nowe opony i akumulator, po przeglądzie, ha białych tabli
cach - 4.000 DEM ♦ cło. Opole, tel. 077/437-54-89 
RENAULT TRAFIĆ, 1997 r., 95 tys. km, 2500 ccm, diesel 9-oso
bowy, - 27,000 zl. Wrocław, teł. 0607/47-83-40 
RENAULT TRAFIĆ, 1998 r., 85 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, 3-osoby + 1 tona, przegroda celna, poduszka pow. kie
rowcy, wspomaganie, centralny zamek, immobiiizer, radio, hak, 
silnik lveco, • 37.000 zł. Głogów, tel. 0605/30-42-10 
RENAULT TRAFIĆ, 1998 r., 57 tys. km, 2500 ccm, diesel, zie
lony, nowy model, 2 osoby * 1 tona, niski, krótki, poduszka po
wietrzna kierowcy, wspomaganie, centralny zamek, nowe opo
ny i akumulator, lakierowane plastiki, mało używany, zadbany, •
39.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-73-63 po godz.20 
ROBUR, 1979 r. kontener, blaszana zabudowa, • 4.000 zl. Sol- 
niki Wielkie, gm. Bierutów, tel. 071/315-59-70 
ROBUR. LD 3001; 1985 r., pomarańczowy, kontener, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, - 2.300 zl. Kaczorów, gm. Bolków, tel. 
075/741-22-69, 0606/78-56-87
ROBUR LD 3001,1988 r., 120 tys. km. 3920 ccm. diesel, po
marańczowy, skrzyniowy, plandeka, stan b. dobry, kola 20 x 750, 
lad. 750 kg, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany i drugi na 
części, izoterma, - 5.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-18-07, 
0604/66-89-63
ROBUR, 1988 r., niebieski, izoterma, stan b. dobry, • 5.000 zł. 
Strzyżew, tel. 062/739-84-22
ROBUR, 1989 r„ diesel zabudowany kontener, blaszak, - 4.000 
zi. Solniki Wielkie, gm. Bierutów, tel. 071/315-59-70 po godz. 20 
ROBUR LD 3001,1989 r., 1400 ccm, diesel, niebieski, - 4.000 
zl. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
ROBUR LD 300,1991 rf, 150 tys. km, diesel, niebieski, konte-, 
ner i kabina zadbana, hak, RO, nowe opony, mały przebieg, 
oryg. lakier, bez wypadku, izoterma (szary metalic), mało eks
ploatowany, stan silnika i blacharki b. dobry, - 4.500 zł. Bobro
wice, tel. 068/391-33-88
ROMAN, 1989 r. ciągnik siodłowy, kabina sypialna, - 20.000 zl 
lub zamienię. Strzałkowo, tel. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 
SCANIA, 1993 r., 700 tys. km, żółty, izoterma, ład. 13.61, wym. 
8.25 x 2.45 m, 3-osobowy, ABS, tachograf, - 90.000 zł. Brzeg; 
teł. 077/411-56-14, 0605/54-47-89 
SCANIA 113,1989 r., 900 tys. km, turbo D, biały, ciągnik siodło
wy, wysoka kabina, na poduszkach, webasto, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, blokada tylnego mostu, stan dobry, - 28.000 
zł. Mysłakowice, tel. 075/643-94-44, 0502/55-70-51 
SCANIA 142, 1982 r., 1400 ccm, 420 KM duża kabina, weba
sto, przystawka mocy, opony 22.5, RO, naczepa Brandys 23.5 
t, plandeka celna, szeroki rozstaw osi, praca (spedycja), - 28.000 
zł (w rozliczeniu może być VW Polo, 1992/93 r., do 12.000 zl). 
Zgorzelec, tel. 075/7-71-35-79
SCANIA 143,1986 r. silnik 1993 r., skrzynia ład. 13.51, podwój
na podnoszona oś tylna, zaczep, spoilery + przyczepa, lad. 11.5 
t, w ciągłej eksploatacji, - 55.000 zl. Leszno, tel. 065/535-05-05, 
0607/28-49-45 •
SEAT INCA SDI, 1997 r, 70 tys. km, 1900 cćm, biały, wspoma
ganie kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, 2-osobowy + 
ład. 600 kg, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 19.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-24-61, 0606/48-30-41 
SEAT INCA, 1998 r., 47 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie w Polsce, wspomaganie kier., RO, centralny 
4amek, alarm ♦ pilot, Mul-T-Lok, • 19.800 zl. Leszno, te l.' 
0609/24-97-78 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem • AG0209 www.autogielda.com.pl)
SEAT TERRA, 1990 r., 1400 ccm, diesel stan dobry, na białych 
tablicach • 1.200 DEM. Oborniki Śląskie, tel. 0503/89-92-39 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 100 tys. km, 1289 ccm, ben
zyna, niebieski, lad. 575 kg, instalacja gazowa, stan b. dobry, •
15.500 zł. Oleśnica, tel. 0601/75-21-15 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 68 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
granatowy, • 18.500 zł. Oława, tel. 0605/55-75-62 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 74 tys. km, 1300 ccm, MPI, 
biały, immobiiizer, RO, stan b. dobry, faktura VAT, - 17:000 zł 
lub zamienię na inny, do 11.000 zł, diesel, osobowy, osobo- 
wo-ciężarowy, Świdnica, tel. 074/851-47-22 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., • 17.000 zł (możl. wyst. fakt. 
VAT). Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
SKODA LIAZ MTS, 1978 r. lad. 8.81, oryg. wywrotka, w ciągłej 
eksploatacji, - 6.200 zł. Prudnik, tel. 077/436-08-74, 
0607/68-52-94
SKODA LIAZ, 1979 r. ciągnik siodłowy, stan b. dobry, • 3.000 
zl. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-00-53, 0604/63-41-52 
SKODA LIAZ MTS 24,1980 r., niebieski, wywrotka, opony bez
dętkowe, zarejestrowany do 01.2002 r., stan dobry, - 7.500 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-06-03 
SKODA UAZ MTS-24,1980 r., niebieski, oryg. wywrotka, pól- 
biegi, nowa pompa wtryskowa, zarejestrowany, - 7.600 zl lub 
zamienię na osobowy albo inne propozycje. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-74-63, 0602/59-35-51 
SKODA LIAZ MTS-24, 1980 r. garażowany 10 t, alum. burty, 
skrzyniowy, stan dobry, • 6.000 zl. Lipinki Łużyckie, tel. 
068/375-20-59
SKODA UAZ MTS-24,1984 r., 11940 ccm wywrotka 3-stronna, 
w ciągłej eksploatacji, - 8.500 żł. Wałbrzych, tel. 074/841-86-89 
SKODA LIAZ, 1985 r., 200 tys. km 320 KM, złożony z nowych 
części, po wypadku w 1993 r., na wzór 150-261, ABS, ATS * 
naczepa HL 8011 z 1980 r., stan b. dobry, - 30.000 zi. Świdnica, 
tel. 074/853-81-82
SKODA LIAZ MTS 24,1987 r., 40 tys. km, 11940 ccm, niebie
ski, wywrotka 3-stronna, po remoncie silnika, koła bezdętkowe, 
dużo nowych części *  części zapasowe, stan b. dobry, • 10.000 
zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/66-31-74

SKODA LIAZ MTS-24 706,1987 r., 35 tys. km, 11900 ccm, nie
bieski, lad. 10 ton, 3-stronny wywrót, póibiegi, po remoncie sIK 
nika I podzespołów, stan opon dobry, ważny przegląd, -11.000 
zł. Ścinawka Dolna, gm. Radków, tel. 074/871-51-78 
SKODA UAZ 110.053,1988 r., 11250 ccm po remoncięjadow1 
ność 8 ton, stan techn. b. dobry, - 12.000 zK Wrocław, tei. 
071/341-92-31
STAR 3W, 1986 r., - 9.000 zi. Żarów, tel. 074/858-01-92 
STAR 1142,4990 r., 1ZJye. km, 6942 ccm, popielaty, II właści
ciel, oplandekowany, spoilery, 2 nowe opony, stan idealny, -
27.000 zł. Jutrosin, tel. 0604/68-88-77
STAR 1142,1994 r., 180 tys. km oplandekowany. Kościan, tei. 
0605/27-50-71
STAR 1142, 1994/95 r., 100 tys. km, czerwony, oryginalny la
kier, stan idealny, do przewozu żywca, • 35.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-36-60, 0601/74-38-19
O STAR 1142,1998 r., 56 tys. km, - 50.000 zł (netto). 

Wolsztyn, tel. 068/384-21-17, 0603/67-26-97 
87021571

STAR 200,1974 r., SW-400, zielony, skrzynia biegów Autosa- 
na, tylny most Stara 200 A, - 5.000 zł. Międzybórz, tel. 
062/785-63-31
STAR 200,1974 r. skrzyniowy, po odbudowie w 1998 r., silnik 
SW-400, wspomaganie kier., kabina pó lakierowaniu, stan b. 
dobry, przegląd do 12. br, - 6.500 zł. Sława, tel. 068/356-68-74, 
0603/66-87-32
STAR 200,1975 r., 6842 ccm, diesel, zielony, furgon, stan do
bry, rejestarcja do 10.01, stan opon b. dobry, wspomaganie, -
4.000 zl. Wrocław, tel. 071/342-92-06
STAR 200,1976 r., diesel ♦ przyczepa D-50, • 4.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-19-82
STAR 200, 1976 r., SW-400 wspomaganie, izoterma, 4 nowe 
opony, zarejestrowany, nie wymaga tachografu, stan dobry, -
4.200 zł. Wrocław, tel. 071/310-62-78, 0607/23-54-94 
STAR 200,1979 r., SW-400, biały, stan dobry, skrzynia ład. o 
wym. 6.00x2.45 m, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-98-45, 
0601/94-54-19
STAR 200,1980 r., 56 tys. km, 6842 ccm, diesel, żółto-zielony, 
długa wywrotka, po remoncie przedniego zawieszenia i skrzyni 
ładunkowej, tylne opony prawie nowe, zużycie przednich 50 %, 
- 6.500 zł. Postulice, gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/857-47-97. 
0501/62-44-93
STAR 200 C, 1980 r., S-359 ciągnik siodłowy, po remoncie (prze
bieg 30 tys. km), wspomaganie kier., *  naczepa o dł. 8 m, wy
wrót na boki, zestaw lub oddzielnie, stan dobry, • 7.800 zł. Lu
bin, tel. 076/847-30-20
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STAR 200 C, 1980 r. ciągnik siodłowy, po remonde, naczepa, -
6.800 zł. Milicz, tel. 0604/66-82-51 
STAR 200 3W, 1981 r., 51 tys. km, 6842 ccm, zielony, wywrot
ka, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 10.2001 r, •
5.500 zi. Wrocław, teł 071/355-37-20, 0501/10-94-21
STAR 200,1982 r, jasnopopielaty, po remoncie silnika, belka 
przednia po regeneracji, stan dobry, - 6.500 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-61-18
STAR 200.1982 r„ pomarańczowy, oryginalna wywrotka, w cią
głej eksploatacji, - 3.000 zł. Legnica, tei. 076/855-02-34 po 
godz. 20
STAR 200 3W, 1982 r., diesel, zielony, oryginalna wywrotka, w 
ciągłej eksploatacji, • 4.500 zł. Legnica, tel. 076/854-09-08, 
076/855-02-34 po godz. 20 .
STAR 200,1983 r. oplandekowany, wspomaganie kierownicy, -
5.500 zł. Byczyna, tel. 077/413-43-10
STAR 200 A, 1983/99 r., SW-400, czerwony, skrzyniowy, ład. 6 
t, po remoncie kapitalnym w 99 r., 2. kabina nowego typu, w 
ciągłej eksploatacji, nowe akumulatory, stan b. dobry - 6.000 zł, 
-i- przyczepa D-633,88 r.. nowe opony, lad. 6 1 - 3.000 zl. Milicz* 
tel. 0607/72-61-09
STAR 200,1984 r., 12 tys. km, S-359, orzechowy, skrzyniowy, 
oplandekowany, po remoncie kapitalnym silnika, wspomaganie, 
tachograf, nowa skrzynia biegów Synchro ♦ przyczepa D-50, 
rejestracja do 08.2001 r, - 11.000 zł. Opole, tel. 077/455-22-43 
STAR 200,1984 r. kontener, - 9.000 zł. Wrocław, tei. 351-00-64 
STAR 200,1984 r., zielony, wywrót na 3 strony, - 4.500 zł. Wał
brzych. tel. 074/847-87-24
STAR 200.1984 r., - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
STAR 200,1986 r. skrzyniowy, ład. 6 t, - 15.000 zł. Kluczbork, 
tel. 077/418-65-22, 0604/48-98-49 
STAR 200, 1986 r., 200 tys. km, 6000 ccm, zielony, izoterma, 
wspomaganie kier., przegjąd do 08.2001 r., drzwi otwierane z 3 
stron, - 6.500 zl. Wrocław, tel. 071/361-18-87 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w Internecie pod numerem • A00419 
www.autogielda.com.pl)
STAR 200 3W, 1986 r., diesel, czerwony, oryginalna wywrotka
3-stronna, • 5.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0601/95-25-99 
STAR 200.1987 r., SW-400, zielony, skrzyniowy, turbo, kabina 
nowego typu na 3 wycieraczki, wspomaganie, nowe wszystkie 
opony, tachometr, dod. hydraulika do wywrotu łącznie z kiprem, 
- 9.000 zl lub zamienię na osobowy, możliwa dopłata., tel. 
075/773-83-08, 0607/10-65-49
STAR 200,1987 r. po remoncie silnika, nowe opony, akumula
tory, zalegalizowany tachograf, - 13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/56-65-70
STAR 200,1987 r., 170 tys. km, zielony, izoteima, stan b. do
bry, • 10.000 zł. Syców, tel. 062/785-17-64 
STAR 200 3W, 1988 r. stan b. dobry, - 13.000 zi. Chełmce, tel. 
062/761-27-11
STAR 200,1988 r., jasnoszary, izoterma, wspomaganie, tacho
graf legalizowany, - 10.000 zł. Krzyż Wlkp., tel. 0607/25-64-07 
STAR 200, 1988 r., zielony, po remoncie kapitalnym silnika, 
wspomaganie kierownicy, w ciągłej eksploatacji, - 8.200 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/841-85-69
STAR 200,1989 r., 70 tys. km, szary, chłodnia, wspomaganie, 
tachograf, nowy rozrusznik, nowe akumulatory, stan dobry •
10.000 zł, dodatkowo nowa pompa wtryskowa do SW-400 typ 
P-26-12 A/1 • 700 zl. Pomianów Dolny, tel. 0604/99-54-30 
STAR 200,1990 r., biało-niebieskł, stan b. dobry, plandeki cel

ne, 10 europalet ♦ przyczepa (8 europalet), - 12.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-10-61
STAR 200, 1991 r, 90 tys. km, 6842 ccm, biały, skrzyniowy, 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 18.000 zl. Królikowice, tel. 
071/311-10-45, 0603/69-03-82
STAR 200 SKŁADAK, 1994 r., 6842 ccm, zielony, wspomaga
nie, skrzynia dl. 5.65 m, szer. 2.2 m, dzielone burty, -  7.000 zl 
lub zamienię na Poloneza Tracka. Chojnów, tel. 076/818-60-42 
po godz..19
STAR 200 L, 1995 r., zielony, ospoilerowany, plandeka celna, 
nowe akumulatory, nowe ogumienie, • 15.000 zl. Kalisz, tel. 
062/760-13-67, 0601/95-24-67
STAR 203 W, 1986 r., szary, wspomaganie kierownicy, blok że
liwny, sprawny, - 10.000 zł. Kruków, gm. Żarów, tel. 
074/858-01-92
STAR 244,1978 r. do przewozu dłużycy + części, • 10.000 zł. 
Rokitnica, tel. 076/878-67-01
STAR 244,1980 r. zestaw do przewozu dłużycy leśnej, silnik 
po remonde, kabina po wymianie w 1998 r., opony b. dobre, 
wał pędny, przedni i  tylny nowy, resory wzmocnione, cały ze
staw gotowy do pracy, - 14.000 zi albo bez osprzętu, sam sa
mochód. Brzeg, teł. 077/411-18-89, 0603/96-06-23 
STAR 266 B, 1976 r., 6230 ccm, diesel, ciemnozielony, dłuży
ca, zestaw so przewozu drewna, eksploatowany na nizinach, w 
dągłej eksploatacji, -17.000 zł lub zamienię ma pojazd aseni
zacyjny. Wrocław, teL 071/342-21 -.28, 352-41-78.
STAR 266,1980 r., zielony, do przewozu dłużycy leśnej, • 12.000 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-24-66 
STAR 266,-1982 r., S-359, ziełony, do przewozu dłużycy, -15.000 
zi. Idzików, tel. 074/813-01-57
STAR 28 A, 1969 r., 4680 ccm, stalowy, skrzyniowy, po remon
de, stan opon b. dobry, nowe akumulatory, stan techn. b. dobry, 
• 2.800 zi. Bielany Wrodawskie, tel. 0600/14-18-31 
STAR 28,1972 r., 6800 ccm, niebieski, skrzyniowy, plandeka, 
radio, wspomaganie kier., hak, nowa kabina Stara 200, rama 
Stara 28, wym.: 450x220x200 cm, • 9.000 zl. Bolesławiec, tel. 
075/735-16-17, 0601/95-68-88 (zdjęda do tej oferty można zo
baczyć w intemede pod numerem - AG0213 www.autogiel- 
da.com.pl)
STAR 28,1972 r., SW-400, zielony, wywrót na 3 strony, dl. 4,5
m, lad. 6 t, skrzynia biegów, most tylny, belka przednia, stan
ogumienia i tech. b. dobry, przegląd do 05.2002 r, - 4.500 zl.
Wałbrzych, tel. 074/848-13-61 po godz. 20
STAR 28 W, 1974 r. wywrotka 3-stronna, po remonde blacharki
i lakierowaniu, nowe akumulatory, przegląd ważny do 09.2001
r, • 2.400 zł. Dobkowice, tel. 071/311-83-94
STAR 28,1975 r., diesel techn. sprawny, 2 nowe akumulatory, •
2.500 zł. Wrocław, tel. 071/367-12-37 do godz. 15
STAR 28 A, 1978 r., niebieski, skrzyniowy, ze stelażem, stan 
dobry, - 1.500 zł łub zamienię na osobowy. Bolesławiec, tel. 
075/732-64-88
STAR 28,1980 r. f  przyczepa, 6 1.. w zestawie, • 5.500 zł. Nysa, 
tel. 0606/63-37-79
STAR 28, 1986 r., czerwony, silnik Leyland, zadbany, opony 
radial, RM, skrzyniowy + izoterma, nowe akumulatory, kabina, 
3 wycieraczki, stan dobry, - 6.000 zł lub zamienię na osobowy 
albo Poloneza Tracka. Szczawno Zdrój, tel. 074/664-28-47 
STAR 28, 1988 r. wywrotka 1-stronna, kabina nowego typu, 
podzespoły Stara 200, zarejestrowany do 05.2002 r, • 9.000 zi. 
Bolesławiec, tel. 0502/84-30-95
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 29,1974 r., diesel skrzyniowy, zarejestrowany, -1.400 zł. 
Miłocice, gm. Jelcz-Laskowice, tei. 071/318-64-26 do godz. 15 
STAR 29,1978 r., SW-400, żółty, skrzyniowy, mało eksploato
wany, - 4.000 zł. Mokrzeszów, tel. 074/850-87-25 
STAR 29,1983 r., 4680 ccm, Leyland, jasnoszary, kabina w b. 
dobrym stanie, .na chodzie’ , skńynia biegów Stara 200, stan 
b. dobry, - 4.000 zl. Kłodzko, tel. 074/873-61-65 
STAR 29 A, 1983 r.. SW-400 wspomaganie, wszystkie podze
społy Stara 200, zarejestrowany, • 4.200 zł lub zamienię na Fia
ta 126p. Wrocław, tel. 373-70-46, 0601/79-78-43 
STAR 742, 1993 r., 80 tys. km aium. burty, oplandekowany, 
nowe: opony, akumulatory, - 23.500 zi lub zamienię na busa 
osobowego. Platerówka, tel. 075/722-16-89, 0604/38-79-27 
STAR 742,1994 r., 95 tys. km, 4680 ccm, TD, biały, skrzyniowy, 
plandeka, burty alum. dzielone, wywrót, stan b. dobry, - 25.000 
zł. Wrocław, teł. 071/354-38-05
STEYR 1490, 1975 r. wywrotka na 3 strony, po remonde, w 
dągłej eksploatacji, ważny przegląd, - 8.000 zi. Gniechówice, 
tel. 071/316-97-60, 0607/74-14-15 
STEYR 1491,1986 r., 11100 ccm, turbo stan dobry, - 26.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-29-60 
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r., benzyna, czerwony, do 
małego remontu, kompletna dokumentacja, zarejestrowany, -
2.600 zl. Wrocław, teł. 0601/78-82-84, 071/348-34-78 
SYRENA R-20, granatowy, .na chodzie*, oplandekowany, niklo
wane dodatki, + dragi samochód na częśd, - 400 zł. Zagrodno, 
teł. 076/877-31-83
TARPAN, 2120 ccm, benzyna sprawny, - 1.000 zł. Oława, tel. 
071/302-70-45, 0607/70-12-91
TARPAN, 1983 r., 41 tys. km, 2120 ccm, zielony, garażowany, 
zadbany, stan b. dobry, I właśddel, - 3.000 zl. Wrodaw, tel. 
0501/86-40-23
TARPAN, 1983 r., 41 tys. km, 2120 ccm, zielony, I właśddel, 
garażowany, stan idealny, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0502/20-37-65 
TARPAN, 1984 r, 2100 ccm blaszak, po remonde blacharki, 
zawieszenia, hamulców, malowaniu, stan b. dobry, - 2.100 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-22-35
TARPAN 239,1987 r., diesel stan b. dobry, -1.500 zl. Nysa, tel. 
0602/83-75-81
TARPAN 239 D, 1990 r. izoterma, - 2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-27-99 wieczorem
TARPAN HONKER, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, 8-oso
bowy, po remoncie kapitalnym blacharki i lakierowaniu, 4x4, po 
remoncie zawieszeń, - 5.900 zł. Wronów k. Góry. tel. 
065/543-54-27
TATRA 138,1981 r. nowy silnik, • 9.000 zi lub zamienię na spy
charkę D5. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-25-37 po godz. 18 
TATRA 148,1980 r., niebieski, wywrotka, napędy sprawne, pói
biegi, + częśd, • 8.500 zl. Czamy Bór, tel. 074/845-04-79- 
TATRA 815,1986 r. wywrót 3-stronny, po odnowie, przegląd do
02.2002 r., w ciągłej eksploatacji, stan opon b. dobry, - 31.000 
zl. Gniechówice, tel. 071/316-97-60, 0607/74-14-15 
TATRA 815 S3 ,1987 r., czerwony, nowe resory tylne, sHownik 
kipra, tachograf, po legalizacji, nowe sprzęgło, - 37.000 zł lub 
zamienię na osobowy albo bus, w tej samej cenie. Wrocław, tel. 
071/363-43-89
TATRA 815 S1, 1988 r., 40 tys. km, 15825 ccm, czerwony, w 
dągłej eksploatacji, stan techn. b. dobry, • 45.000 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-67-53, 0603/92-99-10 
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, ciągnik siodłowy, 
hydraulika, na balonach, • 18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-H
TATRA 815,1993 r., czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, klimaty
zacja, webasto, stan opon dobry, • 32,000 zi + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 0603/71-67-11
TATRA 815-2 S3 ,1991 r. wywrotka, - 57.000 zł. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/818-74-00, 0602/30-50-52 
TOYOTA HIACE BUS. 1987 r., 122 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
czerwony, garażowany, stan dobry, po remonde silnika, -11.000 
zł. Gośdszów, tel. 075/736-75-51 
TOYOTA HIACE, 1992 r., 2400 ccm, diesel ład. 1200 kg, 3-oso- 
bowy, wspomaganie, śtan b. dobry, • 15.500 zl. Oława, tel. 
071/313-95-85
TOYOTA HIACE BUS. 1996 r., 130 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
czerwony, oszklony, - 30.000 zl. Gryfów Śl.. tel. 075/781 -32-39, 
0604/24-27-50
TOYOTA HIACE, 1996/97 r., 80 tys. km, 2400 ccm, diesel ku
piony w salonie, serwisowany, relingi dachowe, welurowa tapi
cerka, hak, zarejestrowany, 8-osobowy, stan techn. b. dobry, -
34.000 z i. ., tel. 076/818-88-16, 0605/67-86-69
TOYOTA UTEACE BUS, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy, 
blaszak, przeznaczony do dągnięda przyczep, stan b. dobry, •
6.500 zł. Wrocław, tel. 343-51-05
TOYOTA LITEACE VAN, 1994 r., 170 tys. km, 2000 ccm. die
sel, szary metalic, 8-osobowy, centralny zamek, serwo, hak, • ‘
21.000 zł. Wrocław, teł. 0501/38-11-84
VOLVO F10,1987 r. z osią pomocniczą, na poduszkach pow., 
stan b. dobry, po remoncie silnika (60 tys. km), • 28.000 zl. Ja
wor. tel. 076/870-63-13, 0605/53-27-42 
VOLVO F12,1980 r., czerwony, dągnik siodłowy, 2-osiowy, duża 
kabina, webasto, stan ogólny dobry, zwolniony z VAT-u, -16.500 
zł. Wrocław, tel. 071/357-03-52, 0601/71-51-65

VOLVO F12, 1984 r., 360 kM, czerwony, dągnik siodłowy, kli
matyzacja, stan b. dobry, faktura VAT, • 18.000 zł. Strzelce Opol
skie, tel. 077/461-00-53, 0604/63-41-52 ------ *'
VOLVO F12, 1986 r. turbo, granatowy metalic, duża kabina, 
hydraulika, klimatyzacja, komplet spóilerów, stan dobry, • 23.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-10-43, 0605/85-58-50 
VOLVO F7 ,1974 r., 6730 ccm, 8080 izoterma, winda załadow
cza, ład. 9 t, skrzynia dl. 7 m, - 4.000 zl lub raty. Świebodzin, tel. 
0605/53-77-11 po godz.19
VOLVO FH12,1994 r., niebieski, dągnik siodłowy, na podusz
kach, klimatyzacja, Webasto, elektryka, stan b. dobry, - 72.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
VOLVO FL608,1996 r. plandeka, spanie, dł. 6.2 m, resor, lad. 3 
t, nie eksploatowany w kraju, • 56.000 zł + VAT. Starogard Gdań
ski, tel. 058/562-55-06, 0604/95-96-83 
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 (1.51), 
kabina sypialna, webasto, zawieszenie tylne na poduszkach, 
ABS, certyfikat EUR-1, certyfikat L (na Austrię), kupiony w Vo- 
lvo, serwisowany - 85.000 zł + VAT , przyczepa Tandem, na 
poduszkach, ABS, 1998 r., 170 tys.km., masa 4.31, ład. 8.7t.,’ 
kontener Kleubau, winda • 42.000 zł + VAT, ul. Sikorskiego 48, 
PHU .EFEKT*, tel. 076/842-61-02 Lubin, 0601/44-96-78 (zdję
da do tej oferty można zobaczyć w intemede pod numerem - 
AC0218 www.autogielda.com.plj 
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, pomarańczowy, spraw
ny, .ogórek*, - 2.200 zł. Wrocław, teł. 0606/18-61-57 
VW CADDY, 1996 r., 135 tys. km, 1400 ccm, biały, centralny 
zamek, RO, • 17.000 zi. Poznań, tel. 0601/76-79-53 
O  VW CADDY, 1997 r., 84 tys. km, 1400 ccm, ben

zyna, czerwony, wspomaganie kier., blaszak, -
19.000 zł., tel. 074/853-50-12, 0602/10-44-51 

' 01029031
VW CADDY, 1997 r., 113 tyś. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, inst. 
gazowa, sprowadzony w całośd, bez wypadku, garażowany, 
bliźniacze koła, wspomaganie, immobiiizer, alum. felgi, RM, 
nowe opony i amortyzatory, zadbany, stan b. dobry, • 18.500 zł 
(możl. wyst. fakt. VAT). Strzelin, teL 0603/39-78-04 
VW CADDY, 1997/98 r., 1900 ccm, SDI, biały, wspomaganie 
kier., immobiiizer, blaszak, stan idealny, • 19.500 zł. Legnica, 
tel. 076/850-20-03, 0608/32-28-52 
VW CADDY, 1998 r., 1900 ccm, TDi, biały, wspomaganie, cen
tralny zamek, el. otw. szyby, - 24.000 zł. Poniec, tei. 
065/573-13-63
0  VW CADDY, 1998 r., 1900 ccm, SDI blaszak, •

22.900 zł., tel. 065/526-75-10, 0605/09-42-13 
01028551

VW CADDY, 1999 r., 230 tys. km, 1400 ccm, biały, stan idealny,
• 28.000 zł. Piaski, woj. leszczyńskie, tei. 0601/73-92-95 
VW CADDY, 1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 2-oso
bowy, - 27.000 zi lub zamienię na tańszy. Piaski, woj. leszczyń
skie, tel. 0601/73-92-95
VW LT 28,1979 r., 2400 ccm, diesel, zielony, blaszak, oszklo
ny, po remonde blacharki, techn. sprawny, w ciągłej eksploata
cji, I rejestracja 12.1989 r, - 5.000 zi. Nadoliće Wielkie, tel. 
071/781-63-36
VW LT 28.1979 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, blaszak, bliź
niacze kola, niski, nowe opony, do lakierowania, techn. spraw
ny, - 4.500 zł. Świebodzice, tel. 0603/07-54-12 
VW LT 28,1980 r., 2400 ccm, diesel niski, przedłużony, po re
monde silnika i zawieszenia przedniego, ważny przegląd (do 
2002 r.), - 4.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/45-33-20 
VW LT 28, 1980 r.. 2000 ccm, zielony, po remonde, skrzynio
wy, dl. 3.8 m, szer. 2 m, wys. 2.2 m, plandeka, owiewka, nowy 
akumulator, przegląd do 03.2002 r., na prawo jazdy .B*, • 6.500 
zł. Kraszów, gm. Międzybórz, tel. 0609/53-42-88,0503/38-28-78 
VW LT 28, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa, 
stan dobry, - 4.500 zł. Szczodre, woj. wrodawskie, tei. 
0502/03-40-61
VW LT 28,1988 r., 230 tys. km, 2400 ccm, diesel, żółto-biały, 
podwyższony, przedłużony, oszklona przegroda, 5-biegowy, 
sprowadzony z Niemiec, z kpi. dokumentacją, - 14.000 zi lub 
zamienię na osobowy. Kępno, tel. 0603/09-70-66 
VW LT 28,1992 r., 92 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, przed
łużony, podwyższony, 3-osobowy, 5-biegowy, RM, alarm, blo
kada zapłonu, po remonde zawieszenia, pompa wtryskowa, stan 
b. dobry, - 19.700 zl. Jelenia Góra, tel. 075/714-14-71, 
0603/74-72-86
VW LT 28, 1992 r., 164 tys. km, 2400 ccm, diesel, piaskowy, 
maksi, stan b. dobry; wspomaganie, hak, 3-miejscowy. -19.500 
zł. Milicz, tel. 071/384-19-32
VW LT 28,1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, długi, 
wysoki, stan techn. b. dobry, 5-biegowy, wspomaganie, RO + 
głośniki w drzwiach, - 19.500 zl lub zamienię na VW Transpor
tera. Wrocław, tel. 071/328-88-13, 0605/34-61-20 
VW LT 28,1993 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, maxi, 
wspomaganie, radio, hak, 3-osobowy, przegroda celna, blaszak, 
podwyższony, przedłużony, nowe opony, z kpi. dokumentacją, 
stan b. dobry, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0605/22-85-55 
VW LT 28,1993 r.,2400 ccm, diesel, biały, podwyższony, przed
łużony, hak, wspomaganie, z kpł. dokumentacją, • 16.900 zł. 
Wrocław, tei. 0605/93-06-69
VW LT 28.1995 r., 2400 ccm, turbo D, biały, nie eksploatowany 
w kraju od dwóch tygodni, podwójna kabina ze skrzynią zała
dowczą *  7 osób + 1000 kg, stan b. dobry, - 26.000 zi *  VAT. 
Chojnów, tel. 0606/78-08-04
VW LT 28.1998 r., 45 tys. km, 2500 ccm, SDI, pomarańczowy, 
podwójna kabina, skrzynia * plandeka, stan b. dobry nowy typ, 
faktura VAT, - 53.000 zl. Prochowice, tel. 076/858-41-58 
VW LT 28 BUS. 1998 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, śred-̂  
nio długi, maks. wysoki, centralny zamek, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, - 50.000 zł. Rydzyna, 
tel. 0601/76-47-27
VW LT 31 FURGON. 1988 r., 280 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
bordowy, podwyższony, po remonde blacharki, po lakierowa
niu, po wymianie wielu częśd, stan techn. b. dobry, zarejestro
wany do 02.2002 r, - 14.500 zł. Długołęka, tel. 071/315-28-54 
VW LT 31, 1994 t., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebieski, 
skrzyniowy, skrzynia o dl. 3.10 m, kabina 3-osobowa, hak, ład. 
1400 kg, serwisowany sprowadzony w 2000 r., I właściciel, stan 
idealny 21.000 żł + VAT. Bielawa, tel. 074/833-86-01 
VW LT 35,1978 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, kabina 5-osobo- 
wa, skrzynia ład. oplandekowana, po remonde silnika, • 3.000 
zł. Góra, teł.’ 065/543-34-18
VW LT 35,1988 r., 250 tys. km, 2400 ccm, diesel podwyższony, 
przedłużony, hak, RO, 5-biegowy, stan dobry, - 12.750 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
VW LT 35,1990 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel podwójna kabi
na, 6-osobowy, bliźniacze koła, skrzyniowy, stan idealny • 7.000 
DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
VW LT 35 D, 1994 r., 144 tys. km, 2400 ccm, TDi, zielony, po
dwójna kabina + skrzynia lad., wspomaganie, 6-osobowy, lad. 
1.490 kg, - 32.000 zl. Ostrzeszów, tel. 062/730-48-87 
VW LT 35.1997 r.. 2500 ccm, TDi, biały, przedłużony, podwyż
szony, ład. 1400 kg, poduszka pow., ABS, EDS, centralny za
mek, hak, sprowadzony w kwietniu 2001 r., bez wypadku, nowy 
silnik (120 tys. km), faktura VAT, cena 38.000 zi netto lub 43.000 
zł bez rachunku. Wrocław, teł. 0602/15-51-03 
VW LT 35.1998 r.. 89 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, maks. długi
1 wysoki, wspomaganie, ABS, ASD, tekstolitowa podłoga, do
datkowy stopień z tylu, - 55.000 zł. Oława, tel. 071/313-38-80, 
0601/53-99-68
VW LT 45,1993 r., 198 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, skrzy
niowy, oplandekowany, na kat. B prawa jazdy, stan idealny, -
29.000 zi (netto + VAT od faktury), (możliwe raty przez komis). 
Dzierżoniów, tel. 0604/50-67-17 
VW LT 46,1998 r., 55 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, blaszak, 
przedłużony, podwyższony, tachometr, bliźniacze kota. lad. 2.5 
t, książka serwisowa, do sprowadzenia z Niemiec, • 50.000 zł. 
Legnica, tel. 0605/03-39-81
VW LT 55,1995 r., 144 tys. km, 2400 ccm, TDi, biały, skrzynio
wy, oplandekowany, winda hydaraliczna (1000 kg), na kat. B 
prawa jazdy, stan idealny, kompletna dokumentaqa, sprowa
dzony w całośd, bez wypadku, • 49.000 zi (brutto), (możliwość 
leasingu lub rat). Dzierżoniów, tel. 0604/50-67-17 
VW MULTIVAN, 1996 r., 112 tys. km. 2500 ccm, TDI, zielony 
metalic, sprowadzony w całośd, oryg. lakier, bez wypadku, I 
właśddel, książka serwisowa, wspomaganie, 2 poduszki pow., 
ABS, klimatyzacja, katalizator, stoHk, łóżko, demne szyby, 7-oso- 
bowy, • 85.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tei. 0602/45-34-55 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, stan 
dobry, podwyższony, w dągłej eksploatacji, - 4.000 zi. Głucho
łazy, tel. 077/435-19-40, 077/435-64-03 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, diesel, biały, oszklo
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PIERŚCIENIE TŁOKOWE
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH 

i CIĘŻAROWYCH iduży wybór
opooso23Wrocław, ul. Słowiańska 8, tel. 322-17-22

ny. 7-osobowy, zarej j i a  7 osób + 910 kg, hak - 7.500 zl. Jele
niaGóra. teL. 075/717-46-39, 0606/17-16-46 
VW TRANSPORTER T2, 1960 r., 1600 ccm,' diesel, niebieski, 
stan b. dobry, bez rdzy, kierów- od .T-4̂  metalizowane szyby,, 
alum. felgi, el. otw. szyby, nadkola, konsekracja, atrakc. wy
gląd, 4 światła i 4 halogeny - 7.500 zl. Leszno, tel. 0605/21 -36-6& 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, biały, silnik 
chłodzony cieczą, blaszak, na białych tablicach -1.100 OEM. 
Modła, tel. 0604/91-37-08
VW TRANSPORTER, 1980 r., 2000 ccm, czerwony, oszklony, 
podłoga aluminiowa, silnik do regulacji, lakier do poprawek, stan 
dobry, - 3.500 zł. Nysa, tel. 0602/29-59-20 
VW TRANSPORTER, 1980 r.» -1600 ccm po wymianie hamulce, 
nowy akumulator, stan dobry, - 5.800 zł lub zamienię na inny w 
tej cenie. Słedłęcin, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/16-64-27 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1657 ccm, niebieski, 6-osobowy 
lub lad. 800 kg, po remoncie silnika, inst. gazowa, stan b. do
bry, • 5.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-68-27 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
8-osobowy, błacharka do małych poprawek, w ciągłej eksplo
atacji, brak przeglądu, hak, • 4.200 zł. Żórawina, tel. 
071/316-52-49 po godz. 20, 0604/73-09-18'
VW TRANSPORTER. 1981 r., 2000 ccm maks. podwyższony, 
nowe opony, - 4.900 zł lub zamienię. Legnica, teł. 0604/05-94-52 
VW TRANSPORTER BUS, 1981 r., 1600 ccm, biały, oszklony, 7 
osób + 500 kg, pełna dokumentacja, • 5.100 zł. Sobótka, iel. 
071/390-35-10
VW TRANSPORTER 251, 1981 r., 2000 ccm, boxer. brązowy, 
stan techniczny dobry, blacharki b. dobry, • 4.300 zl. Wrocław, 
tel. 071/322-25-28. 0605/25-35-03 
VW TRANSPORTER T2.245-, 1982 r.. 1600 ccm. diesel, brązo
wy, kabina 3-osobowa, skrzyniowy, lad. 1 tona, stan b. dobry, -
7.300 zl. Lubań, tel. 0604/30-29-24 
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
blaszak, 3-osobowy, przegroda, radio, zadbany, ważny prze
gląd, w ciągłej eksploatacji, • 4.300 zł lub zamienię na inny. 
Wołów, tel. 071/389-48-06
VW TRANSPORTER T4,1982 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, 
centralny zamek, alarm, 7-osobowy, oszklony, ciemne szyby, 
zadbany, stan b. dobry, • 22.900 zł lub zamienię na tańszy, oso
bowy. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW TRANSPORTER T2 ,1982 r,. 1600 ccm, diesel, wrzosowy, 
oszklony, 9 miejsc lub 900 kh, stan b. dobry, - 8.500 zł lub za
mienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-77*50 po godz. 16 
VW TRANSPORTER T2,1982/92 r.. 1600 ccm, boxer, granato
wy, 3-osobowy, blaszak, po remoncie silnika (rachunki) + 2 sil
niki na części, stan techń. i blacharki dobry, kompletna doku
mentacja, - 4.500 zł lub zamienię na osobowy, najchętniej die
sel, do 1600 ccm. Namysłów, tel. 077/410-31-62 
VW TRANSPORTER, 1983 r., 135 tys. km, 1888 ccm. poma
rańczowy, blaszak, przegroda, 3-osobowy, 4-biegowy, chłodzo- ■ 
ny cieczą, silnik po remoncie, stan bardzo dobry. - 8.000 zl. 
Kłodzko, teł. 074/867-16-97
VW TRANSPORTER, 1984 r.. 170 tys. km J600 ccm, diesel, 
popielaty, blaszak, stan b. dobry, - 7.600 zl. Nowa Sól, tel. 
068/356-42-28
VW TRANSPORTER. 1984 r., 1900 ccm, benzyna, biały, - 6.500 
zł. Pęgów, tel. 071/310-74-35
VW TRANSPORTER T2, 1985 r., 1600 ccm, diesel, pomarań
czowy, 6 miejsc, ład. 1 1, stan dobry, -10.500 zl lub zamienię na 
osobowy. Góra, tel. 065/543-40-90 
VW TRANSPORTER T2, 1986 r., 1600 ccm, ciemnozielony. 9 
miejsc, oszklony, zadbany, RO, webasto, hak, - 11.900 zl. Lu
bin, tel. 076/749-68-79 po godz. 21 
VW TRANSPORTER, 1986 r., 1600.ccm, turbo O, biały, oszklo
ny, 5-osobowy ♦ 900 kg lub z dodatkowym siedzeniem max. 9 
osób, hak, nowe turbo, - 11.000 zl lub zamienię na osobowy, 
tylko diesel, poj. do 2400 ccm. Bogatynia, tel. 0501/46-75-66 
VW TRANSPORTER T2,1987 r. zarejestrowany na 9-osób, po 
remoncie kapitalnym, stan b. dobry, • 11.500 zł. Legnica, tel. 
076/721-55-93, 0600/34-26-10
VW TRANSPORTER T 2 ,1987 r., 190 tys. km, 1600 ccm, die
sel, żółty, blaszak, 3-osobowy, ład. 900 kg, po remoncie silnika, 
hak, RO, stan dobry, - 7.500 zł. Jarnołtówek, gm. Głuchołazy, 
teł. 077/439-76-63, 077/436-10-71 
VW TRANSPORTER, 1987 r., 64 tys. km, 1600 ccm, TD, wi
śniowy, szyberdach, oszklony, alarm, 5 biegowy, podwójne 
ogrzewanie, • 12.500 zł lub zamienię na kombi, diesel lub do
stawczy. Legnica, tel: 076/855-23-64 
VW TRANSPORTER, 1987 r., 122 tys. km, 1700 ccm. diesel, 
beżowy, alarm, oryg. lakier, w kraju 6 miesięcy, RO, stan silnika 
i blacharki b. dobry, -12.300 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-14-55. 
0604/47-23-52
VW TRANSPORTER T2 .1990 r.. 230 tys. km, 1600 ccm, die
sel, pomarańczowy, alarm, komplet kół z oponami zimowymi, 
hak oryginalny, stan techniczny b. dobry, • 10.000 zł. Białystok, 
tel. 0604/75-51-17
VW TRANSPORTER T3.1990 r. 1900 ccm, benzyna, biały, bla
szak, stan b. dobry, na białych tablicach, • 3.200 zl. Bolesła
wiec, ter. 0604/31-95*85
VW TRANSPORTER T4, 1990/91 r., 119 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, bordowy, nowe opony, - 27.000 zl. Oława, tel. 
071/313-02-16
VW TRANSPORTER BUS, 1990/97 r., 130 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, alarm + pilot, RM, ciemne szyby, nowe amortyza
tory, 7-osobowy, stan b. dobry, • 23.300 zł. Wrocław, tel. 
071/351-13-98. 357-95-65
VW TRANSPORTER T4,1991 r.. 2000 ccm, benzyna, zielony, 
wspomaganie, hak, oszklony, 9-osobowy, szyby przyciemnia
ne, - 20.500 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0605/40-26-64 
VW TRANSPORTER CARAVELLET4,1991 r., 192 tys. km. 1900 
ccm, diesel, piaskowy, RO, el. otw. szyby i reg. lusterka, dem
ne szyby, nowe przednie amortyzatory, pasek rozrządu (od 5 
tys. km), nowe opony, alum. felgi, centralny zamek, alarm, -
26.000 zl. Wojdeszów, woj. jeleniogórskie, tel. 075/751-17-62 
po godz. 19, 0601/57-26-84 (zdjęda do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • AE0052 www.autogiel- 
da.com.pl)
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm, diesel, biały, 3-oso
bowy, blaszak, I właściciel, wspomaganie, hak, serwisowany, 
sprowadzony w całości w 1992 r., stan dobry, nowy akumulator,
- 21.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-54-76 wieczorem, 
0604/19-61-72
VW TRANSPORTER T4 ,1991 r., 220 tys. km, 2400 ccm, die
sel, pomarańczowy, blaszak, z szybą w tylnej klapie, sprowa
dzony w całości, 6-osobowy, 5-biegowy, białe kierunkowskazy, 
nowy akumulator, oddęde zapłonu, stan b. dobry, • 22.500 zł. 
Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-78-21, 
0601/89-27-09
VW TRANSPORTER T4 ,1991 r., 202 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, 9-osobowy, serwo, oryg. hak, el. reguł, reflektory, RM, 
stan dobry, • 22.500 zł lub zamienię na uszkodzony. Kępno, tel. 
062/782-28-86
VW TRANSPORTER T4 ,1991 r., 140 tys. km, 2400 ccm,.die- 
sel, biały, dodatkowe opony, nowy akumulator, sprowadzony w 
całości, pełna dokumentacja, 8-osobowy, zadbany, stan dobry,
• 26.500 zł. Nysa, tel. 077/433-66-57 
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1991 r„ 2500 ccm, ben
zyna sprowadzony w roku 2001, stan b. dobry, • 22.000 zł. Oła
wa, tel. 0607/23-81-65
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 cćm, diesel, biały, wspo
maganie kierownicy, welurowe siedzenia (8+1), webasto, hak, 
sprowadzony w całości, udokumentowane pochodzenie, - 
23.000^1. Opole. teł. 077/474-31-67 
VW TRANSPORTER T4 .1991 r..'230 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, czerwony, inst. gazowa, oszklony w całośd, demne szy
by, szyberdach, fotele lotnicze, 8-osobowy, 2 kpi. kół, zbiornik 
na gaz toroidalny (pod podwoziem), zadbany, użytkowany tylko 
przywatnie, • 22.000 zl lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0603/98-30-22
VW TRANSPORTER T4, 1991 r.. 180 tys. km, 2000 ccm, wi
śniowy, wspomaganie, radio, 8-osobowy, bez wypadku, oszklo
ny, • 18.900 zł. Wilkowyja, woj. kaliskie, tel. 0601/57-35-88 
VW TRANSPORTER, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, demnonie- 
bieski, CARAVELLE, oryg., bez wypadku, alarm, wspomaganie 
kier., hak, 7-osobowy, - 19.500 zl. Wrocław, tel. 071/368-73-44, 
0604/37-20-20
VW TRANSPORTER T4, BUS, 1991 r„ 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, turkusowy, inst. gazowa, 7-osobowy, 6tan b. dobry, -
22.900 zł, Wrocław, tel. 387-13-75. 0606/77-92-47 
YW TRANSPORTER BUS T4,1992 r., 2400 ccm, diesel, turku
sowy, 8-osobowy, b. ładne alum. felgi, orurowany przód, radio, 
b. atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, zadbany, - 30.500 zł. Wro
daw. tel. 071/349-27-83. 0601/55-26-69 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1992 r.. 160 tys. km, 2400 
ccm, diesel, czerwony, rozkł. kanapa, stolik, hak, lodówka, el. reg.

lusterka, ciemne szyby, odsuwane szyby tylne, RO, zadbany, 
garażowany, - 32.000 zł. Henryków, gmv Ząbkowice Śl.. teł.. 
074/810*56*$' •. .. T C  £ 2  { "
VW TRANSPORTER T4,1992 r„ 190 tys. km? « 0 ( L ® d W » &  
biały, w kraju od tygodnia, Wspomaganie kierownicy, webasto,' 
radio, 9 miejsc, hak, pełna dokumentacja, stan idealny, - 24.800 
zl. Kłodzko, tel. 074786V12-06, 0601/55-26-06 : * -
VW TRANSPORTER T4 CARAUELLE.1992^ 207 tys. km. 2400 . 
ccm, diesel, jasnokawowy, wspomaljarrie-kier., Kair,"centralny 
zamek, alarm, 9 miejsc, tapicerka z materiału, 2 ogrzewania, ałum.. 
felgi, el. reguł, reflektory, reguł, pasy, bez wypadku, w kraju od 
pół roku, zderzaki I lusterka w kolorze nadwozia, demne szyby, -
29.000 zl. Legnica, tel. 0607/16-10-88 
YW TRANSPORTER T4,1992 r., 260 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, 9 miejsc, - 22.000 zh Nowa Sól, tel. 068/387-71-54, 
0601/16-13-66
VW TRANSPORTER T4,1992 r„ 200 tys. km, 1900 ćcm, diesel, 
biały, 8-osobowy, - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/872-41-08 
VW TRANSPORTER, 1992 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, 7-oso
bowy, oszklony, demne szyby, centralny zamek, alarm, zadbany, 
stan b. dobry, - 22.900 zl lub zamienię na tańszy, osobowy. Wo
łów. tel. 071/389-48-06
VW TRANSPORTER T4.1992 r.. 240 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
czerwony, oszklony, przyciemniane szyby, 5-osobowy, ABS, wspo
maganie kierownicy, hak, halogeny, tylne drzwi otwiśrane na boki, 
mata gumowa na podłodze, zadbany, - 27.000 zl lub zamienię na 
nowyszyT4. Ziębice, tel. 074/816-11-60, 0604/44-94-80 j 
VW TRANSPORTER T4,1992/93 r„ 182 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, oryg. RM, oszklony do połowy, przedłużony, zadbany, 
tylne drzwi dzielone, książka serwisowa, nowe opony, odony w 
całośd, - 23.800 zł lub zamienię. Stizegom, tel. 074/855-72-23, 
0609/46-42-65
VW TRANSPORTER, 1993 r., 165 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, wspomaganie, centralny zamek, alarm + pilot, 8-osobowy, 
ogrzewanie, demne szyby, książka serwisowa, w kraju od 6 mie
sięcy, i właściciel, bez wypadku, stan idealny, • 29.500 zl. Lubin, 
tel. 076/749-06-40, 0503/79-77-11 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1993 r., 180 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, niebieski, bez wypadku, el. reguł, reflektory, wspomaga
nie, 8-osobowy, oszklony, sprowadzony w całośd, kompletna 
dokumentacja, stan b. dobry, • 27.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-39-49
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
kolor stalowy, 6-osobowy + ład. 800 kg, • 24.500 zl. Czamy Bór, 
tel. 074/845-08-65
VW TRANSPORTER BUS, 1993 r., 2400 ccm, diesel, biały, przed
łużony, ABS, stan dobry, na białych tablicach • 8.800 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/775-58-22
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 142 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
bialo-szary, sprowadzony w całośd, kompletna dokumentacja, 
zarejestrowany na 7 osób, pełne wyposażenie bez skóry i klima
tyzacji, - 36.000 zl lub zamienię. Zgorzelec, tel. 0601/86-08-24 
VW TRANSPORTER BUS, 1993/94 r„ 84 tys. km, 1900 ccm. tur* 
bo D. zielony, bez wypadku, w kraju 3 dni, CARAVELLE, 9-oso- 
bowy, I właśddeł, serwisowany, stan techn. idealny, - 33.800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-15-10
VW TRANSPORTER MULTIVAN T4 BUS. 1994 r.. 148 tys. km. 
2400 ccm, diesel, zielony metalic, RO, 5-biegowy, blaszak, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. reg. lusterka, alarm, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, sprowadzony z Niemiec, nie eksploato
wany w kraju, rozkł. kanapa, lodówka, 6-osobowy, stolik, haloge
ny, bagażnik na rower + czarne folie, • 45.000 zł. Lubań, tel. 
075/722-44-02, 075/722-19-44 (zdjęda do tej oferty można zo
baczyć w intemede pod numerem • AG0204 www.autogiel- 
da.com.pl)
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE. 1994 r.. 191 tys. km. 2500 
ccm, benzyna + gaz, biały, 9-osobowy, przedłużony, syncro, ABS,
• 30.000 zl. Nowa Ruda, tel. 0602/15-21-04 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • A00508 www.auto- 
gielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 198 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
pomarańczowy, stan b. dobry, oszklony, z siedzeniami, wspoma
ganie, radio, alarm, centralny zamek, • 27.000 zł. Strzelin, tel. 
071/393-06-15, 0604/49-17-85
VW TRANSPORTER T4,1994 r.. 170 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, podwójna kabina, + skrzynia o ład. 900 kg, wspomaganie 
kier., RO, hak, • 23.800 zł. Góra, tel. 065/543-49-67, 
0601/05-81-90
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 148 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
zielony, MULTIVAN, 6-osobowy, lodówka, obracany fotel, podło
kietniki, alarm, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i 
szyberdach, halogeny, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, -
42.500 zl (zwdnienie z opłaty skarb.). Lubań, tel. 075/722-44-02, 
0608/25-36-94 #
VW TRANSPORTER T4,1994 r„ 147 tys. km, 1900 ccm,turbo*D, 
biały, wspomaganie kier., hak, webasto, przedłużony, oszklony, 4 
siedzenia (2+2), zarejestrowany na 9 osób, bez wypadku, książ
ka serwisowa, zadbany, po przeglądzie, w kraju od tygodnia, •
30.500 zl. Polanica Zdrój, tel. 0606/85-75-72
VW TRANSPORTER, 1994 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebrny metalic, nie eksploatowany, raty, leasing, cena 25.500 zł 
netto. Świdnica, tel. 074/853-36-01, 0601/79-66-78 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 266 tys. km. 2400 ccm. diesel, 
biały, zadbany, tachometr, blaszak, przegroda celna, otwierane 
na boki drzwi tylne, dodatk. lotka i światła obrysowe, sprowadzo
ny 8 mies. temu, kompletna dokumentacja, • 26.500 zl. Świdnica, 
tel. 074/856-86-15, 0607/54-54-50 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 134 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
granatowy, blaszak, 3-osobowy, krótki, przegroda celna, tylna 
szyba ogrzewana, z wycieraczką, RM Alpha, sprowadzony w ca
łośd, bez wypadku, stan b. dobry, - 28.500 zl. Świdnica, tel. 
074/851-34-56, 0606/62-34-20
VW TRANSPORTER T4, 1995 r.. 2400 ccm, diesel, biały, nie 
eksploatowany w kraju, stan b. dobry, po remonde silnika w Niem
czech, podwójna kabina, z pałą 6 osób ♦ 1000 kg, • 27.500 zl + 
VAT. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
VW TRANSPORTER T4,1995 r.. 190 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 8-osobowy, pełne wyposażenie, zadbany, • 32.600 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 0605/60-72-60 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
szary, oszklony do połowy, wspomaganie kier., RO, książka ser
wisowa, - 27.500 zł. Legnica, tei. 076/856-35-11 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 132 tys. km, 2371 ccm, diesel, 
biały, zadbany, oszklony, 9-osobowy, bez wypadku, w kraju od 4 
lat, I właściciel, mało eksploatowany, stan opon b. dobry * drugi 
komplet w zapasie, - 32.000 zl. Lubawka, tel. 075/741-11-20 . 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2400 ccm, diesel, biały, długi, 
blaszak, 3 miejsca, RO, śdanka grodziowa, ekonomiczny, stan 
b. dobry, - 27.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-23-41,0502/61-46-70 
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 92 tys. km, biały, blaszak, ścia
na grodziowa, • 34.000 zł. Wałbrzych, tel. 0602/50-33-20, 
074/840-04-08
VW TRANSPORTER T4,1996 r. 116 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
biały, I właściciel, stan b. dobry, wspomaganie, garażowany, drzwi 
z tyłu, - 34.300 zl. Wrodaw, tel. 071/396-50-93, 0608/43-58-66 
VW TRANSPORTER T4,1996 r.. 153 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, przedłużony, RM, bez wypadku, wspomaganie, stan b. do
bry, kpi. dokumentacja, - 29.900 zł (możl. wyst. fakt. VAT) lub 
zamienię. Bralin, tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
VW TRANSPORTER T5,1996 r., 78 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor groszkowy metalic, CARAVELLE, 7-osobowy, centralny za
mek, ABS, wspomaganie, radio, 2 poduszki powietrzne, el. reg. 
lusterka, - 45.000 zł. Legnica, tel. 076/856-35-11 
VW TRANSPORTER, 1996 r., 145 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie, 9-osobowy, • 38.000 zl. Osieczna, tel. 
065/535-01-25, 0607/10-00-35
VW TRANSPORTER, 1996 r., 110 tys. km, 2400. ccm, diesel, bia
ły, 3-osobowy, blaszak, drzwi otwierane na boki, - 34,000 zl łub 
zamienię. Wrodaw, tel. 0603/86-11-66 
VW TRANSPORTER T4 MIX, 1996 r., 160 tys. km, 1900 ccm, 
TD, niebieski, krata, kupiony w salonie w Polsce, - 34.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-77-17, 0601/14-46-53 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1997 r„ czerwony, nowy mo
del (T5), pełne wyposażenie dodatkowe, - 63.000 zł. Nowe Mia
steczko, tel. 0608/87-43-40
VWTRANSPORTER CĄRAVELLET5,1997 w  150 tys. km, bor
dowy metalic, 8-osobowy, klimatronik, welur, el. otw. szyby, dem-. 
ne szyby, dywany, alum. felgi, • 65.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/50-33-20, 074/840-04-08
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, 8-osobowy, centralny zamek, szyberdach, • 30.000 zl. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-32-39. 0604/24-27-50 .
VW TRANSPORTER T4 FURGON, 1997 r, 124 tys. km, 1900 
eon, turbo D, biały, bez wypadku, blaszak, skrzynia lad. obita 
blachą, niożl. rejestracji na izotermę, RO, poduszka pow., cen
tralny zamek, Immobilizer, el. reguł, reflektory, reguł, pasy, ścian
ka grodziowa, 3-osobowy, alarm, bez wypadku, sprowadzony z

Niemiec, i właściciel,. - 38.000 zl-Kainienna Góra, teł.. 
075/744-38-69, 0605/34-30-42 Z  '
VW TRANSP0FWEHTS, 1997 r„ 83 IjS. Km, 2S00 ćcm, TDI, czsr-‘  

.wony, CAR/w ILLEj wspomaganie, ABS, centralny zamek, el. otw.,’ 
Szyby, 2-podusźki powietrzne, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
el. reg. lusterka, bez wypadku, stan b. dobry, • 48.000 zl. Lubin, 
tel. 0605/69-16-02**-  ̂ fv
VW TRANSPORTER,. 1997 r, 1900 ccm, diesel, biały, blaszak, 
rej. na 3 osoby * 850 kg, wspomaganie kierownicy, stan b. dobry, 
tektura VAT, • 26.700 zł + VAT. Wrodaw,4el. 071/373-74-27,- 
0601/57-76-68' '
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1997 r., 1900 ccm, turbo^' 
2 szyberdachy, serwo, centralny zamek, alarm, RO, stolik, kana
pa rozkładana, spoiler dachowy + światło stbpu, bez wypadku,.
8-ósobowy, Immobilizer, - 48.000 zl. Zielona Góra, tel: 
068/383-52-42 po godz. 21
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r.. 67 iys. km, 2500 ccm, TDi,/ 
biały, wspomaganie, centralny zamek, tempomat, hak, RM, -
40.000 zł. Leszno, tel. 065/529-05*51
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r;, 130 t/s. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, immobilizer, wspomaganie, 9-osobowy, atrakc. wy
gląd, zadbany, i właściciel, • 41.500 zl. Opole, tel. 077/469-50-28, 
0606/27-38-62
O VW T4,1998 r., 2400 ccm, diesel chłodnia, przed

łużony, • 33.900 zł., tel. 065/526-75-10, 
0̂605/09-42-13 01028561

O  VW T4,1998 r. oszklony, bez wypadku • 9.000 DEM 
♦ cło. Wrocław, tel. 0501/44-86-13 - 02023111 

VW TRANSPORTER T4,1998 r„ 40 tys. km, 1900 ccm, tuibo D, 
granatowy, blaszak, wspomaganie, radio, immobilizer, książka 
serwisowa, do sprowadzenia z Niemiec - 17.000 DEM ♦ do lub 
na gotowo - 36.500 zl. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
ZM. 157,1971 r., 150 tys. km, 6200 ccm, SW-400, bordowy, 3-osio
wy, 3-osobowa kabina, przystosowany do przewozu drewna sto
sowego i kłód, zarejestrowany, sprawny, możliwość montażu HDS, 
stan dobry, • 3.500 zl. Leszno, tel. 0600/58-8342 
ZIŁ 555,1979 r., 58 tys. km, Ifa diesel wywrotka, skrzynia metalo
wa 300 x 245 x 80 cm, .na chodzie”, wyrejestrowany, z możliwo- 
śdą ponownej rejestracji, • 2.500 zl. Ścinawka Średnia, tel. 
074/871-51-99
ŻUK, 1971 r., 100 tys. km, 2120 ccm, seledynowy, skrzyniowy, 
rejestracja do maja 2002 r.. technicznie sprawny, -1.000 zl. Wro
daw, tel. 0601/70-5044
ŻUK FS A-07N, 1973 r., 2120 ccm, benzyna, zielony, blaszak, 
zarejestrowany, stan dobry, ważny przegląd, • 400 zl. Legnica, 
tel. 076/857-94-19, 076/857-01-93 
ŻUK A-11,1978 r., 40 tys. km, 2120 ccm, biały, blaszak, po re
moncie silnika, stan b. dobry, - 2.500 zl. Legnica, tel. 
076/862-08-44
ŻUK, 1978 r., 2100 ccm, żółty, inst. gazowa, skrzyniowy, oplan- 
dekowany, zadbany, w ciągłej eksploatacji, • 2.900 zl. Wińsko, 
tel. 071/389-84-06
ŻUK A-11 B, 1979 r. nowa skrzynia ładunkowa i plandeka, w cią
głej eksploatacji, - 1.000 zł ♦ dużo części. Głogów, teł. 
076/833-28-73 *
ŻUK A-11,1980 r., 2120 ccm, niebieski, skrzyniowy, oplandeko- 
wany, - 2.500 zl. Wilkowice, tel. 065/534-13-85 
ŻUK, 1981 r., 2100 ccm, zielony, opłandekowany, stan technicz
ny dobry, nowe opony, opłacone OC, ważny przegląd, -1.100 zl. 
Głuszyca, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/87-73-09 
ŻUK A-06B, 1982 r., 118 tys. km, 2120 ccm, benzyna, niebieski, 
blaszak, stan silnika b. dobry, po remonde hamulców, zawiesze
nia, krzyżaków, sprzęgła i tłumika, po remonde blacharki i po 
lakierowaniu, zarejestrowany do 12.2001 r., stan b. dobry, • 1.700 
zl. Komprachcice, tel. 077/464-71-97 
ŻUK A-06B, 1983 r., 2120 ccm,szary, blaszak, inst. gazowa, stan 
dobry, - 2.200 zl. Jelenia Góra. tel. 0600/32-15-11 
ŻUK A-11,1983 r., 2120 ccm, popielaty, instalacja gazowa, hak, 
stan dobry, • 1.200 zl. Sulechów, woj. zielonogórskie, tel. 
0502/91-58-83
ŻUK A-11B, 1984 r., 2100 ccm, pomarańczowy, podwyższany na 
meblowóz, nowa plandeka na gwaranci opony bardzo dobre, 
silnik i skrzynia biegów bardzo dobra, ważny przegląd I OC, go
towy do jazdy, • 2.600 zl. Wrodaw. tel. 0501/40-31-54 
ŻUK A-11B, 1985 r., 98 tys. km, benzyna + gaz, niebieski, opłan
dekowany, podwyższony, inst. gazowa, przegląd do 10.2001 r„. 
stan dobry, • 2.200 zł lub zamienię na Fiata 125p albo inne pro
pozycje. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-85-84 
ŻUK A-16B, 1985 r., siwy, techn. sprawny, przegląd do 08.2001 r,
• 2.500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/755-93-89
ŻUK A-11 B, 1985 r., 2120 ccm, siwy, po remonde, lakierowaniu i
konserwacji, - 3.200 zl. Samotwór, tel. 071/391-00-79
ŻUK A-11B, 1985 i ,  2120 ccm, iskrowy, popielaty, w eksploatacji,
plandeka. - 1.400 zł. Wrodaw, tel. 071/329-33-78, 330-18-30,
0501/7943-91
ŻUK FURGON, 1986 r., 60 tys. km, 2420 ccm, benzyna, biały, 
silnik nominalny, nowe siedzenia, ukł. wydechowy, nowa skrzy
nia biegów (4), wymienione el. karoserii - 2.500 zł. Legnica, tel. 
076/862-85-28
ŻUK A-13B, 1986 r., 2120 ccm, szary, po malowaniu, kontener 
odeplony, stan dobry, dużo częśd, • 2.500 zł. Malczyce, tel. 
071/317-9148, 0601/71-65-80
ŻUK A-13B, 1986 r. stan dobry, -1.700 zl. Wrodaw, teł. 348-09-67 
ŻUK A-11,1986 r., 2120 ccm, benzyna skrzyniowy, po remonde 
blacharki, do wymiany skrzynia biegów + dodatkowa skrzynia 
biegów, nowa głowica, ,na chodzie', - 1.400 zl. Wrodaw, tel. 
071/347-44-19
ŻUK, 1987 r., 2000 ccm, diesel, beżowy, silnik i skrzynia biegów 
Mercedes, podwójna rama, skrzyniowy, opłandekowany, podwyż
szony, techn. sprawny, - 2.500 zł. Leszczyniec, gm. Kamienna 
Góra, tel. 0604/62-8142
ŻUKA-11B, 1987 r., 49 tys. km, 2120 ccm, benzyna, szary, skrzy
niowy, hak, brak przeglądu, stan dobry, • 1.500 zl. Pietrzykowice, 
gm. Długołęka, tel. 071/315-52-83 po 15 
ŻUK, 1989 r. po kapłt. remoncie. Wrodaw, tel. 071/398-78-09 
ŻUK, 1990 r., 108 tys. km, 2150 ccm, zielony, plandeka, podwyż
szony, inst. gazowa, II właśddeł, stan b. dobry, - 4.100 zl (możl. 
wyst. fakt. VAT). Kudowa Zdr., tel. 074/866-39-16,0603/85-6149 
ŻUK A-06 FURGON, 1990 r., 53 tys. km, 2400 ccm, diesel, zielo
ny. przegląd do 12.2001 r.. po remoncie skrzyni biegów, stan techn. 
dobry, - 3.900 zl. Legnica, teł. 0608/29-074)9 
ŻUK, 1990 r., 20 tys. km, 2100 ccm, zielony, stan dobry, • 2.100 
zł. Zawonia, woj. wrocławskie, tel. 0607/71-06-91 
ŻUK A-111,1991 r, 2120 ccm, benzyna, jasnobrązowy, inst. ga
zowa, stalowe burty, skrzyniowy, opłandekowany, 4-błegowy, po 
remonde silnika, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 4.200 zl. 
Bogatynia, tel. 075/773-83-81, 075/773-13-51 
ŻUK, 1991 r. blaszak, po remoncie blacharki i zawieszenia, stan 
b. dobry, • 3.900 zl. Oleśniczka, gm. Długołęka, teł. 071/315-38-89 
ŻUK, 1991 r., 60 tys. km, benzyna, pomarańczowy, izoterma, -
2.000 zł + VAT. Ostrzeszów, tel. 062/730-26-34
ŻUK, 1991 r., 27 tys. km, 2120 ccm, benzyna, turkusowy, bla
szak, po remonde silnika, nowe zawieszenie, rej. do 05.2002 r., 
stan b. dobry, - 2.800 zl. Wałbrzych, tel. 074/66545-72 
ŻUK, 1992 r., 136 tys. km, 2400 ccm, diesel, szary, blaszak, 2 
opony zimowe, silnik Andoria, przegląd do 03.2002 r, • 5.300 zł. 
Wałbrzych, tel. 0502/55-00-65
ŻUK, 1993 r. izoterma .łgłocara', inst. gazowa, - 6.500 zl. Wro
daw, teł. 071/354-20.-58, 0503/3042-31 
ŻUK A-11,1993 r., 74 tys. km, 2100 ccm, benzyna, zielony, skrzy
niowy, opłandekowany, Inst. gazowa, stan b. dobry, • 3.600 zł. 
Legnica, tel. 0605/28-38-08
ŻUK A-07D, 1994 r., 2400 ccm, diesel, pomarańczowy, ład. 800 
kg lub 8 osób, nowy akumulator (gwarancja) i opony, blaszak, 
mało eksploatowany, bez korozji, zadbany, stan idealny, • 8.800 
zl. Brzeg, tel. 077/411-12-81, 0604/61-34-94

c ż Ę ś ę i
ABSOLUTNIE AUTO SCHROTT (iPALLCARS" AU- 
TOHANDEL - SPRZEDAŻ CZĘŚCI Z demontażu 
(używanych) oraz aut powypadkowych. Na pla
cu posiadamy zawsze 50 aut. Czynne w 
godz. 8-17.30. Wrocław, ul. Swojczycka 99 (kier. 
Jelcz-Laskowice, 500 m za CPN, przy torach kole
jowych). Tel. non-stop 0601/70-17-36 i 
07.1/348-26-11. Również pomoc drogowa (holo
wanie aut osobowych i dostawczych), tel. 
0601/78-82-84 - całodobowo 81011571

T U R B  O S P R Ę Ż A R K  I

I Firma Usługowo-Handlowa Jułita” oferuje turbiny do-wszystkich rodzajów pojazdów. I 
Możliwość regeneracji, zamiany i wysyłki. Wrocław, ul. B. Krzywoustego 70/1000=000638 i  

tel. 071/325-26-81 wew. 37, w godz. 8-16, tel. 0 608 35 89 81, tel. dom. 071/315-72-66 |

|T U R B O S P R Ę Ż A R K I I
 •       ■ uruu  i.:ou

NAPRAWA - SKUP - SPRZEDAZ  
ZAMIANA - WYMIANA - GW ARANCJA

Borowa 49, k. Oleśnicy Isobota: Giełda Łubin!
tel. 071/314-81-86, kom. 0-603 233 578

ALFA ROME0 145,146: elementy blacharki, reflektory, lampy, 
zderzaki. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
ALFA ROME0145,146,147 : komputer centralny, moduł cen
tralnego zamka, kodowy system blokady zapłonu. Wrocław, tel. 
336-23-51, 0603/91-54-12
ALFA ROMEO 146 : zawieszenie przednie, półosłe, oś tylna, 
klapa tylna kpi. Oleśnica, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
ALFA ROME0 146,156,166 : różne częśd blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/7246-69 
ALFA ROME0 155,156: elementy blacharki, reflektory, lampy, 
zderzaki. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
ALFA ROMEO 156 : zawieszenie przednie kpi., oś tylna. Ole
śnica, tei. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
O ALFA ROME0156,1998/01 r.: dach (do limuzy

ny i kombi), ćwiartki przednie, klapa tylna, zde
rzak tylny, lampy tylne, 4 poduszki pow., tapicer
ka, silnik, drzwi, progi, deska rozdz., komputery, 
felgi aluminiowe 16 i 15”, zawieszenie tylne, sanki 
pod silnik, amortyzatory, zwrotnice półosie, wa
hacze, plastiki oraz nagrzewnica. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020231

ALFA ROME0 156,1999 r.: drzwi kpi., próg lewy i prawy, dach, 
plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, felgi alu
miniowe (2 szt.), błotnik tylny, skrzynia biegów, półosłe itp. Wro
daw, tel. 0602/80-01-02
ALFA ROME0164: elementy blacharki, reflektory, lampy, zde
rzaki. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROME0166: maska, błotniki, zderzak, wentylator, chłod
nica intercooler, reflektory. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17, 0608/41-76-04
ALFA ROME0166: zawieszenie przednie kpi., oś tylna. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
ALFA ROMEO 33: zderzak tylny i przedni, lampy tylne, klapa, 
błotniki, drzwi, lusterka, zawieszenie, skrzynia biegów (5), czę
śd silnika i inne. Modła, teł. 0600/51-64-98 
ALFA ROMEO 33: elementy blacharki, reflektory, lampy, zde
rzaki. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 33,1988 r., 1700 ccm, benzyna: silnik 2-gażni- 
kowy, oclony, skrzynia biegów (5). Zielona Góra, tel. 
0605/72-01-95
ALFA ROMEO 33,1994 r., 82 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, boxer 
: silnik, gwarancja • 1.000 zł ♦ 400 zł do, skrzynia biegów (5) • 
700 zł, półosie, rozrusznik, McPhersony, klimatyzacja, ABS, 
drzwi, szyby, itd. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
ALFA ROMEO 33,155,164: komputery typ Bosch 0261200536, 
Bosch 0265100034, MAGMDRTAW8F68, gwarancja sprawno
ści. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
ALFA RÓMEO GIUUETTA, 1988 r., 1700 dcm, benzyna: silnik 
2-gażnikowy oclony, skrzynia biegów (5). Zielona Góra, tel. 
0605/72-01-95
ALFA ROMEO GTV, SPIDER : zderzak, reflektory, halogeny 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w god5,9-17, 0608/41-76-04 
ALFA ROMEO SPRINT, 1988 r., 1700 ccm, benzyna : silnik 
2-gażnikowy, odony, skrzynia biegów (5). Zielona Góra, tel. 
0605/72-01-95
ALFA ROMEO SUD, 1982 r., 1500 ccm: różne częśd. Zielona 
Góra, tel. 0603/33-54-92
AMORTYZATORY SACHS :nowe, do AUDI 80 4 szt, • 450 zł. 
Brzeg, tel. 0502/29-2146
ARO : błacharka i podwozie po remonde, bez silnika, • 1.200 
zł. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0608/44-13-12.
ARO, 1987 r .: zawieszenie przednie z mostem - 250 zl, skrzy
nia biegów z przekaźnikami - 300 zl, most tylny z resorami - 
250 zł, silnik, po remonde kapitalnym, kompletny - 500 zl, szy
by, układ kierowniczy, kola, chłodnica i inne. Namysłów, tel. 
077/41049-10. 0602/43-0941 
AUDI, 2000 ccm: silnik. Kłodzko, teł. 0607/11-88-18 
AUDI: chłodnica do klimatyzacji typu AW4. Wałbrzych, tel. 
074/84148-38
AUDI: aparaty zapłonowe, moduły, gażniki, podzespoły. Wro
daw, tel. 071/311-23-10, 0603/75-17-15 
AUDI, 1990/00 r .: zderzaki (przednie i tylne) do różnych mode
li. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
AUDI, 1993 r., 1800 ccm : pólosie, klimatyzacja, skrzynia bie
gów, chłodnica. Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
AUDI, 1996 r .: skrzynia biegów, automatic TIP TRONIC, zawie
szenie tylne, poduszki pod silnika, półosie, katalizator, rurki do 
klimatyzacji, nagrzewnica i lewa podlużnica, ABS, komputer. 
Lubin, tel. 0605/13-3244
AUD1100 C4 : rozrusznik, kierunkowskazy białe i pomarańczo
we, lampa tylna, komputer ABS, wygłuszenie klapy tylnej. Choj
nów, tel. 076/817-21-15 po godz.14, 0609/28-33-17 
AUD1100 C3, 2500 ccm, TDI: rozrusznik, alternator • 300 zł. 
Kalisz, tel. 062/78144-74
AUD1100 .cygaro*: drzwi. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
AUD1100,2000 ccm, diesel: silnik, oblachowanłe, grill, chłod
nica, maska, lampy, zawieszenie kpi. i inne. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
AUD1100 C4 ,2400 ccm, diesel: poduszki silnika, półoś, tapi-

CHŁODNICE
SKUP - SPRZEDAŻ - NAPRAWA

► nowe 
* naprawa wszystkich typów

ZDERZAKI - LAMPY 
ATRAPY-NAPRAWA

PROFESJONALNE SPAWANIE 
ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH

OP012092
Wrocław, ul. Terenowa 60 

(boczrtó Buforowej) 
tel. 373-03-96, kom. 0-607 388 590

S K R Z Y N IE  B IEG Ó W
NAPRAWA, SPRZEDAŻ SKRZYŃ I CZĘŚCI 

osobowe I dostawcze, części do automatów 
obudowy do skrzyń, wszystkie marki, skup skrzyń 

SOLIDNIE-TANIO OPOH474
tel. 0-608 831 913, 071/315 49 32

cerka drzwi (kolor granatowy). Prochowice, tel. 076/85847-61, 
0605/43-54-20
AUD1100 .cygaro*: częśd z demontażu, drzwi, klapa, błotnik,
kolumny McPhersona z półosiami i teleskopami • 350 zl/szt.
Świebodzice, tel. 074/854-32-93
AUD1100 : komputer Bosch 0265 100 037. Wałbrzych, tel.
0603/53-31-20
AUD1100 : 5-cylindrów. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05
AUD1100, 2400 ccm, diesel: głowica, • 500 zł. Wrocław, tel.
0602/17-27-14
AUD1100,2000 ccm, diesel: głowica, gwarancja szczełnośd, - 
500 zl. Wrodaw, tel. 0602/17-27-14

AMORTYZATORY
Amortyzatory w promocji

(ceny za sztukę brutto)
Seat Ibiza przód -121 zł
Audi 80 przód - 85 zł
Mercedes W124 przód -185 zł

tył -105 zł
VectraA przód - 90 zł
Astra G przód -123 zł
Inne amortyzatory również 

w super cenach
NISKIE CENY WYSYŁKA

SPRZĘGŁA
DO WSZYSTKICH TYPÓW % 

SAMOCHODÓW |
ZACHODNICH I JAPOŃSKICH i

KRUK-CZĘŚCI 
W rocław  u l. L ito m ska  25  

tel. 071/355-82-18, 0602 66 95 41, 
fax 071/373-52-34

AUD1100,2500 ccm, TDI: głowica, gwarancja, -1.200 zł. Wro
daw, tel. 0602/17-27-14
AUD1100 C4,2500 ccm, turbo D : klimatyzacja, lampy, maska 
silnika, błotniki, skrzynia biegów (6), głowica, pompa wtrysko
wa, felgi aluminiowe, podlużnica przednia, pas tylny z błotni
kiem, zawieszenie tylne i przednie, komputer, drzwi, osprzęt 
silnika. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUD1100 C4 : skrzynia biegów, ćwiartki, ukł. wydechowy, li- 

. stwa kierownicza, szyberdach, belka pod silnik. Wrodaw, tel. 
0601/79-08-31
AUD1100 C4. COUPE : dachy, skrzynia biegów, konsole, po- 
dlużnice, liczniki, ABS, wkłady kierownicze, komputery, tapicer
ka, zawieszenia, błotniki tylne, plastikowe elem. i inne. Wro
daw, tel. 0605/11-26-18
AUD1100 C4 : ramki drzwi, sprężarka klimatyzacji. Wrodaw, 
tel. 0602/26-76-79
AUD1100 C4,2000 ccm: belka pod silnik, głowica, tłoki, korbo- 
wody, pompa ABS, skrzynia biegów, belka tylna zawieszenia, 
stabilizator tylny, sprzęgło, rozrusznik, silnik wycieraczek. Wro
daw, tel. 0501/81-36-18

AUT0-CZĘSCI
AUTORYZOWANA KASACJA POJAZDÓW 

U ŻYW AN E - DUŻY W YB Ó R  
osobowe, busy, ciężarowe do 7 ,5 1 

elementy karoserii, autoszyby

AUTO-ZŁOM "CHEL"
pomoc drogowa, ład. do 3 sam. g 

osobowych jednorazowo 8
CIEŚLE k. Oleśnicy ° 

droga nr 8 
WROCŁAW • WARSZAWA

tel. 071/315-40-51 
tel. 0-601 951 678
ZAPRASZAMY 8.00-18.00
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B - J - B "  REGENERACJA GŁOWIC
S A M O C H O D O W Y C H  I C IĄG N IKO W YCH , S P R Z E D A Ż -  W YM IANA

SPAWANIE ALUMINIUM
C Z Y N N E :  600- 2 2 “

50-950  W rodaw , ul. G a zo w a  3 (teren G a zo w n i Tranogaj) 
tel. 071/336-83-88, 363-71-63 po 2000 

0-601 57 17 78, 0501 47 17 86

mam
CHŁODNICE, INTERCOOLERY

DO AUT ZACHODNICH I JAPOŃSKICH 
OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH 

Wrocław, ul. Nyska 59-61, pon.-pt. 8-17, sob. 9-13

ŁOŻYSKA
do samochodów osobowych i dostawczych 

■ ceny hurtowe na cały asortyment o 
Wrocław, ul. Krakowska 180 | 
tel. 783-76-78. 340-00-03 i

1E R M A Z -B/S tel.071/333-20-18 0501  366754  
http://www.auto-czesci.pl

A U T O C Z Ę Ś C I W NAPRAWA - SPRZEDAŻ
części używane z demontażu 

do różnych marek 
demontaż na miejscu

A T R A K C Y J N E  C E N Y
OP010021

Wrocław, ul. Swojczycka 1 
tel 071/348-42-16. 372-87-60

nowych 
i używanych

ZDERZAKÓW - LAMP - CHŁODNIC 
H ALO G EN Y-R EFLEKTO R Y-BLACH Y itp.,
__________ METALIZACJA REFLEKTORÓW OP00596

“R E G  P L A S T ” W rocław, ul. S T R Z E G O M S K A  2/4 
tel. 071/355-06-07, dom . 322-18-24, 0-602 18 87 35

TURBOSPRĘŻARKI
NAPRAWA • MONTAŻ • SKUP • SPRZEDAŻ • GWARANCJA 

M o żliw o ść  w ysyłk i - teren  ca łe g o  kraju  
w  so b o tę  - teren  g ie łdy  LUBIN  

w  n ied zie lę  - te ren  g iełdy  w  G liw ica ch
PHU BARPOL, Borowa 63, koło Oleśnicy 

tel. 071/315-72-44, kom. 0-601 71 97 69

AUD1100,1979 r., 2000.ccm, diesel: różne części z demonta
żu. Brzeg Dolny, tel. 071/319-00-46, 0602/38-14-01 
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, skrzy
nia biegów (5) I inne. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
AUD1100,1982 r.: maska przednia. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
AUD1100,1982 r.,: sanie silnika, przednie wzmocnienie z po- 
dlużnicami, reflektory, przeguby z pólosiami, szyby drzwiowe, 
tarcze hamulcowe, poduszki silnika, nagrzewnica z nadmuchem, 
tarcza ♦ docisk sprzęgła, klamki. Świdnica, tel. 0503/03-24-58 
AUDI 100, 1982/91 r. .cygaro’ : różne części. Legnica, tel. 
0603/16-12-11
AUD1100 CD, 1983/91 r., 2300 ccm, wtrysk : nagrzewnica, po
duszki silnika, ABS, wentylator, zbiorniki wyrównawcze, kaseta 
biegów, zderzaki, drzwi, nowy model, sanie, felgi aluminiowe 
5-otworowe, silnik. Legnica, tel. 0607/17-66-93 
AUD1100,1984 r.-, 2000 ccm, benzyna: silnik, oclony. Strzelin, 
tel. 071/392-21-85
AUD1100 AVAŃT, 1985 r.: dach z otworem ha szyberdach, błot
niki tylne z nadkolami, drzwi, szyby, zderzak tylny oraz kolum
ny McPhersona przędnie i tylne. Wrodaw, tel, 0501/70-81-92 - 
AUD1100, 1985 r. : silnik,, kompletna dokumentacja, - 350 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/771-88-32
AUD1100,1986 r . : maska, błotniki, zderzak przedni, chłodnica 
do 1.8 B, wzmocnienie czołowe, drzwi, klapa tylna, pompa pali-' 
wa. Opole, tel. 0601/71-67-25
AUD1100,1986/87 r., 2000 ccm, diesel .cygaro": różne częśd. 
Wrocław, teł. 0603/16-12-11
AUD1100, 1987 r., 1800 ccm .cygaro'.* drzwi, lampy, błotniki, 
klamki, kolumny McPhersona, amortyzatory, skrzynią biegów 
(5), fotele, póiosie, stacyjka, licznik, kierownica, chłodnica, fel
gi aluminiowe, klapa tylna, przekl. kierownicy, inne. Dzierżo
niów, tel. 0604/88-95-95
AUD1100,1987 r., 2000 ccm, diesel: silnik i inne częśd z de
montażu. Modlą, tel. 076/817-22-19, 0602/88-08-99 
AUD1100,1987 r . : linka hamulca, noWa, oryg., prod. niemiec
kiej, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-55 
AUD1100, 1988 r. : drzwi kpi., stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDMOO, 1989 r. : błotniki, przełączniki. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79 -
AUD1 100, 1989 r : : kierunkowskaz prawy, klosze reflektorów, 
lampy tylne, reflektory przednie, rura filtra powietrza, listwa nad 
drzwiami, pasek rozrządu, stabilizator przedni, podstawa tabli
cy rejestracyjnej. Wrodaw, tel. 784-59-15 
AUD1100, 1990 r., 2000 ćcm, d iesel: silnik/skrzynia biegów 
(5), chłodnica, alternator, reflektory, maska silnika, węże, łapy 
silnika. Legnica, tel. 0607/16-88- 
AUD1100,1990 r. : podsufitka, konsola, licznik na 7 zegarów 
(280 km/h), tapicerka, drzwi, el. podnośniki szyb, poduszki sil-

AUD1100 C4, 1993 r. : szyba tylna do sedana, wahacz lewy, 
zbiorniczek spryskiwaczy, komputer do 'Silnika 2.0E i inne. Lu
bin, tel. 0609/41-30-38
AUD1100 C4, AVANT, 1993 r . : lampa tylna prawa, na klapę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
AUD1100 C4 ,1994 r . : zderzak przedni kompletny, maska, grill, 
błotniki, halogeny, wygłuszka maski, siłownik, sprężarka klima
tyzacji, lusterka, felgi aluminiowe, kierownica. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUD1100 C4, 1995 r., 4200 ccm, V8 : silnik kpi. z instalacją, 
chłodnice oleju, zawieszenia, most tylny, ukł. kierowniczy. Lu
bin, teł. 0605/13-32-44
AUD1100 C4 ,1992 r . : maska silnika, klapa tylna I inne. Nowa 
Sól, tel. 0601/76-90-57
AUD1100 C4, A6, AVANT : roleta bagażnika. Trzebnica, tel. 
071/312-32-91
AUDI 200,1982 r., 2100 ccm, wtrysk: różne częśd z demonta
żu. Twardogóra, tel. 0601/30-33-89 
AUDI 200 OUATTRO, 1991 r., 2300 ccm. 20V turbo E : szyba 
tylna, kolumny McPhersona, zadski ham., wykładzina bagaż-

ska silnika, zadski, McPhersony, lampy tylne (czarne), osłona 
pod silnik, amortyzatory, nadkola. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B 31.9 TD, 1.8 E, 1.6 TD: błotniki, lampy, drzwi, luster
ka, chłodnica, nadkola, części silnika, nagrzewnica, pokrętła 
nagrzewnicy, zderzaki, przełączniki, wzmocnienie czołowe, kie
rownica, osłona pod silnik. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B3, 1800 ccm : belka pod silnik, zawieszenie tylne, 
gażnik, ukł. wydechowy, przekładnia kier., zawieszenie przed
nie, kolumna kier., pompa hamulcowa, pompa wody, alternator, 
rozrusznik, tapicerka, dach z szyberdachem, zderzak tylny, drzwi 
prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80 1600, 1800, 2000 cm benzyna: rozrusznik, pompa 
wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0501/22-24-85
AUDI 80,1977/80 r . : skrzynia biegów (4), szyby bez przedniej, 
zbiornik, różne części. Legnica, tel. 0501/46-62-75 
AUDI 80,1980 r., 150 tys. km, 1600 ccm: silnik kpi., stan dobry, 
felgi stalowe, 5 szt., chłodnica do B1, wiatrak, tanio. Wrocław, 
tel. 0609/47-97-75
AUDI 80, 1982 r. : reflekotry przednie. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80,1982 r., 1600 cćm, benzyna: silnik + skrzynia biegów 
i osprzęt, kompletna dokumentacja, - 700 zl. Zbąszynek, tel. 
068/384-03-38
AUDI 80, 1982 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, stan b. dobry, 
drzwi, szyby, fotele, tapicerka, lusterka, plastiki, konsola, klapą 
bagażnika, mechanizm wyderaczek, nagrzewnica + nadmuch, 
zawieszenie kompletne, półosie, przekładnia kierownicza, tłu
miki, pasy, zbiornik paliwa, rozrusznik: Brzeg, tel. 0601/84-73-86 
AUDI 80,1982 r . : różne częśd. Karpacz, tel. 0607/65-59-61' 
AUDI 80, 1982 r. : różne części z rozbiórki. Legnica, tel. 
0503/98-00-25
AUDI 80,1982 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna: drzwi, ma
ska, szyby, gażnik, głowica, błotnik itp. Wrocław, tel. 
0603/95-96-34
AUDI 80,1982 r .: belka tylna - 30 zl. szyba tylna - 30 zl, szyby 
boczne tylne • 20 zl/szt., przekładnia kierownicza, stan b. dobry

TURBOSPRĘŻARKI
Regeneracja • Skup • Sprzedaż

Wrocław, ul. Armii Krajowej 53, tel. 071/336-60-47 wew. 119, 0-607 525 686

nika, osłona kola zapasowego, podszybie plastikowe, tylne 
wahacze, czujniki ABS tylne. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
AUDI 5000 od 76 r.: linka hamulca, nowa, oryg., prod. niemiec
kiej, • 35 z l  Wrodaw, tel. 324-63-55 
AUDI 80 : maska silnika (B4), drzwi (B3), alternator, zawiesze
nia i inne. Jelenia Góra, tel. 0602/22-99-93 
AUDI 80 B3, B4 : grill, zderzaki, lampy, zawieszenia. Nowa Sól, 
tel. 0601/58-50-76
AUDI 80: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusice, 
tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
AUDI 80,2300 ccm : blenda tylna, czerwona nowa, kierunkow
skaz lewy. Świdnica, tel. 0602/78 7̂4-12 
AUDI 80 : szyba drzwi prawych przednich. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92
AUDI 80: drzwi lewe przednie, mechanizmy przesuwania szyb, 
szyby, pompa ABS, dach, deska rozdzielcza. Wrocław, tel. 
071/396-35-76, 0601/78-42-20
AUDI 80,1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów, półosie, 
teleskopy, elementy zawieszenia przedniego i tylnego, błotniki
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nika, 2400 ccm, diesel, McPherson, pokrywa bagażnika, słupki 
środkowe, próg. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
AUD1100 CYGARO, 1991 r., 2200 ccm, turbo : turbina, agre- 
agat klimatyzacji, błotniki, mechanizm sżyb. Lubin, tel. 
0601/09-38-88
AUD1100 C 4 ,1992 r .: tył nadwozia, kompletny, szyba. Brzeg, 
tel. 077/412-83-65, 0606/18-61-99 
AUD1100, 1992 r. : przednie kratki (grill), lampa tylna prawa 
pod zamek, migacz lewy przedni, kołpaki kpi. nowe, klosz lam
py lewej. Wrodaw, tel. 071/318-51-12, 0604/83-92-53 
AUD1100 C4 SEDAN. KOMBI, 1993 r., 2800 ccm, V6 : dach, 
ćwiartki tylne, drzwi, lusterka, szyby, klimatyzacja, lampy, osprzęt 
silnika, wentylator, filtr powietrza, cały środek, konsola, elćm. 
plastikowe, półosie, ukł. wydechowy, wzmocnienie. Legnica, tel. 
0603/80-26-88

tylne, drzwi, szyby, wyposażenie wnętrza, lampy, zderzaki. Wro
daw, tel. 322-26-42 w godz. 9-16 
AUDI 80 B3, B4 : reflektory, kierunkowskazy, listwy pod lampy, 
belka pod chłodnicę, zderzak do B3, atrapa do B3, lampy tylne 
do B3. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
AUDI 80 B3 : dach, drzwi, zawieszenia, listwa kierownicza, fo
tele. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
AUDI 80 B3 ,1800 ccm: różne częśd blacharskie i mechanicz
ne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 .
AUDI 80 B4 1.9 TDI, 1.9 TD, 2.0 E: przepływomierz, maska, 
błotniki, halogeny, dizwi, oś tylna, zadski, zwrotnice, whacze, 
kołyska silnika, .łapy*, podnośniki elektryczne, lusterka, lampy, 
wzmocnienie czołowe, kierownica, szyba tylna, filtr powietrza, 
chłodnica wody i klimatyzacji. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 : 
AUDI 80 B 41.9 TDI, 1.9 TD, 2.0 E: sprężarka klimatyzacji, koły*

- 50 zl, tapicerki, dywaniki, pólkl na radio. Wrocław, tel. 
0502/31-58-47
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów 
(4) do diesla, półosie, wahacze, serwo, oś tylna, drzwi, maska, 
szyby, lampy, elementy wnętrza i' inne. Wrocław, tel. 
0607/74-71-21
AUDI 80, 1983 r . : skrzynia biegów (5) I Inne. Głuszyca, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0605/36-16-95 
AUDI 80,1983 r .: szyba przednia. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
AUDI 80,1983 r .: wszystkie częśd z rozbiórki ♦ kpi. felg alumi
niowych. Wrocław, tel. 341-64-61, 0608/25-02-11 
AUDI 80,1984 r .: skrzynia biegów (5), zderzak przedni, lampa 
przednia prawa, lusterko prawe, felgi aluminiowe gwiazdy 6Jx14, 
typ 614. Bolesławiec, tel. 075/734-66-35 
AUDI 80,1984 r .: częśd z rozbiórki. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/312-53-41
AUDI 80, 1985 r. : maska, klapa tylna, lampy przednie, grill, 
amortyzatory tylne, skrzynia biegów (5), półosie, szyby (model 
2-drzwiowy) i inne. Wrocław, tel. 0502/84-01-75 
AUDI 80,1986 r . : różne częśd. Jawor, tel. 076/870-37-13 
AUDI 80,1986 r., benzyna: silnik (1.8 E), maska, lusterka, kla
pa tylna. Wrodaw, tel. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
AUDI 80,1986 r . : błotniki przednie, silnik (brak dokumentacji), 
wahacze z sankami, serwo, szyby, lampy przednie i inne. Wro
daw, tel. 0502/84-01-75
AUDI 80 B3,1986/91 r . : oryginalny spoiler tylnej klapy, • 85 zł. 
Brzeg, tel. 077/412-91-21
AUDI 80 COUPE, 1987 r., 2200 ccm : skrzynia biegów 151, wspo
maganie, zawieszenie, drzwi, maska silnika, klapa bagażnika, 
rozdzielacz wtrysku, i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752*45-07 
AUDI 80 B3,1988/93 r . : zderzaki, lampy, grill, błotniki, elektry
ka szyb, szyby boczne, felgi aluminiowe 15* i 14”, z oponami. 
Wrocław, tel. 0502/93-47-65
AUDI 80 B4, B3, OUATTRO, 1988/94 r., 2000 ccm, iE 16V DOHC 
: sprzęgło, zawieszenia, mocowania mostu, most, wał, piasty, 
półosie, ABS, wahacze, amortyzatory, drążki stabilizatora, linki 
hamulca ręcznego, tarcze, drzwi, dach ze słupkami, komputery 
ABS, nadkola, konsola, liczniki, silnik 1.8 iE B3, fotele przednie 
ukl. kierowniczy, rozrusznik, fotele przednie i inne. Chojnów, 
tel. 076/817-21-T5, 0606/47-11-90 
AUDI 80 B3,1989 r., 1800 ccm, benzyna: automatyczna skrzy
nia biegów, + osprzęt. Legnica, tel. 076/851-21-18 
AUDI 80 B3,1989/91 r., 1800 ccm, benzyna : błotniki przednie, 
listwa pod lampy, belka pod chłodnice, wzmocnienie czołowe, 
chłodnica, lampy (przednie i tylne), klapa tylna, drzwi (przednie
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i tylne), grill, zderzak przedni, plastiki wnętrza, pulpit, siedze
nia, nadkola, półosie. pompa paliwa. Lubin, tel. 076/721-54-80 
AUDI 80 B3, 1969/91 r., 1800 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, alternator, aparat zapłonowy, częśd silnika, kola i inne. 
LUbin, tel. 076/721-54-80
AUDI 80 B3,1990 r., 1800 ccm, wtrysk: aparat zapł., alternator, 
wałek rozrządu, wtryskiwacze (4 szt.) oraz przewody, kierun
kowskaz prawy pomarańczowy Bosch, zderzak przedni, nakład
ka na zderzak tylny, - 350 zl. Bolesławiec, tel. 0607/34-30-88 
AUDI 80 B3, 1990 r. : ława pod silnik i inne. Lubin, tel. 
0609/41-30-38
AUDI 80 B3,1990 r., 100 tys. km, 1800 ccm : silnik kpi., skrzy
nia biegów oraz zawieszenie przednie (oclony, sprowadzony z 
Niemiec), • 1.800 zi. Milicz, tel. 0608/48-77-29 
AUDI 80 B3, B4 ,1990 r . : obudowa filtra powietrza, przepływo
mierz powietrza, rozdzielacz paliwa, • 300 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-29-76, 0603/07-18-62
AUDI 80, 1990 r . : błotnik przędni lewy, halogeny, kierunkow
skazy, lampy tylne, szkło reflektora, zderzak tylny, klamka drzwi, 
kolo zapasowe, pompa wody, osłona chłodnicy, pasek rozrzą
du, inne. Wrocław, tel. 784-59-16 
AUDI 80 B3 ,1990 r., 2000 ccm, benzyna : drzwi, zawieszenie

AUDI A 3 ,1998 r . : belka tylna. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
AUDI A 3 ,1999 r . : dach kpi., ćwiartka lewa (przednia i tylna), 
drzwi lewe, poduszki pow., pasy, sensory, fotele, tapicerka, pla
stiki, filtry, przewody klimatyzacji, wózek pod silnik, kolumna 
kierownicy, półosie, kolumny McPhersona, osprzęt silnika, ser
wo mechanizm wyderaczek i inne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
AUDI A 3 ,1999 r . : tylna część nadwozia, do modelu 3-drzwio- 
wego. Zgorzelec, tel. 0604/95-14-19 
AUDI A3, A4 : podłokietnik nowy, komputery, liczniki, sonda 
Lambda, rozdzielacz wtrysku 5-cylindrowy, katalizator, napina
cze, poduszki silnika, łapy aluminiowe, zaślepki halogenów, 
wtryski, sensory, aparat zapl., włącznik świateł, sterowniki kli
matyzacji. Dzierżoniów, tel. 0604/34-43-84 
AUDI A3, A4 : konsolę. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
AUDI A3, A4, A6, A8, C4f TT, 80 B4: poduszki pow. (kierowcy, 
boczne i pasażera), sensory, taśmy, deski, pirotechniczne pasy, 
możliwość montażu. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
AUDI A4, 2500 ccm, TDi, V6 : skrzynia biegów TIP TRONIC, 
turbinę, części do silnika, łapy do poduszek, półosie. Lubin, tel. 
0605/13-32-44
AUDI A4 : lampy przednie, stan idealny, - 200 zł. Milicz, tel. 
071/383-09-39
AUDI A4 : zawieszenie przednie, drzwi, klapa tylna (kombi) i 
inne. Oleśnica, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
AUDI A4 : klimatyzacja kompl., poduszki pow. kompl. Poznań, 
tel. 0607/64-42-98
AUDI A 4 ,1800 ccm, turbo: zwrotnica, wahacze, półosie, sprę-
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przednie, osłony pod silnik, układ kier., pompa paliwa, serwo,’ 
słupki, błotniki. Złotoryja, tei. 076/878-22-64 
AUDI 80 B3 ,1991 r., 40 tys. km, 1800 ccm : silnik, w b. dobry 
stanie. Lubin, tel. 0604/55-07-02 
AUDI 80,1991 r., 1800 ccm : różne częśd mechaniczne i bla
charskie. Wrocław, tel. 0503/79-99-02 
AUDI 80,1991 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, udokumentowane 
pochodzenie, stan dobry. Kłodzko, tel. 074/647-34-74 - 
AUDI 80 B3, 1991 r. : kolumny McPhersona, tarcze i zadski 
ham., zwrotnica, półosie, elementy pasa przedniego, bagażnik 
dachowy zamykany na klucz. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), • 
400 zl. Oława, tel. 0606/25-49-91 
AUDI 80,1992 r . : fotele, kanapa, boki, stalowa felga z oponą 
Michelin, zegary. Wrociaw, tel. 0607/2()-52-14 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, wtrysk: drzwi, skrzynia biegów, 
konsola, zegary, nagrzewnica, ele. plastikowe, ukł. kierowniczy, 
szyby, zderzaki, osprzęt silnika. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
AUDI 80 B4, 1993 r. : drzwi lewe przednie. Lubin, tel. 
0609/41-30-38
AUDI 80 B 4 ,1993 r . : klapa tylna z blendą (kombi). Oleśnica,
tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54
AUDI 80 B4, 1993 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, sprężarka
klimatyzacji, pompa hamulcowa, alternator, rozrusznik, miska
olejowa, zawieszenie tylne, fotele. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18
AUDI 80 B 4 ,1994 r . : dach, ukl. wydechowy do 2000 ccm 16V,
plastiki wnętrza środka, nadkola tylne. Chojnów, tel.
076/817-21-15 po godz.14, 0609/28-33-17
AUDI 80 B4, 1994 r. : przekl. kierownicy ze wspomaganiem.
Leszno, tel. 0501/72-18-07
AUDI 80 B4 ,1994 r., 1600 ccm : kpi. drzwi prawe -150 zl, lu
sterka -100 zł, kpi. foteli + wykładzina • 300 zi, nagrzewnica • 
100 zl, belka pod chłodnicę • 80 zł, plastiki i inne. Lwówek Ślą
ski, tel. 0603/62-84-35, 0502/34-66-38 
AUDI 80 B4, 1995 r. poj. 1.9 TDi, 2.0 I: silniki, zawieszenia, 
McPhersony, półosie, ukl. kierowniczy, serwo, klimatyzacja, 
części mechaniczne, drzwi, konsole, tapicerki, plastiki, pasy, 
błotniki, szyby, zbiornik paliwa, pompa paliwa, felgi stalowe, 
podsufitka, dach i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
AUDI 80,100,1990/91 r .: różne częśd używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
O AUDI 80,100,200,90, A3, A6, A8 : wszystkie czę

ści, nowe i z demontażu, faktury VAT, wysyłka 
na cały kraj. Bydgoszcz, tei. 0504/91-92-79 
87023501

AUDI 80, 90, 1991 r., 2300 ccm : zderzaki, błotniki przednie, 
chłodnica, wtrysk, maska silnika, reflektory, ukl. wydechowy, licz
niki. Legnica, tel. 0607/04-07-90 
AUDI 80,90,1991 r .: błotniki przednie, belka czołowa, zderzak 
z halogenami, chłodnica deczy i klimatyzacji (2.300 ccm), ko
lumna kierownicza * stacyjka z kluczykiem, szyberdach, wnę-
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żyny, teleskopy, belka tylna, zbiornik paliwa, .poduszka* silnika 
i skrzyni biegów, głowica, turbina, alternator, kolumna kierowni
cy, komputer. Wrodaw, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A 4 ,1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, błot
nik prawy tylny, klapa tylna, ramki drzwi, komputer, fotel z  po
duszką, chłodnica, plastikowe elem., klimatyzacja i inne. Wro
daw, tel. 0605/11-26-18
AUDI A4 : klapa tylna. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
AUDI A4, 1995/98 r. : błotniki, zawieszenia, osprzęt silnika, 
skrzynia biegów, drzwi, klapa tylna, oś, podłużnice, klimatronic, 
felgi aluminiowe oryginalne 15', 10 ramion, rozrusznik, miski 
olejowe, konsola, lampy, sensor, intercooler, poduszki pow., pasy 
pirotechn. i inne. Lubomierz, woj. jeleniogórskie, tel. 
0604/83-96-41
AUDI A4 AVANT, 1996 r., 1900 ccm, turbo D : częśd przodu, 
zawieszenia, silnik, skrzynia biegów, wnętrze, klapa tylna, drzwi 
i inne. Milicz, tel. 0608/16-82-87 
AUDI A 4 ,1996 r . : maska silnika, atrapa, reflektory, wzmocnie
nie czołowe, chłodnice, osłona pod silnik, nadkola, belka pod 
silnik, zderzak przedni i tylny, wahacze. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
AUDI A 4 ,1997 r . : lampy pizednie (2 szt.) -150 zł/szL, lampy, 
tylne -120 zl/szt, kierunkowskazy przednie • 50 zl/szt., błotnik 
prawy tylny - 500 zl. Legnica, tel. 0602/47-75-59 
AUDI A4 KOMBI, 1997 r . : klapa tylna kompletna, drzwi tylne, 
ukł. kierowniczy. Milicz, tel. 071/384-00-62, 0605/41-56-68 
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 bie
gów i inne częśd. Wrocław, tel. 364-51-24.
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 1900 ccm, TDI: silnik, chłodnica, szy
by, lampy, dach, tapicerka drzwi, błotniki, zawieszenia i inne. 
Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
AUDI A 4 ,1998 r., 1800 ccm, turbo: klimatyzacja, pompa ABS, 
filtr węglowy, skrzynia biegów, przełączniki świateł, zegary, zde
rzaki tylne, klapa tylna, taśma pod. powietrznej, tłumik, ćwiartki 
tylne i inne częśd. Wrodaw, tel. 0607/11-47-36 
AUDI A 4 ,1999 r . : podłużnica prawa. Lubin. tel. 0609/41-30-38 
AUDI A4, 1999/00 r., 1900 ccm, TD i: drzwi, ramki drzwiowe, 
podsufitka, maska, błotniki, zderzak, konsola z poduszką, lam
py ksenonowe, silnik 110 KM, skrzynia biegów do 2500 TDi, 
Ouattro. Lubin, tel. 0601/42-28-49 
AUDI A4, A 6 ,1996 r . : miska olejowa, głowice, alternator, roz
rusznik, pompa wspomagania i inne. Wrocław,, tel. 
0503/62-19-39
AUDI A4, A6, A8, C4, TT, S4 ,80 B4 OUATTRO: elementy bla
charki, dęte, części mechaniczne do 4200 ccm, 2500 ccm TDi, 
2600 ccm V6, 2800 ccm, 2300 ccm, 2000 ccm, reflektory kse
nonowe, lampy, filtry, zegary, szyby, pompy, radia (bossę, sub- 
woofer), klimatyzacje, poduszki pow., deski rozdz., skóry pla
stiki, eiem. elektroniki, alum. felgi, chłodnice i inne. Oleśnica, 
tel. 0602/15^35-30
AUDI A6, 2500 ccm, TDi, V6 : skrzynia biegów TIP TRONIC,
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trze (ciemny welur), plastiki, pompa wspomagania, drzwi kom
pletne, przełączniki. Legnica, tel. 076/854-53-28 
AUDI 80,90,100 : różne częśd. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
AUDI 90 OUATTRO, 1991 r., 120 tys. km, 2300 ccm, 20V, DOHC, 
benzyna : skrzynia biegów. Żary, tel. 068/374-69-19 
AUDI A2 : dach szklany. Zgorzelec, tel. 075/775-19-77 po 
godz. 20
AUDI A3 : oś tylna kompletna, • 500 zł. Oleśnica, tel. 
0603/92-75-76
AUDI A3 : zawieszenie przednie, drzwi, klapa tylna kpi. Oleśni
ca, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
AUDI A3 : drzwi prwe, wykładzina bagażnika, plastiki, tylna 
wyderaczka + silnik, zamek drzwi, klapka wlewu paliwa, pod
nośnik szyby, różne części. Wrocław, teL 071/345-62-00, 
0601/70-08-64
AUDI A3, 1997 r. : przedni zderzak, • 60 zl. Lubin, tel. 
0601/71-67-27
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turbinę, częśd do silnika, łapy do poduszek, półosie. Lubin, tel. 
0605/13-32-44
AUDI A6 ,2500 ccm, TD i: skrZynia biegów (automatic). Łozina, 
gm. Długołęka, tel. 071/315-49-32, 0608/83-19-13 
AUDI A6 : różne częśd. Wrocław, tel. 0609/17-03-18 
AUDI A6 ,2500 ccm, turbo D : lampy, błotniki, drzwi, maska sil
nika, zderzaki, podłużnica, deska rozdz., .poduszka’  pod gło
wicę, turbina, zawieszenie tylne i przednie. Wrocław, tel. 
0503/37-57-25
AUDI A 6 ,1994/97 r . : drzwi, maski, lampy, zderzaki, konsole z 
poduszkami, sensory, pasy, radia, kolumny McPhersona, ławy, 
wahacze, głowica i osprzęt do silnika 2500 ccm, TDI, skrzynia 
biegów (5) i (6), automatic. Lubin, tel. 0601/42-28-49 
AUDI A 6 ,1995 r . : błotnik lewy, skrzynia biegów, klimatyzacja, 
dach z szyberdachem i religami, chłodnica, kolumny McPher
sona, drzwi i inne. Wrocław, tel. 0600/24-69-67 
AUDI A 6 ,1996 r .: amortyzatory kpi., 4 szt., tarcze hamulcowe 
i klocki kpi. na przód, stan b. dobry, oryginalne. Lubin, tel. 
076/846-87-30, 0602/17-68-68
AUDI A6 AVANT, OUATTRO, 1996 r., 2800 ccm, benzyna : ob
lachowanie, zawieszenia, silnik, skrzynia biegów, dach, podłuż
nice, tapicerka, felgi aluminiowe. Lubin, tel. 0601/58-52-73 
AUDI A6 ,1996 r.: hak holowniczy, pdsufitka, uszczelki, plastiki 
wnętrza. Wrociaw, teł. 0601/55-10-78 
AUDI A6, 1996 2500 ccm,-TDI : błotniki, kierunkowskazy,
listwy, chromy, drewno, karbon, poduszki pow., sensor, konso
la, plastiki, zawieszenia, ukl. wydechowy, koła, dizwi, chłodni
ca, elementy silnika, poduszki pod silnik i skrzynię biegów, ro
leta el. tylna i inne. Wrocław, tel. 0603/30-13-02 |
AUDI A 6 ,1996 r . : grill (nowy). Złotoryja, tel. 076/878-64-36 
AUDI A6 ,1997/99 r . : silnik 2700 ccm, uszkodzony, silnik 1800 
ccm, uszkodzony ♦ skrzynie biegów. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
AUDI A6 OUATTRO, 1998 r., 2500 ccm, TDI : drzwi, maska, 
błotniki, zderzaki, zawieszenia, plastiki, części silnika, skrzynia 
biegów, półosie, komputery I inne. Legnica, tel. 0607/54-05-96

CZĘŚCI Z DEMONTAŻU 
DO SAMOCHODÓW ZACHODNICH

i JAPOŃSKICH °P002209 
ORAZ SERWIS Z MONTAŻEM

Wrodaw, ul. Partynicka 49, teUfax 366-22-44 
tel. 339-83-61,78-78-324-5, 0-603 915 913
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DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW 
KAYABA, SACHS, ALCO
Wrocław, ul. Łęczycka 9 

tel. 071/355-27-54, fax 359-18-97

SłOUBÓW
•  CIĘŻAROWE
•  DOSTAW CZE
•  OSOBOWE 

PABISIAK - FRELIK
58-330 JEDLINA ZDRÓJ 

ul. Świdnicka 1
tel. 074/845-55-80 

ZAPEWNIAMY CZĘŚCI

AUDI A6, 1998 r., 1800 ccm, T : chłodnice, maski, reflektory, 
elementy zawieszeń, zderzaki i inne. Opole, tei. 0601/71-67-25 
AUDI A 6 ,1998 r, 1900 ccm, TD i: chłodnice, maski, reflektory, 
elementy zawieszeń i inne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
AUDI A6, 1998 r., 2800 ccm : silnik, lampy, błotniki, zderzaki, 
chłodnice, drzwi, dach, zawieszenia, klapa tylna, maska, na
grzewnica, tapicerka i inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
AUDI A 8 : siedzenia przednie i tylne, dodatki elektryczne i  inne. 
Lubin, tel. 0608/18-78-39
AUDI A8 ,1995 r .: lewe lusterko zewn., lewe tylne drzwi, pokry
wa bagażnika, prawa i lewa podłużnica, elem. silnika 4.21, skrzy
nia biegów, tapicerka skórzana, elem. plastikowe, licznik, zbior
niczek spryskiwaczy, elem. ukł. wydechowego, moduły, zbior
nik paliwa , zbiorniczek spryskiwaczy. Wrocław; tel. 
0604/13-37-05
AUDI A8,1998 r., 4200 ccm: silnik kpi., skrzynia biegówTip-Tro- 
nic, zderzak tylny, zawieszenie tylne, drzwi prawe, nagrzewni
ca, kołyska silnika. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
AUDI A 8 ,1999 r., 2500 ccm, TD i: maska, błotniki, drzwi, klapa 
tylna, zderzaki, lampy, lusterka, skrzynia biegów, klimatyzacja, 
koła, plastiki i inne. Legnica, tel. 0607/54-05-96 
AUDI S 2 ,1992 r, 2200 ccm, turbo: różne części mechaniczne 
i blacharskie, oclone, z dokumentacją. Opole, tel. 
077/437-17-90, 437-19-47
AUDI S3, 2000 r. : zderzak przedni kompletny. Milicz, tel. 
071/384-00-62, 0605/41-56-68
AUDI S6, 3600 ccm, 4400 : agregat klimatyzacji, pompa wspo
magania, części silnika (4200. ccm). Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20
AUDI V8, V8 : wzmocnienie czołowe, drzwi, błotniki, maskę, 
atrapę. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
AUDI V8,1990 r.: błotniki przednie, zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
O  AUDI 80, 90,100, C4, B4, 33, A6, VW PASSAT , 

POLO, GOLF, VENTO, JETTA, T4, roczniki 
1980*2000 r.: lampy, reflektory, kierunkowskazy, 
halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, blachy i 
inne. „REG-PLAST”, Wrocław, ul. Strzegomska 
2/4, tel. 071/355-06-07,0602/18-87-35 81011381 

AUDI, VW : oś tylna (nowa), średnica bębna ham. 27 cm - 250 
zł. 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 26/2/20 
AUDI, VW : różne części, silniki, podzespoły, skrzynie biegów. 
Pyskowice, gm. Gliwice, tel. 032/233-23-00, 0604/84-70-95 
AUSTIN METRO : zderzaki, koła. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
AUSTIN MINI : różne części, używane. Molestowice, tel. 
077/460-96-63 po godz. 20
AUTOBUS AUTOSAN : rozrusznik, . 200 zl. Nowa Ruda, tel. 
074/872-54-80
AUTOBUS AUTOSAN : silnik SW-400, podzespoły. Nowe Mia
steczko, teł. 0606/95-66-25
AUTOBUS JELCZ PR 110: rozrusznik • 300 zl, siłownik hamul
cowy tylny • 200 zł, alternator - 350 zł, grzechotka hamulca, 
końcówka stabilizatora przedniego. Nowa Ruda, tel. 
074/872-54-80
AUTOBUS MERCEDES : silnik OM-402, w całości lub na czę
ści. Wrocław, tel. 325-18-48, 0502/61-10-53 
AUTOSAN : bębny ham., alternator, pompa wspomagania, 
sprzęgło wentylatora, zawory, siłowniki ham. i inne, części sil
nika SW 400, zestaw naprawczy - 900 zl. Bralin, tel. 
062/781-28-63
AVIA : przystawka hydrauliki. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
AVIA A31, 1983 r . : kontener, rama, zawieszenie, most kpł., 
pompa wtryskowa, przekł. kierownicy (nowa) i inne. Wrocław, 
teł. 0502/17-75-23
AVIA A35,1983 r., 3500 ccm, diesel: wszystkie części, kabina 
(po remoncie), silnik (po remoncie), kontener, stan dobry, • 3.500 
zl. Legnica, tel. 0502/26-54-64
BMW : felgi stalowe (4 szt.) • 100 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26 
BMW : felgi aluminiowe 4- i 5-otworowe • od 200 do 600 zl. 
Źaiy, tel. 068/375-74-48
BMW E36,1991 r., benzyna, wtrysk: osprzęt silnika, miska ole
jowa, głowica silnika, komputer. Lubin, tel. 0601/09-38-88 
BMW, 1997 r., 2000 ccm : części mechaniczne, osprzęt silnika. 
Zgorzelec, tel. 0604/95-14-19
BMW 3 E-30/E-36 : drzwi, szyby, błotniki, ćwiartk, dach, skrzy
nię biegów, msoty, zawieszenie, wnętrze, almpy. Bolesławiec, 
teł. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
BMW 3: silnik 1.,8 wtrysk na części. Kłodzko, tel. 0605/11-93-55 
BMW 3 E-30,2000 ccm, wtrysk: silnik, głowica, most, skrzynia 
biegów, zawieszenia, elementy wnętrza, klapa tylna, platiki, 
szyby, lusterka, przełączniki kierownicy, maska, felgi 14", grill, 
miska oleju, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 3,1985 r .: zbiornik paliwa. Wrodaw, tel. 0601/73*20-98 
BMW 3 E-30,1989 r .: maska, belka zderzaka przedniego, zde
rzak tylny, błotniki, lampy tylne, chłodnica do silnika 1.8E (auto
matic), drzwi, reflektory. Opole, tel. 0601/71*67*25 
BMW 3 E-36,1991 r .: lampy przednie (prawa i lewa). Wrocław, 
tel. 0601/87-26-24
BMW 3 COUPE, 1995 r.,: tylny most z zawieszeniem. Wrocław, 
teł. 0501/465-601
BMW 3,318,320, E-36: lusterka M-3, elementy silnika 2.0 24V, 
zderzak, szyby, listwy, drzwi tylne, obudowa filtra, podłużnice, 
narożnik tylny, przełączniki szyb, elementy wnętrza, miska ole
jowa, belka zderzaka, klapa tylna, wentylator, plastiki, klamki, 
lampa tylna (coupe). Wrocław, tel. 0504/96-08-40

NAPRAWA KOMPUTEROW

wyłączanie immobilizera§
FIAT, RENAULT, VWI INNE 1 

Wrocław, tel. 0-602 318 411 -

TURBOSPRĘŻARKI
REGENERACJA-SPRZEDAŻ
Wschowa, tel. 0-603 75 52 73 
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BMW 3, 5 ,7 : różne części. Brzeg Opolski, tel. 0604/11-39-65 
BMW 3, 5, 7 nowe modele: różne części. Prusice, tel. 
0600/32-95-28
BMW 3, 5, 7 nowe modele: różne części. Rawicz, tel. 
065/545-32-19, 0602/21-23-02
BMW 3,5,7: oblachowanie, szyby, lampy, lusterka, felgi alumi
niowe, spoilery, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0504/96-08-40 
BMW 3, 5,7,1980/85 r . : różne części z demontażu. Wrocław, 
tei. 0608/66-97-65
BMW 3,5,7,1985/91 r. 1.6i, 1.8E, 2.0IE, 2.8E, 2.4 TD : kompu
tery silników. Chojnów, tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
BMW 316 : kierownica. Świdnica, tel. 0607/54-54-50 
BMW 316 COMPACT: blacharka i inne części. Źabice, woj. 
legnickie, łel. 0605/14-36-90
BMW 316 E-36, 1992 r. : różne części. Legnica, tel, 
0600/52-57-85
BMW 316, 318, 520 1600, 1800, 2000: drzwi, silniki, skrzynia 
biegów, liczniki, komputery, konsola, tapicerka, dach, lampy 
tylne, plastikowe elem. i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
BMW 318 : głowica. Wrocław, tel. 0501/23-01-13 
BMW 318IS : zderzak przedni, lusterka, podłużnice, przełącz
niki kierownicy, szyby, obudowa filtra,.narożnik tylny, lampy tyl
ne, klapa tylna, plastiki, drzwi tylne prawe, głowica, błotnik tyl
ny i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 318 E-30 : reflektor lewy, atrapa, lusterka. Wrocław, teł. 
0501/81-36-18
BMW 318 COMPACT : blacharka i inne części. Źabice, woj. 
legnickie, tel. 0605/14-36-90
BMW 318,1982 r . : skrzynia biegów, chłodnica, maska przed
nia, lusterka elektryczne, wal, most tylny, wiele innych części. 
Wrocław, tel. 071/330-03-81, 0606/70-96-54 
BMW 318 E-30,1984/90 r., 1800 ccm: maska -100 zł, reflekto
ry - 60 zł, lampa tylna • 50 zł. klapa tylna - 60 zl, rozrusznik - 80 
zl, gażnik • 100 zł, alternator - 80 zł, drzwi - 100 zł, skrzynia 
biegów • 300 zl, zderzak tylny - 60 zl. Wrocław, tel. 0608/27-21*22 
BMW 318 E-30. 1985/90 r. : maska, błotniki, lampy, zderzak, 
wzmocnienie przednie, atrapy, McPhersony, przekł. kierowńi- 
cy, wahacze, belka, wiatrak, drzwi, most, skrzynia biegów, śro
dek, szyby, dach, osprzęt silnika i inne. Wrocław, tel. 
0503/30-90-88, 0503/90-55-84
BMW 318 i E-30,1986 r., 1800 ccm : silnik - 1.000 zł. most - 
300 zł, półosie -150 zl, maska -160 zł, skrzynia biegów - 300 
zl, lampy przednie, 2 szt. • 120 zl,błotniki przednie • 80 zl, przekł. 
kierownicy - 200 zl, wahacze przednie • 80 zł/szt., zawieszenie 
przednie - 300 zl i inne. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
BMW 318 E-30,1986/92 r . : silnik (1.8) • 1.100 zł, skrzynia bie
gów - 300 zł, most (2.5) • 450 zł, półosie (2.5) • 200 zł/szt.,, 
chłodnica • 200 zl, lampy soczewki - 500 zl, zderzak plastikowy 
• 300 zł, maska przednia -150 zl, wahacze -100 zl, pas dolny - 
180 zł, drzwi. Wrocław, tel. 0607/48-29-83

IMPORTER CZĘŚCI 
DO SAMOCHODÓW

USA
ponad 1000 numerów czfici zamiennych 

. ' - atrakcyjne ceny 
• również sprzedaż wysyłkowa 

• szybkie dostawy

LOMO ■ POLSKA S.C. 
tel./fax 074/818-10-09

sźyby, plastiki, wahacze, głowica, miska oleju, wspomaganie, 
elementy wnętrza, felgi aluminiowe, pompa paliwa i Inne. Wro
cław, tel. 0605/11-62-99
BMW 5 E34 : lampy, zawieszenia, maska, blacharka, felgł alu
miniowe, wał, zderzaki, tapicerka i inne. Zielona Góra, tei. 
0502/67-17-61
BMW 5,1980 r . : różne części z demontażu. Mrozów k.Wrocła
wia, teł. 0608/36-74-05
BMW 5,1985 r., 2500 ccm, wtrysk : silnik, rozrusznik, alterna
tor, komputer, kolumna kier., drzwi, klapa tylna, lusterka, belka 
pod silnik. Wrocław, tei. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
BMW 5, 1990 r . : chłodnica, belka pod silnik, listwy drzwi, lu
sterka el. reg. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
BMW 5, 1991 r. : drzwi, webasto, silnik 2.5 i skrzynia biegów 
(5), most, tył nadwozia, światła, zawieszenie tylne, elektronika, 
ABS, tylna szyba, felgi aluminiowe 16’  Borbet, 3 szt., tarcze, 
piasty, stacyjka. Paczków, tek 0603/36-63*27

■ A IR -B A G M  skup i sp rzedaż ■ 
l  kierownice, taśmy, sensory » ,
. do wyszystkich rodzajów aut “ .

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU 83 
ł l  SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 0 1
1 tel. 0-601 56 38 88, 0-603 60 30 44 •

nia, maski, klapy, lampy, wzmocnienia, zderzaki, skóra, felgi,
. skrzynia biegów (5), silnik o poj. 3.0, chłodnice i inne. Bolesła
wiec, tel. 075/734-42-72
BMW 735,1992 x., 3500 ccm, benzyna ; maska silnika, lampy, 
drzwi, błotniki, zderzaki, wnętrze skórzane, chłodnica, osprzęt 
silnika, skrzynia biegów, automatic, tył nadwozia, i inne. Jele
nia Góra, tel. 0603/45-73-54
BMW 750 i, 1989 r . : siedzenia skórzane, tłumiki, zawieszenie 
tylne, drzwi, klapa tylna, zawieszenie tylne i inne. Lwówek Ślą
ski, tel. 0602/84-22-10
BMW E-21 model 316*320: tapicerka, siedzenia, zaciski ham., 
tarcze, drzwi, szyby, półosie, korek z kluczem, uszczelki, lam
py tylne, zderzak tylny, wały pędne do 2000 ccm, nowe sprzę-. 
gło + docisk do 2000 ccm, oryginalny, korbka szyberdachu, li
stwy, rozrusznik, inne. Chojnów, tel. 076/817*21*15 po godz.14, 
0609/28-33-17
BMW E-21: lusterko lewe, felgi stalowe z oponami, amortyza
tory sportowe, spoilery i lnnś. Wrocław, tel. 0607/60-82-00 
BMW E-28 : różne części. Wrocław, tel. 0605/21-59-31 
BMW E-30 2-drzwlowy: maski, drzwi, licznik, silnik 1800 ccm, 
skrzynia biegów (5), siedzenia, pasy, lampy, zamienię na tele
fon GSM albo samochód Wartburg 353. Wąsosz, tel. 
0607/64-44-93
BMW E-30 : różne części. Wrocław, tel. 071/351-17-48 
BMW E-30 CABRIO : drzwi lewe, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0502/10-98-80 S

| pSÓuŚŹkTtoWIETRZNE, ZAŚLEPTOTAŚM Y KlEROWNlĆŻTŚEŃŚoRTKÓŃŚĆirÊ ^WSZYSTKICH Typiw
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BMW 318 E-30,1991 r . : podnośniki elektr. szyb, 2 felgi alumi
niowe BBS 15" oryg., czarna tapicerka drzwi tylnych, listwa spo- 
ilera dolnego, zaślepka halogena prawa. Dómaslaw, tel. 
0502/12-83*65
BMW 318, 1992 r. : lusterko prawe, maska przednia (coupe), 
zwrotnice, tarcze hamudowe przednie, skrzynia biegów, filtr 
powietrza z przepływomierzem, licznik, drzwi, most, zawiesze
nie tylne. Wrocław„tel. 0501/81-36-18 
BMW 318 i, 1993 r., 1800 ccm limuzyna, coupe: podłużnice, 
dach, błotniki tylne, maska, zderzak, lampy, drzwi, szyby, skrzy
nia biegów, konsola, zegary, poduszki pow., zawieszenie, felgi 
aluminiowe 17”, serwo, nagrzewnica, wzmocnienie, koła stalo
we, uki. wydechowy, most osprzęt silnika i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
BMW 320 i, 2000 ccm, benzyna: błotniki, drzwi, dach, szyber
dach, szyby, zawieszenie tył, zbiornik paliwa, przełączniki, sil
nik z osprzętem. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22 
BMW 320 : komputer Bosch 026 200 174, rozrusznik, alterna
tor lub na zamówienie. Wałbrzych, tel. 0603/53-31 -20 
BMW 320 E-21 : różne części. Wrocław, tel. 071/345-57-85 
BMW 320 E-50, 2000 ccm : silnik, 6-cyłindrowy, stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 071/345-57-85
BMW 320 E-21,1980 r . : wal, tapicerka, nagrzewnica, półosie, 
most, zaciski hamulcowe, szyby boczne, szyba tylna, serwo, 
stabilizator przedni, wahacze przednie i tylne, przekł. kierowni
cza, bębny, tarcze hamulcowe, spoiler przedni BBS, plastiki, 
elektowentylator i inne. Wałbrzych, tel. 0609/26-53-79 
BMW 320, 1983 r. oraz 520: komputer. Chojnów, tel. 
076/817-26-87, 0600/64-01-22
BMW 320 i, 1986 r., 2000 ccm : skrzynia biegów (5), wal, • 300
zł. Świdnica, tel. 0603/16-22-49
BMW 320, 1988 r. : błotniki,, maski. Radwanice, tel.
071/311-71-99
BMW 320 D E46,2000/01 r., 2000 ccm, diesel: zderzak przed
ni, wzmocnienie, błotniki, chłodnice, zawieszenia, ukl. kierow
niczy, części do silnika, wal napędowy, drzwi, tapiecerka, po
duszka pow. do drzwi, ukl. wydechowy i inne - od 50 zl., tel. 
0605/13-32-44
BMW 323: różne części mechaniczne i blacharskie, silnik, skrzy
nia biegów. Lubin, tel. 0601/72-60-91 
BMW 324 D, 1986 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel : silnik, 
skrzynia biegów (5). Modlą, 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 E-30,1986/92 r .: silnik (1.8) -1.100 zł, skrzynia bie
gów - 300 zł, most (2.5) • 450 zl, półosie (2.5) • 200 zł/szt.,, 
chłodnica - 200 zł, lampy soczewki • 500 zl, zderzak plastikowy 
- 300 zl, maska przednia -150 zł, wahacze • 100 zł, pas dolny - 
180 zł, drzwi. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
BMW 325,1988 r . : zawieszenie przednie, bez wspomagania, 
pompa ABS, drzwi prawe z lusterkiem (coupe), klapa bagażni
ka, błotnik prawy I lewy, kolumna kierownicza, stacyjka z klu
czykiem, skrzynka bezpieczników. Twardogóra, tel. 
0605/60-33-12
BMW 325 KOMBI, 1990 r., 2400 ccm : drzwi lewe tylne, kokpit,
rozrusznik. Wrocław, tel. 0501/23-01-13
BMW 325 td, 1995 r .: zderzaki, błotniki, drzwi, dach, lusterka,
tapicerka, sensor, konsola, zawieszenia, chłodnica, wentylator
i inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56
BMW 328 I E-36, 1998 r. : silnik kompletny, skrzynia biegów,
klimatyzacja, zawieszenie przednie. Lubin, tel. 0605/69-16-02
BMW 5 : skrzynia biegów (4) 4HP22, techn. sprawny. Koźmin
Wlkp., tel. 062/721*67*31
BMW 5 : drzwi, most tylny, szyby, kola, belka pod silnika, ko
lumna kierownicy. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
BMW 5 E-34 : drzwi, błotniki, klapa, atrapy, lampy, lusterka,

BMW 5, 1991/93 r .,: zderzak tylny. Mrozów k.Wrocławia, tel. 
0608/36-74*05
BMW 5, 1992 r. : hak, akcesoria drzwi. Nowa Sól, tel. 
068/388-74-59, 0603/59-06-62
BMW 5, 1993 r . : maska - 200 zl. błotniki • 100 zł/szt.. klapa 
tylna • 200 zl, lampy przednie • 150 zł/szt., drzwi -120 zł/szt. 
Wałbrzych, tel. 0608/40-22-43
BMW 5,1995 r .: kierunkowksaz prawy - 30 zl, rozrusznik • 200 
zł, czołówka -120 zl, chłodnicę oleju - 70 zł, zaciski + klocki • 
80 zl/szt., zamek klapy • 15 zl, szyberdach. Jelenia Góra, tel. 
0603/25-05-64
BMW 5,2001 r.: lampy przednie, ksenonowe, nowe, • 3.400 zł. 
Kłodzko, tel. 0603/51-58-91
BMW 5,7 E-39, E-32: miska olejowa TDS, pompa paliwa TDS, 
zderzak tylny, grill, klosze lamp, wisco, wentylator do 735i E-32, 
błotnik, lampy, głowica, wałek, moduł, felgi aluminiowe 17*, el. 
klimatyzacja, miska olejowa, lusterka, inne. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 520 i, 1983 r . : konsola • 50 zl. fotele • 150 zł, chłodnica • 
50 zł, lampy • 40 zl, szyby - 100 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, ta
picerka, ABS, plastiki, kierownica, komputery. Legnica, tei. 
076/854-41-30, 0606/46-56-52
BMW 520 i, 1990 r . : zderzak tylny, klapa, lampy tylne, tył karo
serii, drzwi, skrzynia biegów, tapicerka i inne. Lubin, łel. 
0605/12*96*07
BMW 5201,1992 r., 2000 ccm, wtrysk limuzyna: dach, podłuż
nice, błotniki tylne, drzwi, szyby, konsola, nagrzewnica, skrzy
nia biegów, zderzaki, chłodnica, lampy, osprzęt silnika, zawie

dzenie, wzmocnienie, lusterka, klapa, fotele, listewki, serwo, ABS 
i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW 520,525,1992 r.: skrzynia biegów (5), automatic i manu
alne, wały, mosty, ramy, zawieszenia i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-42,72
BMW 523 i, 1997 r . : drzwi, klimatyzacja, chłodnica, dach, szy
ba tylna i inne. Wrocław, tel. 0502/36-12*56 
O BMW 523, 528 E39, 1997/01 r,:  maska, lampy, 

błotniki, zderzaki, sżyby, drzwi, poduszki pow. (6 
szt.), zawieszenia, felgi aluminiowe, klimatyzacja, 
skrzynia biegów, radio z CD, tapicerka, dach, 
ćwiartki, klapa tylna, chłodnice, nagrzewnice, 
wzmocnienia, wał, plastiki i inne. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020961

BMW 524 TD : głowica, lampy przednie, wtrysk z czujnikiem. 
Wrocław, tel. 0608/44-32-29
BMW 524 : alternator, dach. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 524,1985 r., 2400 ccm, turbo D : alternator, ABS, wspo
maganie, elementy zawieszeń, nagrzewnica, klapa tylna z szy
bą, lampa tylna, drzwi prawe, słupek, mechanizm wycieraczek, 
fotele, nowe opony, koła 14*, kołpaki, filtr oleju i paliwa, podsu- 
fitka. Chojnów, tel. 076/818-77-28, 076/81.9-18-49 
BMW 524 td, 1990 r .: skrzynia biegów manualna i automatycz
na, komputer silnika, pompka sprzęgła, wody, oleju i wspoma
gania, czujnik Halla, główka mostu. Głogów, tel. 0603/10-97-64 
BMW 524,1990 rM turbo D : głowica po regeneracji gwaranto
wana • 1.000 zł, przednie fotele, brązowe • 300 zl. Opole, tel. 
0603/34-52-72
BMW 524 TD, 1991 r .: most tylny, wahacze tylne, amortyzatory 
tylne, chłodnica wody, lampy tylne, lusterko, stabilizator przed
ni, kierownica. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 524,1992 r., 2400 ccm: wahacze, belka tylna i przednia, 
most, półosie, zbiornik paliwa. Lewin Brzeski, tel. 077/412-83-65, 
0606/18-61-99
BMW 524 D, 1994 r.: tylna klapa. Radwanice, tel. 071/311-71-99 
BMW 525 E, 2700 ccm : przepływomierz powietrza, fabrycznie 
nowy, - 1.000 zł. Legnica, tel. 076/887-10-69 po godz. 18 
BMW 525 E-34 : kpi. nowe sprzęgło firmy Luk. Namysłów, tel. 
0608/88-48-73
BMW 525 TDS: elementy blacharki, części mechaniczne. Wro
cław, tel. 0501/63-18-05
BMW 525 TDS, 2500 ccm, diesel: głowica, • 600 zł. Wrocław, 
tel. 0602/17-27-14
BMW 525 E-34, TDS : miska oleju, pompa paliwa, lampy tylne 
Touring, przełączniki, błotnik lewy, drzwi, grill, wahacze, wenty
lator, nagrzewnica, felgi aluminiowe M-Power 8J x 17, zaciski, 
tarcze, uszczelki drzwi, boczki, klapa tylna, szyby, listwy, plasti
ki. Wrocław, tel. 0605/11-62-99
BMW 525, 1979 r., 2500 ccm, automatic: wszystkie części z 
rozbiórki, kompletna dokumentacja. Nysa, tel. 077/433-39-42 
BMW 525 i, 1986 r., 115 tys. km, El : nadwozie, silnik 2.500 
ccm, drzwi, szyby, błotniki, światła, zderzak, zawieszenie, skrzy
nia biegów (5), wnętrze, maska, most, elektronika, zegary, ukl. 
kierowniczy, inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
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 525,1993 r., turbo D : pompa wtryskowa, głowica, blok z 
walem i tłokami, filtr powietrza, pompa oleju, pompa wody, wtry
ski. Głogów, tel. 0603/10-97*64 
BMW 525, 1993 r. : pompa paliwa, • 250 zl. Legnica, tel. 
0603/53-26*42
BMW 525,1995 r . : komputer Bosch, moduł, zegary. Wrocław, 
tel. 071/339*72-81
BMW 7,1987 r .: automatyczna skrzynia biegów (4HP22), stan 
b. dobry, • 800 zl. Nowa Ruda, tel. 0604/95-49-29 
BMW 730,1988/92 r., 3000 ccm : sprzęgło, silnik, skrzynia bie
gów, alternator, wał, zawieszenie tylne, słupek środkowy z pro
giem, dach, ćwiartka przednia, kierownica, konsola, przepływo
mierz, ABS, lusterka i inne. Jelenia Góra, łel. 0603/20-49-17 
BMW 730,1989 r . : zderzak przedni, drzwi, głowice (do 5000 
ccm), komputer, licznik i Inne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
BMW 730,1990 r . : drzwi, błotniki, zawieszenia, skrzynia bie
gów, most, zderzaki, lampy, tapicerka, felgi aluminiowe 15* I 
inne. Lubin, tel. 0603/99-92-74
BMW 730 E32,1990 r., 3000 ccm: skrzynia biegów manualna, 
sonda lambda, - 300 zl. Ostrów Wlkp., tel. 0502/60-79-49 
BMW 730,735,1992 r . : wały, mosty, resory, drzwi, zawiesze*

ny welur, hak, zbiornik paliwa zapasowy, części silnika, koły
ska, inne. Bolesławiec, tel. 075/732-69-91 
CITROEN B X : częśd różne, blacharka i mechaniczne, całość, 
- 700 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-20-11, 0502/41-58-4Q 
CITROEN BX : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, silnik 
1900 ccm, diesel. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: kołyska pod silnik, zderzaki, 
części blacharskie, pompy, elementy hydrauliki i inne. Wrocław, 
tel. 372-61-32, 0501/18-20-77

CITROEN
WARSZTAT -8 M-17M 

SKLEP - 8 W  

^  OP97438P t —

ul. P ac zkow ska  26 
tel. 071/369 13 88 

ul. K o ś c iu s z k i 181 
tel. 071/372 46 58J

BMW E-30, 1987 r. : wszystkie części. Legnica, teł: 
0600/52-57-85
BMW E-36 : listwa sterująca wtryskiem, grill, lampy tylne, kie
rownica i inne. Lubin, tel. 0608/18-78-39 
BMW E-36 : ukl. wydechowy, komplet kołpaków. Oleśnica, tel. 
0501/53-31-99, 071/314-45-14
BMW E-36,1800 ccm, wtrysk: wahacz lewy, zwrotnica z ABS. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
O  BMW E-39,1998/01 r . : maska, lampy, błotniki, 

zderzaki, szyby, drzwi, poduszki pow. (6 szt.), za
wieszenia,'felgi aluminiowe, klimatyzacja, skrzy
nia biegów, radio z CD, tapicerka, dach, ćwiartki, 
klapa tylna, chłodnice, nagrzewnice, wzmocnie
nia, wał, plastiki i inne. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52r82 87020971

BMW E-46 : maska silnika. Wrocław, tel. 0605/21-59-31 
BUICK SKYLARK, 1989/93 r., 3300 ccm : silnik z dokumenta
cją, zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr węglowy, 
skrzynia biegów (automatic). Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BUICK, CHEYROLET, OLDSMOBILE, PONTIAC, 1980/90 r . : 
automatyczna skrzynia biegów, prod. Generel Motors do silni
ków 2.3-3.31. Prochowice, tel. 076/858-40-62, 0604/26-20-55 
CHEVROLET ASTRO: lusterko lewe, instalacja elektr. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
CHRYSLER GRAND CARAVAN, 1995/98 r . : tylna klapa, tylny 
zderzak. Wrocław, tel. 071/357-76-01 
CHRYSLER GRAND VOYAGER VAN, 1994 r. : zawieszenie 
przednie kpi. Oleśnica, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
CHRYSLER LE BARON : drzwi kierowcy, klapa bagażnika, za
wieszenie tylne. Rawicz, tel. 065/546-35-10 
CHRYSLER STRATUS ES, 1997 r., 2000 ccm : różne części - 
od 50 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-43-42, 738-03-58 
CHRYSLER VOYAGER : lampa przednia. Wrocław, tel. 
0501/81*36*18
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r .: różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51*57, 0601/72-46-69 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 2500 ccm, turbo D : drzwi, za
wieszenia, poduszki pow., szyby, błotniki, maska, tapicerka, 
lampy, grill, lusterka, chłodnica i inne. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
CHRYSLER VOYAGER, 1995 r . : piasta tylna lewa, 2 cylindry 
ham, • 200 zł. Bolesławiec, tel. 0601/16-93-85 
O CHRYSLER VOYAGER, 1996/00 r.: lampa prawa, 

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

CHRYSLER VOYAGER, 1997 r . : siedzenie skórzane, 4 szt. - 
400 zł/szt., zderzak przedni - 350 zł. Wrocław, tel. 0601/24-48-05 

. CITROEN : silnik na częśd 1,9 TDI, blok silnika z dokumenta
cją pompa wtryskowa, turbina i inne. Kłodzko, tel. 0605/11-93-55 
CITROEN 2CV : kola z oponami zimowymi, -100 zł. Wrocław, 
tel. 329-09-74
CITROEN AX, 1100 ccm, benzyna : silnik, kolumny McPher- 
son, stacyjka, sprzęgło i inne. Bolesławiec, tel. 075/732-69-91 
CITROEN AX, 1400 ccm, diesel: silnik, • 2.100 zl. Głogów/teł. 
076/831-71-14, 0602/52-63-66
CITROEN AX, 1400 ccm, benzyna : aparat zapłonowy, zegary, 
przełącznik świateł, gażnik, komputery Bosch 0280 000 751. 
Wałbrzych, tel, 0603/53*31*20
CITROEN AX, 1987/93 r. : blacharka, silnik, skrzynia biegów,
zawieszenie. Wrodaw, tel. 071/359-37-99
CITROEN AX, 1989 r., 1100 ccm : różne częśd z demontażu,
karoseria bez prawa rejestracji. Wrodaw, tel. 071/345-55-79,
0603/21-82-76
CITROEN AX, 1991 r., diesel: błotniki przednie (2 szt.), zbiro- 
nik paliwa, listwa, układ kierowniczy, zadski hamulcowe, klocki 
nowe, alternator, pompa hamulcowa, nagrzewnica i inne. Jele
nia Góra, tel. 0606/18-58-11
CITROEN AX, 1994 r., 130 tys. km. 1400 ccm, diesel: silnik, z 
kpi. dokumentacją skrzynia biegów, rozrusznik, półosie. Choj
nów, tel. 076/818-17-45, 818-12-27, 0603/07-36-38 
CITROEN AX, 1994 r., 1500 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
CITROEN AX, B X : komputery Bosch 0280 000 751, Bosch 0261 
200 .162. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
CITROEN BERUNGO: klapa tylna, • 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
CITROEN BERUNGO: zawieszenie przednie kpi., klapy tylne, 
półosie, osie tylne kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
CITROEN BERUNGO. 1997 r., 1900 ccm. diesel: częśd silni
ka, od 30 zł. Wrocław, tel. 0601/24-48-05 
CITROEN BERUNGO, C25,1999 r., 47 tys. km, 1900 ccm, die
sel : silnik kpi., na części, różne skrzynie biegów, częśd me
chaniczne, elementy blacharki, cale boki, drzwi, błotniki, pom
py zawieszenia, maglownice, felgi, koła, siedzenia 3-, 2- i 1-oso
bowe, luksusowe i standardowe oraz częśd do starszych mo
deli. Wrocław, tel. 071/342-19-70, 0601/74-19-45 
CITROEN BX : lampy, zderzaki, drzwi, skrzynię biegów, głowi
cę, półosie. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
CITROEN B X : kule, elementy hydrauliki, zawieszenia, hamul
ców, karoserii, wnętrza, felgi, układ wydechowy, tapicerka czar-

F IL T R Y
I M P O R T E R  F IA A M

CITROEN BX : linka hamulca, nowa, oryg., prod. niemieckiej, * 
35 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-55 
CITROEN B X ,: błotniki, zderzak tylny, przełączniki świateł, kie
runkowskazy żółte, maska, klapa tylna, pompa paliwa z filtrem 
(diesel), siedzenia z podgrzewaniem., zagłówki, drzwi, tapicer- 

. ka. Wrodaw, tel. 0503/91-43-55 
CITROEN BX, 1984/91 r., 1600 ccm : różne częśd, skrzynia 
biegów (2 szt.), silnik, karoseria (uszkodzony przód), szyby 2 
kompl., półosie, drzwi 2 kompl., stan dobry, elementy tapicerki

CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAZ
PW "G.M. CAR”, 55-011 Siechnice 

k. Wrocławia, ul. Opolska 21,
I tel.071/311-5942,071/311-54-13,0^04607719. |

(w kolorze szaroniebieskim i brązowym), tanio. Boguszów-Gor
ce, tel. 0605/36-24-55
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, benzyna: różne częśd z de
montażu. Złotoryja, tel. 076/878-15-09 
CITROEN BX, 1987/93 r . : blacharka, silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie. Wrodaw, tel. 071/359-37-99 
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, 1989 r., 1900 ccm, diesel: silnik; Strzelin, tel. 
071/392-21-85
CITROEN BX, 1990 r.. benzyna : silnik (1.6 E, 1.61), skrzynia 
biegów, maska, drzwi, chłodnica, rozrusznik, listwa kier., pom
pa hydrauliczna, błotniki, bak, konsola, nagrzewnica i inne. 
Wrocław, teł. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
CITROEN BX, 1991 r., 1400 ccm : drzwi tylne L ♦ P, gażnik kpi. 
z kolektorem, pompa paliwa i wodna, inne. Kamienna Góra, tel. 
075/744-16-81

AMORTYZATORY 
SPRZĘGŁA

Do wszystkich marek samochodów 
Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 12a 

tel. 071/311-03-19 qpoh9is

CITROEN BX, 1991 r . : skrzynia biegów (5), zawieszenia, ele
menty blacharki, drzwi, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
CITROEN BX, 1991 r., 1900 ccm, T U ,: silnik, drzwi, błotniki, 
zawieszenia i inne. Zielona Góra, tel. 068/323-54-05, 
0604/58-60-12
CITROEN C25, 2500 ccm, diesel: częśd silnika. Leszno, tel. 
065/520-29-70, 0603/33-31-36
CITROEN C25 : póloś prawa, sprzęgło. Wrocław, tel. 
071/357-38-24, 0603/31-62-05
CITROEN C25, diesel: silnik ze skrzynią biegów, sprowadzony 
z Niemiec, odony. Wrocław, tel. 0606/44-66-83, 0608/48-77-29 
CITROEN C25, 1989 r., 2500 ccm, diesel : skrzynia biegów, 
przekł. kierownicy. Głuszyca, gm. Wałbrzych, tel. 0603/65-25-97 
CITROEN CX : szyby, pompy, drzwi tylne lewe, kolumna kie
rownicy, przewody, piasty tyine, elementy hydrauliki i inne, ta
nio. Przylep, tel. 068/321-34-97 
CITROEN CX, 1984 r. : drzwi kpi lub zamienię na 2 opony 
185x14C. Jelenia Góra, tel. 075/754-37-98 
CITROEN EVASION : błotnik prawy i lewy, zderzak przedni i 
tylny, drzwi, klapa tylna. Wrocław, teł. 0601/95-16-78 
CITROEN JUMPER: drzwi, zawieszenia, lampy, śdanka celna, 
belka. Brzeg, tel. 0600/11-26-29 
CITROEN JUMPER, 1999 r .: drzwi przednie i tylne do niskiego 
modelu, zawieszenie przednie, kolumny McPhersona, wahacze, 
półosie, stabilizator, zwrotnica, oś tylna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
CITROEN SAXO : oś tylna kompl, • 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75 *

AUTONAPRAWA LESMAR
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50-9501 WROCŁAW te! 343.80-83 w. 279ul. Krakowska 93/105
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CITROEN SAXO : zawieszenie przednie kpi., klapy tylne, pół 
osie, osie tylne kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51 
071/314-38-54
CITROEN SAXO : korek wlewu paliwa, siedzenia, licznik, bęb
ny, szczęki hamulcowe, komputer, podszybie i inne. Wrocław 
tel. 071/357-38-24, 0603/31-62-05 
O  CITROEN SAXO, XARA, BERUNGO, XANTIA 

wszystkie części, nowe i z demontażu, faktury 
VAT, wysyłka na cały kraj. Bydgoszcz, tel. 
0504/91-92-79 87023541

CITROEN VISA 652 ccm : przełącznik świateł, liczniki, wycie
raczka przednia z silniczkiem, kpi. poduszki pod silnik, sanki 
pod silnik, stabilizator. Wrocław, tel. 071/345-14-23 
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 XANTIA, 1998 r .: kierunkowskaz prawy, szyba klapy 
tylnej, zderzak tylny, uszczelka, listwa ozdobna, plastiki, tapi
cerka do drzwi tylnych lewych. Wałbrzych, tel. 074/665-04-45 
CITROEN XM : silnik (poj. 2100 ccm, diesel), silnik (poj. 2000
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ccm, benzyna), skrzynia biegów, drżwi, zawieszenia._Dąbrowa,
gm. Bolesławiec, tel. 075/736-96-28 .......
CITROEN XM ; klapa tylna, kpi. Oleśnica,'tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54 ■
CITROEN XM : zawieszenie przednie kpi., klapy tylne, półosie, 
osie tylne kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
CITROEN XM : moduł zapłonu (komputer), ceny od 300 zł. Wro
cław, teł. 0607/77-10-02
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, V6 : różne części. Bolesła
wiec, tel. 075/734-78-99
CITROEN XM, 1991 r. : maska, błotnik, atrapa, wzmocnienie
czołowe, drzwi prawe. Opole, tei. 0605/57-20-65
CITROEN XM, 1991 r . : welurowa tapicerka, • 300 zł. Wrocław,
tel. 071/317-79-03, 0605/35-91-47
CITROEN XSARA : błotnik przedni lewy, plastiki. Głogów, tel.
0501/62-27-65
CITROENKSARA PICASSO: zawieszenie przednie kpi., klapy 
tylne, półosie, osie tylne kpi. Smardzów, teł. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
CITROEN XSARA : siedzenia przednie oraz plastiki wnętrza 
tylne. Środa Śląska, tel. 071/317-43-64, 0601/79-84-77 
CITROEN XSARA : zwrotnice, węże chłodnicy, napinacze pa
sów, podnośniki szyb, listwy, zamki. Wrodaw, teł. 071/357-38-24, 
0603/31-624)5
CITROEN XSARA, 1999 r . : siedzenia tylne (kpi z półką), wlot 
powietrza od filtra. Bolesławiec, tel. 0600/89-30-91 
CITROEN XŚARA PICASSO; 1999 r . : Mapa tylna kpł., zawie
szenie przednie kpi., oś tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r. : zawieszenie przednie, 
oś tylna, klapa tylna. Smardzów, teł. 071/398-33-51,314-38-54 
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: różne częśd używa
ne, z demontażu. Wrocław, teł. 0601/70-17-36 
CITROEN ZX, 1995 r., 1800 ccm, wtrysk: moduł zapłonu (kom
puter), ceny od 300 zł. Wrodaw, teł. 0607/77-10-02 
DACIA 1310,1991 r .: uszczelka pod głowicę i pod pompę wod
ną, oryginalna, - 30 zl. Dzierżoniów; tel. 074/831-67-98 
DAEWOO : różne częśd blacharskie, zderzaki, drzwi i inne. 
Lubin, teł. 0601/07-92-86, 0502/63-02-35 
DAEWOO ESPERO: częśd przodu, drzwi prawe, lustro prawe, 
dach, klapa tylna z lampami, chłodnica, lampy. Paczków, teł. 
077/431-72-10, 0607/60-40-09
DAEWOO ESPERO: szyby, półosie, zderzaki, chłodnice, drzwi, 
maski, błotniki, koła, fotele, tapicerka, alternator, głowica, dach, 
progi, ćwiartki przednie, tył nadwozia, skrzynia biegów i inne, 
wysyłka. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
DAEWOO ESPERO : halogen prawy - 95 zł. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
DAEWOO ESPERO : nowe halogeny. Wrocław, teł. 
0601/80-99-18
DAEWOO ESPERO, 1997 r . : sprężarka do klimatyzacp, sonda 
lambda, drzwi, tylna część nadwozia, zawieszenia I inne. Ole
śnica. tel. 071/315-40-51
DAEWOO ESPERO, 1998 r. : lusterko zewn. lewe, aplikacja 
tylna, tarcza hamulcowa, łożysko oporowe, pierścienie tłoko
we, wałek rozrządu, zamek bagażnika. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95

DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r. : częśd używane. Wro
daw, tel. 071/372-87-60-
DAEWOO LAGUNA : lampy, szyby, drzwi, błotniki, zderzaki,
chłodnice, głowice, klimatyzacje, progi, podłużnice, tylne ćwiartki
i inne. Warszawa, tel. 0602/60-66-24
DAEWOO U N O S  : różne częśd. Gostyń, tel. 0605/72-56-22
DAEWOO LANOS : drzwi kpi., klapa tylna kpł., zawieszenie
przednie kpi., półosie, oś tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51,
071/314-38-54
DAEWOO LANOS: zderzak przedni, lampa przednia lewa, ze
spolona, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/76^55-47 
DAEWOO LANOS: lampy, szyby, drzwi, błotniki, zderzaki, chłod
nice, głowice, klimatyzacje, progi, podłużnice, tylne ćwiartki i 
inne. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
DAEWOO LANOS : drzwi przednie, zderzaki. Wrodaw, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO LANOS : tylny bok. Wrocław, teł. 071/352-42-12 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r .: drzwi, klapa tylna, ćwiartki 
przednie, próg lewy ze słupkiem, elementy blacharki i inne. 
Legnica, teł. 0604/78-92-73
DAEWOO LANOS, 1999 r . : błotnik przedni lewy, krata wlotu 
pow., drzwi tylne prawe. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO LANOS, 1999 r . : zderzak przedni, drążek kierowni
czy, maskę silnika, listwę pod lewy reflektor, drzwi tylne lewe. 
Oleśnica, teł. 071/314-35-95
DAEWOO LANOS, 1999 r . : głowica silnika, pompa wody, pla
stiki wnętrza, rozrusznik, alternator, pompa hamulcowa, kom
puter, szyba przednia. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
DAEWOO LANOS, LEGANZA, NUBIRA : lampy, szyby, drzwi, 
błotniki, zderzaki, skrzynie biegów, chłodnice, fotele, tapicerka, 
felgi aluminiowe, klimatyzacje, alternatory, głowice, zawiesze
nia, dachy, ćwiartki, progi, podłużnice i inne. Warszawa, teł. 
0602/60-66-24
DAEWOO UNO S, MATIZ, NUBIRA : drzwi, zderzaki, błotniki, 
chłodnica, elektryczne szyby, halogeny, wzmocnienie boczne, 
reflektory i inne.., tel. 071/311-47-60 po godz. 18,0607/63-77-40 
DAEWOO LANOS, NEXIA, NUBIRA, TICO, MATIZ: maska sil
nika, błotniki, drzwi, zderzaki, lampy tylne, chłodnica, haloge
ny, klapa tylna, wzmocnienie czołowe, reflektory, filtr powietrza, 
wentylator, wahacze. Wrodaw, tel. 0601/83-47-50 
DAEWOO UNO S, NUBIRA II: nowe owiewki drzwiowe, listwy 
boczne, reflektory. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
DAEWOO LEGANZA : reflektor prawy. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62

DAEWOO]
tel. 071/789-90-56 
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DAEWOO LEGANZA, 1999 r .: reflektor prawy, drążęk kier. kpi. 
Oleśnica, tel. 071/314-35-95
DAEWOO LEGANZA 1999 r . : pokrywa komory silnika, chłod
nica wody, klimatyzacja. Wrodaw, tel. 0608/08-15-10 
DAEWOO MATIZ: drzwi, szyby i inne. Lubomierz, woj. jelenio
górskie, tel. 0607/40-19-60
DAEWOO MATIZ: obudowa skrzyni biegów, łapa silnika. Opo
le. teł. 0604/95-94-62
DAEWOO MATIZ : różne częśd blacharskie I mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
DAEWOO MATIZ : drzwi kpi., klapa tylna, zawieszenie przed
nie kpi., oś tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
DAEWOO MATIZ : szyby, drżwi, błotniki, zderzaki, chłodnice, 
koła, fotele, kanapy tylne, skrzynie biegów, zawieszenia, da
chy, ćwiartki, podłużnice. progi. Warszawa, tel. 0602/60-66-24

DAEWOO MATIZ : tylny bok. Wrocław, teł. 071/352-42-12 
DAEWOO MATIZ, 1999 r . : kolumna McPhersona prawa * wa
hacz, stabilizatory, tłumiki, sprężyny. Lubin, teł. 0609/41-30-38 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: zderzak przedni, drzwi przednie lewe. 
Oborniki Śląskie, lei. 071/310-15-80 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: zderzak tylny i przedni, reflektor lewy, 
łożyska koła tylnego, amortyzatory. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO MATIZ, 1999 r . : błotniki, zderzaki, lampy tylne, kla
py. Wałbrzych, tel. 074/843-36-30 
DAEWOO MATIZ, TICO: lampy, szyby, drzwi, maski, błotniki, 
zderzaki, chłodnice, koła, fotele, kanapy tylne do vanów, skrzy
nie biegów, zawieszenia, dachy, ćwiartki, podłużnice, progi, 
wysyłka. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
DAEWOO MATIZ, TICO, 1999/00 r . : wszystkie częśd, dowóz. 
Nowa Sól. tel. 068/388-74-59
DAEWOO NEX1A HB, 1500 ccm, benzyna : różne częśd z de
montażu. Krotoszyn, tel. 0604/37-24-01 
DAEWOO NEXIA: drzwi, zawieszenie kpi, tapicerka, kataRza- 
tor, pompy, grille i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO NEXIA: różne częśd. Wrocław, teł. 0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO NEXIA: maska, zderzaki, lampa, błotnik, kierunkow
skazy. Wrocław, tel. 0502/29-43-24 
DAEWOO NEX1A 1996 r., 1600 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów, alternator, tylna klapa ♦ szyba, lampa tylna I inne. Biela
wa, teł. 0603/22-55-40
DAEWOO NEXIA, 1999 r.: reflektor prawy, silnik krokowy nowy, 
siłowniki pokrywy bagażnika, pasy bezp. przednie, kierunków  ̂
skaz tylny. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO NUBIRA I, II : różne części. Gostyń, tel. 
0605/72-56-22
DAEWOO NUBIRA : zderzak przedni - 150 zł. Lubin, tel. 
0501/22-20-28
DAEWOO NUBIRA : zawieszenie przednie, klapa tylna (kom
bi), drzwi kpł. Oleśnica, teł. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
DAEWOO NUBIRA : nowy, tytny, lewy błotnik. Opole, tel. 
0606/48-31-16
DAEWOO NUBIRA : lampy, szyby, drzwi, błotniki, zderzaki.

chłodnice, głowice, klimatyzacje, progi, podłużnice, tylne ćwiartki
i inne. Warszawa, tel. 0602/60-66-24
DAEWOO NUBIRA : lampa prawa przednia, katalizator, drzwi.
maska, koła i inne. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81
DAEWOO NUBIRA KOMBI : tylny bok. Wrocław, tel.
071/352-42-12
DAEWOO NUBIRA, 1999 r . : zderzak przedni, reflektor prawy, 
filtr klimatyzacji, drzwi tylne prawe, prcekaźniki, bezpieczniki, 
felga, amortyzator tylny lewy. Oleśnica, teł. 071/314-35-95 
DAEWOO TICO: drzwi, maski, klapy, zawieszenia, szyby, tapi
cerki, koła, felgi, silniki, półosie, fotele, dachy, ćwiartki, błotniki, 
zderzaki i inne. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
DAEWOO TICO: drzwi, maski, klapy, zawieszenia, szyby, skrzy
nie, tapicerki, konsole, koła, felgi, silniki, półosie, fotele, dachy, 
ćwiartki, błotniki, zderzaki. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
DAEWOO TICO : szyba przednia, opony. Wrocław, tel. 
0606/95-44-30
DAEWOO TICO : drzwi, klapa tylna, lampy, grill, elementy ka
roserii, tapicerka i inne. Wrocław, teł. 0601/72-56-81 .. 
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. 
0602/23-11-56
DAEWOO TICO, 1998 r .: zderzak tylny, do lakierowania, lekko 
zarysowany,.-150 zl. Wałbrzych, teł. 0606/12-63-86 
DAEWOO TICO, 1998 r. : błotnik przedni lewy, wzmocnienie  ̂
czołowe, zderzak przedni. Wrocław, teł. 0608/08-15-10 
DAEWOO TICO, 1999 r . : zderzak, pokrywa bagażnika, amor
tyzatory, błotnik przedni prawy, drzwi tylne lewe i prawe, felga, 
przegub pólosi, lusterko prawe, pompa paliwa, cylinder. Ole
śnica, tel. 071/314-35-95
DAEWOO TICO, 1999 r .: błotniki, zderzaki, lampy tylne, klapy. 
Wałbrzych, tei. 074/843-36-30
DAEWOO TICO, MATIZ: drzwi, maska przednia, zderzaki, lam
py i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
O DAEWOO NEXIA, UNOS, FIAT BRAVA, CINOU

ECENTO, SEICENTO, TIPO, UNO, TEMPRA, PUN
TO, SIENA, DUCATO, roczniki 1980-200 r.: reflek
tory, lampy, kierunkowskazy, halogeny, atrapy, 
zderzaki, chłodnice, błacharka i inne. 
„REG-PLAST”, Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81011391

DAF 400, 2500 ccm, diese l: silnik kompl., z dokumentacją, 
uszkodzona głowica. Wrocław, tel. 071/345-42-76, 
0604/37-84-73
DAF 400: skrzynia biegów, wal. zawieszenia, most tylny, drzwi, 
elementy blacharki, koła. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 •
DAF 400,1988/95 r., 2500 ccm, turbo D. diesel: wszystkie czę
śd. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
DAF 400,1991 r , 2500 ccm, diesel, turbo D : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi i inne. Gromadka, tel. 
0604/78-33-32, 0600/35-98-92
DAF 400, 1992 r., 2500 ccm, diesel, turbo D : różne części. 
Wrocław, tel. 0501/25-09-82
DAIHATSU CHARADE, diesel: blok, głowica, tłoki 3-cytindro- 
we, - 350 zl. Polanica Zdrój, tel. 074/868-14-11 
DAIHATSU CHARADE: drzwi, maski, zderzaki, koła, lampy, grill, 
amortyzatory, katalizator i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAIHATSU CHARADE: drzwi, maski, zderzaki, koła, lampy, grill, 
amortyzatory, katalizator i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
DAIHATSU CHARADE, 1000 ccm, diesel: głowice szczelne, z 
zaworami, 10 szt, splanowane, bez pęknięć, - 500 zl. Wrocław, 
teł. 324-81*08 do godz. 18. 0601/70-22^78 po godz. 7 
DAIHATSU CHARADE G-11/30/100 S. 1980/83 r., 993 ccm, E, 
D : głowica, silniki, częśd silnika i blacharki (3- i  5-drzwiowy), 
nowe i używane, szyby, zderzaki, drzwi, błotniki, lampy, McPher- 
sony, skrzynia biegów i inne, także sprzedaż wysyłkowa. Wro
daw. tel. 0601/87-25-65

DAIHATSU CHARADE, 1985 r. : skrzynia biegów, chłodnica, 
drzwi. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
DAIHATSU CHARADE, 1986 r., 1000 ccm, diesel: wałek roz
rządu, częśd skrzyni ♦ uszczelniacze, tarcze hamulcowe, lu
sterko lewe, docisk sprzęgła, uszczelka miski i pokrywy zawo
rów, prowadnice. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAIHATSU CHARADE, 1992 r., 1000 ccm, diesel: kolektor ssą
cy, tarcze, klocki, sflowniki, klapy, wałek rozrządu, kierunkow
skaz boczny lewy, inne. Oleśnica, tel. 071/314-35^95 
DAIHATSU CHARADE, 1992 r. : lampa tylna lewa I przednia 
prawa, przekładnia kierownicza, kolumna kierownicza, bębny, 
wahacze, kierunkowskaz prawy, konsola, liczniki, fotele kpi. - 
170 zł i inne. Świdnica, tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22

DAIHATSU CUORE : skrzynia biegów. Kłodzko, teł. 
0607/11-88-18
DAIHATSU CUORE: klapa tylna, maska, zderzaki, lampy i inne. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
DAIHATSU CUORE: klapa tylna, maska, zderzaki, lampy I inne. 
Wrocław, teł. 0601/95-16-78
DAIHATSU CUORE, 1991 r. : światła przednie • 100 zł/szt. 
Wałbrzych, teł. 0603/53-31-20
DAIHATSU SIRION : zderzaki, klapa tylna. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
DAIHATSU SIRION : zderzaki, klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
DODGE GRAND CARAYAN, 1994 r .: różne częśd z rozbiórki. 
Stefanowice. tel. 0600/36-13-01. 074/858-50-02 
FIAT, 1994 r., 1900 ccm, diesel, turbo D : głowica kpi., chłodni
ca oleju z podstawą. Krzyżowa, tel. 0600/35-98-92, 
0604/78-33-32
FIAT 125p : silnik po remoncie, z montażem - 650 zl, skrzynia 
biegów, z montażem -150 zl. Domasław; tel. 071/311-98-33 
FIAT 125p : skrzynia biegów (5), -1 50  zł. Legnica, tel. 
0606/32-67-60
FIAT 125p: elementy blacharki, opony i inne częśd. Nowa Sól, 
teł. 0601/76-90-57
FIAT 125p : drzwi, maska, klapa, elementy elektryki, napędu, 
gażnik, szybkościomierz, koła, siedzenia, głowica, tarcze ha
mulcowe i inne części. Wrodaw, tel. 071/322-23-56 po godz. 16, 
0502/53-18-09
FIAT 125p: zderzak przedni, chromowany, - 70 zł. Wrocław, tel. 
0602/89-72-84
FIAT 125p: błotniki nowe • 30 zł, śdanka tylna • 40 zł, drzwi - 
50 zl, reflektory • 10 zł, koła - 30 zl, dętki • 5 zl, szyba tylna 
ogrzewana, - 40 zł. Wrodaw, tel. 787-26-87 
FIAT 125p : okrągłe zegary, skrzynia biegów (5), pompa wody, 
przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, obrotomierz, 
pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przednie z podłużnica- 
mi, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zaciski, alternator. Wrocław, 
tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 . .
FIAT 125p : różne częśd. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FIAT 125p : wszystkie częśd z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FIAT 125p: wzmocnienie przednie • 70 zł, pas przedni • 20 zl, 
rura wydechowa - 60 zl, regulator napięcia • 20 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-11-79
FIAT 125p, 1986 r., 30 tys. km, 1500 ccm, benzyna : silnik z 
osprzętem. Wrocław, tel. 0608/66-97-65 
FIAT 125p, 1986 r., 25 tys. km, 1500 ccm : silnik kompl., po 
remonde kapitalnym - 480 zł (gwarancja), most tylny, kwadra
towy -150 zl, lampy przednie kompl. • 50 zi, fotele kompl., czar
ny skąj, bardzo ładne - 80 zł, drzwi • 35 zł/szt., rozrosznik • 50 zl 
oraz wiele innych. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
FIAT 125p, 1991 r . : silnik z dokumentacją - 100-300 zi, skrzy
nia biegów (4) • 100 zl, skrzynia biegów (5) - 300 zl, rozrusznik, 
alternator, chłodnica, amortyzatory, resory, wał napędowy, mosi 
tylny, felgi, maska, klapa tylna. Wądroże Wielkie, tel. 
076/857-46-30
FIAT 125p, 131: skrzynia biegów (4) - 40 zl, skrzynia biegów
(5) -150 zł, rozrusznik i alternator - 40 zł/szt., szyby • 40 zł,
tarcza, dodsk sprzęgła - 40 zł, stacyjka - 40 zł, tarcze, zadski
hamulcowe i inne. Wrocław, tel. 0603/52-94-40
FIAT 126p: skrzynia biegów i inne częśd.., tel. 0607/27-04-72
FIAT 126p : szyby .te l. 0607/84-83-15
FIAT 126p: różne częśd z rozbiórki. Bielawa, tel. 0609/42-39-03
FIAT 126p używane: fotele lotnicze, silnik, skrzynia biegów (5).
Bielawa, tel. 074/645-73-08
FIAT 126p, 650 ccm : silnik, kompletny, - 220 zl: Bielawa, tel. 
0607/15-81-14
FIAT 126p : skrzynia biegów, po remonde, możliwość monta
żu, - 320 zł. Bolesławiec, tel. 0601/70-91-41 
FIAT 126p, 650 ccm : silnik • 300 zł, skrzynia biegów -150 zł, 
prądnica - 40zł, rozrusznik - 40 zł, resor • 40 zł, bak - 30 zł, 
szyba przednia - 40 zł, zwrotnica • 20 zł, przekł. kierownicy • 35 
zł, lampy -10 zi, zderzak - 25 zł, korpus silnika - 50 zł, głowica 
- 50 zł wał - 30 zł, inne. Chojnów, tel. 076/819-13-53 
FIAT 126p: spoiler, czamy, na klapę silnika, - 50 zł. Cieszków, 
tel. 071/384-81-48
FIAT 126p : silnik po remoncie, z montażem - 450 zł, skrzynia 
biegów z montażem • 300 zł. Domasław, tel. 071/311-98-33 
FIAT 126p 600, 650 ccm: drzwi, maska, szyby, skrzynia bie
gów, silnik, akumulator, rozrusznik, lampy, wahacze, zwrotnice, 
resor, przekł. kierownicy, stacyjka, lotnicze fotele, radio, inne. 
Dzierżoniów, tel. 0604/88-95-95 
FIAT 126p : nadwozie na kołach, koła, komplet szyb, rozrusz
nik, kolumna kierownicy, maska, klapa, drzwi, belka, wahacz, 
resor i inne. Jabiów, gm. Stare Bogaczowice, teł. 074/845-03-27 
FIAT 126p : alternator, - 110 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-20-67
FIAT 126p; skrzynia biegów -160 zł, alternator -130 zł, kierow
nica sportowa - 60 zl, kpi. lamp H4 - 30 zł, zwrotnica kpi. - 50 zl, 
łożyska do kół tylnych, nowe • 30 zł 1 inne lub zamienię na tele
fon komórkowy Nokia 3310 lub Ericsson. Jelenia Góra, tel. 
075/755-76-68, 0604/83-45-95
FIAT 126p : wszytskie szyby, drzwi lewe i prawe uzbrojone, 
maska, resor, klapa tylna, zawieszenie nowego typu. Janusz 
Kostrzeba, 58-321 Jugowice, gm. Walim, ul. Niedźwiedzice 11 
FIAT 126p: skrzynia biegów + półosie -150 zł, zderzaki wąskie 
2 szt. - 20 zł, rozrusznik starego typu • 30 zl, tarcza sprzęgła + 
dodsk - 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-60-34, 0607/42-80-93 
FIAT 126p: resor - 45 zł, przeguby napędowe • 21 zł, łożyska - 
10 zł/szt., tłumik • 21 zł, cewka zapłonowa - 25 zł, fabrycznie 
nowe. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz.7-9 i 18-23 
FIAT 126p: silnik, skrzynia biegów. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
FIAT 126p: silnik -100 zl, skrzynia biegów • 100 zl, inne. Kor
fantów, tel. 077/431-33-65, 0604/36-30-96 
FIAT 126p : skrzynia biegów - 100-150 zł, alternator • 100 zł, 
drzwi prawe i lewe - 50 zł/szt., belka ze zderzakiem, klapa przed
nia, tylna, szyby i inne, głowica (600-650 ccm). Legnica, tel. 
076/887-15-96
FIAT 126p : lampy tylne - 50 zł, kierownica sportowa - 50 zl, 
felgi aluminiowe • 50 zł/szt., przełączniki do świateł, wyciera-

czek i kierunkowskazów, zderzaki, zabieraki i inne. Mrozów, woj.
wrocławskie, tSI. 0608/02-08-81
FIAT 126p : alternator z obudową, - 80 zl. Nowa Ruda, tel.
0605/14-48-45
FIAT 126p: silnik, kompletna dokumentacja, alternator, rozrusz
nik, skizynia biegów, gażnik, aparat zapłonowy, lampy, szyby, 
drzwi i inne części. Nowa Ruda, teł. 0609/39-51-67 
FIAT 126p: alternator, • 130 zl. Oleśnica, tel. 0603/39-55-74 
FIAT 126p deska rozdzielcza, alternator kpi., maski, drzwi, 
błotniki, dach, zbiornik paliwa, pompy, sprzęgło, gażnik, aparat 
zapłonowy ł inne.; Oleśnica, t&l. 071/315-40-51 r 
FIAT 126p : silnik, skrzynia biegów, kol. kierownicza, żbiomik 
paliwa, inne. Oleśnica, tel. 0604/83-54-81 
FIAT 126p : silnik kompletny z alternatorem • 300 zl, skrzynia 
biegów -120 zl i inne częśd. Opole, tel. 0601/46-16-29 
FIAT 126p : nadwozie • 150 zł, silnik - 200 zl, skrzynia biegów, 
alternator i Inne. Pafcków, tel. 077/431-78-88,077/431-75-08 
FIAT 126p, 600 ccm : silnik -150 zł, rozrusznik - 50 zł, prądnica 
z wentylatorem • 50 zł, belka tylna, nowa * 30 zl. Przemków, tel. 
076/832-05-33 po godz. 20
FIAT 126p: skrzynia biegów, stan średni • 90 zl, obudowa skrzyni 
biegów, dekiel tylny z czujnikiem, półośki, słoneczko i inne czę
ści skrzyni biegów. Ratowice, gm. Czernica Wrodawska, tel. 
0606/42*15*39
FIAT 126p : silnik • 200 zł, skrzynia biegów -160 zł, drzwi • 25 
zł, maska - 3Ś zl, klapa - 25 zł, dach • 50 p, szyby -10 zl, hak • 
25 zl, / zwrotnica - 25 zł, resor • 25 zł, bęben hamulcowy • 8 zl, 
przgub -10  zl, przekładnia kierownicza • 35 zl, lampy i Inne. 
Świdnica, lei. 074/853-15-04
FIAT 126p : głowice :(650), uzbrojona • 38 zł, (600) • 30 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-44*51

FIAT 126p: kola, szyby, drzwi, maska, klapa, belka, resor, zbior
nik paliwa, skrzynia biegów, alternator, rozrusznik, prądnica, 
kierownica, stacyjka, wahacze, bębny, zderzaki, głowica, lam
py, dywany, koło zamachowe, silniczek wycieraczek, opony i 
inne. Świebodzice, tel. 074/854-51-61 
FIAT 126p: silnik • 250 zł, skrzynia biegów -130 zl, alternator - 
130 zł, rozrusznik (nowego typu) -100 zł, koła, nadwozie (stan 
dobry) • 250 zl oraz licznik szeroki - 80 zl. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54, 090/34-14-92
FIAT 126p : skrzynia biegów i inne. Twardogóra, tel. 
0601/05-43-89
FIAT 126p : częśd z demontażu, silnik 45 KM, klapy, drzwi, 
szyby, felgi 13", ukł. wydechowy Bereta, zderzaki, lampy i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/840*55*13, 0605/07-53-98 
FIAT 126p : głowica 650 ccm, fabrycznie nowa, -170 zl. Wał
brzych, tel. 074/664-23-27
FIAT 126p : drzwi, maska przednia i tylna, lampy, koła, waha
cze, linki, przełącznik kierunkowskazów i inne. Wałbrzych, teł. 
074/842-28-58, 0602/35-61-24
FIAT 126p: rozrosznik (zapłon w stacyjce) -100 zł, alternator z 
blachą • 150 zl, fotele lotnicze * 50 zł. Wałbrzych, teł. 
0604/08-65-49
FIAT 126p: skrzynia biegów po remonde • 180 zł. Wałbrzych, 
tel. 0604/16-91-82
FIAT 126p : silnik z dokumentacją - 150-300 zl, skrzynia bie
gów po remonde • 250 zl, alternator, rozrusznik, prądnica, re
gulator napięda, resor, wahacze, zagłówki nakładane, felgi, 
zbiornik paliwa, maska, klapa', drzwi, inne; Wądroże Wielkie, 
tel. 076/857-46-30
FIAT 126p : amortyzatory tylne - 15 zl/szt., klapa tylna- 3Q zł, 
silnik, 650 cęm, techn. sprawny • 110 zł, hak holowniczy- 20 zł, 
kaseta zmiany biegów -15 zi. Wińsko, tel. 071/389-83-41 * 
FIAT 126p : fotele lotnicze, 3 szt. - 25 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/782-85-30
FIAT 126p: fotele rozkładane, 2 szt. Wrodaw, tel. 071/321-21-91 
FIAT 126p : głowice, zestaw naprawczy silnika, przekładnia li- 
stwowa, hak; bagażnik, łożyska, części do skrzyni biegów,.wal 
korbowy, wałek rozrządu, dmuchawa, nagrzewnica, zderzaki, 
kierownica. Wrocław, tełl 0601/80-99-18 
FIAT 126p: zawieszenie, koła, skrzynie biegów, szeroka deska 
rozdzielcza, rozrusznik, alternator z blachą, szyby i inne. Wro
daw, tel. 0607/82-97-45
FIAT 126p: skrzynia biegów -120 żł, szyby kpi. - 40 zł, silnik z 
dokumentacją -100 zł, głowica - 50 zł oraz kierownica gruba • 
15 zł. Wrocław, tel. 0608/68-47-72 
FIAT 126p BIS : silnik na częśd, skrzynia biegów, szyby, resor, 
wahacze, piasty, koła kpł., lampy, maska, klapa tylna z szybą, 
drzwi, dach, belka, alternator, rozrusznik, zwrotnice, gażnik, 
aparat zapłonu, głowica, siedzenia lotnicze, chłodnica, nagrzew
nica, dmuchawa kierownica. Wrociaw, ,tel. 071/373-90-73, 
0501/94-75-25
FIAT 126p F L : nowe koła 13' -100 zl, alternator z blachą-160 
zł, stacyjka - 30 zł, zwrotnice po regeneracji • 40 zł, przekładnia 
kierownicy - 50 zl, wahacze - 30 zl, rozrusznik • 30 z i  drzwi - 30 
zł, klapy • 25 zl, szyba tylna ogrzewana • 20 zł, szyby boczne, - 
20 zl sportowa kierownica • 20 zi, lampy H4 -15 zi I inne.. Wro
daw, tel. 361-95-65, 0607/42-82-29 
FIAT 126p, 650 ccm : silnik, skrzynia biegów, zwrotnice po re
generacji, nowa pompa hamulcowa, drzwi, szyby, belka tylna, 
klapa, fotele, inne używane. Wrocław, tel. 071/783-99-42 
FIAT 126p: skrzynia biegów • 150 zl, zwrotnice, po regeneracji, 
resor, wahacze, zwrotnice. Wrocław, tei. 071/357-59-92 
FIAT 126p: kola (3 szt), stan dobry • 80 zl, sprężyny, nowe (2 
szt.) - 40 zł, zegary do FL i EL - 50 zł/szt., akumulatory (2 szt.), 
stan dobry - 40 zł i 60 żł. Wrodaw, tel. 0603/52-94-40 
FIAT 126p : rozrusznik, kolumny półki tylnej, klapa tylna, wa
hacz tylny lewy, wahacz przedni z bębnem, belka ze zderza
kiem, szyby drzwiowe, kierownica, wycieraczki przednie, luster
ka chromowane, hak, zderzaki, szyby tylne, sprężyny tylne, 
zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p: belka tylna, rozrusznik. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p: różne częśd z rozbiórki, szyby, drzwi, maski, silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie. Wrocław, tel. 071/342-05-91, 
0605/42-40-59
FIAT 126p : alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze spo- 
ilerem, spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przednie i tylne, 
lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsufitka, blenda tyl
na, błotniki, progi, maska, śdanka, podłoga, repereturki drzwio
we. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p: silnik, kompletna dokumentacja • 200 zl, głowica • 
100 zl, rozrusznik • 35 zł, koła z oponami - 40 zł, drżwi • 40 zł, 
maska • 35 zl, klapa (el) - 40 zl, belka • 20 zl, szyba przednia • 
25 zl, lampa -10  zł, resor nowy • 50 zł i inne. Wrodaw, tel. 
0502/87-41-67
FIAT 126p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78 '
FIAT 126p : silnik • 170 zł, skrzynia biegów • 100 zl, stacyjka 
(nowy typ) - 50 zl, szyba tylna -15 zł, rozrusznik (nowy typ) - 50 
zl, kolumna kierownicy - 30 zł, gażnik, tłumik. Wrocław, tel. 
341-90-70
FIAT 126p, 1979/87 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0609/39-35-20
FIAT 126p, 1984 r. i  silnik • 180 zł, skrzynia biegów • 100 zł, 
szyby - 70 zł, pompa hamulcowa • 25 zł, zwrotaice po regenera
cji • 30 zl/szt., tłoczki i okładziny • 50 zl, felgi z oponami • 20 
zl/szt., lampy przednie • 15 zl/szt., lampy tylne -10 zl/szt., tylna 
belka z klapą • 50 zl. Wrocław, tel. 071/783-99*42 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm : drzwi, szyby, skrzynia biegów z 
półosiami -150 zł, rozrusznik, kola. Wrocław, tel. 0501/23-01-13 
FIAT 126p, 1985 r. : karoseria, - 400 zł. Kłodzko, tel. 
0607/11*88-18
FIAT 126p, 1986 r .: maska przednia i tylna • 40 zł, resor • 30 zi, 
belka • 30 zl, silnik - 200 zl, piasty,'skrzynia biegów po wymia
nie łożysk -120 zł, rozrusznik starego typu • 50 zł, hak - 30 zł. 
alternator • 150 zl, pompa hamulcowa - 40 zł, komplet szyb i 
inne części. Leszno, tel. 0607/80-53-62.
FIAT 126p, 1989 r . : maska, tylna klapa, drzwi, alternator, licz
nik nowego typu, szyby. Jelenia Góra, tel. 075/752-45-07 
FIAT 126p, 1989 r., 650 cem: skrzynia biegów -170 zi, waha
cze.- 30 zl/szt., kierownica sportowa • 30 zł, resor • 25 zł, szyba
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przednia • 30 zł, szyby ciemne, felgi i inne. Sobótka, tel. 
071/316-34-02, 0604/96-02-73
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm : skrzynia biegów, al
ternator, szeroka deska rozdzielcza, gażnik, aparat zapłonowy, 
szyby, kola, zawieszenie (kompletne), resor, tapicerka, lampy, 
siedzenia, stacyjka, Inne części. Wrocław, tel: 0501/40-31-35 
FIAT 126p BIS, 1989/90 r., 703 ccm : blok silnika z wałkiem 
rozrządu i dokumentacją, głowica, aparat zapłomrz pokrywą, • 
160 zł. Szprotawa, teł. 068/376-76-30'
FIAT 126p, 1990 r„ 650 ccm : skrzynią biegów, w całośd + na 
częśd, nowa opona z felgą. Jelenia Góra, teł. 0607/52-74-19 
FIAT 126p, 1990 r . : karoseria, z kpi. dokumentacją, • 200 zl. 
Sobótka, tel. 0608/45-27-75 .
FIAT 126p, 1990 r , : skrzynia biegów, stan b. dobry • 300 zl, 
alternator -140 zl. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
FIAT 126pi 1990 r . : skrzynia biegów 130 zł, alternator 150 żł, 
szeroki licznik 80 zł, resor 40 zł, rozrusznik na elektromagnes 
120 zl, głowica 650 • 80 zł, dodsk * tarcza 35 zł, kolumny kie
rownicze 40 zl, zawieszenie nowy typ 80 zł, wahacze 25 zł/szt., 
zderzaki szerokie. Wrodaw, tei. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1990 r .: skrzynie biegów, cena 200 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
FIAT 126p BIS, 1991 r., 700 ccm,: alternator, aparat zapłono
wy, wentylator chłodnicy, wahacze, koła, kiapa tylna z szybą, 
instalacja, cylindry, tłoki, korbowody, lampy, maska przednia, 
teleskopy, licznik, stacyjka, docisk ♦ tarcza sprzęgła i inne. 
Ratowice, gm. Czernica Wrodawska, tei. 0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1991 r.; 652 ccm: alternator z blachą -150 zł, skrzy
nia biegów (5) z 94 r, stan idealny • 250 zl, skrzynia biegów (5) 
z 91 r -170 zl, rozrusznik - 90 zł, zawieszenia, wahacze, lampy, 
szyby, kolumna kierownicy i inne. Zielona Góra, tel. 
0608/68-31-67
FIAT 126p FL, 1994 r., 650 ccm: skrzynia biegów, zbiornik pa
liwa, głowica, rozrusznik, koła, gażnik, alternator, maska przed
nia, klapa tylna, szyby, lampy, licznik szeroki, konsola, gruba 
kierownica, stacyjka, resor, klamki, sprężyny, częśd silnika, 
zderzaki, dmuchawa aparat zapłonowy i inne częśd (udoku- 
menl pochodzenie). Oława, teł. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1996 r . : silnik z alternatorem' szyby, klapa tylna, 
maska przednia, zwrotnice, koła, amortyzatory, sprężyny, zde
rzaki, rozrusznik na linkę, układ kierowniczy, belka tyjna, inne. 
Legnica, tel. 076/856-40-22, 0604/71-04-20 
FIAT 126p EL, 1999 r., 650 ccm : wszystkie częśd z  demonta
żu. Jawor, tel. 0603/33-96-75
FIAT 126p, 1999 r., 650 ccm: skrzynia biegów, klapa tylna, lam
py, drzwi, zawieszenia. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
FIAT 126p, 2000 r .: skrzynia biegów, drzwi, dmuchawa, zawie
szenie tylne. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
FIAT 127 : różne. Wrocław, tel. 357-59*12 
FIAT 127, 1975 r., 903 ccm : skrzynia biegów, drzwi, maska, 
klapa tylna, zderzaki, lampy (przednie i tylne) i inne częśd z 
demontażu, tanio. Wrociaw, teł. 071/793-58-62,0501/58-82-07 
FIAT 128 S KOMBI, 1979 r., 113 tys. km. 1300 ccm, benzyna : 
silnik ♦ skrzynia biegów, układ napędowy, z dokumentacją • 250 
zl, felgi (5 szt.) -100 zl, klapa, maska, tablica, inne częśd z 
rozbiórki. Wądroże Wielkie, tel. 076/857-46-30 
FIAT 131,132 : różne używane. Wrocław, teł. 071/348-42-16 
FIAT 132: komputer Bosch 0280 000 204 - 250 zł, moduł napę
dowy MED 402 A -100 zl. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIAT BRAVA : zawieszenie przednie, drzwi kompletne, oś tyl
na, klapa tylna, siedzenia, poduszki pow., wahacze, wózki, 
zwrotnice. Oleśnica, tel. 071/314-38-54 
FIAT BRAVA: tylna półka. Oława, teł. 071/303-89-80 
FIATBRAVA 1.2,1.4,1.6,1.9,1.6 16V: zawieszenie przednie, 
wahacze, kolumny McPhersona, Zwrotnice, listwy kier., drzwi, 
oś tylna, deska, fotele, głowica, półosie, osprzęt silnika, 2 po
duszki pow., sensor, zaślepka, plastiki, podsufitka, inne. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
FIAT BRAVA: reflektor lewy. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
FIAT BRAYA, 1997 r . : wahacz tylny lewy -120 zl. Lubin, tel. 
076/749-05-26.
FIAT BRAVA, 1997 r„ 1600 ccm, 16V: silnik, komputer, pompa 
paliwa, zawieszenie przednie, zegary, przełączniki kierownicy, 
lusterka. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
FIAT BRAYA, 1999 r .: skizynia biegów, - 500 zl. Częstochowa, 
tel. 034/362-08-56
FIAT BRAYA 1999 r., 1900 ccm, JTD : silnik na częśd, oclony. 
Jelenia Góra. tel. 075/746-17-94. 0607/53-81-60 
FIAT BRAYO : drzwi prawe, błotnik tylny prawy, zderzaki. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0603/45-89-45, 071/318-85-39 
FIAT BRAYO : zawieszenie przednie, drzwi kompletne, oś tył* 
na, klapa tylna, siedzenia, poduszki pow., wahacze, wózki, 
zwrotnice. Oleśnica, tel. 071/314-38-54 
FIAT BRAYO, 1600 ccm, 16V: zawieszenie przednie, drzwi, oś 
tylna, klapa tylna, poduszki pow., półosie, wahacze, wózki, zwrot
nice, lusterka, częśd silnika. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
FIAT BRAVO : różne częśd. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FIAT BRAVO, 1995 r. : zawieszenie tylne • 800 zł. Góra, tel, 
065/544-46-93.
FIAT BRAYO, 1997 r. : poduszka pow. lewa i prawa, sensor. 
Oleśnica, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
FIAT BRAVO, BRAYA : elementy blacharki, oświetlenie, zde
rzaki, zawieszenie, przekl. kierownicza i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41*76*04 
FIAT BRAVO, BRAYA: zderzak przedni, zawieszenie przednie. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
FIAT BRAVO, BRAYA, 1996 r .: kolumna McPhersona, zwrotni
ca kompletna lewa strona, - 200 zl. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-47-74
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : silnik, skrzynia biegów, za- 
wiesz., kanapa i inne. Kalisz, tel. 062/752-02*02 
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : wahacz prawy, 2 półosie kpł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-27-60 
FIAT CINOUECENTO : wahacze przednie. Kosowo, gm. Lesz
no, teł. 0501/72-18-07

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
OP989968 *

A U TO R Y ZO W A N A  H U R TO W N IA  
C Z Ę Ś C I Z A M IE N N Y C H  
D A E W O O  M O T O R  P O L S K A  
L U B L IN  Ż U K

HURTOWNIA: HCD - MOTORS Sp. z 0 .0 .
tel. 07i/369-7Mi do 2, fa* 071/369-76-03 ul. Kamienna 145 pon.-pŁ 7.00-17.00 sob. 8.00-14.00 50-545 Wrocław 
SKLEP PRZY HURTOWNI: 899-22-31 -527
tel. 071/369-76-06, t e  071/369-76-03 ,  ,  _  - ,

pon.-pŁ 8.00-17.00 sob. 8.00-14.00 e-m ail: hcdm otors@ polm otors.w roc.p l

Ponadto^jdj£esoriaJ akumuIator2lioguniienieŁoleJeŁcz£ŚęijioJWSY

TADEX s .c . ---------  OPM33681

S P R Z E D A Ż  N A P R A W A  W Y M IA N A
Wrocław, ul. Krotoszyńska 10 nliecznynne 

tel. 071/352-47-96 tel. 0-602 706 243 tel. 0-602 706 239
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LICZNIKI ELEKTRONICZNE
KOREKTA PRZEZ ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE |

OP005120 .
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/ T  f  M Nuto A
PRZEGUBY, POŁOSIE NAPĘDOWE

FIAT CINOUECENTO : zderzak przedni, amortyzator przedni 
(nowy). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 ■
FIAT CINOUECENTO : elementy blacharki, oświetlenie, zde
rzaki, przekl. kierownicza. Siechnice, tel. 0717311-54-13 w 
godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : alternator, lampa tylna lewa 
uszkodzona, zderzak tylny uszkodzony, lampa kierunkowska
zu pizedniego prawego. Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
FIAT CINOUECENTO: amortyzatory przednie • 70 zT Wrocław, 
tel. 071/359-56-45 do godź. 16
FIAT CINOUECENTO: McPherson kpi. -100 zl. rozrusznik • 80 
zl, alternator -100 zł, wahacz - 50 zł, obudowa filtra pow. - 40 zł, 
mechanizm wycieraczek • 70 zł, inne części. Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
FIAT CINOUECENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przednie, 
lampy przednie i tylne, szkła lamp, hak, bagażnik dachowy, li-

W W W m i A M
SAMOCHODOWE 
DO WSZYSTKICH 

MODELI AUT
2 nabijanie klimatyzacji 

na miejscu i  u klienta 
o Siechnice, ul. Opolska 4 

Warsztaty. Rabaty, 
tel. 0-602 457 715 - chłodnice 
tel. 0-502 90-27-23 - klimatyzacje

stwy boczne, zegarek, owiewki, spoiler tylny, zderzaki, przegu
by, wahacze, rozrusznik, pólka, amortyzatory, korek paliwa, lu
sterka, blenda tylna, tłumik, maska. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT CINOUECENTO SPORT : lampy tylne, konsola na tunel, 
listwy boczne, przekładnia, pasy czerwone, wkładki zamka, ki- 
runkowskazy białe, krzyżaki. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w 
godz. 9-17
FIAT CINOUECENTO : lampy przednie i tylne, wzmocnienie 
czołowe, błotniki, maska, przekładnia, wahacze, chłodnica, pół
osie, zaciski, zwrotnice, przeguby, półka tylna, siedzenia tylne, 
pasy bezwl., elektronika i inne. Wrocław, tei. 0607/41-52-06 
FIAT CINOUECENTO VAN : tapicerka tylna kpi, - 800 zl. Wro
cław, tei. 0602/42-58-23
FIAT CINOUECENTO : fotele tylne. Wrociaw, tel. 348-04-76 do 
godz. 18, 0601/57-28-18
FIAT CINOUECENTO : serwo z pompą hamulcową, szyba tyl
na. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 700 ccm : karoseria, ćwiartki, 
dach, skrzynia biegów, chłodnica, reflektory, przekładnia kie
rownicy, zawieszenia, siedzenie przednie, alternator, rozrusz
nik. Jelenia Góra, tel. 0606/97-58-11 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r. 700 i 900 ccm: różne części sil
nika, skrzynia biegów, zawieszenia, elementy blacharki. Opo
le, tel. 077/460-73-45
FrAT CINOUECENTO, 1996 r. : silnik, kompletna dokumenta
cja, skrzynia biegów, alternator, rozrusznik, gażnik, moduły, lam
py tylne, czujniki, zbiorniki, łapy, poduszki, drzwi, zawieszenie, 
szyby i inne. Świdnica, tel. 0503/39-51 -04 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 55 tys. km, 700 ccm, benzyna : 
skrzynia biegów kpi. z półosiami. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 704 ccm : dach, drzwi, błotniki 
przednie i tylne, moduł, głowica, felgi, fotele przednie i tylne, 
zawieszenie tylne, klapa, zderzak, chłodnica, szyby, wahacze, 
półosie, McPherson, deska rozdzielcza, licznik, podnośnik szy
by, lampy przednie i tylne, rozrusznik. Wrocław, tel. 
0503/77-75-23
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 900 ccm : szyby, nagrzewnica, 
czujniki, gażnik, alternator, rozrusznik, przegub, szyby, zega
rek, ukł. wydechowy, zawieszenia, listwa kierownicza. Wrocław, 
tel. 071/339-11-35
FIAT CINOUECENTO. 2000 r.. 900 ccm : silnik, skrzynia bie-

FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: głowica, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/17-27-14
FIAT DUCATO: drzwi, nagrzewnica, oś tylna, kolumny McPher- 
soną, wahacze i inne. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
FIAT DUCATO rreflektor prawy; - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50 0601/55-2045
FIAT DUCATO : oś tylna kompletna, sprowadzona z Niemiec, • 
450 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów. Żary, tel. 
068/375-20-96. 0602/44-30-42
FIAT DUCATO, 1983 r., 2000 ccm, benzyna,: silnik zdemonto
wany, do remontu, wal z panewkami • 700 zł, skrzynia biegów 
(5) r 1.300 zł, inst. gazowa • 800 zł, półosie z przegubami • 600 
zł, skrzynia ład., po remoncie kapitalnym, zawieszenie przed
nie, prawie nowe, 2 nowe opony, za całość 3.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/08-10-10
FIAT DUCATO, 1986 r., 2000 ccm, benzyna: zawieszenie, skrzy
nia biegów (5), drzwi, chłodnica, nagrzewnica, zegary. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, d iesel: blok, korbowody i 
tłoki • 700 zł, głowica, wałek rozrządu • 800 zl, pompa wtrysko
wa. rurki, wtryskiwacze, pompa olejowa - 800 zł, ukł. kierowni- i 
czy • 350 zł, kolektor ssący i wydechowy z rurą - 220 zł, kola 
zębate do walka rozrządu i pompy wtryskowej. Wrocław, tel. 
0605/85-60-42
FIAT DUCATO, 1988 r . : skrzynia biegów • 1.700 zl, rozrusznik 
- 300 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-54-71 
FIAT DUCATO, 1989 r . : skrzynia biegów 5 do silnika 2500 D, 
przywieziona z Niemiec 1250 zl, półosie 2 sztuki • 550 zi. Wro
cław, tel. 0503/99-07-05
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: elementy silnika I 
skrzyni biegów, części mechaniczne, blacharskie ł inne. 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. 076/818-17-45, 
0603/07-36-38
FIAT DUCATO, 1992 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel,: silnik na 
części. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIAT DUCATO, 1992 r .: lusterka -100 zl/szt.. hak • 200 zł, zde
rzak tylny - 80 zł i inne części. Wrocław, tel. 0503/99-55-55 
FIAT DUCATO. 1992 r., 2500 ccm, diesel: głowica, - 2.500 zl. 
Wrocław, tel. 0501/25-09-82
FIAT DUCATO, 1995 r.. 2500 ccm, diesel: pompa wtryskowa • 
450 zi, model z silnikiem 1.9D, do 94 r.: skrzynia biegów, z pół
osiami - 700 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/41-58-40 
FIAT DUCATO, 1996 r . : drzwi przednie i tylne do niskiego mo
delu, do wersji maxi drzwi przesuwane, zawieszenie przednie, 
listwa kierownicza, faktura VAT. Smardzów, tel. 071/398-33-51. 
314-38-54
FIAT DUCATO, 1998 r . : zawieszenie przednie, półosie, listwa 
kier., drzwi, lusterka. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FIAT DUCATO, 1999 r., 20 tys. km 2.5-2.8 TD: czapa piast tyl
nej osi. Kosowo, gm. Leszno, tel. 0501/72-18-07 
FIAT DUCATO, 1999 r . : drzwi przednie i tylne do niskiego mo
delu, zawieszenie przednie, kolumny McPhersona, wahacze, 
półosie, stabilizator, zwrotnica, oś tylna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
FIAT DUCATO, 2000 r., 18 tys. km, 2800 ccm, diesel: silnik bez 
osprzętu, głowice, skrzynia biegów, różne części mechanicz
ne, pompy, elementy blacharki, drzwi, cale boki karoserii, błot
niki, maglownice, siedzenia 3-, 2- i 1 -osobowe, luksusowe i stan
dardowe, szyby i inne oraz części do starszych modeli. Wro
cław, tel. 071/342-19-70, 0601/74-19-45 
FIAT MAREA : zawieszenie przednie, drzwi kompletne, oś tyl
na, klapa tylna, siedzenia, poduszki pow., wahacze, wózki, 
zwrotnice. Oleśnica, teł. 071/314-38-54 
FIAT MAREA : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, przekl. kierownicza i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 - 
FIAT MAREA, 1600 ccm, 16V: zawieszenie przednie, drzwi, oś 
tylna, klapa tylna, poduszki pow., półosie, wahacze, wózki, zwrot
nice, lusterka, części silnika. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
FIAT MAREA : wszystkie części. Żary, tel. 0608/77-28-90 
FIAT MULTIPLA: zderzak przedni. Wrocław, teł. 0601/95-16-78 
FIAT PAU O : zawieszenie przednie, oś tylna, drzwi, klapa tylna 
z szybą. Oleśnica, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54

Naprawa rozruszników i alternatorów wd^arowycPM
i Radwanice, ul. M. Reja 10, tel. 071/311-75-35,0-501 59 68 89

gów (5), fabrycznie nowe, bez przebiegu, tanio. Jelenia Góra, 
tel. 075/753-12-19, 0601/57-65-37 
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO : maska silnika, błotniki, 
drzwi, zderzaki, lampy, chłodnica, klapa tylna, wzmocnienie 
czołowe, filtr powietrza, wentylator, wahacze tylne nowe, pro- 
gobok lewy, kierownica, pompa wody, kanapa tylna kpi. Wro
cław. teł. 0601/83-47-50
FIAT COUPE : zderzak, drzwi, pokrywa bagażnika. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT COUPE, 1998 r. maska, szyby, lampy, zderzak, zawiesze
nie I inne. Krotoszyn, tel. 0608/40-65-49 
FIAT CROMA, 2500 ccm, turbo D : silnik. Czamowąsy, tel. 
077/469-14-98, 0608/46-37-79
FIAT CROMA, 2000 ccm : skrzynia biegów, drzwi, maska, kla
pa, konsola, el. podnośnik szyb (lewa i prawa strona), lusterka 
reg. eiektr. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
FIAT CROMA : drzwi, klapa tylna. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15, 0601/79-30-54
FIAT CROMA: elementy blacharki, chłodnica, reflektory. Siech
nice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT CROMA : drzwi, maska. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm : walki rozrządu, pompa wod
na, kolektor ssący, aparat zapłonowy. Oleśnica, tel. 
071/314-45-29 po godz. 18
FIAT CROMA, 1989 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
klapa tylna z szybą, zderzak przedni, pompa wtryskowa, turbi
na, listwa kier., pompa wspomagania. Zielona Góra, tel. 
0603/20-55-71
FIAT DUCATO : drzwi, zawieszenia, lampy, ścianka celna, bel
ka. Brzeg, tel. 0600/11-26-29
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), części 
silnika, zawieszenia. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14
FIAT DUCATO, 2000 ccm, benzyna : różne części, - 300 zł. 
Rolantowice, tel. 071/359-37-99 
FIAT DUCATO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, chłodnica, atrapa i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT DUCATO : pompę wtryskową z osprzętem. Świdnica, tel. 
0601/79-79-37
FIAT DUCATO, 2400 ccm, diesel* tłoki, blok, częśd skrzyni b., 
korbowody. Wrocław, tel. 071/398-84-01 
FIAT DUCATO, 1900 ccm, turbo D : głowica częściowo uzbrojo
na, - 200 zl. Wrocław, tel. 0501/10-95-45

ROK ZAŁ. 1975

FIAT PALIO, 1600 ccm, 16V : zawieszenie przednie, drzwi, oś 
tylna, klapa tylna, poduszki pow., półosie, wahacze, wózki, zwrot
nice, lusterka, części silnika. Smardzów, tel. 071/398-33-51. 
314-38-54
FIAT PALIO: pokrywa silnika, chłodnica wody, szyba przednia, 
szyba drzwi przednich lewych, szyba drzwi tylnych prawych, 
klapa tylna bez szyby oraz przewody wysokiego napięcia. Wro
cław, tel. 0501/70-81-92
FIAT PALIO, 1999 r . : zderzak. Groblice, tei. 071/311-76-55 . 
FIAT PALIO WEEKEND. 1999 r .: klapa tylna. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
FIAT PALIO, 2000 r . : zawieszenie tylne, kolumny McPhersona, 
drzwi tylne lewe, konsola, pompa wspomagania, nagrzewnica, 
wahacz lewy, katalizator, tłumiki. Nowa Ruda, tel. 0607/66-26-84 
FIAT PALIO, SIENA: półoś lewa z przegubami, McPherson lewy. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-45-50
FIAT PAUO, SIENA : drzwi, błotniki, maska, klapa, reflektory, 
zderzaki, plastikowe elem. lewych drzwi. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT PANDA: reflektor prawy z żółtym kierunkowskazem, nowy.
Kluczbork, tel. 077/418-06-34 wieczorem
FIAT PANDA: 2 silniki, skrzynia biegów (4), - 300 zł. Lubin, tel.
0604/73-82*53
FIAT PANDA, 1984 r., 900 ccm : różne części. Głogów, tel. 
076/832-20-12, 0604/92-54-19
FIAT PANDA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna : różne części. Ole
śnica, tel. 0501/71-39-96
FIAT PANDA, 1992 r.: wszystkie części z demontażu. Wrocław, 
teł. 0601/71-69-78
FIAT PANDA, 1993 r.: różne części. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
FIAT PUNTO 4-drzwiowy : drzwi. tel. 0502/63-02-35, 
0601/07-92-86
FIAT PUNTO, benzyna: komputer. Chojnów, tel. 076/817-26-87, 
0600/64-01-22
FIAT PUNTO 55 : obudowa skrzyni biegów, felga stalowa 14”.
Kosowo, gm. Leszno, tel. 0501/72-1
FIAT PUNTO : felgi aluminiowe. Lubin, tel. 076/841-86-05,
0602/19-2740
FIAT PUNTO I : zawieszenie przednie, drzwi kompletne, oś tyl
na, klapa tylna, siedzenia, poduszki pow., wahacze, wózki, zwrot
nice. Oleśnicy, tel. 071/314-38-54 
FIAT PUNTO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, chłodnica, atrapa i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04

53-021 Wrocław, ul. Korfantego 34a 
tel./fax 071/339-77-27 www.glowice.com.pl 
po 18.00 0-601 058 255,0-603 071 799, 0-601 077 714 
czynne w godz. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00

REGENERACJA GŁOWIC do wszystkich typów pojazdów

SKUP - SPRZEDAŻ - W YMIANA  
SPAWANIE ALUMINIUM I ŻELIWA 

krótkie terminy, niskie ceny w sobotę również giełda w Lubin[e1jigktorjj/137

do wszystkich typów aut 
Wrocław, ul. Zgodna 4 

tel. 341-41-67. 0-601 73 29 01 J
OP983460

FIAT PUNTO II : zawieszenie przednie, półosie, drzwi, klapa 
tylna, osie tylne, poduszki pow. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
FIAT PUNTO I, 1200 ccm 3-drzwiowy: zawieszenie przednie, 
zwrotnice, kolumny McPhersona, półosie, wahacze, stabiliza
tor, drzwi, dachy, lampy tylne, osie tylne, deski, plastiki, pólka 
tylna, licznik, maski, błotniki, fotele, inne. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
FIAT PUNTO II, 1900 ccm, turbo D 3-drzwiowy: zawieszenie 
przednie, zwrotnice, kolumny McPhersona, półosie, wahacze, 
stabilizator, drzwi, dachy, lampy tylne, osie tylne, deski, plasti
ki, pólka tylna, licznik, maski, błotniki, fotele, inne. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51, 314-38-54
FIAT PUNTO II, 1600 ccm, 16V: zawieszenie przednie, drzwi, 
oś tylna, klapa tylna, poduszki pow., półosie, wahacze, wózki, 
zwrotnice, lusterka, części silnika. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
FIAT PUNTO I : kierunkowskazy przednie (nowe) - 80 zł. Wał- 
brzych, tel. 0604/16-91-82
FIAT PUNTO: błotnik przedni prawy, chłodnica z wentylatorem, 
kierunkowskaz przedni prawy, zderzak tylny. Wrocław, tel. 
071/336-70-66 wewn. 187
FIAT PUNTO: pasy bezwładnościowe, pirotechniczne. Wrodaw, 
tel. 071/364-19-24
FIAT PUNTO: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderzak, 
reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59*21-76 
FIAT PUNTO, 1996 r., 1200 ccm : głowica, sprzęgło, rozrusz
nik, oś tylna, amortyzatory, kanpa, zbiornik paliwa, zegary, klam-. 
ki, gażnik, zderzak tylny, tapicerka, podsufitka i Inne. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
FIAT PUNTO 75, 1996 r. 3-drzwiowy: ćwiartka przednia lewa, 
błotniki tylne, światła tylne, szyby, lusterka, wahacze tylne, kol. 
kierowńicża, siedzenia, tapicerka, plastiki, uszczelki, cewka, 
rozrusznik, komputer, podsufitka, nagrzewnica, dmuchawa, licz
nik, zamkk klamki półosie, zwrotnice. Ostrów Wlkp., tel. 
0502/08-55-04
FIAT P.UNTO I, II, 1999 r . : zderzak przedni i tylny, reflektory

NAPRAWA ISPRZEDAZ SPRZĘGIEŁ
do samochodów zachodnich 

osobowych - ciężarowych 
szlifowanie docisków

Wrocław ul. Włościańska 25 
tel. 071/346 65 58, 0-501 307 049

przednie, klapa tylna oraz lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
0603/68-45-08
FIAT PUNTO, 1999 r.. 1200 ccm : aparat zapU zbiornik spryski- 
waczy, zawieszenie przednie. Zielona Góra, tel. 0601/88-26-80 
FIAT PUNTO II, 2000 r. 3-drzwiowy: ćwiartka lewa tylna, oś tyl
na. Opole, tel. 0604/49-87-64
FIAT PUNTO II, 2000 r. 5-drzwiowy, 3-drzwiowy: maska, błotni
ki, zderzaki, zawieszenia, deska rozdz., klapa tylna, oś tylna, 
dach. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
FIAT PUNTO, BRAVA, SIENA, UNO : maska, błotniki, drzwi, 
zderzaki, lampy, chłodnica, halogeny, klapa tylna, czołówka, 
kierunkowskazy, belka z atrapą, filtr powietrza, wahacze, wen
tylator, halogeny, zwrotnica lewa. Wrociaw, teł. 0601/83-47-50 
FIAT REGATA : lewe lusterko zewn., lusterko wewn. kpi., koło 
zapasowe, silniczek wyderaczek, wiatrak z silnikiem do chłod
nicy, podgłówki i inne. Lewin Kłodzki, teł. 074/869-80-98, 
0609/15-87-32
FIAT REGATA: głowice, chłodnica, blok silnika, wal korbowy, 2 
walki rozrządu, kolumna kierownicy, dmuchawa, wspomaganie, 
tarcza + docisk sprzęgła, rozrusznik, szyba tylna. Polkowice, 
tel. 076/749-67-26, 0605/57-30-06 
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm: dużo częśd. Kamienna Góra, 
tel. 0501/09-82-86, 0604/7549-98 
FIAT REGATA, 1986 r., d iesel: zawieszenie, półosłe, rozrusz
nik, alternator, zbiornik paliwa, tłumiki, nagrzewnica, maska i 
klapa, światła, pompa hamulcowa. Wałbrzych, tel. 
0603/53-3 f-20 '
FIAT REGATA, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wstry- 
skowa do DT, wałek rozrządu. Prochowice, tel. 076/85847-61, 
0605/43-54-20
FIAT RITMO, 1714 ćcm, diesel: głowica kpi., pompa wtrysko
wa, pompa vacuum, pompa oleju, tłoki po i szlifie i inne częśd 
silnika. Wdów, tel. 071/389-22-31 
FIAT RITMO :silnik 1600, • 500 zł. Wrodaw, tel. 071/785-9642 
FIAT RITMO, 1980 r., 1300 ccm,: drzwi lewe - 40 zł, klapa tylna 
kompl. - 50 zl, maska silnika • 30 zł, zderzaki • 80 zł/sj#., deska 
rozdz. • 30 zl, kierownica • 20 zl, układ kierowniczy + przełącz
niki - 80 zl, kolumna McPhersona • 80 zl, chłodnica z wentylato
rem • 50 zł belka tylna • 50 zł, resor • 40 zł i inne częśd. Wro
daw, tel. 071/346 2̂3-41
FIAT RITMO, 1981 r., 1500 ccm : wszystkie częśd, • 10 zl. 
Wałbrzych, tel. 0606/8948-60
FIAT RITMO SUPER 85, 1984 r., 1500 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów 151 kpi., stan b. dobry, chłodnica, • 600 zł. Jele
nia Góra, tel. 0604/32-54-59
FIAT RITMO, 1985 r., 1300 ccm : drzwi, szyby, gażnik, alterna
tor, rozrusznik, zawieszenie tylne, zawieszenie przednie, ko
lumna kierownicy, pasy bezwładnościowe, deska rozdz., zde
rzak tylny, pompa hamulcowa i inne części. Chojnów, tel. 
076/818-17-86
FIAT SCUDO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, atrapa i inne. Siechnice, iel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT SEICENTO : maska, wzmocnienie czołowe, błotniki, zde
rzak, drzwi lewe, konsola, liczniki, lampy przednie, fotele, alter
nator, rozrusznik, zamki, stacyjka, zawieszenie przednie, skrzy
nia, części silnika, nadkola, przekl. kierownicy, plastiki i inne. 
Oleśnica, tel. 0600/66-31-05
FIAT SEICENTO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
przekl. kierownicza. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT SEICENTO SPORTING : lampy, szyby, drzwi, zderzaki, 
błotniki,' skrzynie biegów, koła, maski, fotele, tapicerka, szyby, 
el. reguł., obrotomierz, rozruszniki, alternatory, głowice, dachy, 
podłużnice, zestawy tylne do vanów i inne, wysyłka. Warsza
wa, tel. 0602/60-66-24
FIAT SEICENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przednie, kie
runkowskazy białe, hak, bagażnik dachowy, pasy czerwone, 
przekładnia, obrotomierz, amortyzatory, owiewld drzwiowe, spo
iler tylny, blenda, lampy. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT SEICENTO : lampy przednie i tylne, wzmocnienie czdo- 
we, błotniki, maska, lusterka, obrotomierz, przekładnia, waha
cze, zadski, zwrotnice, przguby, półka tylna, siedzenia tylne, 
zderzaki, felgi, listwy, pasy bezwladńośdowe, elektronika i inne. 
Wrocław, tel. 0607/41-52-06
FIAT SEICENTO SPORTING : maska przednia, zderzaki, biot-
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niki, drzwi prawe, podłużnica prawa, chłodnica, stabilizator, lam
py, kierunkowskazy białe, obrotomierz i inne, nowe oraz uży
wane. Wrocław, tel. 0603/40-50-15 
FIAT SEICENTO : maska przednia, błotniki, zderzaki, lampy, 
chłodnica, przełączniki kierownicy, zawieszenie, osprzę silni
ka. drzwi. Wrodaw. tel. 071/396-57-76, 0601/7842-20 
FIAT SEICENTO: nawiewy i przyciski do konsoli. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT SEICENTO : drzwi przednie • 100 zl. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
FIAT SEICENTO, 1999 r. : maska silnika. Wrocław, tel. 
0608/08-15-10
FIAT SEICENTO, 1999 r .: klapa tylna, tylne ćwiartki, tylne lam
py i zderzak, zawieszenie tylne, fotele tylne, szyby tylne, zbior
nik paliwa, amortyzatory i inne. Oleśnica, tel. 0502/87-17-82 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 900 ccm: zawieszenia, pompa i zbior
nik paliwa, nagrzewnica, kolumna kierownicza, komputer, wkład 
stacyjki * zamki, szyby boczne, inne części. Wrodaw, tel. 
071/3644745
FIAT SEICENTO, 1999/00 r .: prawie wszystkie częśd Z demon
tażu, dowóz. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59, 0603/59-06-62 
FIAT SEICENTO, PUNTO. 900 ccm : różne części. Wrodaw, 
tel. 0605/11-26-18
FIAT SIENA: zawieszenie przednie, drzwi kompletne, oś tylna, 
klapa tylna, siedzenia, poduszki pow., wahacze, wózki, zwrot
nice. Oleśnica, tel. 071/314-38-54 
FIAT SIENA, 1600 ccm, 16V : zawieszenie przednie, drzwi, oś 
tylna, klapa tylna, poduszki pow., półosie, wahacze, wózki, zwrot
nice, lusterka, części silnika. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 

' 314-38-54
FIAT SIENA : maska, lampy zderzaki. Wrocław, tel. 
0502/29-43-24
FIAT SIENA : zderzak tylny, nowy, • 500 zł. Wrodaw, tel. 
071/341-03-55
FIAT SIENA: drzwi, dach, bok prawy, silnik 1.6 16V, zawiesze
nia, pokrywa silnika i inne. Wrociaw, tel. 0503/74-80-58 
FIAT SIENA, PAUO, BRAVA : szyby, lampy, drzwi, zderzaki, 
błotniki, maski, koła, elementy zawieszenia, głowice, fotele, ta
picerka, chłodnice, poduszki pow., podłużnice, dach, ćwiartki, 
alternatory i inne. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
FIAT SIENA, SEICENTO : komputer wtrysku, silnik krokowy, 
potencjometr przepustnicy, sonda Lambda, kolektor ssący. Lu
bin, tel. 0603/55-12-37
FIAT TEMPRA: elementy blacharki, oświetlenie, zderzald, za
wieszenie, chłodnica, atrapa i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT TEMPRA, TIPO : komputery Bosch 0280 000 713, Bosch 
0280 000 714. moduły zapłonowe. Wałbrzych, teł. 
0603/53-31-20 v
FIAT TIPO : dach, drzwi, błotniki, maska, klapa, konsola, elem. 
plastikowe, zderzaki, oświetlenie. Oleśnica, tal: 071/314-9847 
FIAT TIPO: maska przednia, -150 zł. Prusice, tel. 0609/49-86-62 
FIAT TIPO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, chłodnica, atrapa i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT TIPO : silnik 1600 ccm, benzyna, oclony. Wałbrzych, tei. 
075/746-17-94, 0607/53-81-60
FIAT TIPO : przekładnia kierownicza, 2  sztuki. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92
FIAT TIPO, 1400 ccm, wtrysk : rozrusznik, alternator, monow- 
trysk, głowica, filtr powietrza, tarcza + dodsk sprzęgła, skrzy
nia biegów, półosie, zwrotnica, komputer, cewka, czujniki pręd- 
kośd obrotowej, ukl. zapłonowy, drzwi przednie lewe, klapa tyl
na kpi., serwo, pompa hamulowa wodna oraz inne częśd. Wro
daw, tel. 0601/49-98-12
RAT TIPO : maska, błotniki, drzwi, zderzak tylny, lampy, kon
sola, licznik, zawieszenie, skrzynia biegów, częśd silnika, fote
le, plastiki, przełączniki, pompa, tapicerki, felgi i inne. Wrocław, 
tel. 0600/66-31-05
FIAT TIPO, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wtryskowa 
TDi. Prochowice, teł. 076/85847-61, 0605/43-54-20
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FIAT UNO : reflektor lewy. Wrodaw, teł. 0601/73-20-98 
FIAT UNO, 1200 ccm, turbo : chłodnica wody. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
FIAT UNO 45,1978 r . : maska silnika, aparat zapłonu, pompa 
paliwa, pompa wody, listwa ukł. kierowniczego, podsufitka, 
uszczelka przedniej szyby. Lewin Kłodzki, tel. 074/869-80-98, 
0609/15-87-32
FIAT UNO, 1984/96 r . : ćwiartki, drzwi, szyby, dach, zawiesz. i 
inne.., tel. 062/752-02-02
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, diesel: korbowody, tłoki, skrzy
nia biegów (5) • 350 zł, błotniki, zderzaki, drzwi, szyby, klapa 
bagażnika, pompa wtryskowa Bosch -170 zl, lampy przednie i 
tylne, kierunkowskazy, plastiki, siedzenia i inne. Lubin, tel. 
076/749-7546 po godz. 19
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm : wszystkie częśd. Trzebnica, 
woj. Wrodawskie, tel. 071/312-5341 
FIAT UNO, 1986 r., 17OO ccm, diesel; różne części, z rozbiórki. 
Legnica, tel. 0503/98-00-25
FIAT UNO, 1987 r .: zderzak tylny. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18
FIAT UNO, 1988 r., 1000 ccm : aparat zapłonu • 80 zł, cewka
zapłonowa • 40 zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
FIAT UNO, 1989 r., 120 tys. km, 1000 ccm : silnik, częśd ukł.
ham. i kierowniczego, stacyjka, przełączniki kierownicy, półosie,
tylna oś, inne częśd. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-13-46,
0601/42-14-79
FIAT UNO, 1989/99 r . : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrodaw, tel. 0601/59-21-76 
FIAT UNO, 1990 r. : zderzak tylny, - 150 zl. Legnica, tel. 
0603/53-2642
FIAT UNO, 1992 r., 1500 ccm, wtrysk : osprzęt silnika, szyby, 
półosie, zawieszenie przednie, ukł. wydechowy, digiplex. Kąty 
Wr., tel. 071/316-86-07
FIAT UNO, 1992 r., 1000 ccm, benzyna : silnik, zawieszenie 
przednie, półosie, wahacze. Gromadka, tel. 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, tel. 
075/752-26-06, 0607/40:34-26 '
FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm: różne częśd mechaniczne i bla- 

' charskie. Kamienna Góra, tel. 075/744-32-92 
FIAT UNO, 1995/99 r., 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1996 r . : 2 fotele przednie, -100 zl. Czernica, tel. 
071/318:06-95
FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, wtrysk: silnik kompl., tanio. Trzeb
nica, tel. 0601/8743-67
FIAT UNO, 1999 r . : skrzynia biegów (5) z półosiami. Legnica, 
tel. 0602/23-11-56
FIAT UNO, PUNTO, 1997 r. : wtrysk paliwa/zderzak przedni, 
sonda Lambda, komputer wtrysku, pompa paliwa el., centralka 
Digiplex'2, silnik krokowy i inne. Lubin, teł. 0603/55-12-37 
FIAT, IVECO głowica silnika. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
FORD, 2000 ccm, V6 r .silnik 6-cyłlndrowy, oclony * aparat, gaż- 
nik, sprzęgło. Jedlina Zdrój, tel. 074/880-50-28 
FORD : felgi aluminiowe, na 4 śruby, z oponami, szeroki rant, 
po renowacji, wyważone, • 700 zł lub zamienię na felgi alumi
niowe do VW Passata. Jelenia Góra, teł. 0602/12-23-93 
FORD, 2000 ccm, benzyna: silnik. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
FORD, 1600 ccm, benzyna: silnik, stan dobry, • 500 zi. Lubań, 
te l 075/721-72-17
FORD, 1800 ccm, diesel: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD, 2300 ccm, diesel : głowica, gwarancja szczelności, - 
500 zl. Wrodaw, tel. 0602/17-27-14 
FORD, 1600 ccm, diesel: głowica (żeliwna), gwarancja szczel- 
nośd, - 500 zł. Wrocław, tel. 0602/17-27-14 
FORD, 1979/83 r., 1600 ccm : wszystkie częśd z rozbiórki, 
przekl. kierownicy, zawieszenie przednie, most tylny, wal napę
dowy, silnik na części, elementy blacharki, zadski hamulcowe i 
inne. Januszkowice, tel. 071/31543-69 
FORD, 1980/01 r . : skrzynie biegów, automatyczne i manualne, 
także do busów, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sob.), 0602/85-0345 w g. 9-18
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FIAT TIPO, 1989 r., TDi: silnik z osprzętem, -1.500 zł. Radomi- 
ce, tel. 075/713-62-64 grzecznośdowy 
FIATTIPO, 1991 r., 1400 ccm: gażnik, inst. ei., części do skrzyni 
biegów. Jelenia Góra, tel. 0608/76-26-52 
FIATTIPO, 1999 r. 1.6 E, 1.7 O: skrzynia biegów, półosie, roz
rusznik, głowica, wahacz, serwo z pompką hamulcową, pompa 
wspomagania, zbiornik paliwa, przełączniki kierownicy, drzwi, 
centralny zamek. Kłodzko, tel. 074/868-78-91 
FIAT TIPO, TEMPRA, 1994 r., 1600 ccm, 1400 ccm : drzwi, 
zawieszenie, skrzynia biegów (5), silnik oclony, tanio, - 700 zl. 
Rolantowice, tel. 071/359-37-99 
FIAT TIPO, TEMPRA, PUNTO : różne części. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
FIAT ULYSSE: zawieszenie przednie, drzwi kompletne, oś tyl
na, klapa tylna, siedzenia, poduszki pow., wahacze, wózki, 
zwrotnice. Oleśnica, tel. 071/314-38-54 
FIAT ULYSSE : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, atrapa i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17, 0608/41*76-04
FIAT ULYSSE, 1600 ccm, 16V : zawieszenie przednie, drzwi, 
oś tylna, klapa tylna, poduszki pow., półosie, wahacze, wózki, 
zwrotnice, lusterka, części silnika. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
FIAT ULYSSE : błotniki, zderzaki, drzwi, klapy tylne, lampy i 
inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 !
FIAT UNO: błotnik przedni lewy, maska^ilnika, krata wlotu pow. 
Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT UNO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, chłodnica, atrapa i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT UNO, 1300 ccm, wtrysk : silnik • 700 zł, skrzynia biegów
(5) - 400 zl. Środa Śląska, łel. 071/317-54-71
FIAT UNO : silnik 1.1 E • 250 zł, części silnika 1.0 oraz 1.1.
Świebodzin, tel. 0602/53-70-88
FIAT UNO : przekl. kierownicy. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80,
.0608/83-17-13
FIAT UNO: bagażnik dachowy. Wrocław, tel. 0601/80-99-18
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POMP WODNYCH 
•  wszystkie typy •

•  roczna gwarancja •  
Bolesławiec Śl. 

Zakład, ul. Wróblewskiego 4
czynne od pn. do pt. w godz. 16-20

tel. 0-601 555 424 
tel. dom. 075/734-17-33

FORD AEROSTAR, 1992 r . : klapa tylna z szybą, tylna prawa 
karoseria 3-drzwiowy, zbiorniczek spryskiwaczy, fotele Recaro 
kpi. + tapicerka KPL. Lubin, tel. 0603/04-19-15 
FORD CAPRI, SIERRA, 1971/89 r., 1600 ccm : silnik • 500 zł, 
skrzynia biegów (4) - 200 zł. Oława, tel. 0602/64-92-94 
FORD CARGO, 1981 r. : most tylny, resory przednie i tylne, 
zawieszenie przednie, wal, felgi 16", przekl. kierownicy i inne. 
Wrocław, teł. 071/349-27-14, 0604/68-71-95 
FORD CARGO, 1984 r., 2100 ccm : częśd silnika lub cały sil
nik. Brzezno, gm. Oborniki Śląskie, teł. 071/310-61-74 
FORD CROMA, 1991 r., 2500 ccm, turbo D : tłoki, blok, pompy 
wtryskowa, olejowa, klimatyzacji, sprzęgło, chłodnice klimaty
zacji, powietrza i oleju, długa półoś, alternator, zwrotnica z pia
stą. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD ECONOVAN: bardzo duży wybór częśd do różnych wersji 
i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tei. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
O  FORD ESCORT, 1600 ccm, benzyna: siln ik, skrzy* 

nia biegów • 900 zł, wszystk ie częśc i do wersji 
pick-up, Opel A stra  II sedan: tylna klapa - 300 zł. 
W ro c ław , te l. 071/342-70*41 w ew n. 300, 
0502/04*13*01 84016211

FORD ESCORT: zderzaki, elementy blacharki. Gromadka, tel. 
076/817-25-82
FORD ESCORT, 1600 ccm, EFi : głowica kpi. z kolektorami, 
modułami, kablami. Kępno, tel. 062/782-8245, 0601/6443-61 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: silnik nie eksploatowany w 
kraju, kompletny, udokumentowane pochodzenie. Lubin, tel. 
0605/14-36-90
FORD ESCORT : komputer, moduł zapłonu. Nowa Ruda, tel. 
074/872-58-14
FORD ESCORT: silnik, zawieszenia, oblachowanie I inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po_godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: silnik na częśd, skrzynia 
biegów, półosie, teleskopy, elementy zawieszenia przedniego i 
tylnego, pokrywa bagażnika, wzmocnienie przednie, błotniki 
tylne. Wrociaw, tel. 322-2642 w godz. 9-16 
FORD ESCORT IV, V : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, teł. 0603/66-97-27 
FORD ESCORT: zadski, konsola na biegi, obudowa nagrzew
nicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., belka między 
podłużnicami, podszybie, gałka zmiany biegów, worek na bie
gi. Wrociaw. tel. 0601/73-20-98 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: chłodnica wody. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
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Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15, 784-59-16
FORD ESCORT: silnłk 1.6 i 1.8 D. Zagrodno, tel. 076/877-42-86 
FORD ESCORT, 1980 r. : szczęki hamulcowe, nowe, - 50 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-25-99 
FORD ESCORT, 1981/85 r., 1600 ccm 3-drzwiowy: drzwi lewe i 
prawe kompletne, nagrzewnica z kokpitem, urządzenie wtrysko
we, klapa silnika, drążek stabilizatora, szyba i wahacze (z drąż
kami) tylne. Wałbrzych, teł. 074/844-72-45, 074/841-21-21 po 
godz. 20
FORD ESCORT, 1983 r, 1400 ccm, benzyna,: silnik, klapa tyl
na, półka tylna, serwo, skrzynia biegów, zbiornik spryskiwacza, 
stacyjka, klamki, siłowniki tylnej klapy, silniczek wycieraczek, 
szyby, plastiki, szyberdach szklany, oryginalny, zawieszenie 
tylne, felgi 13" i inne części. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, szyby, fo
tele, chłodnica, skrzynia’biegów (5) uszkodzona, 2 lampy pra
we przednie i inne części, cena od 50 zl. Miękinia, tel. 
071/317-80-15
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy : sil
nik o poj. 1.6 benzyna z osprzętem • 600 zł, skrzynia biegów (5) 
• 300 zł, fotele i kanapa - 200 zł, drzwi -100 zł/szt., reflektory - 
50 zl/szt., chłodnica -100 z ł,, progi - 50 zł, McPhersony z tar
czami i zaciskami hamulcowymi - .150 zl. Karpacz, tei. 
075/761-86-79 po godz. 20 -
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm. benzyna 3-drzwiowy: zde
rzaki szerokie -100 zl/szt. i inne. Karpacz, tel. 075/76.1-86-79 
po godz. 20
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, diesel: różne części z de
montażu. Wrocław, tel. 0608/12-06-61, 0504/99-04-22 
FORD ESCORT XR3I COUPE, 1985/90 r., 1600 ccm : silnik, 
skrzynia biegów (5), drzwi, szyby, lampy, tapicerka, części me
chaniczne i inne. Żagań, tel. 0603/25-97-08 
FORD ESCORT, 1986 r .: belka dolna przednia, reflektory przed-
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nie, okular reflektora, zamek maski, zbierak wodny drzwi tyl
nych prawych: Wrocław, tel. 784-59-15 
FORD ESCORT, 1986/90 r. 1.8 D, 1.6 D, 1.3 E, 1.4 E, 1.6 XR3i: 
rozruszniki, alternatory, tarcze sprzęgła, dociski, osprzęt silni
ków, półosie, elementy zawieszenia, elementy blacharki, lam
py, lusterka, elementy wnętrza, hak, silnik 1.8 D (oclony), silnik 
1.6 XR3i z osprzętem. 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, 1987 r., 1600 ccm, diesel : wałek rozrządu, 
lampa tylna prawa, rozrusznik, przełączniki. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm: teleskopy przednie i tylne. 
Sobótka, tel. 071/39045-10
FORD ESCORT, 1987 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, drzwi, klapa, szyberdach, tył 3-drzwiowy. Twardo
góra, teł. 0601/05-43-89 .
FORD ESCORT KOMBI,1987 r., 1300 ccm: różna częścf. Wro
cław, tel. 0602/68-90-8}
FORD ESCORT; 1988 r. poj. 1.6-1.8D: skrzynia biegów (5), kla
pa tylna z .szybą, półosie, pasy, stacyjka (85 r.), inst. elektrycz
na, wahacze przednie, serwo z pompą póloś, przełączniki, kon
sola z zegarami Zielona Córa, tel. 0605/72-01 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna: pompa olejowa, 
głowica-kompl., klawiatura kompl., miska olejówa, pokrywa kla
wiatury, koło zamachowe, korbowody, pokrywa rozrządu. Gra
bów. tel. 062/730-55-90
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: głowica kpi. - 280 
zl, zderzak przedni -160 zł, szyba czołowa, reflektory - 60 zl/szt., 
maska, rozrusznik i inne. Opole, teł. 0601/71-67-25 
FORD ESCORT, 1988 r., 96 tys. km, 11300 ccm, benzyna : sil
nik • 600 zł * 400 zł cło, rozrusznik, drzwi, klapa, światła. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20 .
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5)
• 450 zł, półosie, zwrotnice, przekładnia, McPhersony, chłodni
ca, zawieszenie tył; maska, drzwi, światła, licznik. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
FORD ESCORT, 1988 r., 140 tys. km, 1400 ccm, : wszystkie 
części z rozbiórki. Wołów, tel. 071/389-33-15 po godz. 15 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1988/91 r. : tylna klapa. Kłodzko, tel. 
0607/35-35-70
FORD ESCORT, 1988/93 r. 1.8 D, 1.6 D : skrzynie biegów (5), 
półosie, amortyzatory, zawieszenia, ukł. hamulcowe, sprzęgła, 
silniki 1.6D, 1.8D, reflektory, kierunkowskazy, ukł. kierownicze, 
wałki rozrządu, stopki, kola, chłodnice, rozruszniki, alternatory 
i inne. Chojnów, tel. 0604/78-33-32, 0606/47-11-90 
FORD ESCORT, 1989 r.; 1600 ccm : skrzynia biegów (4), - 210 
zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-34-89 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm: drzwi, klapy, silnik, zawie
szenia, gażnik i inne części z demontażu. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk 3-drzwiowy: maska 
silnika, drzwi, klapa bagażnika ze spoilerem, komputer, wzmoc
nienie przednie, chłodnica, skrzynia biegów 151 - 200 zl, lampy 
i inne. Jelenia Góra, tel. 0609/29-00-48 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, wtrysk: tylne zawieszenie, 
głowica kpi., chłodnica, alternator, katalizator, inst. el.', deska 
rozdz., siedzenia. Jelenia Góra, tel. 0502/20-57-06 wieczorem 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel: wał korbowy, tłoki, 
rozrusznik, chłodnica, wentylator, filtr pow., 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 kierowni
cy. Legnica, teł. 0605/13-16-60, 0601/71-02-84 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm : skrzynia biegów (4) • 100 
zł, głowica -140 zl, rozrusznik • 60 zł, alternator • 50 zł, drzwi 
prawe (3-drzwiowy) • 140 zł, kolektor prawy • 60 zl, Inne. Lwó- - 
wek Śląski, tel. 075/782-33-63, 0608/37-34-77 
FORD ESCORT, 1989 r., diesel: silnik, skrzynia biegów (kompl. 
dokumentacja celna). Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
FORD ESCORT, 1989/., 150 tys. km, 1600.ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszeni^, blachy. Żary, teł. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1990f., 1400 ćcm, benzyna; głowica, gażnik, . 
rozrusznik, chłodnicą, skrzynia blegów(5), moduły 1.3,1.4, lam- 

• py, klapa tylna, zawieszenia I inne. Lubin, tal. 0603/99-91 -39. 
FORD ESCORT, 1990 r., 1600 ccm, E F i: silnik, skrzynia bie
gów, elementy zawieszenia, lampy łinne. Jelenia Góra, teł. 
0603/20-49-17
FORD ESCORT, 1990 r„ 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna: silnik 
z osprzętem, skaynła biegów. Nowa Ruda, tel. 074/871-63-80 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm : sportowe sprężyny. Wro
cław, Kłodzko, tel. 0602/74-50-29 
FORD ESC.ORT, 1991 r., 1600 ccm, E F i: zaciski hamulcowe,

półosie, zbiornik paliwa, zderzak tylny, siedzenia przednie, ser
wo, rozrusznik, filtr pow. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel: części blacharki i 
mechaniczne, używane. Wrocław, teł. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT, 1991/00 r . : różne części mechaniczne i bla
charskie. Poznań, tel. 0608/25-96-47 
FORD ESCORT, 1992 r .: skrzynia biegów, tylne i przednie za- 
wiesz., fotele, deska rozdzielcza, plastiki i inne. Legnica, tel. 
0603/92-76-30
FORD ESCORT KOMBI, 19921., 1800 ccm, diesel: silnik kpi. + 
skrzynia biegów, lampy, błotniki, ćwiartki, dach, szyby, drzwi, 
zawieszenie, wspomaganie, koła i Inne, stan idealny. Krapko
wice, tel. 077/466-52-06
FORD ESCORT, 1992 r . : silniki 1.411.61 DOHC, skrzynia bie
gów, maska, błotniki, zderzaki, piasty, klapa tylna, wahacze,

. półosie, przekładnia kierownicza, zamki drzwi, układ wydecho
wy, drzwi, zbiornik paliwa, tarcze hamulcowe, amortyzatory, 
sprężyny, nadkola i inne. Wojcieszów, tel. 0601/96-06-14 
FORD ESCORT, 1992 r .: zderzak przedni, stan b. dobry -110 
zł. Wrocław, tel. 0503/76-26-85 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel: silnik bez głowicy, • 
850 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: dach, gło
wica, pompa wody, tłoki, korbowody, koło zamachowe, ćwiartka 
przednia prawa, tapicerka drzwi, amortyzator przedni, 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 części. 
Lubin, tel. 0601/79-96-94
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel 3-drzwiowy: nagrzew
nica, silnik, dach, alternator, poduszka pow. Wrocław, tel. 
0607/83-90-46
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V : różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1994 r., 1400 ccm, wtrysk 3-drzwiowy: tapicer
ka kpi. + konsola, fotele, zbiorniki paliwa, silnik oraz do poj. 
1600 ccm D. Góra, tel. 0602/62-59-38 
FORD ESCORT, 1995 r;, 80 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik 
kpi., skrzynia biegów /5/, stan idealny, oclone, • 2.400 zł. Jele
nia Góra, tel..0604/05-62-40
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752^26-09 i 0607/40-34-26 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, TD i: turbina, pompa wod- 
na i olejowa, kolo zamachowe, kolektor. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-47-50
FORD ESCORT, 1995/00 r., 1800 ccm, TDi : docisk I tarcza 
sprzęgła. Grodków, tel. 077/415-35-61 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r . : drzwi tylne prawe. Wrocław, 
tel. 0608/08-15-10
O  FORD ESCORT, 1998 r., 4 tys. km, 1600 ccm, Ze- 

tec: fotel kierowcy, zbiornik paliwa, belka zawie- 
szenia, poduszki, miska olejowa, wał korbowy, 
tłoki, korbowody, sprzęgło kpi., zbiorniczki, pasy 
bezpieczeństwa, zamki elektr., zaciski hamulco* 
we. Wrocław, tel. 071/360-11-08 02023691 

FORD ESCORT, 1998 r., 20 tys. km, 1800 ccm, turbo D : turbo, 
pompa wtryskowa, alternator, poduszki silnika, kolumny McPher- 
sona, koła, oś tylna, zwrotnice, zaciski hamulcowe, wahacze, 
półosie,'błotniki, lewa ćwiartka, ścianka przednia, lawa, układ 
kierowniczy i inne. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 
0601/75-93-91
FORD ESCORT, 1998 r. : zderzak tylny, grill przedni .plaster 
miodu*, grill do zderzaka przedniego. Legnica, tel. 
076/856-04-68
FORD ESCORT, 1998 r . : zawieszenie tylne (belka, amortyza
tory, sprężyny, bębny ham.). Wrocław, tel. 071/365-53-28 
FORD ESCORT, FIESTA : silnik 1600 ccm, diesel, 1800 ccm, 
TD, silnik na części (1000 ccm, benzyna, 1300 ccm, benzyna), 
skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetlenie. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11
FORD ESCORT, FIESTA, 1986 r . : różne części.. Wrocław, tel. 
071/312-53-41
FORD ESCORT, FIESTA, ORION, 1600 ćcm, diesel ; części 
silnika, wał korbowy, blok, głowicą.jożrżąd, kolektory. Strąko
wą, teł. 074/816^88-27 po godz. 18. ^
FORD ESCORT, SCORPIO; 1987 r., 1400 ccm : wszystkie czę
ści z demontażu. Mrozów, woj. wrocławskie, tel. 0503/65-88-37 
FORD FIESTA, 1600 ccm, diesel: silnik nie eksploatowany w 
'kraju, kompletny, udokumentowane pochodzenie. Lubin, tęl. 
0605/14-36-90
FORD FIESTA : oś tylna, • 500 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
FORD FIESTA: drzwi tylne, klapa, zawieszenie tylne kpi., lam
py, tapicerka, skrzynia biegów (pęknięta obudowa), różne czę
ści. Wałbrzych, tel. 074/841-26-46 
FORD FIESTA 1100 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów, 
półosie, teleskopy, chłodnica, elementy zawieszenia przednie
go i tylnego, pokrywa bagażnika i silnika, wzmocnienie przed
nie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz. 9-16 
FORD FIESTA, 70 tys. km, 1100 ccm, benzyna : silnik kpi. z 
dokumentacją, - 600 zł. Zielona Góra, tel. 068/359-49-62 
FORD FIESTA, 1980/94 r., benzyna, diesel: półosie, wahacze, 
McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, szyby, 
siedzenia, stacyjka, części silników i inne części do różnych 
modeli. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FORD FIESTA, 1984/93 r., benzyna, diesel: półosie, wahacze, 
alternatory, części elektr., szyby, części silników i inne. Złotory
ja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55 
FORD FIESTA, 1985 r„ 1000 ccm : zawieszenie tylne i przed
nie, skrzynia biegów, wyposażenie wnętrza, szyby, lampy, . 
osprzęt silnika, elementy blacharki. Strzelin, tel. 071/392-33-41 
FORD FIESTA, 1986 r., 1100 ccm : głowica kpi. z gaźnikiem, 
pompa wody, oleju i paliwowa, półosie 2 szt., skrzynia biśgów
(4). J. Wojciechowski, 59-942 Czerwona Wodjł, gm. Węgliniec,

. ul. Świerczewskiego 17.
FORD FIESTA 1986 r., 96 tys. km : skrzynia biegów (4) -100 
zł, alternator, rozrusznik, półosie, zawieszenie, stacyjka, prze
łącznik świateł, szyby tył, tłumiki. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel: rozrusznik, skrzynia 
biegów (5), tapicerki, belka tylna, szyby, zderzaki, lampy, za
wieszenia, części nadwozia, itd. Wrocław, tel. 0502/31 -58-47 
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, czę
ści karoserii, mechaniczne i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD FIESTA 1988 r.: drzwi, dach. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
FORD FIESTA 1989 r., 90 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik kpi.
+ skrzynia biegów (oclony, sprowadzony z Niemiec, możliwość 
sprawdzenia i montażu), • 1.500 zl- Milicz, tel. 0.608/48-77-29 
FORD FIESTA, 1989/96 r. : maska, błotniki, kierunkowskazy, 
reflektory, wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wrocław, teł. 
0603/66-97-2?
FORD FIESTA, 19907.: poduszki powietrzne kpi., oblachowa
nie, zawieszenia, lampy. Oleśnica, tal. 071/315-40-51 .,

. FORD FIESTA, 1990, r., 1100- ccm,-benzyna ;-.cz;ęści silnika, 
mono wtrysk -120 zt,- cewka - 40 zł, katalizator - 80 zł. Żary, tel. 
0601/88-35-95
FORD flESTA,-1991 r~r lusterko lewe, komputer,-sonda.., tej. 
062/752-02-02
FORD FIESTA, 1991 r.,' 1100 ccm : tylna oś kompl., nadkola, 
nagrzewnica, filtr powietrza, zbiornik, stacyjka, {kjapa tylna 
kompl., lampy tylnei zderzak tylny, szyby, wycieraczki,^cewka, 
komputer, serwo, pompa hamulcowa, licznik, kierownica;Ostrów 
Wlkp., tel. 0502/08-55«04
FORD FIESTA, 1991 r. : lampy tyJne. Chojnów, tel. ? 
076/817-26-87, 0600/64-01-22
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 cęm, wtrysk.: gażnik na częśći, 
serwo, wentylator chłodnicy, przekł. kierownicza, rozrusznik, 
przełącznik świateł, silniki reflektorów, sonda, • 1.600 zl. Kłodz
ko, tel. 0601/62-91-1?
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm : klapa, światła tylne, zde
rzak tylny, wycieraczki, stacyjka z kluczykiem, nadkola, serwo 
z pompą, nagrzewnica, dmuchawa, licznikr kierownica, oś tylna
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kpi., zbiornik spryskiwaczy i wyrównawczy, błotnik przedni pra
wy. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
FORD FIESTA, 1991 r., benzyna: silnik (1.11), skrzynlaTriegów, 
drzwi, fotele, kanapa, półka, konsola, nagrzewnica, listwa kie
rownicza, akumulator, bak, zderzaki, układ wydechowy i inny. 
Wrocław, tei. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
FORD FIESTA, 1991 r.. 87 tys. km, 1000 ccm, 1.100 : silnik 
oclony, -1.000 zł + VAT. Żary, tel. 068/375-20-96,0602/44-30-42 
FORD FIESTA, 1991/00 r. : różne części mechaniczne i bla
charskie. Poznań, tel. 0608/25-96-47 
FORD FIESTA, 1992 r. : drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. . 
0501/81-36-18
FORD FIESTA, 1993 r., 1400 ccm : silnik., woj. lubuskie, tel. 
0606/40-57-09
FORD FIESTA 1995 r., 80 tys. km, 1800 ccm, d iesel: silnik 
kpi., skrzynia biegów /5/, stan idealny, oclone, - 2.400 zl. Jele
nia Góra, tel. 0604/05-62-40
FORD FIESTA, 1995 r. : lampa tylna lewa. Wałbrzych, tel. 
074/665-04-45
FORD FIESTA 1997 r. : lusterko prawe czarne ręcznie reg., 
listwa lakierowana do lewych drzwi wersji 5-10 - drzwiowej, za
ślepka tylnego zderzaka lakierowana, silniczek refl. Kępno, tel. 
062/782-43-40
FORD FIESTA, 1997 r.: zderzak przedni, stan idealny, • 150 zl. 
Wrocław, teł. 329-72-77
FORD FIESTA, 1998 r . : felgi aluminiowe z oponami 13”, z na
krętkami, prawie nowe, - 1.300 zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
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). Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-15-80
FORD FIESTA, 2000 r. : klapa tylna kompletna. Milicz, tel. 
071/384-00-62, 0605/41-56-68
FORD FIESTA, ESCORT, 1995 r.,-80 tys. km, 1800 ccm, diesel 
: silnik, skrzynia biegów (5), stan idealny, oclone, • 2.400 zł. 
Świeradów Zdrój, tel. 0604/05-62-40 
FORD FIESTA, SCORPIO, 1988/90 r., benzyna : częći używa
ne. Wrbcław, teł. 071/372-87-60 .
FORD FOCUS : zderzak przedni Ghia, atrapka zderzaka, lam
pa praWa, Jistwa chromowa zderzaka, felgi 14*. Opole, tel. 
•0608/57-47-77 . - - .
FORD FOCUS, 1800 cęm, turbo D : alternator - 450 zł, łnterco- 
oler • 250 zl, wygłuszka pod maskę - 50 zł, kratka, zderzak • 40 
zł, węże klimatyzacji -150 zł. Poznań, tel. 0600/85-32-29 
FORD FOCUS: reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
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nadwozia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, klapa tylna, wózek pod 
silnik, wahacze, półosie, prawie wszystkie części, konsola, pó- . 
duszki pow., napinacze, sensory, osprzęt silnika, skrzynia bie
gów do TDi, nadkola, nagrzewnica, ABS, plastiki. Opole, tel. 
0604/44-16-73
FORD MONDEO, 1998 r., 27 tys. km, 2000 ccm, 16V: silnik, w 
całości lub na części, osprzęt, klimatyzacja, skrzynia biegów. 
Lwówek Śląski, tel. 075/792-27-13 po godz. 21.0604/46-34-26 
FORD MONDEO, 1998 r . : rozrusznik 1.9 TDI, tarcze, szczęki, 
'konsola, plastiki, zegary, włączniki, sprężyny, tylna szyba se
dana. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
FORD MONDEO, 1999 r. : drzwi tylne prawe. Wrocław, tet 
0608/08-15-10
FORD ORION, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : klapa tylna, drzwi 
przednie prawe, tylne prawe i lewe, kierownica, szyba tylna 
ogrzewana, lusterka, lampa tylna. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD PROBE : maska, • 250 zł. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
FORD PROBE : ćwiartki, dach, mechanizm podnoszenia lamp, 
drzwi, przednia ścianka, spoilery na progi. Lubomierz, woj. je
leniogórskie, tel. 0607/40-19-60 
FORD PROBE : oblachowanie. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15, 0601/79-30-54
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo : różne części z de
montażu. Wrocław, tel. 0603/22-85-77, 071/349-27-14
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FORD FOCUS : wózek pod silnik, reflektory. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
FORD FOCUS, 1400 ccm 3-drzwiowy: osprzęt, szyby, skrzynia 
biegów, inne. Wrocław, tel. 0603/21-18-42 
O FORD FOCUS, 1998/01 r . : tylny zderzak, tylne 

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

FORD FOCUS, 1998/01 r. : różne części mechaniczne i bla
charskie. Poznań, tel. 0608/25^96-47 
FORD FOCUS, 1999 r. 3-drzwiowy: dach, drzwi, tapicerki, pla
stiki, radio Ford 5000. Jelenia Góra, teL 0605/41 -89-74 (ke0097) 
FORD FOCUS, 2000 r., 1800 ccm, TDi: pompa wtryskowa, elek
troniczna, - 1.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/93^34-79 
FORD FOCUS, 2000 r., 3 tys. km 3-drzwiowy: skrzynia biegów 
(1.8 TDi), kompletna tapicerka, oblachowanie, immobiiizer, na
grzewnica klimatyzacji, inne części. Szprotawa, tel. 
068/376-32-07
FORD FOCUS, MONDEO: reflektory, maski, błotniki, zderzaki, 
zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY od 1995 r.: części blacharskie i mechaniczne, 
duży wybór. Drezdenko, tel. 095/762-01-06, 0602/18-44-78 
FORD GALAXY: roleta bagażnika. Wrocław, tel. 0603/30-61 -42 
FORD GALAXY : lampy przeciwmgielne wraz z kierunkowska
zami (nowe} • 400 zł. Wrocław; tel. 071/343-72-37, 
0602/49-54-29
FORD GRANADA, 2100 ccm, diesel: głowica, -  300 zł. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-29-05
FORD GRANADA : skrzynia biegów automatic, części silnika, 
gażnik, aparat zapłonu do V6, inne. Jelenia Góra, tel. 
075/676-82-57
FORD GRANADA : wszystkie części z demontażu, silnik die
sel. Wróćław, tel. 0605/62-00-14 
FORD GRANADA 1980 r . : różne części z demontażu. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
FORD GRANADA, 1982/85 r., 2000 ccm, 2800: części i osprzęt 
silnika, wał napędowy • 210 zł, maska -110 zł, klapa - 40 zł, 
przekładnia kierownicza • 220 zl, stabilizatory • 70 zł/szt., pia
sty • 50 zł, szczęki - od 40 zł/szt., amortyzatory • 75 zl/szt., 
drzwi - 70 zł/szt., most tylny - 280 zł. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD GRANADA, 1988/91 r., 2400 ccm, benzyna: alternator, 
pompa wspomagania. Lubin, tel. 0601/09-38-88.
FORD KA : tapicerka, siedzenia, plastiki, kierownica, kołpaki, 
CB-radio i inne -1.050 zł/całość. Dzierżoniów, tel. 0606/67-98-19 
FORD KA, 1998 r .: oś tylna. Lwówek Śl., tel. 075/782-57-01 
FORD MERCURY: silnik 2000 ccm, DOHC, drzwi i inne. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD MONDEO : różne części blacharskie i mechaniczne. 
Trzebnica, tel. 0601/70-18-61
FORD MONDEO, 1800 ccm, turbo D : głowica, kolektor ssący, 
korbowody z tłokami. Wrocław, tel. 071/357-30-05 
FORD MONDEO, 1993/00 r . : różne częśći mechaniczne i bla
charskie. Poznań, tel. 0608/25-96-47 
FORD MONDEO, 1994 r., 1600 ccm, 16V limuzyna: konsola, 
fotele, plastiki, osprzęt silnika, nagrzewnica, elementy zawie
szenia, podłużnica prawa, lampy tylne, przełączniki, półoś. Le
gnica, tei. 0603/80-26-88
FORD MONDEO, 1995 r. 5-dr2wiowy: klapa tylna kpi. Oleśnica, 
tel. 071/398**33̂ 51, 071/314-38-54 ; 8 $  '
FORD MONDEO, 1995 r. : piasta tylna, nowa. Rawicz, tel. 
0602/52-68-06
FORD MONDEO, 1995 r., 1600 ccm : alternator, fotele, mecha
nizm wycieraczek, linki, kolektory, zbiorniczki, zamki,' obudowa 
filtra pow., odsysacz par, lusterko prawe, pasy, szyby lewych 
drzwi, słupek prawy środkowy. Wrocław, tel. 071/368-19-33,

> 0602/74-84.-24 - . _ . . . . . . . . - . , •
FORD MONDEO, 1996 r., 40 tys. kmt1 800 ćcm' 16 V : automa
tyczna skrzynia tiegdw, - 2.500 zł. Lagnica. łel. 06(W/71-97-13 
FORD MONDEO, 1996/00 r.fl800cćm, turbo D : wygłuszenie 
maski; - 1$0 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-26-38 po godz. 20, 
0606/97-18-21 v  * m  .v«
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r„ 1800 ccm, TD i: dach kpi, tył

tei. 071/789-90-56 
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FORD PROBE, 1991 r . : skrzynia biegów, automatic kpi. Wro
cław, tel. 0503/44-44-56
FORD PROBE, 1994 r., 2000 ccm, V6 : automatyczna skrzynia 
biegów, - 2.000 zł. Opole, tel. 0601/71-67-25 
FORD PROBE, 1995 r., 2500 ccm : wszystkie części mecha
niczne i blacharskie., woj. lubuskie, tel. 0606/40-57-09 
FORD PUMA: różne części mechaniczne i blacharskie. Poznań, 
tel. 0608/25-96-47
FORD SCORPIO: lampy, zderzaki, atrapy, drzwi, pokrywy, inne. 
Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
FORD SCORPIO, 1800 ccm, diesel : głowica, Chojnów, tel. 
076/817-26-87, 0600/64-01-22
FORD SCORPIO, 2500 ccm, diesel: silnik, - 2.100 zł. Głogów, 
tel. 076/831-71-14, 0602/52-63-66 
FORD SCORPIO : wszystkie częśd. Lubomierz, woj. jelenio
górskie, tel. 0607/40-19-60
FORD SCORPIO, 2000 ccm : instalacja gazowa, kompletna, 
mało używana, • 1.050 zi. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO : różne części. Wrocław, teł. 0601/95-16-78 '  
FORD SCORPIO KOMBI : roleta bagażnika. Wrocław, tel. 
0603/30-61-42
FORD SCORPIO, 1985 r„ 2800 ccm, V6 : silnik, stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 071/368-19-33, 0602/74-84-24 
FORD SCORPIO, 1986 r.,156tys. km, 2400 ccm,: wszystkie 
części. Kąty Wrocławskie’, tel. 071/316-64-79 •
FORD SCORPIO KOMBI, 1 9862300  ćcm,.dieseł: nadwozie 
niekompletne, częściowo zdekompletowane.(brak podzespo
łów), przekł. kierownicy, mosty do diesle i benzyny ż półośka- 
mi, ABS do silnika 2.0E, siedzenia, lampy i inne. Zielona Góra, 
tel. 0605/72-01-95
FORD SCORPIO, 1986/90 r., 2000 ccm .‘ skrzynia biegów auto
mat., tylny most, tylne zawieszenie, lampy, zderzaki, silnik, po
łówki blacharki, tapicerka, siedzenia i inne części. Wrocław, tel. 
0603/31-10-33
FORD SCORPIO, 1986/92 r . : klapa z szybą i wycieraczką - 180 
zł, drzwi tylne - 90 zł/szt., pompa wspom. kier. -180 zł, podusz
ka siln. • 35 zl, szyby drzwiowe - 45 zl/szt., regulator biegu jało
wego • 55 zł, komputer ABS, pompa ABS -180 zł. Wrocław, tel. 
0603/22-85-77
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm : drzwi, maska, lampy, 
amortyzatory, kolumna kierownicy, fotele, most tylny, skrzynia 
biegów, rozrusznik, ABS, zaciski ham., stacyjka, przełączniki 
kierownicy, inne. Dzierżoniów, tel. 0604/88-95-95 
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, benzyna : lampy, drzwi, 
maska, błotniki, lusterka, kompletny wydech, elementy wnętrza, 
wał napędowy, most tylny, zawieszenie tylne, komputery, szy
by, pompa ABS, chłodnica, wentylator, inne części. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
FORD SCORPIO, 1987 r. : różne części. Lwówek Śl., tel. 
075/782-57-01
FORD SCORPIO, 1988 r., 130 tys. km, 2000 ccm, EF I: silnik, 
techn. sprawny • 1.000 zł + cło 400 zł, dizwi, szyby, zawiesze
nie, chłodnica, alternator, rozrusznik, komputer, itd. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
FORD SCORPIO, 1988/91 r., 2400 ccm, benzyna : alternator, 
pompa wspomagania. Lubin, tel. 0601/09-38-88 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, O HC: wał korbowy, tłoki, 
pompa wody, wskaźniki, stabilizator, poduszki silnika, przełącz
niki, koło zamachowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17.
FORD SCORPIO,* 1989 r., 140 tys. km. 2.0, 2.8 V6: wszystkie 
części z rozbiórki, drzwi, maska, klapa, blachy, tapicerka skó
rzana, klimatyzacja, skrzynia biegów 151 (V6, automatic), skrzy
nia biegów 151 (2.0). Wołóto.tel. 071/389-33-15 po godz. 15 
FORD SCORPIO, 1989/92 r., 2000. ccm z instalacją gazową : 
różne częścf z demontażu. Lubin, tel. 0607/19-50-38 
FORD SCORPIO, 1990 r  : maska, wzmocnienie czołowe, zde
rzak przedni, reflektory, klapa tylna do sedana. lampy tylne, 
wahacze. Opole, tel. 0601/71-67-25 
FORD SCORPIO, 1990 r .: silniki 2.0-2 9 1V6, skrzynie biegów, 
drzwi, zawieszenia, szyby, przekładnia kierownicza ze wspo
maganiem, hak, błotniki, wał, maska, wzmocnienie przednie, 
zderzaki, lampy, zbiornik paliwa, głowica DOHC, chłodnica, fel
gi stalowe 14", klapa tylna i Inne. Wojcieszów, tel. 075/751-23-11, 
0601/55-36-73
FORD SCORPIO, 1990 r.: klamki drzwiowe • 25 zł/szt., kompu
ter wtrysku - 80 zł, lampa lewe tylna • 60 żł,' siłownik centralne- 
go zamka - 80 zl, zaciski ham. przednie - 35 zl/szt.-'Wrocław, 
tel. 0603/22-85-77 •-
FORD SCORPIO, 1991 r. : elementy blacharki, elementy za
wieszenia, szyby. Namysłów, teł. 0603/77-24 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/93 r., 2000 ccm : drzwi, dach, 
rozrusznik, alternator, lampy tylne, zawieszenie, przekł. kierow
nicy, części silnika, konsola, przełączniki wnętrzai licznik, kli
matyzacja, zamki, klamki, hak, filtr powietrza, koła, wentylator, 
zbiorniki, plastiki i inne, Oleśnica, tei. 0600/66-31 
FORD SCORPIO KOMBI. 1992 r. : dach,, kpi. wnętrze, deska * 
rozdz., wycieraczka tylnej szyby, wszystkie podzespoły elek
tryczne i elektroniczne, rozrusznik, alternator i inne. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14

. FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 200aęcm, DOHC model przej
ściowy: pompa wspomagania, serwo, pompa ABS, komputer 
ABS, Computer wtrysku, wal pędny, zawieszenie tylne kpi., ko

lumny McPhersona przednie, teleskopy tylne, hak oryginalny, 
zbiornik paliwa , pompa paliwa, zestaw wskaźników. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 2900 ccm, wtrysk : silnik, 
skrzynia biegów automatic, drzwi przednie, fotele el. reguł, z 
podgrzewaniem, klapa tylna, lampy tyłne, kierunkowskazy 
przednie, roleta bagażnika, relingi dachowe, zawieszenie tyl
ne, hak, zderzak tylny, fotele tylne, wspomaganie kier z elektro
zaworem, podnośniki el szyb tylnych I przednich., boczne szy
by do kombi, Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : szyba 
tylna ogrzewana, szyby boczne trójkątne, kpi. zamków + sta
cyjka, klamki, przewody i czujniki ABS, szyberdach el„ kpi. pa
sów bezpieczeństwa, sprzęgło, zaciski ham. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD SCORPIO, 1992 r .: zegary, licznik, obrotomierz - 70 zł. 
Legnica, tel. 076/854-83-79, 076/866-16-55 po godz. 16, 
0604/05-41-72
FORD SCORPIO, 1993 r., 2900 ccm, V 6 : głowice, wtryski, ko
lektory, aparat zapł., wał, korbowody i inne części silnika. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r .: silniki 2.0-2.91V6, skrzynie 
biegów, drzwi, zawieszenia, szyby, przekładnia kierownicza ze 
wspomaganiem, błotniki, hak, głowica DOHC, wnętrze pojaz
du, zbiornik paliwa, felgi stalowe 14*, wzmocnienie, ABS, osprzęt 
silnika, lampy, zderzak i inne. Wojcieszów, tel. 075/751-23-11, 
0601/55-36-73
FORD SCORPIO, 1996 r . : reflektory przedni prawy. Wrocław, 
tel. 0502/36-93-69
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r . : poduszki pow., McPherson 
lewy, belka pod silnik, zawieszenie tylne, deska rozdzielcza, 
kolumna kier., wzmocnienie przednie lewe z podłużnicą, drzwi 
z tapicerką. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD SIERRA : drzwi, lampy, chłodncię, zderzaki, elementy 
zawieszeń, skrzynię biegów, głowicę. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78, 0606/78-56-39
FORD SIERRA diesel: rozrusznik. Chojnów, tel. 076/817-26-87, 
0600/64-01-22
FORD SIERRA KOMBI: tylna klapa. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
FORD SIERRA, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodnica, 
elementy wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
FORD SIERRA 2000 ccm, DOHC, wtrysk: silnik z osprzętem • 
600 zl, skrzynia biegów (5) • 300 zł. Nowogród Bobrzański, tel. 
068/371-81-13
FORD SIERRA: skrzynia biegów (5). Nysa. tel. 077/433-56-31 
FORD SIERRA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD SIERRA, 2000 ccm: silnik, 10.000 km po remoncie kapi
talnym, z osprzętem lub bez, skrzynia biegów (4). Oleśnica, tel. 
0607/54-42-98
FORD SIERRA 1800 ccm, benzyna: głowica. Piaski, woj. lesz
czyńskie, tel. 0603/65-98-59
FORD SIERRA ; silnik,, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 pó godz. 15, 0601779-30-54 
FORD SIERRA : lusterka, zbiornik spryskiwacza,.przełącznik 

. zespolóńy, pompa paliwa, przekaźniki/uszczelki, drzwi, amor
tyzatory, nagrzewnica, alternator. Wiązów, teł. 071/393-10-05 
FORD SIERRA 4x4: skrzynia biegów (5), drzwi, pokrywa, ma
ska, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
FORD SIERRA: serwo - 80 zł, szyberdach • 50 zł, klapa tylna z 
szybą i spoilerem -100 zł, podsufitka - 50 zi, koło • 50 zł, wen
tylator chłodnicy z obudową • 80 zł, podłużnica - 50 zł, podszy
bie - 40 zł, kierownica - 40 zl, wal napędowy - 50 zl i inne. Wro
cław, teł. 071/364-21-96, 0501/04-98-57 
FORD SIERRA : chłodnica, teleskopy, wzmocnienie przednie, 
drzwi, szyby, pokrywa bagażnika, most tylny, elementy zawie
szenia przedniego i tylnego. Wrocław, tel. 322-26-42 w 
godz. 9-16
FORD SIERRA : wszystkie części z demontażu, silnik diesel. 
Wrocław, tel. 0605/62-00-14
FORD SIERRA: szyba do drzwi prawych przednich, szyba lewa 
tylna do kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) oraz pom
pa hamulcowa. Wrocław, teł. 071/349-27-14 
FORD SIERRA 1982/90 r., 1600 ccm, 2000: głowice • 200-400 
zł, walki rozrządu -110 zł, maski • 100-150 zł, drzwi • 90 zl/szt., 
klapa • 100 zl, sedana • 140 zl, światła - od 60 zl/szt., światła 
wersji Ghia • 150 zl/szt., piasty • 50 zł/szt., szczęki - 50 zl, sprę
żyny - 40 zł, przekładnia kler. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna,: silnik, skrzynia 
biegów, elem. wętrza, maska, nadwozie, zawieszenia, szyber
dach, szyby, drzwi, błotniki i inne części. Lubomierz, woj. jele
niogórskie, tel. 0502/10-23-25
FORD SIERRA, 1983 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, z 
dokumentacją, - 1.500 zł. Żary, tel. 068/374-69-19 
FORD SIERRA, 1984 r . : skrzynia biegów, zawieszenia przód i 
tył, instalacja, przełączniki, półki, zegary, osprzęt silnika, ma
ska przód, klapa tylna, zderzaki, lampy, szyby i wiele innych 
części mechanicznych i blacharskich. Racibórz, tel. 
0604/81-68-01
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel: drzwi, klapy, zawie
szenie (Przednie, most tylny i inne części z demontażu. Lubin, 
tel. 076/846-73-56
FORD SIERRA, 1985 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm : gażnik - 60 zł, kolektor 
dolotowy • 60 zł. Jelenia Góra, tek 0603/57-82-17 
FORD SIERRA, 1986.r.: klapa tylna, zderzak tylny, hak, skrzy
nia biegów, wał napędowy, zawieszenie tylne, przekł. kierowni
cza, kolumny McPhersona przednie, tarcze ham., lampa przed
nia lewa, serwo z pompą, wahacze przednie, sprzęgło, rozrusz
nik, lusterka el. reguł., podszybie plastikowe • zewnętrzne. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SIERRA, 1986 r. : drzwi • komplet, zawieszenia, prze
łączniki, konsola, komplet foteli. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, dieseł r silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, wał korbowy, most tytn$ rozrusznik,-przekł. 
kierownicy, lampy, grill,- drzwi, maska i inne. Legnica, tel. 
0605/13-16-60, 0601/71^2-84
FORD SIERRA, 1986 r., benzyna : silnik (2.0, 1.6), skrzynia 

~ biegów, maska, drzwi, klapa, lampy, rozrusznik, alternator, most, 
wal, półosie, nagrzewnica, stacyjka, konsola, słupki, lusterka, 
belka, poduszki i inne. Wrocław, teł. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97 ■...
FORD SIERRA 1986 r., 2300 ccm, diesel: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-9.0-83 .
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), 
kolumny McPhersona, kpi. tylne zawieszenie, lampy, klapa tył-
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GŁOWICE SAMOCHODOWE
spawanie - regeneracja - wymiana i sprzedaż 

spawanie aluminium i żeliwa
Wrocław, ul. Pińska 3, czynne: pon.-pt. 7-19, sob. 9-13

RH r> ł - L X  teL 071/373-72-41,354-56-60, tel./fax 071/354-55-95 
! L 0 L n Q  Giełda Lubin, stanów. 7, tel. 0-603 668 052 OP006108

ZAWORY SILNIKOWE
na (wersja hatchback), zbiornik paliwa, nowe sprzęgło. Zielona 
Góra/Niemcy, tel. 068/351-11-37, 0049/76-65-94-28-52 
FORD SIERRA. 1986/88 r. 1800 ccm i 2000 cćm: tłoki z korbo- 
wodami, głowice, kolektor wtrysku, aparat zapłonowy, wal kor- 
bowodowy, pompka paliwa, wody, oleju, dach + słupki, stabili
zator, alternator, silniczek wycieraczek i inne. Wałbrzych, tel. 
074/848-22-60, 0605/91-04-65
FORD SIERRA KOMBI, 1986/90 r., 2300 ccm, diesel: silnik z 
dokumentacją, skrzynia biegów, części karoserii, mechaniczne 
i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD SIERRA, 1986/91 r, 2000 ccm, EFI: elektronika silnika, 
drzwi, szyby, piasty, zawieszenia, nadwozie, światła, fotele Ghia, 
wnętrze, konsola z zegarami, zamki i stacyjka, klapa, pompy 
paliwa, inne. Paczków, teł. 0603/36-63-27 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, drzwi, maska, lampy, klapa, wyposażenie wnę
trza. Głogów, tel. 076/831-59-90, 0502/36-19-78 
FORD SIERRA, 1987 r. : maska, lusterka, alternator, lampa 
przednia, inne. Sobótka, tel. 071/390-35-10 
FORD SIERRA, 1987/92 r . : lampy przednie  ̂kompletne. Kłodz
ko. teł. 074/868-75-94
FORD SIERRA, 1987/93 r .: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, benzyna: zderzaki, 
lampy, błotniki, drzwi, zawieszenie, siedzenia, szyby, dach z 
szyberdachem, skrzynia biegów (5) i inne. Odolanów, tel. 
062/733-18-01
FORD SIERRA, 1988 r . : maska przednia, lampa tylna prawa,

SPECJALISTYCZNA STACJA OBSŁUBI 
FORDA

Red-Ford oferuje:
> UŻYWANE I NOWE CZĘŚCI DO AUT 

MARKI:

• REMONTY, NAPRAWY, MONTAŻ 8 
NA MIEJSCU, Z GWARANCJĄ 

Naprawy bezgotówkowe z firmami ubezpieczeniowymi. 
Nasz nowy adres:

Wrocław, ul. Otyńska 8 /
(okolice ul. Strzegomskiej i PAFAWAGU) ✓ 
tel. 071/357-23-47, 357-49-74 
0-607 123 286, 0-603 031 701

klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi, licznik, konsola. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1988 r .: drzwi, maski, klapy, most, silnik, skrzy
nia biegów 151, koła, tapicerki, fotele, lampy, zderzaki. Dzierżo
niów, tel. 0604/39-03-23
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm : silnik bez osprzętu, prze
bieg 80 tys. km, z dokumentacją, - 1.600 zl. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, benzyna : zderzak 
tylny i przedni, klapa tylna, drzwi, chłodnica, reflektory, lampy 
tylne, roleta bagażnika, dmuchawa, plastikowe elem. i inne. 
Legnica, tel. 076/855-26-03
FORD SIERRA, 1988 r., 110 tys. km, 2000 ccm sedan, kombi, 
hatchback: wszystkie części z rozbiórki. Opole, tel. 
0603/99-73-26
FORD SIERRA, 1988 r. : różne częśd z rozbiórki. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, benzyna: wał napę
dowy, most, półosie, drzwi, komputer, konsola, zegary z obroto
mierzem, maska, silniczek wycieraczek, przód nadwozia z błot
nikami, stan b. dobry, głowica, gażnik, licznik, przekładnia kie
rownicza, przednie McPhersony. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD SIERRA, 1988 r. :silnik OHC 2.0 EFI, ABS, centralny za
mek, wal napędowy, nakładki plastikowe XR4i. Wrocław, tel. 
071/342-76-70,341 -36-70
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, DOHC : tył nadwo
zia, lampy tylne, zawieszenie tylne, drzwi tylne, klapa tylna, dach 
z szyberdachem, komputer, instalacja gazowa prod. holender
skiej. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 0602/43-09-41 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm. E F i: silnik, skrzynia 
biegów (5), drzwi, klapy, tapicerka, zawieszenie. Opole, tel. 
077/457-81-15
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, DOHC: maska silni
ka, dach z relingami, drzwi, szyby, zawieszenia i inne części. 
Bolesławiec, tel. 0605/04-79-06

FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów, maska, drzwi, klapa tylna, rozrusznik, alternator, 
lusterka, wahacze tylne, piasty, listwa kier., konsola, stacyjka, 
nagrzewnica, most, wal, półosie i inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98, 0606/49-34-97
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, DOHC: silniki, skrzy
nie biegów, drzwi, zawieszenia, szyby, głowica, błotniki, ma
ska, wzmocnienie przednie, klapa tylna, nadkola, przekł. kie
rownicy ze wspomaganiem, hak, ukł. wydechowy, siedzenia kpi. 
♦ tapicerka, konsola, plastiki i inne. Wojcieszów, tel. 
075/751-23-11, 0601/55-36-73
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : tłoki, korbowody, 
pompa oleju, pompa wody, pompa wtryskowa do poj. 1.8 die
sel, łapy silnika, poduszki pod silnik, filtr powietrza, obudowa 
paska rozrządu, głowica i inne. Kępno, tel. 062/782-28-86 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : reflektor lewy, filtr 
pow., wentylatory chłodnicy, przełączniki, stabilizator, belka sil
nika, zwrotnica, zaciski ham., wzmocnienie czołowe górne. 
Kłodzko, teł. 0601/62-91-17
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, OHC : 
osprzęt silnika, skrzynia biegów (5), zawieszenia, most, piasty, 
tarcze, zaciski, maska, klapa, lampy, drzwi, szyby, zderzaki, grill, 
przełączniki, kierunkowskazy, koła, hak, komputer, czujniki, 
szyberdach, elementy wnętrza, zbiornik i Inne. Legnica, tel. 
0501/56-63-28
FORD SIERRA, 1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów (5), silnik, kompletna dokumentacja. Nowa Sól, tel. 
0607/61-15-77
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, OHC : skrzynia biegów (5), 
- 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-32*0, 0608/83-17-13 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, OHC : silnik, skrzy
nia biegów, drzwi, zawieszenia, szyby, głowica, błotniki, ma
ska, wzmocnienie przednie, klapa tylna, nadkola, przekładnia 
kierownicza ze wspomaganiem, hak, układ wydechowy, tapi
cerka, siedzenia, konsola, plastiki i inne. Wojcieszów, tel. 
075/751-23-11, 0601/55-36-73
FORD SIERRA OHC, 1991 r., 73 tys. km, 2000 ccm : 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 .: błotniki, drzwi, klapa, światła, ćwiartki 
przód, zawieszenie tył. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22 
FORD SIERRA DOHC. 1992 r., 82 tys. km, 2000 ccm: silnik ze 
skrzynią biegów, sprowadzony z Niemiec, oclony, - 1.800 zl. 
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 1997 r , 160 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik 
odony, - 1.400 zl. Żary, tel. 068/375-20-96, 0602/44-30-42 
FORD SIERRA, ESCORT, 1992 r . : częśd używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 ccm, EFi, 2800 V6 : silnik, 
skrzynia biegów (automatic, 5), różne częśd mechaniczne i inne. 
P/usice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 ccm: pompa paliwa, przepły
womierz, rozrusznik, komputer, pompa wspomagania. Środa 
Śląska, tel.s0601/87-45-09
FORD SIERRA, SCORPIO, TRANSIT ESCORT : komputer 
85GB12A297CC6E21, 856GB12650FA, 88GB12 A65062A, 
886B12A6500C2A, 91AB12 A650HA, 89FB12 A650BB, 
92AB12A650 EB, 12 FB12 A650 FB, moduły zapłonu, inne elek
tryczne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD TAUNUS : maski, lampy, szyby, rozrusznik, alternator, 
chłodnica, skrzynia biegów, koła. Nowa Ruda, tel. 0609/39-51 -67 
FORD TAUNUS, 1977/82 r., 1600 ccm, benzyna : silnik kpi. z 
dokumentacją, • 500 zł. Domasław, tel. 071/311-98-33 
FORD TAUNUS, 1980 r.: szyba tylna i maska, pompa hamulco
wa, hak, sprężyny tylne, drzwi tylne, szybki boczne przednie, 
silnik wycieraczek, koła, lampa prawa tylna i lewa przednia, 
kierownica z kolumną, błotnik lewy przedni, nowy, próg prawy, 
od 20 zł. Lubin, tel. 0503/54-38-57 
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm : silnik uzbrojony -170 zł, 
skrzynia (4) • 100 zł, tylne lampy • 20 zl, atrapa nowa - 30 zł, 
lewa lampa przednia - 20 zl, tylna klapa - 30 zł, tylna szyba 
ogrzewana - 30 zł, zegary - 20 zł. Siedlce k. Oławy, tel. 
0601/19-19-87
FORD TAUNUS, 1982 r. 4-drzwiowy: kpi. drzwi, maska silnika, 
klapa tylna, most, skrzynia biegów (4), elementy zawieszenia 
przedniego, sprężyny tylne, rozrusznik, sprzęgło, aparat zapło
nu, reflektory. Jelenia Góra, tel. 0608/18-45-68 
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD TAURUS, 1988 r., 3000 ccm : częśd z rozbiórki. Świdni
ca, tel. 074/640-66-01
FORD TAURUS, 1990 r., 2500 ccm, benzyna,: drzwi, elementy
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BEZPŁATNA wymiana oleju 
BEZPŁATNA badanie amortyzatorów 
BEZPŁATNA 'dostawa części 
w obrębie 25 km , przy jednorazowym zakupie 
powyżej 200 zł. < • f •

Proponujemy szeroką skalę rabatową, 
fachowe doradztwo , dogodną realizację 
zamówień oraz pomoc w doborze części.

O R D  WYSOKAJAKOŚĆ 
n i s k i e  c e n y

* FORD *
Wszechstronny zakres uśług-prac 
mechanicznych samochodów osobowych 
i dostawczych : fi* 
przeglądy , naprawy główne silników, 
skrzyń biegów, remonty mostów , itd.

Wykonujemy komputerową diagnostykę 
silników oraz innych elementów 
elektronicznych*; : ...

PARTNERZY KARFORD :
*PHU W.RZANY ul.Orkana 111 
WACBRZYCH, tel.074/ 840 52 03 
*FORD.VAB Amsterdam, ul.Chrobrego67 
Zielona Góra, tel. 068/ 325 59 48

karoserii, osprzęt silnika, kierunkowskazy przednie, lampy tyl
ne, zderzak przedni i tylny i inne. Głubczyce, tel. 077/485-33-90, 
0600/32-62-53
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 : różne częśd. Kluczbork, tel. 0502/37-80-85 
FORD TRANSIT: przedni zderzak, tylna klapa, zbiornik paliwa 
(1994 r.), ukł. wydechowy (1990 r.), resory (1984 r.), pompa wtry
skowa z płytą czołową 2,4 diesel. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel : silniki, kompletna doku
mentacja. Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
FORD TRANSIT, 2500 ccm: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD TRANSIT, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa ♦ wtry- 
skiwacze, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/398-84-01 
FORD TRANSIT: przednia część karoserii, drzwi, zawieszenie 
przednie, most tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT, 1977/85 r . : most tylny, piasty przednie, za
wieszenie przednie, pasy przednie, resory tylne, skrzynia bie
gów, szyba przednia, podnośniki szyb, serwo .+• pompa, wał 
pędny, atrapa, teleskopy, reflektory, kierunkowskazy, 'chłodni
ca, sprzęgło wiskozowe, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1978/00 r. częśd używane: silnik, most, za
wieszenia, błacharka, skrzynia biegów, plastiki, wał napędowy, 
pompa wtryskowa, kola i inne - od 10 zł. Bydgoszcz, tel. 
056/678-02-01, 0501/22-90-39
FORD TRANSIT, 1979/85 r .: resory tylne -150 zł/szt., felgi - 30 
zł/szt. i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-59-86, 
0601/85-40-80
FORD TRANSIT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna : zawieszenie 
przednie, drążki kierownicze, amortyzatory, głowica, silnik, roz
rusznik, chłodnica, stacyjka, koła, kierunkowskazy oraz karo
seria z dokumentacją. Wrocław, tel. 071/349-43-07, 
0503/94-24-88
FORD TRANSIT, 1980/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 

,071/315-40-51
FORD TRANSIT, 1981 r. : części silnika 1600, głowica, tłoki, 
wał korbowy, mostek tylny, silnik 2000 6V z dokumentacją, moż
liwość sprawdzenia. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-02-58 po 
godz. 20
FORD TRANSIT, 1983 r., 2400 ccm, diesel: sprzęgło kpi., tar
cze ham., drążki kierownicze, wal napędowy, - 450 zł. Wscho
wa, tel. 0606/64-50-85
FORD TRANSIT. 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na bliź
niakach: zawieszenie przednie, resory przednie, wal pędny dłu
gi, tachograf kpi. z konsolą i napędem do skrzyni biegów, reso
ry tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z pedałami, uszczelki 
drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/94 r . : dużo różnych częśd mechanicz
nych i blacharskich, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
FORDTRANSIT, 1986/95 r .: maska, błotniki, reflektory, kierun
kowskazy, zderzaki, atrapa. Wrodaw, tel. 0601/59-21-76 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel: drzwqi, lampy, re
sory, skrzynia biegów (5), opony, felgi. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-10-42, 0607/07-43-04
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: silnik kpi, • 1.400 
zl. Wrocław, tel. 0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel: ćwiartka przednia 
lewa i prawa, drzwi przednie lewe i prawe, drzwi boczne prze
suwne, słupek, zderzak przedni, podszybie plastikowe, wycie
raczki, nagrzewnica, kpi. lusterek, przełączniki, stacyjka, koło 
kierownicy, most tylny z 1993 r. • 800 zł i inne. Wałbrzych, tel. 
074/845-07-21
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: most kpi., resory, 
pompa wtryskowa, zawieszenia i inne. Krzyżowa, woj. legnic
kie, tel. 0600/35-98-92, 0604/78-33-32 
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja przedłużona, raz podwyższo
na, na resorach: wspomaganie, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, E R : silnik, stan b. dobry, •
1.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-29-47, 0502/29-11-45 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, most na 5 
śrub, instalacja elektr., lawa, lampa przednia lewa, zderzak, atra
pa, docisk sprzęgła. Głogów, tel. 076/831-59-90,0502/36-19-78 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel: amortyzatory, sprę
żyny, ława, piasty, tarcze, bębny, dyferencjał, most na częśd. 
Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0600/61 -24-64 
FORD TRANSIT, 1992/97 r., diesel: skrzynia biegów (5), ma
ska przednia, drzwi boczne (rozsuwane), drzwi tylne, zawiesze
nie przednie kpi., wzmocnione (z modelu L 150), komplet kói (5 
szt., 6-otworowe), wykładziny, przełączniki świateł itp., możli
wość wysyłki (w ciągu doby). Ryczeń, tel. 065/543-31-71, 
0601/91-97-74
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów. Leśna, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/44-33-28 
FORD TRANSIT MAXI, 1993 r. : felgi 15* (6-szpilkowe). hak 
oryginalny, .winda* koła zapasowego, reflektory, siedzenie 
przednie pojedyncze i podwójne, tachograf kpł., resory tylne 
(ład. 1.51). Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel: kpi. zawieszenia 
przednie i tylne, z kołami i resorami, wal napędowy, drzwi pra
we kpi., 2 szt., rozrusznik, alternator, pompa wtryskowa, skrzy
nia biegów i inne. Nowa Wieś, tel. 0604/82-56-45 
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: silnik kpi., pompa 
wtrysk. Bosch (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady zamków ♦ sta
cyjka i korek paliwa, przełączniki pod kierownicę, teleskopy tyl
ne, piasty przednie, zadski ham., skrzynia biegów, wał pędny 
krótki, tarcze hamulcowe. Wrocław, tel. 0604/68-71 -95 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: drzwi, maski, kla
py, mosty, skrzynie biegów, tapicerki, fotele, szyby, pasy, kola, 
zawieszenie, alternator, rozrusznik, głowica, lampy, pompa, wał, 
zderzaki. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
FORD TRANSIT, 1994 r.: reflektor lewy .Carello*. Zielona Góra, 
tel. 068/451-98-11
FORD TRANSIT. 1995 r., 2500 ccm, turbo D, diesel r 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, de
ska rozdzielcza • 500 zł, wahacz, pompa wtryskowa (Bosch), 
chłodnica, zwrotnica, zadsk hamulcowy, rozrusznik, tarcze ha
mulcowe, pompa hamulcowa, serwo. Wrodaw, tel. 
071/373-98-77
FORD TRANSIT, 1996 r . : lewy i prawy reflektor, szyby boczna 
odsuwane, szyba przednia (zielona, ogrzewana), alternator,..licz
nik z obrotomierzem, kpi. tachograf Kinzle, webasto wodne z 
programatorem, felgi stalowe, pompa do turbo Lukas Epic. Opo
le, tel. 0602/12-89-72
FORD TRANSIT BUS, 1997 r., 2500 ccm, diesel: zawieszenie 
przednie, amortyzatory, wózki, wahacze i inne. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 071/314-38-54
FORD TRANSIT, 1997 r .: lusterka boczne, duże, nowy/typ, pra
we i lewe - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1998 r.: dach, boki, szyby, zawieszenie przed
nie, lusterka, ABS, serwo, fotele, pasy, boczki, podsufitka, bocz
ki, koia, drzwi, chłodnica, licznik. Opole, tel. 0604/44-16-73 
FORD TRANSIT, 1998 r., 80 tys. km, 2500 ccm, diesel: szyba 
boczna rozsuwana • 550 zł, pompa wtryskowa Bosch -1.000 zi, 
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 350M, 2001 r., 2400 ccm, TD i: bardzo dużo 
części mechanicznych i blacharskich. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45
O  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO, FIE

STA, MONDEO, TRANSIT roczn ik i 1980-2000 U  
lampy, reflektory, k ierunkowskazy, halogeny, 
atrapy, zderzak i, ch łodn ice, błacharka i inne. 
„REG -PLAST", Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81011401

FORD SIERRA, SCORPIO 2.3-2.8E: sprzęgło hydrauliczne - 150 
zł. Wrocław, tel. Ó604/68-71 -95 
GAZ 53 A, 1990 r . : kabina uzbrojona, 3-osobowa, nowa, • 350 
zł; Legnica, tel. 076/856-39-37
GAZ 63,1950 r .: sprzęgło kompl., nowe, • 200 zl. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-29-86, wieczorem 
GAZ 69 : most przedni, • 1.000 zl. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-25-75

HONDA, 1992 r., 2000 ccm, 16V : amortyzatory, głowica, tłoki, 
korbowody. Wrocław, tel. 071/317-79-03, 0605/35-91-47 
HONDA ACCORD, 1985 r. : silnik, możliwość montażu, inne 
części z demontażu, • 700 zl. Ząbkowice śląskie, tel. 
0603/27-34-03
HONDAACCORD, 1987 r. 3-drzwiowy: różne częśd z demon
tażu. Chojnów, tel. 0608/45-82-31 
HONDAACCORD, 1988 r . : przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 
074/845-3 -̂80, 0608/83-17-13
HONDA ACCORD, 1989 r. : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDAACCORD, 1990 r., 2200 ccm, benzyna: różne częśd z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA ACCORD, 1992 r. : części używane. Wrodaw, tel. 
071/348-42-16
HONDAACCORD, 1993 r.: zderzak tylny, światła tylne wewn., 
drzwi, 88 r., błotnik lewy przedni, 88 r. Twardogóra, tel. 
0601/05-43-89
HONDAACCORD, 1995 r .: amortyzatory przednie i tylne, ory
ginalne, prod. japońskiej, klapa tylna + lampy. Legnica, tel. 
0601/73-42-70
HONDA ACCORD, CM C, 1992/01 r . : zderzaki. Wrocław, tel. 
0604/50-58-10
HONOA CIVIC, 1500 ccm, wtrysk: silnik + skrzynia biegów (5) 
z 86 r i inne. Grotów 45, woj. zielonogórskie, tel. 0606/44-15-31 
HONDA CIVIC 5-drzwiowy: zderzak tylny. Legnica, tel. 
0601/73-42-70
HONDA CIVIC : komputery typ 6062116409G, KGMTLOT- 
N02728APL, gwarancja sprawności. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
HONDA C M C  COUPE : błotnik tylny lewy. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58 *
HONDA CIVIC : maska przednia ^150 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-05, 0502/55-96-64
HONDA C M C  SHUTTLE, 1986 r., 1500 ccm : różne części, 
lampy, silnik. Jelenia Góra, tel. 0502/11-98-85 
HONDA CM C, 1989 r.: lampy tylne - 60 zł/szt., błotnik prawy - 
20 zł, klapa tylna -150 zł, szyba boczna prawa - 20 zł, chłodni
ca oleju • 20 zł, silowinik klapy tylnej • 10 zl/szt. Legnica, tel. 
076/856-05-46
HONDA CM C , 1991/93 r., 1300 ccm, benzyna: głowica, silnik, 
miska olejowa, konsola, wahacze, drzwi, prawy przód, zwrotni
ce kół. Lubin. tel. 0601/09-38-88 
HONDA CM C, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, 16V : silnik kpi., 
mało eksploatowany, z urzędu celnego, - 1.300 zł. Bolesławiec, 
tel. 0606/33-61-28
HONDA CM C, 1992/95 r .: drzwi tylne lewe (sedan). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
HONDA CMC, 1992/97 r.: amortyzatory Kayaba, gazowe, nowe, 
gwarancja • 750 zl za komplet, felgi stalowe. Wrocław, tel. 
324-16-60, 0501/41-05-17
HONDA CM C, 1993 r.: piasta tylna. Rawicz, tel. 0602/52-68-06 
HONDA CM C , 1995 r. : przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80, 0608/83-17-13
HONDA CM C, 1997 r., 1400 ccm : silnik kpi., skrzynia biegów, 
zawieszenia, częśd mechaniczne, drzwi, konsola, zegary, tapi
cerka, plastiki, progi, sensor, pasy, rozrusznik, zbiornik paliwa, 
komputer silnika i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
HONDA CIVIC, 1998 r. : skrzynia biegów. *Głogów, teł. 
0607/33-69-65
HONDA CM C , 1999 r. : błotnik przedni lewy, drzwi przednie 
lewe. Wrocław, teł. 0608/08-15-10 
HONDA CM C, CRX, 1991 r., 1600 ccm, 16V: silnik z osprzę
tem, kompletna dokumentacja, • 1.000 zL Krosno Odrzańskie, 
tel. 0605/52-08-92
O  HONDA CIVIC, HRV, CRV, PRELUDE, LEGEND  : 

wszystk ie  części, nowe i z  demontażu, faktury 
VAT, w ysy łka  na ca ły  kraj. B y d g o sz c z , te l. 
0504/91-92-79 87023531

HONDA CM C, SCHUTLE: drzwi. Oleśnica, teł. 071/315-40-51 
HONDA CONCERTO, 1994 r. : McPherson, zadski hamulco
we, tarcze, pompa ABS, stabilizator przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TD i: wszystkie czę
ści używane. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
HONDA CRV, 1998 r .: błotnik prawy tylny, błotnik lewy przedni, 
lusterka, lampy tylne, zawieszenia tylne, ceny od 50 zł. Raszyn, 
tel. 022/720-42-53, 0601/28-52-43 
HONDA CRX, 1986 r. : drzwi prawe, maska. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CRX, 1986 r., 1600 ccm, 16V: układ wtryskowy, kopuł- 
ka z kablami, drzwi, błotniki, maska, lampy tylne, chłodnica, kloc
ki! zadski hamulcowe, plastiki. Wrocław, tel. 0604/50-58-10

SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH  
DO AU T JAPOŃSKICH  

WROCŁAW - BYKÓW (tra ta  na Warszawę) 
te lJfa i 071/315-29-27,315-16-41,0-601 74 22 13 

NtHUWA LAMP, ZDERZAKÓW ORAZ INNYCH 
AKCESORIÓW Z PLASTIKU, QUMV, WŁÓKNA 

WROCŁAW, uL Radzionkowska 14 
_______________ tel. 071/346-66-85_______OPOOS572

HONDA PRELUDE, 1982/91 r. :zderzaki (przedni i tylny) srebr
ne, stan'dobry, • 150 zł. Wrocław, tel. 0600/32-51-08, 
071/321-90-27 po godz. 18
HONDA PRELUDE, 1984 r. : silnik, skrzynia biegów, drzwi, 
maska, zderzaki, lampy, instalacja elektr., zawieszenia przód i 
tył oraz wiele innych. Radbórz, tel. 0604/81-68-01 
HONDA PRELUDE, 1985 r. r różne częśd z demontażu, bla
charskie i mechaniczne. Opole, tel. 0606/48-31-16 
HONDA PRELUDE, 1985 r., 1800 ccm, : drzwi lewe i prawe, 
lampy tylne, zawieszenia, klapa bagażnika, błotnik prawy przed
ni, zderzak tylny, tarcze i klocki ham. i inne. Stara Kamienica, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0600/26-23-42 
HONDA PRELUDE, 1987 r., 2000 ccm, 16V : silnik, skrzynia 
biegów, stan b. dobry. Lubań, tel. 075/721-48-98 
HONDA PRELUDE, 1988 r., 2000 ccm, 16V: nagrzewnica, bel
ka pod silnik, przekł. kierownicy ze wspomaiganiem, pompa 
wspomagania, głowica, piasty tylne, sterownik podciśnieniowy, 
rozrusznik, alternator, aparat zapłonu, komputer, drzwi prawe; 
szyberdach, wtryski. Leszno, tel. 0601/75-65-57 
HONDA PRELUDE, 1988/92 r. : różne części; Wrocław, tel. 
0502/14-49-81
HONDA PRELUDE, 1989/92 r. : skrzynia biegów (5), stan b. 
dobry, rozrusznik. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
HONDA PRELUDE, 1992 r . : felgi aluminiowe 7J x 15, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/317-79-03, 0605/35-91-47 
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm : belka tylnego zawie
szenia, alternator, rozrusznik, pompa ABS, klimatyzacja, skrzy
nia biegów, tylne amortyzatory, podszybie plastikowe, prawa 
podlużnica, przełącznik kierunkowskazów, lewe drzwi, przekaź
niki, progi plastikowe. Wrodaw, tel. 0502/43-45-04 
HONDA OUINTET : skrzynia biegów, automatic, elementy bla
charki i inne drobiazgi. Jelenia Góra, tel. 075/713-02-68 
HONDA SCHUTLE : drzwi, klapa, błotniki. Oleśnica, tel,- 
071/315-40-51
HYUNDAI: różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
HYUNDAI ACCENT: dużo różnych częśd mechanicznych i bla
charskich, silniki, skrzynie biegów, lampy, błotniki, zderzaki, 
drzwi, pas tylny, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. 
Góra, tel. 065/543-38-51, 0601/56-42-29 
HYUNDAI COUPE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
HYUNDAI EXCEL, 1991/93 r„ 1500 ccm : katalizator, silnik, 
skrzynia biegów (5) i automatic, zawieszenia, kompletne obla- 
chowanie i inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
HYUNDAI LANTRA, 1992 r.: głowica silnika 16V, przednia część 
nadwozia, belka tylna, komputer, maska, błotniki, listwa podre- 
flektorowa, deska rozdzielcza, McPhersony, wahacze, piasty, 
zderzaki, koła. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r .: listwa pod lampy, maska, zderzak 
przedni, lampy, błotniki, drzwi, dach, deska rozdzielcza, siedze
nia, boczki, plastiki, skrzynia, głowica, McPherson, szyba przed
nia i inne. Wrocław, tel. 0607/74-02-77 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r. : zderzak tylny, lampy tylne, tył 
nadwozia, listwa pod lampy, drzwi, belka tylna, słupki, szyby,

skrzynia, głowica, dach, fotele, boczki, deska rozdzielcza. Wro
daw, tel. 0609/38-34-79
HYUNDAI PONY: zderzaki. Wrodaw, teł. 0502/29-43-24 
HYUNDAI PONY, 1991 r. : kierunkowskazy, stacyjka, fotele 
Kalisz, tel. 062/752-02-02
HYUNDAI PONY, 1994 r., 63 tys. km, 1500 ccm, benzyna skrzy
nia biegów (5) • 600 zł, półosie, zwrotnice, tarcze, McPhersony, 
komputer HMC 3910 024 871. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
HYUNDAI PONY, EXCEL, LANTRA, S-COUPE, 1991 r., 1500 
ccm : silnik, skrzynia biegów (5), zawieszenia, oblachowanie, 
szyby, tapicerka i inne. Legnica, tel, 0603/67-61-05, 
0600/24-10-25
HYUNDAI PONY, LANTRA : maska, drzwi, błotniki, reflektory. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
HYUNDAI S-COUPE : atrapa przednia, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
HYUNDAI SONATA, 1989/91 r., 2000 ccm, benzyna : reflektory 
do wersji USA, zderzak przedni, chłodnica, zawieszenie przed
nie, lampy tylne, szyby i inne. Krogulec, gm. Mysłakowice, tel. 
075/713-02-44, 0502/24-54-44
HYUNDAI SONATA. 1993 r. : amortyzatory przednie -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-31-55
IFA W50 : skrzynia biegów - 900 zł, tylny most - 700 z l . ., tel. 
0605/10-17-58
IFA WL 50: silnik sprawny, .na chodzie*, 60 tys. km - 1.700 zł, 
wal korbowy (II szlif) wmontowany w blok • 1.000 zł, skrzynia 
biegów, most tylny - po 600 zl, resor tylny - 250 zł/szt. Legnica, 
tel. 076/722-95-70
IFA: różne częśd. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
ISUZU MIDI: skrzynia biegów (5), stan b. dobry. Bukowice, gm.
Krośnice, tel. 0603/62-21-30
ISUZU MIDI: elementy blacharskie, skrzynia biegów, drzwi, sie
dzenia, dach, most tylny, ukł. wydechowy, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
ISUZU MIDI, TROOPER: dużo częśd, różne pojemnośd, rocz
niki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, silniki 2.0 E,
2.4 TD, 2.2 E, skrzynie biegów, tylne mosty, wahacze, części 
silników i skrzyni biegów, częśd zawieszeń, drzwi oraz inne, 
wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51,0601/56-42-29 
ISUZU TROOPER, 1986/89 r. i dach, drzwi, zawieszenia, skrzy
nia biegów, kola, kokpit, rama, wały, rozrusznik, półośki i inne. 
Wrocław, tel. 071/368-19-33, 0602/74-84-24 
ISUZU TROOPER, 1987 r., 2300 ccm, turbo D : wszystkie czę
śd z demontażu (uszkodzony silnik). Lubsko, tel. 0600/61-24-64 
IVECO : elementy blacharskie. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-30-86, 0601/58-24-14
IVECO BUS : zawieszenie przednie, układ kierowniczy. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
IVECO, 2500 ccm, turbo D : głowicę. Świdnica, teł. 
0601/79-79-37
IVECO DAILY, 1987 r .: skrzynia biegów -1.200 zł, rozrusznik - 

'400 zł. Środa Śląska, tel. 07J/317-54-71 
IVECO TURBO DAILY, 1994 r . : drzwi przednie lewe i prawe, z 
lusterkiem, przesuwane, śdana grodziowa, filtr powietrza, skrzy
nia biegów, zawieszenia, resory i inne. SmardzóWj tei. 
071/398-33-51, 071/314-38-54
IVECO EUROCARGO, 1994 r . : chłodnica z intercoolerem, za
wieszenie przednie, zawieszenie tylne, skrzynia biegów, faktu
ra VAT. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
IVECO DAILY, 1994 r . : maska, głowica do 2.5 TD, chłodnica, 
drzwi, zawieszenia/lampy, szyby, zderzaki i inne. Zielona Góra, 
tel. 0503/65-06-56
IVECO BUS, 1997 r., 2500 ccm, diesel: filtr powietrza, ścianki 
grodziowe i inne. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
IVECO FURGON, 1997 r., 2500 ccm, diesel : filtr powietrza, 
ścianki grodziowe i inne. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
IYECO 23-150 CARGO, 1997 r., 6000 ccm : szczęki hamulco
we tylne kpi. Zielona Góra, tel. 0605/72-01 -95 
IYECO 35-10,35-12 DAILY, 1998 r.: zawieszenie przednie, most 
tylny, skrzynia biegów, chłodnica, ściana grodziowa, drzwi, wały 
napędowe, filtr pow. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
IVECO 35-12,1999 r., 97 tys. km, 2800 ccm, TD i: most tylny, 
drzwi tylne, wał napędowy, filtr powietrza, chłodnica, hak, amor
tyzatory tylne, lampy. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-42, 
0607/07-43-04
IVECO 35-8 : felgi z oponami 225/75/16,7 szt., rozrusznik, tar
cza + dodsk (98/.), turbosprężarka (91 r.j, skrzynia biegów, 
silnik na częśd 250D (85 r.). Ząbkowice Śl., tel. 0602/63-63-38 
IVECO 35-8 DAILY, 1998 r . : zawieszenie przednie, most tylny, 
skrzynia biegów, chłodnica, ściana grodziowa, drzwi, wały na
pędowe, filtr pow. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
IVECO 35-8, 35-10, 1995 r., 2500 ccm, diesel : zawieszenie 
prawe, drążki skrętne o śred. 25 mm, przekł. kierownicy, manu
alna, stabilizator i inne części. Opole, tel. 077/441-08-25 po 
godz. 20, 0602/11-53-79 -
IVECO 49-10 DAILY, 1998 r .: zawieszenie przednie, most tylny, 
skrzynia biegów, chłodnica, śdana grodziowa, drzwi, wały na
pędowe, filtr pow. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
IVECO 49-12 : felgi z oponami 225/75/16, 7 szt., rozrusznik, 
tarcza * dodsk (98 r.), turbosprężarka (91 r.), skrzynia biegów, 
silnik na częśd 250D (85 r.). Ząbkowice Śl., tel. 0602/63-63-38 
IVECO 49-12 DAILY, 1998 r .: zawieszenie przednie, most tylny, 
skrzynia biegów, chłodnica, śdana grodziowa, drzwi, wały na
pędowe, filtr pow. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
IVECO DAILY BUS : zawieszenie przednie kompletne, listwy 
kier., drzwi, chłodnica, ściany grodziowe, filtr pow., most tylny, 
lusterka. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
IVECO DAILY: most tylny. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78 
IVECO DAILY, 1997 r. furgon: mosty tylne. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 0609/27-37-73
IVECO DAILY, 1997 r . : lusterko prawe, • 150 zł. Wrocław, tel.
347-84-25, 0603/69-40-13
IVECO EURO CARGO : mosty tylne. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
IVECO EURO-TECH : zderzak, • 300 zł. Bolesławiec, tel. 
0504/94-77-50
IVECO MAGIRUS: rozrusznik 24 V. Legnica, tel. 076/887-19-19 
po godz. 20, 0601/05-29-57, 0607/22-36-81 
JEEP CHEROKEE : moduł zapłonu (2500 ccm) • 300 zł, skrzy
nia biegów + skrzynia rozdzielcza • 1 000 zł, most przedni - 800 
zł, altemetor 98 A • 200 zł, klimatyzacja • 1 300 zl, most tylny - 
800 zł, chłodnica wody • 200 zl. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
JEEP CHEROKEE. 1988 r.: lampy tylne, centralny zamek, bocz
ki plastikowe, błotniki, tapicerka drzwi tylnych lewych, nakładki 
plastikowe na błotniki, uszczelki szyb tylnych, wygłuszenie 
maski, ramki szyby przedniej, wkłady do zamków, szyby tylne. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
JEEP GRAND CHEROKEE, głowica (4000 ccm), kolektor ssą
cy z wtryskami, wałek rozrządu, serwo z pompką hamulcową, 
skraplacz klimatyzacji, .łapa’  z poduszką wieniec zębaty, za
wiasy maski, koła prowadzące pasek klinowy, miska olejowa, 
wkład do chłodnicy, pompa wspomagania chłodniczka oleju, 
bagnet, uszczelka miski olejowej. Wrocław, tel. 0601/73-20 9̂8 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993 r . : błotniki, zderzak przedni, 
relingi dachowe, klapa tylna, fotele skórzane, tapicerka skórza
na + elementy drewniane, szybki tylne. Wrocław, tel. 
0502/53-16-85
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993/98 r . : kolumna z kierownicą, 
poduszka pow. (kierowcy), szyby tylne boczne, amortyzatory, 
wal napędowy, licznik, elem. konsoli, silnik wyderaczek, inst. 
elektryczna, szyba tylna, reflektor prawy, przekładnia kier., wa
hacze, serwo, pompa, alternator, drążki. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 1994 r . : rozrusznik, Le
gnica, tel. 0601/73-42-70
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995/99 r. : poduszki powietrzne 
(2 szt ), dach, ćwiartki przednie, błotniki tylne, drzwi, błotnik 
przedni, atrapa przedni. Świdnica, tel. 0604/82-66-90. 
0607/64-52-82
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r.: drzwi, maska silnika, zde
rzak, błotniki, chłodnice, poduszki pow., zawieszenia, lampyr 
konsola. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
JELCZ : pompa wtryskowa lewostronna typ P56-02A, - 350 zl. 
Bolesławiec, tel. 075/644-90-29 
JELCZ : rozrusznik, kolumna kierownicy, wspomaganie, koło 
rozrządu, częśd skrzyni 6-biegowej, poduszki pod silnik, bę
ben hamulcowy przedni, nowy. Chojnów, tel. 076/818-77-28, 

,076/819-18-49
JELCZ : felgi • 80 zl/szt., rozrusznik • 200 zl, okładziny hamulca 
-10 zl/szt., śruby, koła przednie (20 szt.), nakrętki -100 zł, śru
by kola tylnego • 14 zl, nakrętki - 80 zl, wałek rozrządu, korbo
wody - 250 zł. Jawor, tel. 076/870-84-11 
JE LC Z : skrzynie biegów, 5-biegowe • 400 zl/szt., wiele innych 
częśd. Kamienna Góra, tel. 075/744-39-60, 0606/50-66-34
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JELCZ • sprężarka po remoncie, nieużywana, - 250 zl. Koźllce 
14, gm. Rudna, tel. 076/843-44-03 
JELCZ : różne części. Nowe Miasteczko, woj. zielonogórskie, 
tel. 0606/95-66-25
JELCZ: silnik turbo, po remoncie kapitalnym, uzbrojony- 7:500 
zl, blok SW-680 po legalizacji -, 1.500 zl, most Raba, nowego 
typu, po remoncie kapitalnym - 3.000 zi, most, techn. sprawny •
1.000 zl, oś przednia • 400 żł. docisk turbo, nowy • 500 zl, zbior
nik paliwa, aluminiowy • 300 zTMhne. Opole, tel. 077/455-42-76, 
0602/59-13-90
JELC Z : półosie, pompy, docisk, swożnie, pióra resora, piasta, 
bęben i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11 -59-68 
JE LC Z : skrzynia ładunkowa wywroturwał korbowy, bloki silni
ka, głowice, siłownik wywrotu, most tylny nowego typu i inne - 
od 100 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
JELCZ ciągnik siodłowy: tylny most Raba, rama, zawieszenia. 
Wielowieś, gm. Ścinawa, tel. 076/843-27-04 
JELCZ : fotel kierowcy, chłodnica, rozpieraki i pedał ukł. ha
mulcowego, opony. Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
JELCZ SW 400, SW 680: wal korbowy nominalny, głowice nowe 
i po regeneracji, sprężarka, pompa wodna, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/48-03-35
JELCZ 315: rozrusznik, stan b. dobry, krzyżak wału, nowy, pom
pa wtryskowa, techn. sprawna, - 350 zł. Wrocław, teł. 
0601/14-46-37 j \ ..
JELCZ 317 : most tylny i inne części z demontażu. Modła, tel. 
076/817-22-19, 0604/91-37-08
JELCZ 317: resory, most tylny, zawiedzenie przednie, skrzynia 
biegów (5), kolumna kierownicy, wspomaganie, docisk, obudo
wa sprzęgła. Wąsosz, tel. 065/543-77-67 
JELCZ 325: skrzynia ład., stan b. dobry, • 900 zł. Kiełczów, tel. 
071/398.-84-55
JELCZ 325 : stelaż z odeskowaniem, bez plandeki, fabrycznie 
nowy, rurowy, szkielet opończy, • 300 zł. Milicz, tel. 
0607/72-61-09
JELCZ 325: silnik, kabina, nowa chłodnica, skrzynia biegów (5 
i 6). Wielowieś, gm. Ścinawa, tel. 076/843-27-04 
JELCZ 325, 326 : silnik, 2-szt., turbo i zwykły - 1.300 zl/szt., 
skrzynia biegów. (5) • 400 zł; skrzynia ładunkowa o dl. 6.4 m - 
600 zł. Wrocław, \»\, 071/787-84-19 
JELCZ 415: pompa wspomagania układu kierowniczego, nowa, 
PZK-12K - 350 zł, zawory pneumatyczne pb regeneracji • 50 zł 
• 150 ił, termostat, regulator napięcia - 50 zł, pokrowiec na ka
binę Je lc z  415 - 50 zł. Wrocław, tel. 071/324-24-33, 
0603/91-49-63
JELCZ, STAR: skrzynia ładunkowa aluminiowa, bez plandeki i 
stelaża, wym. 6,5 x 2,45 m, • 1.100 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0601/76-65-34, 071/310-18-87
KAMAZ: różne części. Nowe Miasteczko, woj. zielonogórskie, 
tel. 0606/95-66-25
KAMAZ: głowice, obudowa sprzęgła, napęd wentylatora, skrzy-
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nia biegów, bębny hamulcowe, części kabiny, • 500 zł. Wołów, 
tel. 071/389-85-63r 0602/30-81-51 
KAMAZ: przednia oś po regeneracji, szyby drzwiowe, niekom
pletna skrzynia biegów z półbiegami. Wrocław, tel. 
071/357-03-52, 0601/71-51-65
KAMAZ: półosie, łożyska piast, sworzeń zwrotnicy, zawór głów
ny wywrotu, krzyżaki. .Wrocław, J e l.  071/355-31 -12, 
0605/07-77-88
KAMAZ : silnik, po remoncie kapitalnym, z gwarancją lub na 
wymianę. Zielona Góra, tel. 068/327-18-09 
KIA CLARUS : zderzak tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
KIA CLARUS, SEPHIA : różne części przodu. Domasław, woj. 
wrocławskie, teł. 0502/12-83-65 
KIA K2700,1998 r., 2700 ccm, diesel: głowica kpi., pompa wtry
skowa, pompa wspomagania, rozrusznik. Krogulec, gm. Mysła
kowice, tel. 075/713-02-44, 0502/24-54*44 
KIA PRIDE : wszystkie części- Wrociaw, tel. 0601/70-17-36 
KIA SEPHIA : zderzak przedni kompl., wózek pod silnik, wa
hacz. Wrocław, tei. 0606/40-03-11 
KIA SHUMA, 1997 r .: maska, błotnik lewy, zderzak, chłodnica, 
dach, lampy. Jawor, tel. 0503/56-55-98 
O KLIMATYZACJE do Opla Astry, VW Passata B5, 

Seata Ibizy, Mercedesa 124. Lubsko, tel. 
0603/36-83-62 84015681

KOPARKA BIAŁORUŚ: dwa siłowniki starego typu -150 zl/szt. 
Legnica, tel. 076/887-86-32, 0608/10-10-20 
KOPARKA KM 251: różne części. Borowiec, tel. 062/734-13-27 
KOPARKA OSTRÓWEK K-161, K-162 i ramiona przednie i tyl
ne, łyżki, rozdzielacze, ramy; silniki, itd., możl. faktura VAT. 
Kłodzko, tel. 0602/69-90-51.
KOPARKA WARYŃSKI K-407; K-408 : przekładnia obrotu + 
komplet węży, • 3.500 zl. Kalisz, tel. 062/753-68-75 po godz. 20 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162 : wal korbowy, 
fabrycznie nowy, łyżki, siłowniki hydrauliczne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-15-31
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162 : silnik, skrzynia 
b., mos tylny, wieża tylna i inne. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ : różne części. Wolibórz, 
tel. 074/872-12-68
LADA 2105,1300 ccm : silnik po remoncie, z montażem • 700 
zł i inne części z rozbiórki. Domasław, tel. 071/311-98-33 
LADA 2107 : błotniki przednie i tylne, nowe. Leszno, tel. 
065/520-56-16
LADA 2105: most tylny, skrzynia biegów, drzwi kompf. uzbrojo
ne, reflektor prawy, szyby oraz inne drobne, tanio. Łagiewniki, 
woj. wrocławskie, teł. 0606/85-94-81 
LADA 2105 : różne części z rozbiórki. Trzebnica, teł. 
0600/64-38-30
LADA : wszystkie części z demontażu. Wrocław, teł. 
0601/71-69-78
LADA 2107, 2105 : wszystkie części z demontażu. Wrociaw, 
tel. 0605/62-00-14.
LADA NIVA, 1987 r. : wszystkie części. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
LADA SAMARA, 1500 ccm: serwo hamulcowe, cylinderki przed
nie, pompka spryskiwaczy szyb, moduł zapłonu, uszczelka mi
ski olejowej. Wałbrzych, tel. 074/843-89-36 
LADA SAMARA 2108,1992 r., 60 tys. km, 1500 ccm,: nadwo
zie uszkodzone, maska (długą), błotnik prawy długi, drzwi bocz
ne, silnik z osprzętem, konsola z licznikiem, inst. elektryczna, 
od 10 zł. Kożuchów, teł: 0608/88-75-99 
LANCIA DEDRA : ABS, kpi. wskaźników, przełącznik świateł i 
wycieraczek, ścianka tylna, błotniki, nadkola i inne. Makowice, 
tel. 074/851-35-21
LANCIA DEDRA: maska, zderzak, drzwi, atrapa, zawieszenie, 
przekl. kierownicza. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
LANCIA DELTA 1988 r., 147 tys. km, 1600 ccm, wtrysk: silnik 
z wtryskiem jednopunktowym, skrzynia biegów, dach, drzwi, 
komputer, zaciski hamulcowe, kolumny McPhersona i inne czę
ści z demontażu. Roztoka, tel. 074/850-90-85, 0609/41-33-70 
LANCIA DELTA, 1992 r. .części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
LANCIA DELTA, DEDRA, PRISMA 1986/99 r . : drzwi, maska, 
błotniki, zderzaki, reflektory, szyby, części i osprzęt silnika, 
amortyzatory, wahacze, półosie, przeguby, tuleje, felgi alumi
niowe i stalowe oraz inne części. Wrocław, tei. 0502/29-21-51 
LANCIA LYBRA: maska, błotniki, zawieszenie przednie, chłod
nica. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
LANCIA PRISMA, 1987 l , 1900 ccm, turbo D : osprzęt silnika 
kpi, - 650 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
LANCIA THEMA ostatni model: wzmocnienie przednie z atra
pą, zderzak. Jelcz-Laskowice, tei. 0603/45-89-45, 
071/318-85-39
LANCIA THEMA 1989 r , 2000 ccm, wtrysk : lusterko prawe 
elektrycznie regulowane, lampa prawa tylna -100 zl/szt., drzwi 
lewe tylne • 100 zl, klapa tylna • 100 zł, stacyjka • 80 zł, zderzak 
tylny • 80 zl, półosie - 60 zl/szt:, chłodnica z wentylatorem -120 
zł, przepływomierz, komputer, moduł wtrysku • 120 z), pompa 
oleju, wspomagania i wodna i inne. Wrocław, tel. 071/339-24-98 
LANCIA THEMA 1990 r., 2800 ccm, V6 : skrzynia biegów (5),

silnik kpi., ABS, błotnik, drzwi, lewa strona, zbiornik wyrównaw
czy, wtryskowy, wiązka inst. eiektr., vacum pompa, obudowa 
filtra paliwa, chłodnica, woda z  wiatrakiem, tarcze hamulcowe, 
zaciski hamulcowe, kolumny McPhersona, wzmocnienie czoło
we. Lubin, tel. 076/844-60-83, 0603/41-05-65 
LAND ROVER DISCOVER : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
LIAZ : silnik po remoncie, kompletny, uzbrojony; most tylny; 
kabina po lakierowaniu; siodło; skrzynia biegów z hydrauliką. 
Jaczków, tel. 074/845-04-79, 0604/85-66-53 
LIAZ : przystawka skrzyni biegów, wałek, pompy hydrauliczne, 
kolumna kierownicy, turbo, kompresor, siłownik hamulca i wy
wrotu, zawory, kpi. naprawczy, el. skrzyni biegów,, rozrusznik. 
Jelenia Góra, tel. 075/7.54-16 9̂6, 0603/77-93-50 
UAZ 100,110,111.800 (do lasu): silniki, kabiny, mosty przed
nie i tylne, skrzynia biegów, serwo, wkłady mostów, chłodnice, 
itd., możl. faktura VAT. Kłodzko, tei. 0602/69-90-5.1 
UAZ 100,110: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawieszenie 
przednie, kabiny, blok silnika oraz. inne podzespoły, tanio. Rat- 
no Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
LIAZ 110 : skrzynia biegów (5) + półbiegi, stan b. dobry. Strze
lin, tel. 071/392-29-50, 0503/01-39-29.
LIAZ : hydraulika (pompa, przystawka/wałek), zbiornik paliwa, 
felgi, rozrusznik, siedzenia, siodło, siłownik wywrotu. Wałbrzych, 
tel. 074/845-63-38, 0604/12-23-59 
U A Z : różne części. Wrocław, tel..071/349-23-05,0502/55-96-64 
LIAZ 110.020, 1989 r . : kabina, tylny most, oś przednia, wały 
pędne, przekl. kierownicy, resory tylne, skrzynia ładunkowa, 
rama, zbiornik paliwa. Żary, tel. 0604/17-22-60 
LUBLIN I, II: izoterma. Lubin, tel. 076/749-30-79 
LUBUN 3372 : kpi. zawieszenie przednie, resory tylne, zbior
nik paliwa, skrzynia biegów (4), siedzenia i inne elementy wnę
trza. Wrocław, teł. 341-64-61, 0608/25-02-11 
LUBUN I : skrzynia biegów (4), w rozliczeniu przyjmę uszko
dzoną, - 550 zł. Wrocław, tel. 0606/6242-90:
LUBLIN II, 1999 r . : zawieszenie przednie, sprzęgło, alternator, 
elektrowylącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, licznik, kie
rownica, wał napędowy do 3.5 tony, wydech, lampy tylne, amor
tyzatory, rama. Wrocław, tel., 0601/80-99-18 
O ŁADOWARKA Ł-1 : skrzynia biegów SB 102, po 

remoncie kapitalnym, • 1.300 zł. 59*323 Miłora- 
dzice 63, tel. 076/844-85*76 84014121 

MAZDA 121,1991 r .: tarcze hamulcowe, listwy dachowe, łoży
ska skrzyni b., pompa hamulcowa, serwo. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
MAZDA 121, 1998 r. : lampa tylna prawa. Wałbrzych, tel. 
074/665-04-45
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wersji i 
roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41 -95, 
0601/55-17-72
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V: silnik na części, poduszki silni
ka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
MAZDA 323,1700 ccm, diesel: głowica, siłownik sprzęgła, śro
da Śląska, tel. 0601/87-45-09
MAZDA 323, 1700 ccm, diesel : rozrusznik. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
MAZDA 323 : klapa tylna, skrzynia biegów, maska przednia. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 323 SEDAN, 1600 ccm: części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
MAZDA 323,1980/86 r. 3-drzwiowy : nowe tylne lampy 2 szt., 
nowe progi 2 szt. Konin, tel. 063/243-39-45,063/243-55-00
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MAZDA 323, 1981/84 r . : zawieszenie przednie, szyby, lampy, 
nagrzewnica, części blacharki, plastiki, blok silnika z tłokami 
do silnika 1.1 I i inne. Wlodzice Małe, gm. Lwówek śląski, tel. 
0605/08-44-98
MAZDA 323, 1987 r. : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0602/88-86-59
MAZDA 323 KOMBI, 1987 r, 120 tys. km. 1500 ccm, benzyna i  
-skrzynia biegów (5), półosie, aparat zapłonu, alternator, roz
rusznik, zawieszenie przednie i tylne, stacyjka, drzwi, felgi i inne. 
Wałbrzych, teł. 0603/53-31-20
MAZDA 323 F, 1988/92 r., 1800 ccm, 16V: różne części. Wro
cław. teL 0601/70-57-00
MAZDA 323 F, 1990 r . : różne części z demontażu. Opole, tel. 
0606/48-31-16.. .--.'V
MAZDA 323 SEDAN, 1990 r. : część nadwozia tylna, błotniki, 
lampy, drzwi, pompy; katalizator i inne.-Wrocław, tel. 
0601/95-16-78 . 0 Ś  1
MAZDA 323, 1991 r. .łezka": różne części.'Opole, tel. 
0503/50-17-42
MAZDA 323 SEDAN, 1991 r., 16Ó0 ccm, wtrysk : silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenie, przekl. kierownicy, belka pod silnik, 
lampy przednie, grill, zderzak pczedni, maska,.drzwi tylne lewe, 
szyba tylna, plastiki i inne. Wrocław, tel: 0501/81-36-18 
MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, OHC : zawieszenia, instala-
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cja elektryczna, zderzak tylny, pompa i zbiornik paliwa, tapicer
ka drzwi, inne części. Wrociaw, tel. 071/364-47-45 
MAZDA 323,1992 r.: atrapa, reflektory, klapa tylna, błotnik lewy, 
stacyjka, drzwi, lewe, lampy tylne, półka, szyba przednia. Opo
le, tel. 0601/71-67-25
MAZDA 323 HB, 1992/94 r .: lampa tylna prawa. Wałbrzych, tel. 
0602/43-03-24
MAZDA 323 F, 1993 r . : nagrzewnica, serwo, drzwi kpi., zbior
nik paliwa, fotele, zawieszenia, licznik, konsola, reflektory, ka
talizator, plastiki, wentylator chłodnicy, kierownica i inne. Zielo
na Góra, tel. 068/325-78-11 po godz. 15.30, 0601/72-64-24
0  MAZDA 323, 1996/01 r .: maska, błotniki, zawie- 

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

MAZDA 323, 323 F, 626, MX-3 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/8'10-51 -57, 0601/72-46-69 
MAZDA 323, 626, 1987/94 V. : części używane. Wrocław, telr 
071/372-87-60
MAZDA 626: przekl. kierownicy. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
MAZDA 626 : silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzyna, 
zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 626 : silniki (2.0 D, 85 r.. bez głowicy, 2.0 E, 85 r„ 2.2 
12V oraz 2.0 8V, 81 r.). Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626,2000 ccm, diesel lub 2200 ccm D: głowice szczel
ne, z zaworami, 10 szt., splanowane, bez pęknięć, sprawdzo
ne, również sam korpus głowicy, - 500 zł. Wrocław, teł. 324-81-08 
do godz. 18, 0601/70-22-78 po godz. 7 
MAZDA 626 COUPE, 1980 r., 1600 ccm, benzyna : różne czę
ści. Brzeg Opolski, tei. 0603/50-03-16 
MAZDA 626,1980/87 r. 1600 ccm i 2000 ccm: silnik I skrzynia 
biegów w b. dobrym stanie, błotnik lewy, drzwi 5 szt., pas przedni
1 tylny, podzespoły jezdne, tapicerka, szyby i inne (posiadam 
silnik i skrzynia biegów automatic, napęd tylny 2000 ccm). Wał
brzych, tel. 074/847-76-72
MAZDA 626, 1981 r. : maska silnika, nagrzewnica z nadmu
chem, szyby drzwi przednich, wał pędny, przełączniki pod kie
rownicę, stacyjka, serwo, gażnik do 1.300, 2.000 ccm i inne. 
Świdnica, tel. 0503/03-24-58

MAZDA 626, 1985 f. : różne części z rozbiórki. Raciborowice,
tel. 076/818-96-39,-0503/51-08-36
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, stan b. dobry
- 500 zl, klapa tylna - 80 zl, szyba tylna ogrzewana - 80 zi, skrzy
nia biegów (5) - 350 zl, serwo * pompa hamulcowa -120 zł, 
listwa kierownicza + kolumna kierownicy, kompletna - 120 zł, 
zawieszenie tylne -120 zł, lusterka boczne. - 50 z ł , nagrzewni
ca kompletna - 80 zł, inne tanio. Trzebnica, tel. 071/312-75-07 
MAZDA 626,1986 r.: klapa tylna • 80 zł, przeguby lewę i prawy
• 120 zl/szt., lampa tylna - 80 zł/szt. Wrocław, tel. 071/788-66-78 
MAZDA 626, 1986 r. : przeguby kompletne, z piastami • 320 
zl/sZt., ukł. kierowniczy -150 zł, lampa tylna - 80 zł, drzwi tylne
• 100 zl, części elektryczne - od 10 do 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/324-31-57
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm : skrzynia biegów • 250 zł, roz
rusznik - 60 zł, drzwi - 40 zł/szt., nagrzewnica - 40 zl, wzmoc
nienie dolne • 40 zł, konsola • 30 zł, klapa tylna i szyba, serwo - 
40 zl, silnik dmuchawy - 30 zł, chłodnica • 70 zł, lampa lewa - 60 
zl, zaciski ham. przednie • 40 zi, docisk • 40 zł, poduszki silnika
- 20 zl/szt., opony i felgi stalowe - 20 zl/szt., lampy tylne - 30 
zł/szt., szyby drzwi - 30 zł/szt., ćwiartki - 40 zl/sżt, pas przedni
• 40 zi. Dzierżoniów, tel. 0608/22-82-60
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 
MAZDA 626 SEDAN, 1987 r . : tylna klapa bez szyby, błotniki 
przednie do 323 i nosek do 323F, lampy do 323 (1992 r.) + kie
runkowskazy. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
MAZDA 626,1987/91 r., 2000 ccm, diesel: silnik kpi., skrzynia 
biegów (5), zawieszenia, głowica, chłodnica i inne. Krzyżowa, 
tel. 0600/35-98-92, 0606/47-11-90 
MAZDA 626,1989 r., 2000 ccm. 16V140 KM, - 2.000 zł.Strzel- 
ce Opolskie, tel. 077/461-47-18 
MAZDA 626, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, gażnikowy : silnik, 
skrzynia biegów, części mechaniczne, elementy karoserii i inne. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, diesel: tłoki, korbowody, ter
mostat, drążek kier., kolektor wydechowy, pompa wtryskowa, 
uszczelnienie silnika, skrzyni, docisk sprzęgła, koła zębate, tu
leje, Inne. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 626,1990 r .: klapa tylna, silnik na części bez głowicy, 
drzwi tylne, instalacja elektryczna i inne. Wrocław, tel. 
071/368-19-33, 0602/74-84-24
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, 1992/97 r. : klimatyzacja kpi. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 626,1992/98 r . : amortyzatory przednie Kayaba prod. 
japońskiej, zawieszenie tylne - 150 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/339-76-03 w godz. 9-16
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V: katalizator, kom
puter, elementy zawieszeń, filtr węglowy, półośka, kolektor ssą
cy, pasy bezpieczeństwa, serwo hamulcowe i inne drobne. 
Pieńsk, tel; 075/778-62-81, 0606/43-36-31 
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, benzyna : silnik uszkodzony. 
Wrocław, tel. 0601/74-93-43. 071/787-37-90 
MAZDA 626. 1994 r. .szyba czołowa -140 zł;. Wrocław, teł. 
071/361-52-50,0601/55-20-51
MAZDA 626, 1995 r., 2000 ccm, 16V : pompa paliwa, szyba 
boczna prawa, mechanizm podnoszenia szyb, zamki, klamki, 
lusterko prawe, lampa prawa (sedan). Lubin, teł. 0601/92-33-07 
MAZDA 626, 323 SEDAN, 1994 r. : tylna klapa. Kłodzko, tel. 
0607/35-35-70 , . '
MAZDA 929, 24 V 6-cylindrowy: komputer JE 48189 EIA 
31036BM 760 A 64000 305 i inne części. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
MAZDA 929 : lampy, drzwi, .zbiornik paliwa, maska, siedzenia, 
deska rozdzielcza i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA 929 COUPE, 1987 r., 2000 ccm: silnik, chłodnica, zbior
nik paliwa, szyby, skrzynia biegów, zawieszenia, lampy, most, 
klapa bagażnika i inne. Jelenia Góra, tel. 075/713-06-22, 
0606/67-73-19
MAZDA DEMIO : maska przednia. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA E2000, E2200 : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
060W55-17-72
MAZDA E2200,2000: drzwi, zawieszenia, lampy, zderzaki, fel
gi, elementy karoserii, resory. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
MAZDA MPV : klapa tylna. Wrocław, tei. 0601/95-16-78 
MAZDA MX-3 : różne części. Opole, tel. 077/457-07-46, 
0604/54-39-30
MAZDA MX-3,1995 r .: części blacharskie, mechaniczne, silni
kowe. skrzynie biegów, reflektory, zderzaki, felgi aluminiowe 15' 
(na 5 śrub), ceny od 20 zł. Raszyn, tel. 022/720-42-53,. 

■0601/28-52-43
MAZDA MX-3,1996 r., 1600 ccm : skrzynia biegów, zawiesze
nie tylne kpi., zawieszenie przednie, drzwi, klapa tylna. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
MAZDA MX-3, MX-5: zderzak przedni i tylny, błotniki. Wrocław, 
teł. 0601/95-16-78
MAZDA MX-5,1995 r . : części blacharskie, mechaniczne, silni
kowe, skrzynie biegów, reflektory, zderzaki, felgi aluminiowe 15* 
(na 5 śrub), ceny od 20 zł. Raszyn, tel. 022/720-42-53,. 
0601/28-52-43
MAZDA MX-6,1995 r . : części blacharskie, mechaniczne, silni
kowe, skrzynie biegów, reflektory, zderzaki, felgi aluminiowe 15" 
(na 5 śrub), ceny od 20 zl. Raszyn, tel. 022/720-42-53, 
0601/28-52-43
MAZDA MX-7, 24 V  6-cylindrowy: komputer KLOSEGIKLOS
18881 C. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
MAZDA XEDOS, 1997 r . : halogen prawy, - 250 zł. Lubin, tel.
0604/73-82-53
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MERCEDES, 2900 ccm, diesel : silnik. Środa Śląska, tel. 
071/317-59-48
MERCEDES : różne części. Świdnica, tel. 0606/81-40-86 
MERCEDES : używane tłoki do silników do osobowych i do
stawczych. Wrocław, tel. 0501/38-64-07, 364-43-24 
MERCEDES 1117, 1995 r . : klapa załadowcza, ład. 1.100 kg. 
Świdnica, tel. 0601/79-79-37
MERCEDES 115 : różne części. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 115 : skrzynia biegów, most tylny, szyby, maska 
przednia i inne drobne. Stanowska, Wrocław, tel. 071/346-6140, 
071/344-39-30
MERCEDES 115 W : wszystkie Części z rozbiórki, części silni
ka (300 D), głowica, pompa i inne. Wrocław, teł. 0601/71-69-78 
MERCEDES 116 : różne części. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 116,1979 r.: drzwi, szyby, zawieszenia, koła, skrzy
nia biegów (4) i wiele innych. Zielona Góra, tel..068/323-54-05, 
0604/58-60-12
MERCEDES 123 D : drzwi tylne lewe, zbiornik paliwa, wahacze 
tylne, wal napędowy, skrzynia biegów (4). póiosie napędowe, 
instalacja elektryczna, przekl. kierownicy ze wspomaganiem. 
Bogatynia, tel. 075/773-34-54 po godz. 20 
MERCEDES 123: głowica (2.0,2.4 ccm), skrzynia biegów, most 
tylny, wal korbowy. Gryfów Śląski, tel. 075/781-28-95 po godz. 20 
MERCEDES 123 : siedzenie kierowcy, sprężyny nowe -120 zl. 
Kłodzko, tel. 074/867-21-16
MERCEDES 123 : wszystkie części z rozbiórki. Kłodzko, tel. 
0607/11-88-18
MERCEDES 123 0 ,2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawieszenia, 
most tylny, silnik, wał pędny, skrzynia biegów, szyby, drzwi, 
wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silnika, komplet sie
dzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
MERCEDES 123, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodnica, 
elementy wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
MERCEDES 123 KOMBI: klapy tylne, drzwi, sprzęgło, głowica, 
gażnik, zbiornik paliwa, nagrzewnica i inne. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
MERCEDES 123: silniki 2.4 D, 2.2 D, stan dobry, skrzynie bie
gów, rozrusznik, lusterka, blok silnika, wal silnika, pompa. Opo
le, tel. 077/465-31-17, 0607/54-25-32 
MERCEDES 123 : lampa przednia, kwadratowa, z regulacją, - 
130 zł. Opole. tel. 077/454-38-79 
MERCEDES 123 : różne części. Wałbrzych, tel. 0605/36-17-09 
MERCEDES 123 D : pompa wtryskowa 240 D, pompa wtrysko
wa MB 100, 90 r., most tylny z półosiami 240 D, skrzynia bie
gów, amortyzatory przednie i tylne, sworznie drążka reakcyjne

go, sprężyny preednle.Twmpyhafnulcowe, serwo,mechanizm 
otwierani! $!yt}2 inne. Wrodaw, teL,071/3^26-47 po ijftJz.&O;.. 
MERCEDES 123 : maska ź grillem, śzyby, hak. Wrocław. tel<- 
0608/63-29-24
MERCEDES 123: przekładnia kier. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 123 : klapa tylna, maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES 123 W : wszystkie częśd z rozbiórki, części silni
ka (300 D), głowica, pompa i inne. Wrocław, teł. 060 /̂71-69-78 
MERCEDES 123,1978 r., 2000 ccm, diesel: nagrzewnica, pom
pa wtryskowa, sprężyny, części silnika, kanapa tylna, tanio. 
Paczków, tel. 0600/6546-89
MERCEDES 123,1980 r . : kompl. tylne zawieszenie (2 waha
cze z bębnami i tarczami oraz .dźwigar* mostu), -180 zl. Wro
cław, teł. 348-98-13
MERCEDES 123,115, 1982 r. : mosty, skrzynie biegów, pół
osie, części do silników, wspomaganie kier., amortyzatory, wa
hacze, zwrotnice, nagrzewnice, szyby, klamki, tarczwe, serwo, 
maska silnika i bagażnika i inne. Oleśnica, teł. 071/314-7647, 
0502/5045-32
MERCEDES 124: silnik bez bloku do poj. 2.0, głowica, pompa 
wtryskowa, pompa oleju, wałek rozrządu + panewki, wal korbo
wy ♦ panewki, Boki, łańcuch rozrządu ♦ koła, miska dolna i inne. 
Góra, tel. 065/54349-84
MERCEDES 124 : drążek stabilizatora, tylny most, stan dobry, 
półosie, teleskopy. Jelenia Góra, teł. 075/752-23-16 
MERCEDES 124 KOMBI: klapa bagażnika. Jelenia Góra, teł. 
0601/78-0946
MERCEDES 124 .okularnik*: felgi aluminiowe, • 1.500 zl. Ka
mienna Góra. tel. 075/744-56-35, 0606/12-13-51 
MERCEDES 124 : haki holownicze - 300 zl/szt. Kłodzko, tel. 
074/867-21-16
MERCEDES 124 E : maski, poduszka pow., sensory, drzwi, zde
rzaki, kierownice, lusterka, chłodnica wody i klimatyzacji, kom
presory, tapicerki drzwiowe, konsola, pompy wspomagania. 
Lubin, tel. 0601/42-2849
MERCEDES 124: maska silnika, grill, lampy, zderzaki, felgi alu- 
miniowe, błotniki. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 124: drzwi przednie prawe (2 szt.) - 50 zl/szt. So
bótka. teł. 071/391-04-80
MERCEDES 124 : drzwi prawe, dach, progi, klapy tylne, zde
rzak i drzwi tylne (kombi), silnik 2.6 z dokumentacją, kolektory, 
szyby zielone, wykładzina bagażnika, pompy wody, pompy ole
ju, wspomagania, ABS, ASO, slniczki wycieraczek, szyberdach, 
lampy przednie, inne. Wójcice, tel. 071/318-64-90 
MERCEDES 124: wkłady lusterek, lewe i prawe, podgrzewane, 
oryginalne • 100 zl/szt., kołpaki 15*. oryginalne, stan b. dobry - 
150 zi/kpl. Wrociaw, teł. 0501/79-70-81 
MERCEDES 124 : klimatyzacja kpi., lampy, grfll, skrzynia bie
gów (4x4), błotniki, chłodnica i inne. Wrocław, tei. 0601/95-16-78 
MERCEDES 124 : reflektory, szerokie listwy na drzwi, atrapa 
przednia. Wrocław, teł. 0607/82-53-59 
MERCEDES 124 : wzmocnienie czołowe. Wrocław, tel. 
0608/84-92-20
MERCEDES 124 : wiązka elektryczna z ABS-em, klapa tylna, 
dach z szyberdachem, zbiornik paliwa. Wrocław, lei. 
0608/63-29-24
MERCEDES 124: listwy szerokie, tunel chłodnicy. Wrodaw, teł. 
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. Wrodaw, teł. 
0601/73-20-98
MERCEDES 124: klapa bagażnika • 40 zl. pompa ABS - 60 zl, 
lewarek, hak, uszczelki. Wrocław, teł. 781-92-55 
MERCEDES 124,1987 r.. 2000 ccm. diesel: drzwi, Idapy, za
wieszenia, półosie, głowice, pompa paliwa i wtryskowa. Nowa 
Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
MERCEDES 124, 1990 r. : błotniki przednie, chłodnica, prze
kładnia kier., pompa hamulcowa, zderzak tylny. Legnica, tel. 
076/857-57-15, 0603/45-7442
MERCEDES 124,1990 r., 3000 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), szeroka listwa, lampy, zderzak tylny, błotnik do turbo, kia pa 
tylna do E-klasse, drzwi, zawieszenia. Lubań, teł. 0604/69-28-77 
MERCEDES 124,1992 r .: lampa lewa przednia, obudowy wen
tylatorów, el. podnośnik szyby lewy, felgi aluminiowe 7J x 15 z 
oponami 195 x 65 x 15. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
MERCEDES 124,1992 r.: szyby, dach z szyberdachem, zawie
szenia, klapa tylna, tapicerka. chłodnica, lampy, tylne ćwiartki. 
Zielona Góra, teł. 0503/92-71-24 
MERCEDES 124,1993 r. 200,250,300 D: elementy blacharki, 
częśd mechaniczne, zawieszenia, tapicerka, głowica (2.0 O), 
podnośniki elektryczne szyb, zderzaki, nagrzewnice, skrzynie 
biegów, chłodnica (2.0 O), hak, inne części. Wrocław, tel. 
0601/57-7747
MERCEDES 124,1995 r.. 2500 ccm, diesel, 20V : głowica kpi, 
tłoki, pompa wtryskowa, pompa wodna i inne częśd silnika. 
Wrocław, teł. 0602/80-01-02
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, 201, 1990/95 r. : komputery ABS (gwaran
cja). Lubin, teł. 076/842-36-18, 0603/39-69-17 
MERCEDES 124,201,210 : sprzęgło do automal skrzyni bie
gów, tylna klapa, podsufitka, drzwi tylne lewe, tylny zderzak, 
belka tylnego zawieszenia, elementy silnika 300 E, tylny most 
do wersji 3.0 E i 22 I, chłodnica do wersji 2.6 E, 2.3 E i 2.0 I 
aut, tylne piasty. Wrocław, tel. 0607/83-9046 
MERCEDES 126 : lampa tylna prawa, teleskopy hydrauliczne, 
lusterka boczne, -180 zl. Opole, tel. 077/454-38-79 
MERCEDES 129 : reflektor lewy. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 1524: skrzynię załadowczą z niebieską plandeką. 
Świdnica, teł. 0601/79-79-37
MERCEDES 1617 : zawieszenia, wał pędny, skrzynia biegów, 
lampy, kolektory i inne. Wrocław, teł. 0601/72-56-81 
MERCEDES 180 C, 2800 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów automatic, zegary, podsufitka, tarcze nowe, chłodnica, zde
rzak, pompa hamulcowa. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22 
MERCEDES 180 C : wkład do lampy tylnej prawą, wahacz, lu
sterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba trójkątna, prze
kładnia kier. z drążkami (kpi.). Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 190 : drzwi, szyby, lampy, lusterka, konsolę,,na
grzewnicę, ćwiartki, karoserię, pokrywę tylną, zawieszenie, 
chłodnicę. Bolesławiec, tei. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
MERCEDES 190 : reflektor prawy - 180 zl. Bolesławiec, (el. 
0601/57-13-39
MERCEDES 190 : pompa hamulcowa, serwo, lusterka, skrzy
nia biegów (4), kolumna kier., lusterko wewn. Brzeg, tel. 
077/410-15-36, 0604/89-65-56 
MERCEDES 190 : tapicerka. Polkowice, tel. 0601/06-07-01 
MERCEDES 190 : atrapa, Bstwy drzwi szerokie. Wrodaw, tel. 
0607/82-53-59
MERCEDES 190: felgi aluminiowe 6J x 15", oryginalne, 5 szt.,
z oponami letnimi, na gwaranqi, + śruby, - 1.050 zl. Wrocław,
tel. 071/780-89-50, 0605/53-59-01
MERCEDES 190, 1983/84 r. : szyba czołowa, słupki boczne.
Strzelin, tel. 071/392-31-91, 0601/55-3045
MERCEDES 190, 1984 r. f  różne części. Gostyń, tel.
0603/97-31-96
MERCEDES 190 E, 1986 r., 110 tys. km : wszystkie częśd z 
rozbiórki. Opole, tel. 0603/99-73-26 
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, benzyna : głowica, alter
nator, kolumna kier., pompa wspomagania, serwo, pompa ha
mulcowa. Wrocław, teł. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
MERCEDES 190 D, 1987 r., 2500 ccm, diesel: tylne zawiesze
nie, el. otw. szyberdach, kolo zamachowe, doki, wał. zderzak 
tylny, suchy filtr. Bolesławiec, tel. 0603/10-2947,0502/29-1145 
MERCEDES 190, 1987 r., : wszystkie częśd. Wrocław, tel. 
0606/6942-38
MERCEDES 190,1988 r., diesel: stacyjka kpi., lampa tylna pra
wa. Opde, tel. 0601/71-67-25
MERCEDES 190,1988 r., 2000 ccm, benzyna : automatyczna 
skrzynia biegów, - 800 zl. Opole, teł. 0601/71-67-25 
O  MERCEDES 190,1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 

benzyna., tel. 0607/76-50*22 01027671
MERCEDES 190,1993 r., 2300 ccm: głowica, kpi. tył nadwozia 
-1.500 zł, drzwi tylne - 200 zł, kpi. listew szerokich ze spinkami 
- 450 zl, maska przednia z grillem - 500 zł. Wrodaw, tei. 
0605/91-96-72
MERCEDES 190,124: reflektory, szkła reflektorów, kierunkow
skazy, zderzak, atrapa. Wrodaw teł. 0603/66-97-27 
MERCEDES 190,200 124,2000 ccm, diesel: skrzynia biegów 
zwykła i automatic, błotniki, drzwi, zawieszenie, łapy, wydech.
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szyby, tapicerka czarna, maska, wzmocnienie czołowe. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-24-22
MERCEDES 190, 250 : linka icznika, nowa, Oryg., prod. nie
mieckiej, - 35 zl. Wrocław, tel. 324-63-55 
MERCEDES 200 D, 2000 ccm, diesel: sinik, skrzynia biegów, 
most, szyby, reflektory, lampy, inne. Opole. tel. 077/457-81-15 
MERCEDES 200 O 123 : różne częśd z demontażu. Wrocław, 
tel; 0601/70^17-36
MERCEDES 200 123 D, 1981 r.. 2000 ccm, diesd używane: 
zawieszenie, sprężyny, skrzynia biegów, wal napędowy, inne. 
Zielona Góra, tel. 068/351-31-25 
MERCEDES 200123 D, 1981 r., 2000 ccm. dfesel: blok sinika, 
doki, miski, rozrusznik, alternator, wspomaganie, gril, maska, 
drzwi, klapa, amortyzatory, zderzaki, lampy, szyby, kolektor, ta
picerka, skrzynia biegów, inne. Kamieniec Ząbk., tel. 
074/817-35-05
MERCEDES 200 123 D. 1981 r., 2000 ccm, d tesd: skrzynia 
biegów, klapa tylna, alternator, pompa wspomagania, drzwi tyl
ne, lusterka, klamki, serwo, pompa hamulcowa, ogranicznik]. 
Wrociaw. tel. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
MERCEDES 200 123 O. 1981 r.. 2000 ccm, diesel: skrzynia 
biegów l i i  - 200 zł, klapa tylna • 60 zl, zderzak tylny - 20 zl, 
lampa tylna lewa - 200 zl, konsola - 50 zl, reflektor lewy -120 zl, 
kierownica (124) - 80 zl i inne. Wrocław, tel. 0605/39-60-66 
MERCEDES 200,1982 r . : szyby, most tylny. Dobrodzień, tel. 
034/353-50-77
MERCEDES 200 124, 1991 r. : kompletny tył nadwozia, zde
rzak, klapa • 1.500 zl, maska przednia, gril - 500 zl, most tylny 
do 2.0 O - 600 zl. W oda w, tel. 0605/91-96-72 

* b  MERCEDES 207 : obłachowanie do Mercedesa 
207-608, maski, podszybia, wzmocnienie przed
nie, błotniki, stopnie, poszycia drzwi, poszycia 
boków, nadkola przednie i  tylne (nowe, tanio). 
Stanisław Nitecki, 52-326 Wrocław, ul. Waflowa 
1/2, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 81011201 

MERCEDES 207 niski, krótki: wszystkie dizwi i blachy, resory 
przednie, most. oś przednia kpL, ukł. kierowniczy, instalacja 
elektryczna, sinik 2400 ccm D kpi. Bogatynia, teL 075/773-34-54 
po godz. 20
MERCEDES 207 O BUS : zbiornik pafiwa, docisk hamulców, 
tarcza dociskowa sprzęgła, kolo zamachowe, sitak na częśd, 
przełączniki świateł, kierownica i  inne. Zielona Góra. lei. 
068/451-98-11
MERCEDES 207,208, 210, MB 100: mody, wały napędowe, 
osie przednie, chłodnica, resory, skrzynie biegów, szczęki, pia
sty, filtr powietrza, konsole, drzwi, przełącznik kłerunkowska-

MERCEDES
202 "C", 203 "C", 210 "E", 208 "CLK", 220 "S" 
części mechaniczne i blacharskie

OPOIOO66
"G L O B A L  - C AR" s.c. 

Wrocław
i tel. 0-604 065 670, 0-601 191 561 I

zów, suwak drzwi bocznych, zawiasy, szyby, podsufitkL Wał
brzych, tel. 074/849-02-00, 0607/15-05-84 
MERCEDES 207, 208, 307 BUS : różne częśd. Oleśnica, lei. 
071/31540-51
MERCEDES 207,307 : wał pędny (dugi), resory, most i inne. 
Legnica, td. 076/857-57-15, 0603/45-7442 
MERCEDES 207,307 do 85 r.: obłachowanie, zawieszenie, s i
nik, wal napędowy i inne. Oleśnica, td. 071/31540-51 
MERCEDES 207, 307 D : linka hamulca, maski, nowa, oryg., 
prod. niemieckiej, - 35 zł. Wrodaw, teL 071/324-63-55 . 
MERCEDES 207,307,123: silnik 240 D i inne. Grotów 45, tel. 
0606/44-15-31
MERCEDES 207,307,308 : zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szklą tylnych lamp. 
Wrocław, teł. 0603/66-97-27
MERCEDES 207,308,309 O : wal, resory, chłodnice, skrzynia 
biegów i inne. Luboszyce, tel. 065/544-62-77 
MERCEDES 207,310 : most tylny, resory, wały, nagrzewnice, 
szyby, drzwi tylne i boczne przednie, zderzaki, skrzynia biegów 
(5), automatic, wspomaganie, lampy. Góra, tel. 065/54444-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 207, 410 : siedzenie pasażera kabiny (2-osobo- 
we), wal silnika z korbowodami, po remonde, -100 zl. Wrodaw, 
td. 0503/7T-33-34 ...
MERCEDES 208 D : skrzynia biegów /5/, -1.000 zł. Brzeg, teL 
0600/11-26-29
MERCEDES 208 0 . 1992 r., 2300 ccm, d ie sd : tylny most, al
ternator, rozrusznik, przednie zawieszenie, miska olejowa, fel
gi 14”, wał korbowy, loki, korbowody. Pieńsk, teL 075/778-62-81, 
0606/43-36-31
MERCEDES 208,210,207: częśd mechaniczne i blacharskie. 
Wrocław, td. 0608/22-30-63
MERCEDES 210 E-KLASSE .okulan**: lampy tylne, lusterka 
kompl., felgi aluminiowe 16* Avantgarde. Bolesławiec, teL 
0606/94-74-68
MERCEDES 210 : maska sinika, zderzak, g r i, felgi aluminio
we, lampy, błotniki, progi. Lubin, td. 0603/36-38-55 
MERCEDES 220,280,300 : finka hamulca, nowa, oryg., prod. 
niemieckiej, - 35 zl. Wrocław, teL 071/32463-55 
MERCEDES 230 : stabilizator przedni, klapa tyfcia, drzwi tyfeie 
prawe. WTOdaw, td. 0601/73-20-98 
MERCEDES 230 123 E, 1980 r. : silnik. Wrocław, tel. 
0501/38-64-07, 36443-24
MERCEDES 230 124 E  KOMBI. 1991 r , 2300 eon. benzyna : 
błotniki tylne - 200 zl/szŁ, most tylny (327) • 500 zł. chłodnica - 
200 zl, wzmocnienie czołowe - 250 zi, fotele przednie - 250 zl. 
sprężyny przednie • 50 zl/szt., klapa tylna -100 zł i inne. Wro
cław, teł. 0605/39-60-66
MERCEDES 240 D : sinik. Kłodzko, td. 0607/11-88-18 
MERCEDES 240 O : gril, zderzak, pompa wtryskowa, felgi, 
amortyzatory, kierownica, piasty i łożyska, tarcze hamulcowe ♦ 
sprzęgła, wahacze, sikticzek wyderaczek, drążki kier., pompa 
hamulcowa, tapicerka słupków, plastiki konsol. Wiązów, teł. 
071/393-10-05
MERCEDES 240 123 D. 2400 ccm. d tesd: klapa tylna, roz
rusznik, przekl. kierownicy. Wrocław; tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 240 D. 1978 r. .kubuś’: różne częśd, cena całośd
1.900 zł. Milcz, tel. 0502/21-95-55 
MERCEDES 240 123,1980 r.. 2400 ccm : silnik, rozłożony na 
częśd, blok do remontu, stan głowicy i walu b. dobry -1.300 zl. 
Wrodaw, td. 071/338-28-34
MERCEDES 240123 D, 1981 r., 2400 ccm. d iesd: maska, błot
niki. klapa, wzmocnienia czołowe, atrapa, zderzaki, chłodnica, 
szyby, kola, zawieszenie, skrzynia biegów 141 i automatic. fote
le, konsola, wydech, rozrusznik, felgi i inne. Wrocław, tel. 
0600/66-31-05
MERCEDES2435,1992r.: skrzynia biegówG155-16/119 EPS. 
• 5.000 zł. WToclaw; tel. 071/321-17-10 
MERCEDES 250, 2500 ccm, diesd : silnik niekompletny. Li
sków, td. 062/763-51-97. 0601/57-55-70
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MERCEDES 250 : zaciski, ramię wycieraczek. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 250124 E, 1994 r .: drzwi tylne prawe, szyby bocz
ne, pedały, ABS, ASD, boczne osłony silnika i skrzyni biegów, 
pompa ham. i serwo, wahacze przednie, wyświetlacz temp. 
zewn. * czujnik, nowe głośniki do kokpitu, lusterka boczne, za
mek tylnej klapy, przełączniki .świateł. Wrocław, tel. 
0601/73-74-90
MERCEDES 280, V6 : komputer typ Bosch 0265101006. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
O MERCEDES 300 124 TD, 3000 ccm, turbo D : sil

nik. Lubsko, tel. 0603/36-83-62 84015671
MERCEDES 300 124, 3000 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry 
do manualnej skrzyni b., dokumentacja. Nysa, tel. 077/435-94-32 
MERCEDES *300,3000 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, • 2.200 
zł. Wschowa, tel. 0603/36-37-35 
MERCEDES 308 BUS, 1992 r. : zawieszenie przednie i tylne 
kompl., resory, amortyzatory, most, drążki, stan b. dobry, cena
2.500 zł • rachunek. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
MERCEDES 406: pompa hamulcowa + serwo nr .20", przekaź
niki świateł. Wałbrzych, tel. 074/848-13-61 po godz. 20

MERCEDES
A-KLASSE, C-KLASSE, E-KLASSE 

S-KLASSE, VITO, SPRINTER
SKUP • SPRZEDAŻ 

WSZYSTKIE CZĘŚCI MECHANICZNE I BLACHARSKIE 
MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI, TRANSPORT
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MERCEDES 406,407, 508, 608, 808 813 : różne części. Ole
śnica, tel. 071/315-40-51
MERCEDES 508,1973 r . : tylny most, skrzynia biegów, i inne z 
demontażu. Jelenia Góra, tel. 0607/34-29-68 
MERCEDES 508,1983 r., 180 tys. km, 3800 ccm, diesel: silnik 
kpi. z osprzętem, w całości lub na części. Wojcieszów, tel. 
0607/51-84-91 g
MERCEDES 508, 608 D : chłodnia 6-komorowa na.lody lub 
mrożonki, agregat Copeland, 92 r, stan b. dobry, - 4.500 zł. 
Brzeg, tel. 0601/50-41-92 .
MERCEDES 508, 608 : most tylny, zawieszenie przednie oraz 
inne części, sprowadzone z Niemiec. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
MERCEDES 608 : półośki, obudowa tylnego mostu, szczęki 
hamulcowe. Zielona Góra, tel. 068/324-40-32, 0601/55-06-99 
MERCEDES 608,1983 r.,.180 tys. km, 3800 ccm, diesel: wal 
korbowy nominalny, głowica, tłoki, roziząd, pompa wody, pom
pa wtryskowa, pompa oleju, rozrusznik, alternator, sprężarka, 
wieniec i inne. Świerzawa, tel. 0607/51-84-91 
MERCEDES 609, 709, 1989 r., 162 tys; km, 4000 ccm : silnik 
kompletny, drzwi lewe i prawe, wal pędny, - 4.700 zł. Milicz, tel. 
0608/48-77-29
MERCEDES 609, 814 D, 1992 r. : nadwozie uzbrojone kpi., 
maks. długiej wysokie, drzwi boczne rozsuwane, stan b. dobry, 
- 11.000 zl. Wałbrzych, teł. 074/848-12-93, 0604/52-69-35 
MERCEDES 808,813 : zawieszenie, wał, most tylny. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
MERCEDES 809 : most tylny kompl. ze stabilizatorem, wały 
pędne + łożyska. Zielona Góra, tel. 068/324-40-32, 
0601/55-06-99
MERCEDES 814,1990 r . : kabina, skrzynia biegów, zawiesze
nie przednie, resory przód. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
MERCEDES 817, 1995 r. : kabinę z drzwiami. Świdnica, tel. 
0601/79-79-37
MERCEDES A-KLASSE : różne części blacharskie i mecha
niczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
MERCEDES BUS : drzwi, szyby, resory, mosty, zawieszenia, 
tapicerka, plastiki. Kłodzko, tel. 074/868-71-40, 0604/72-67-37 
MERCEDES C-KLASSE : zderzak przedni i tylny. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
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, zawie
szenia, błotniki, zderzaki, chłodnice itd. Lubin, tel. 0603/64-64-43 
MERCEDES C-KLASSE : nowy, tylny, prawy błotnik. Opole, tel. 
0606/48-31-16
MERCEDES C-KLASSE oraz E-klasse, S-klasse: zderzak tyl
ny, ze ślizgami, z szeroką i wąską listwą wykończeniową. Świd
nica, tel. 0607/54-54-50
MERCEDES C-KLASSE : ukł. wydechowy do 220 D - 500 zl, 
obudowa chłodnicy do 180 - 70 zł. Wrocław, tel. 071/788-43-60 
MERCEDES C-KLASSE : grill maski przedniej. Wrocław, tel. 
0608/84-92-20
MERCEDES C-KLASSE : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES C-KLASSE, 1995 r., 2500 ccm, diesel, 20V: kom
puter do silnika - 900 zł. Radwanice, tel. 076/831-12-13, 
0606/43-78-24
MERCEDES E-KLASSE : maska, lampy, błotniki, drzwi, zawie
szenia, zderzaki, chłodnice, elem. plastikowe itd. Lubin, tel. 
0603/64-64-43
MERCEDES E-KLASSE : grill maski przedniej, maska przed
nia. Wrocław, tel. 0608/84-92-20
MERCEDES E-KLASSE, 1998 r. : tylne zawieszenie, Skrzynia 
biegów (automat). Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
MERCEDES MB 100 : drzwi, resory, oś tylna, przekł. kierowni
cy, lampy tylne. Brzeg, tel. 0600/11 -26-29 
MERCEDES MB 100 : części mechaniczne, elementy blachar
ki, zderzaki, resory, szyby, tapicerka, inne. Kłodzko, tel. 
074/868-71-40, 0604/72-67-37
MERCEDES MB 100 : elementy karoserii, zderzaki przednie, 
lampy. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MERCEDES MB 100,4988/94 r„ 2400 ccm, diesel: drzwi, pia
sty, plastiki, podszybia, tapicerka, części silnika. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-10-42, 0607/07-43-04, 0609/59-02-36 
MERCEDES MB 100 BUS, 1992 r . : drzwi tylne, ściany boczne 
prawa i lewa, drzwi boczne i inne. Lubsko, woj. zielonogórskie, 
tel. 0603/29-35-15
MERCEDES MB 100,1993 r . : wahacze dolne i górne, drążki 
kierownicze, ukł. kierowniczy, wspomaganie, kolumna kierow
nicy ze stacyjką, pompa hamulca, półosie z ABS, pompa ABS-u 
i inne. Chojnów, tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
MERCEDES MB 100,1993 r .: kpi. sztywnych siedzeń (1x3 oraz 
2x2). Nowa Ruda, tel. 0604/95-49-29 
MERCEDES ML, 2000 r., 2700 ccm, TD i: różne części. Wro
cław, tel. 0606/62-65-10
MERCEDES SPRINTER 312, 2500 ccm, TDI : most tylny kpi. 
Góra, tel. 0501/70-04-54
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, turbo D : drzwi, deska roz
dzielcza, nagrzewnica, wahacze, amortyzatory, resory, błotnik, 
lampy, zderzak tylny, plastiki, silnik (na części) i inne. Lódż, tel. 
0608/80-49-02
MERCEDES SPRINTER : lewa tylna lampa. Świdnica  ̂ tel. 
0607/54-54-50
MERCEDES SPRINTER niski, dl. 4.20 m: dach. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
MERCEDES SPRINTER. 2.3 i:2.91: wał napędowy, tylny most, 
elementy przedniego zawieszenia, tylne drzwi. Wrocław, tel. 
0604/13-37-05
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TD i: wtrysk paliwa sterują
cy. Wrocław, tel. 0501/22-24-85
MERCEDES SPRINTER : wyłącznik główny pod kierownicę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,. 0604/53-18-57

MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm, diesel : głowica 
uzbrojona, pokrywa zaworów, miska olejowa, tłoki z korbowo- 
dami, pompa wtryskowa, koło zamachowe, tarcza ♦ docisk 
sprzęgła oraz pompa wspomagania. Wrocław, tel. 0602/18-64-65 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r , 2900 ccm, turbo D : wal kor
bowy kompletny, wal pędny, ławka, drzwi tylne i boczne. Bole
sławiec, tel. 0603/10-29-47
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm : komputer, głowi
ca, sprzęgło, koło pasowe, pokrywa rozrządu, tylny most, ABS, 
teleskopy tylne, inne części. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
MERCEDES SPRINTER, 1996/98 r . : części mechaniczne i bla
charskie. Wrocław, tel. 0600/52-08-83 
MERCEDES SPRINTER, 1997 r., 2900 ccm, TD i: silnik, zatarty 
na wałku rozrządu, skrzynia biegów (5), - 3.000 zł. Legnica, tel. 
0607/16-88-52
MERCEDES SPRINTER. 1997 r., 2900 ccm, TDI: części silni
ka, skrzynia biegów, most tylny, belka silnika, zwrotnice, tele
skopy, resory, chłodnice, maska, drzwi tylne, podest tylny, de
ska rozdz., ABS, serwo, fotel kierowcy, przełączniki, szyba, Nu
rnik, wał napędowy, reflektory, zderzak tylny. Zielona Góra, tel. 
0608/71-01-32
MERCEDES SPRINTER 312 D, 1998 r., 2900 ccm, TD i: ćwiart
ka lewa oraz inne części, • 550 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0503/77-11-69 po godz. 15
MERCEDES VITO : przeguby napędowe. Jelcz-Laskowice, tel. 
0502/26-89-69
MERCEDES VITO 110 : docisk i tarcza sprzęgła, sensor ARS2 
0004460242. Lubin, tel. 0605/37-96-20 
MERCEDES VITO : łożysko piasty, podsufitka tylna - 360 zł, 
siedlisko bez foteli • 420 zl, lusterko wewn., klocki tylne do rocz
ników 97/99 - 50 zl. Wałbrzych, teł, 074/844-12-40 
MERCEDES VITO CDI: chłodnica wody (nowa) • 400 zł. Wro
cław, tel. 071/343-72-37, 0602/49-54-29 
MERCEDES VITO, 1997 r., 2300 ccm, turbo D : głowica, pompa 
wtryąkowa. Lubin, tel. 076/842-36-18, 0603/39-69-17 
MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, T D i: dach, podłużnice, 
błotniki tylne, drzwi, maska, lampy, zderzak, wzmocnienie, grill, 
chłodnica, zegary, lusterka, szyby, ABS, ukł. wydechowy, za
wieszenie, zbiorniczki, nagrzewnica, poduszka pow. i inne. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88
MERCEDES VITO, 1999 r. : poszycie lewe. Wrocław, tel. 
0608/08-15-10
MERCEDES VITO, 1999/00 r. : głowica, turbiny, pompy wtry
skowe, wodne i wspomagania, alternator, rozrusznik, osprzęt, 
zawieszenia, wózek pod silnik, koła, sprzęgła, lampy, kierun
kowskazy, plastiki, węże, przełączniki i inne. Lubin, tel. 
0604/37-47-27
MERCEDES VITO, SPRINTER : reflektory, zderzaki, błotniki, 
chłodnice, drzwi. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 . 
MINIŁADOWARKA, 1992 r. : łyżka do kopania, stan idealny, 
prod. niemieckiej, • 6.300 zl. Siekierczyn, tel. 075/724-40-38. 
0602/45-08-73
MITSUBISHI, 1993 r, 90 tys. km, 1300 ccm, Golf: silnik oclony, 
~ 1.000 zł + VAT. Żary, tel. 068/375-20-96, 0602/44-30-42 
MITSUBISHI CARISMA: różne części, półosie, zwrotnice, prze
guby, wahacze, tarcze, dociski,. głowice, szyby, komputery, fo
tele, tapicerki, silnik 1.6 16V, części skrzyni biegów do GDi, 
części silników (1.6, 1.8, GDi), zderzaki, drzwi, błotniki, dużo 
innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56^42-29
MITSUBISHI CARISMA : maski, błotniki, zderzaki, drzwi, lam
py, koła, elementy wnętrza (drewniane). Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI CARISMA : szyba przednia. Wrocław, tel. 

s  0601/72-56-81 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r .: reflektory lewy. Gołostowice, 
tel. 0608/86-27-66
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 1800 ccm 5-drzwiowy: zawie
szenia, drzwi, lusterka, progi, ukl. wydechowy, szyby, klapa tyl
na. Stefanowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/10-69-20 
MITSUBISHI COLT, 1982 r. : wszystkie części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0605/62-00-14
MITSUBISHI COLT, 1986 r .: lusterko lewe el. regulowane, - 50 

. zl. Świdnica, lei. 0603/16-22-49 
MITSUBISHI COLT, 1987 r. 5 skrzynia biegów (4), lusterka, gaż- 
niki, 2 szt., układ kier., szyby, rozrusznik nowy, wycieraczki i 
inne części z rozbiórki. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84 
MITSUBISHI COLT, LANCER, 1991 r., 1500 ccm: silnik, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, oblachowanie, szyby, tapicerka i 
inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05, 0600/24-10-25 
MITSUBISHI COLT, LANCER, GALANT : komputery typu MD

127945, K8T77671, MD145275 EZT 56072, MD153013 EZT 
33579, MD105553 EZT 55171, MD0947554 K8T76172, MB 
5099901 T00471, rozruszniki, alternatory, aparaty zapłonowe, 
przekaźniki. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1993 r., 2000 ccm, benzyna : różne 
części. Jelenia Góra, tel. 0608/76-26-52 
MITSUBISHI GALANT : McPherson, ABS, przekładnia kier. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-9^
MITSUBISHI GALANT, 1983 r., 2300 ccm. turbo D : różne czę
ści silnika, zawieszenia, szyby, lampy, części blacharskie i inne. 
Jedlina Zdrój, tel. 0603/87-73-04 
MITSUBISHI GALANT, 1984 r., 2300 ccm, turbo D : wszystkie 
elementy samochodu I silnika, może być w całości, stan b. do
bry. Wrocław, tel. €502/82-84-97, 0501/84-42-98 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna : silnik do 
remontu, pompa wtryskowa, drzwi prawe przednie, maska sil
nika, fotele, zbiornik paliwa, ukl. kierowniczy, lusterka, konsola, 
nagrzewnica, chłodnica, szyba tylna, plastyki, instalacja elek
tryczna. Prochowice, tel. 076/858-40-90, 0609/63-83-49 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 170 tys. km, 1800 ccm, turbo D 
: pompa wtryskowa, wakupompa, maska, światła, półosie, tłu
miki. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm, turbo D :dużo róż
nych części. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 2000 ccm. benzyna : półosie, 
McPhersony, zawieszenie tylne, ABS, chłodnica, rozrusznik, 
klimatyzacja, błotniki, drzwi, szyby, licznik, zderzak 1ylny. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
MITSUBISHI GALANT, 1992 r. : wszystkie części z rozbiórki. 
Stefanowice, tel. 074/858-50-02, 0600/36-13-01 
MITSUBISHI GALANT, 1992 r., 147 tys. km, 2000 ccm, DOHC: 
silnik - 1.800 zl + cło 400 zł, skrzynia biegów (5) • 700 zl, pół
osie, rozrusznik, zawieszenie, McPhersony, hydrauliczna regu
lacja, drzwi, szyby. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MITSUBISHI L300: bardzo duży wybór części do różnych wer
sji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. Góra, 
tel. 065/543-41-95, 0601/55-17-72 
MITSUBISHI L300 : drzwi prawe przednie. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92
MITSUBISHI LANCER, 140 tys. km, 1800 ccm, diesel: rozrusz
nik, półosie, kolumny McPhersona, teleskopy, zawieszenie tyl
ne, zderzaki, chłodnica, lampy, atrapa, maska, szyby, drzwi, felgi. 
Wałbrzych; tel. 0603/53-31-20
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 1500 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, drzwi (4 szt.), dach, podłużnica prawa, siedzenia, przekł. 
kierownicy, konsola, różne części z demontażu. Zielona Góra, 
tel. 0605/72-01-95

MITSUBISHI PAJERO, 2500 ccm, turbo D intercooler: głowica, 
pompa wtryskowa, wał korbowy, tłoki. Opole, tel. 077/455-29-50 
MITSUBISHI PAJERO : maski, błotniki. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI PAJERO, 1983 r„ 2300 ccm, turbo D : różne czę
ści silnika, zawieszenia, szyby, lampy, części blacharskie i inne. 
Jedlina Zdrój, tel. 0603/87-73-04 
MITSUBISHI PAJERO, 1983/96 r . : części mechaniczne I bla
charskie. silniki 3.0 V6 (pasuje do wersji 3.0 GT), skrzynie bie
gów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy, drzwi, szy
by, reduktory, tylne mosty, blacharka, półosie, wahacze, plasti
ki, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tei. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
MITSUBISHI SIGMA : maska silnika. Zielona Góra, tel. 
068/323-54-05, 0604/58-60-12
MITSUBISHI SPACE RUNNER : drzwi. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON : maska, zderzak. Wrocław, tei. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r., G D i: różne części bla
charskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
MOTOCYKL AVO SIMSON : koła, opony, gaźnlkł, lampy, kie
rownice, osprzęt, puszki narzędziowe i inne. Wrodaw, tel. 
0608708-97-39
MOTOCYKL DKW : koła, opony, gaźniki, lampy, kierownice, 
osprzęt, puszki narzędziowe i inne. Wrocław, tel. 0608/08-97-39 
MOTOCYKL HONDA 250, 1989/90 r., 250 ccm : silnik, koła, 
lampy, rama i inne. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
MOTOCYKL HONDA CBR 600F1,1987 r .: pompka paliwowa, - 
150 zl. Cieszków, tel. 071/384-81-48 
MOTOCYKL IŻ 49 : koła, opony, gaźniki, lampy, kierownice, 
osprzęt, puszki narzędziowe i Inne. Wrocław, tel. 0608/08-97-39 
MOTOCYKL IŻ 56 : koła, opony, gaźniki, lampy, kierownice, 
osprzęt, puszki narzędziowe i inne. Wrodaw, tel. 0608/08-97-39 
MOTOCYKL JAWA 250 : kola, opony, gaźniki, lampy, kierowni
ce, osprzęt, puszki narzędziowe i inne. Wrocław, tel. 
0608/08-97-39 . * .
MOTOCYKL JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm : filtr powietrza v  
25 zl, rama z dokumentacją -120 zl, koło z oponą • 80 zł, sprzę
gło - 60 zl, skrzynia biegów - 50 zł, instalacja • 50 zł, kierunkow
skazy • 20 zł/szt., zawieszenie przednie • 100 zl, gażnik - 30 zl, 
kariery, zegary, tłumiki, siedzenie. Mrozów, woj. wrocławskie, 
tel. 0608/02-08-81
MOTOCYKL JUNAK M-07 : kola, opony, gaźniki, lampy, kie
rownice, osprzęt, puszki narzędziowe i inne. Wrodaw, tel. 
0608/08-97-39
MOTOCYKL KAWASAKI GPZ 900R, 1987-90 r. : przedni re
flektor, - 200 zł. Cieszków, tel. 071/384-81-48 
MOTOCYKL KAWASAKI KZ 750 250: wszystkie częśd oprócz 
silnika. Wińsko, tel. 071/389-85-87 
MOTOCYKL KAWASAKI ZX 6,1998-99 r .: moduł zapłonowy, • 
500 zl. Częstochowa, tel. 0603/89-87-89 
MOTOCYKL MZ : koła, opony, gaźniki, lampy, kierownice, 
osprzęt, puszki narzędziowe i inne. Wrodaw, tel. 0608/08-97-39 
MOTOCYKL MZ 250 ETZ, 250 ccm : cylindry (nom., 1,2 szlif), 
gaźniki, zbiorniki paliwa, skrzynie biegów, prostowniki, prądni
ce, alternatory, wal, szczęki, zawieszenie przód, kierownice, 
głowica, rama i zbiornik paliwa, pokrywy, zawieszenie • 200 zł. 
Czarny Bór, woj. wałbrzyskie, tei. 0606/25-60-42 
MOTOCYKL SHL M72 : koła, opony, gaźniki, lampy, kierowni
ce, osprzęt, puszki narzędziowe i inne. Wrocław, tel. 
0608/08-97-39
MOTOCYKL SHL M04 : koła, opony, gaźniki, lampy, kierowni
ce, osprzęt, puszki narzędziowe i inne. Wrocław, tel. 
0608/08-97-39
MOTOCYKL URAL M-63 : kola, opony, gaźniki, lampy, kierow
nice, osprzęt, puszki narzędziowe i inne. Wrocław, tel. 
0608/08-97-39
MOTOCYKL WFM : kola, opony, gaźniki, lampy, kierownice, 
osprzęt, puszki narzędziowe i inne. Wrodaw, tel. 0608/08-97-39 
MOTOROWER JAW A: rama z kółkami. Lenartowice, woj. kali
skie, tel. 0608/73-73-56
MOTOROWER JAWA : silnik. Wrodaw, tel. 071/357-63-74, 
0601/55-67-87
MOTOROWER OGAR : różne części. Lenartowice, woj. kali
skie, tel. 0608/73-73-56
MOTOROWER OGAR : silnik. Wrocław, tel. 071/357-63-74, 
0601/55-67-87
MOTOROWER SIMSON SKUTER: opony nowe i używane, fel
gi, dętki, zębatki tylne i przednie, licznik nowy, przerywacze, 
osłona na łańcuch, błotnik tylny i inne. Bolesławiec, tel. 
0603/97-23-22
MOTOROWER SIMSON : licznik, owiewka. Lenartowice, woj. 
kaliskie, tel. 0608/73-73-56
MULTICAR : rozrusznik wzmocniony, nowy - 350 zł, pompa 
paliwa, pompa wody, półosie, zestaw naprawczy do zwrotnic, 
szczęki hamulcowe, cylinderki hamulcowe, tłumik, przełączni

ki, opony Continental 6.2x13, - 1.400 zł. Lubin, tel. 
0601/84-44-81
MULTICAR: silnik, blok, most, głowica, skrzynia biegów, chłod
nica, rozrusznik, alternator. Wrodaw, tel. 0601/70-79-79 
MULTICAR M-24,1984 r., diesel: silnik i inne częśd z demon
tażu. Modła, tel. 076/817-22-19, 0604/91-37-08 
MUSCEL: blacharka i podwozie po remonde, bez silnika, -1.200 
zl. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0608/44-13-12 
MUSCEL ARO : most tylny, nowy. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
NACZEPA : klapa hydrauliczna, • 2.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/846-46-41
NISSAN: zderzaki, nowe i używane. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN 100 NX : maska. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN 200 S X : pompa paliwa, stan b. dobry, możliwa wysył
ka, - 450 zł. Gostyń, tel. 0503/02-08-91 
NISSAN 200 SX : maska, erementy zawieszenia, sprzęgło, 
osprzęt silnika. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN 200 SX, 1992/93 r., 1800 ccm: nagrzewnica, tylna lewa 
lampa, komputer, licznik, pompa hamulcowa z serwem, tylny 
zderzak, tylne zawieszenie, tylny most, moduł ABS, rozrusznik, 
pompa wspomagania ukl. kier., tylny lewy błotnik. Wrocław, tel. 
0502/43-45-04
NISSAN 300 Z X : drzwi, klapa, maska, zderzak, światła. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-24-22
NISSAN 300 Z X : szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN ALMERA i różne częśd. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
NISSAN ALMERA, 1995 r., 69 tys. km, 1600 ccm, 16 V : silnik -
11.500 zl, oclony, skrzynia biegów (5) • 400 zl i z gwarancją • 
800 zl, zawieszenie przednie, przekładnia kierownicza, szyby, 
przednie McPhersony. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
NISSAN ALMERA SEDAN, 1998 r .: różne częśd mechaniczne 
i blacharskie, klimatyzacja, zegary, zawieszenie i ukł. wydecho
wy., tel. 0605/63-69-84
NISSAN ALMERA, 1998 r. 3-drzwiowy: wszystkie części. Lwó
wek Śląski, tel. 0603/74-73-17
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm. diesel: częśd silnika, 
kpi. tył i prawa strona. Wrodaw, tel. 0602/80-01 -02 
NISSAN ALMERA, 2000 r.,: błotnik prawy, lekko wgnieciony, • 
150 zl. Wałbrzych, tel. 0606/12-63-86 
NISSAN BLUEBIRD, 2000 ccm : skrzynia biegów, zawiesze
nia, hak, częśd blacharskie, lampy, zderzak, kolumna kierow
nicy i inne częśd. środa śląska, tel. 0601/87-45-09 
NISSAN BLUEBIRD SEDĄN, 1986/87 r. : różne częśd. Wro
daw, tel. 071/373-44-81, 0604/07-59-49 
NISSAN BLUEBIRD, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : chłodnica. 
Opole, tel. 077/474-56-02, 0502/07-89-03 
NISSAN LAUREL: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN MAXIMA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN MAXIMA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN MAXIMA, 1994 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18

NISSAN MICRA : przekł. kierowhicy. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80, 0608/83-17-13
NISSAN MICRA, 1989 r . : reflektory przednie, kierunkowskaz,
klapa tylna. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1990 r., 1200 ccm model 3-drzwiowy: części z
demontażu. Świdnica, tel. 0601/55-97-11-
NISSAN MICRA;. 1994/00 r.: drzwi (przednie i tylne) strona lewa,
próg ze słupkiem, błotnik tylny, lampy tylne. Gromadka, tel.
076/817-20-73, 0601/75-93-91
NISSAN MICRA 1995 r. : błotnik przedni lewy. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRA K-11, 1995 r., 1000 ccm, wtrysk, 16V : drzwi 
prawe kompletne, nagrzewnica, poduszka powietrzna i sensor, 
zegary, komputer, tylna półka, stacyjka, podszybie, nadkole, 
pompa hamulcowa, spryskiwacz, silnik, -skrzynia. Pieńsk, tel. 
075/778-62-81. 0606/43-36-31
NISSAN MICRA, 1998 r. : klapa tylna, drzwi, lusterka. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
O NISSAN MICRA, ALMERA, PRIMERA, TERRANO, 

MAXIMA, PATROL : wszystkie części, nowe i z 
demontażu, faktury VAT, wysyłka na cały kraj. 
Bydgoszcz, tel. 0504/91-92-79 87023511

NISSAN PATROL : drzwi, atrapa, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN PATROL, 1987 r .: różne części, szerokie koła. Jelenia 
Góra, tel. 075/754-14-33
NISSAN PATROL, 1987 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/345-57-85
NISSAN PATROL, 1994 r. :reflektor przedni z silnikiem do wy- 
deraczki -180 zl. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
NISSAN PATROL GR, 1995 r. : skrzynia biegów (5). techn. 
sprawna, z demontażu, z Niemiec, z samochodu po wypadku, 
po dachowaniu. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
NISSAN PRAIRE : klapa tylna, drzwi tylne. Wrocław; tel. 
0601/95-16-78
NISSAN PRIMERA SEDAN : klapa tylna z lampami, - 450 zł. 
Lubin, tel. 0602/29-28-41
NISSAN ̂ PRIMERA KOMBI: roleta bagażnika. Trzebnica, tel. 
071/512*32-91
NISSAN PRIMERA, 1991 r . : lampa przednia prawa ♦ halogen, 
zderzak tylny, lusterko prawe, kierunkowskaz przedni prawy. 
Bolesławiec, tel. 075/732-51-23 
NISSAN PRIMERA, 1991/94 r. : drzwi tylne prawe. Wrodaw, 
tel. 0501/81-36-18
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 1600 ccm, 16V, benzyna : osprzęt 
silnika. Lubin, tel. 0601/09-38-88

AKG
części używane do aut OPO l 0560 
japońskich i zachodnich 

specjalizacja: kompletne tylne klapy, półki bagażnika 
tel. 0-601 71 20 82, 0049/160-253-58-47

NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel,: silnik, komplet
na dokumentacja, na gwarancji, i inne. Jelenia Góra, tel. 
0501/44-97-20
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel: dach, ćwiartki 
tylne, drzwi, zegary, osprzęt silnika, zawieszenie, kolai konso
la, lusterka, nagrzewnica, szyby, elem. plastikowe, fotele, ser
wo, ukł. wydechowy i kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
NISSAN PRIMERA 1993 r, 2000 ccm, 16V: różne częśd nowe 
i używane. Jelenia Góra, tel. 0502/39-33-63 
NISSAN PRIMERA 1994 r, 2000 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5) z uszkodzonym 5. biegiem. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
NISSAN PRIMERA^1994 r., 1600 ccm : gażnik, atrapa.przed- 
nia, błotnik przedni lewy. Legnica, tel. 076/856-47-66, 
0603/78-79-36
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 1600 ccm : elementy plastikowe, 
lewy reflektor, lewa podłużnica, szyba przednia, chłodnica, sil
nik, skrzynia biegów, dach, lewy błotnik, lewe i prawe przednie 
drzwi, elem. tapicerki, prawa podłużnica. Wrocław, tel. 
0605/72-16-03
NISSAN PRIMERA, 1997 r.: BH, drzwi lewe, tył uzbr., próg lewy, 
błotnik lewy tylny. Jelenia Góra, tel. 075/751-43-70 
NISSAN PRIMERA P-11,1998 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V: silnik 
odony, stan idealny, siedzenie lewe przednie, klamki, podno
śniki szyb oraz elementy zawieszenia. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
NISSAN PRIMERA, SUNNY, 1990/97 r . : kpi. głowica, z gwa
rancją, kpi. blok silnika (z tłokami, korbowodami, wałem korbo- 
-wym) i inne, możliwość wysyłki (w ciągu doby). Leszno, tel. 
0601/91-97-74, 0501/77-03-81
NISSAN SILYIA, 1987 r.. 2000 ccm, DOHC, 16V: różne częśd 
blacharskie i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN STANZA, 1983 r., 1600 ccm : nowe przeguby do róż
nych modeli Nissana. Malczyce, tel. 0607/35-41-14 
NISSAN STANZA, 1991 r .: wszystkie części, silnik (2400 ccm), 
skrzynia biegów automatic. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
NISSAN SUNNY,, benzyna, diesel: różne częśd z demontażu, 
elementy blacharki oraz częśd mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodnica, 
elementy wnętrza. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
NISSAN SUNNY N-14 : tylna pólka. Oława, teł. 0604/85-40-04 
NISSAN SUNNY N-13 : skrzynia biegów (5) - 650 zł, półosie, 
rozrusznik, alternator, chłodnica, komputer A11 690 70 A11-A04 
B28, tłumiki, maska, zawieszenie, drzwi, zderzaki, ścianka 
przednia cięta do teleskopów, felgi, itd. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
NISSAN SUNNY N-14 : przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80, 0608/83-17-13
NISSAN SUNNY, 1988 r.. 1400 ccm. benzyna 2-drzwiowy: sil
nik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, drzwi, ko
lumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. Kobierzy
ce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY N-13,1988 r., 1600 ccm, 16 V : silnik, sktzynia 
biegów (5), półosie, chłodnica, wahacze, zwrotnice, McPherso-

AUTO ̂ CZĘŚCI
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH  

DO AU T JAPOŃSKICH  
WROCŁAW - BYKÓW (trasa na W arszaw;) 

tcl./fai 071/315-29-27,315-16-41, 0-601 74 22 13 
NAPRAWA LAMP, ZDERZAKÓW ORAZ INNYCH 
AKCESORIÓW Z  PLASTIKU, GUMY, WŁÓKNA 

WROCŁAW, ul. Radzionkowska 14
tel. 071/346-66-85 OPOOS573

ny, światła, komputery lub na zamówienie. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
NISSAN SUNNY, 1989 r., 1600 ccm, 16V : rozrusznik, kompu
ter. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1700 ccm, diesel: miskę oleju, czuj
nik poziomu paliwa. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk : chłodnica wody z 
wentylatorem. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
NISSAN SUNNY N-14,1992 r, 2000 ccm, benzyna: różne czę
śd. Jelenia Góra, tel. 0608/76-26-52 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, 16 V : silnik •
1.000 zl * 400 zł. do, rozrusznik, półosie, zawieszenie, szyby 
boczne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
NISSAN SUNNY, 1992 r . : tylna szyba ogrzewana, 5-drzwiowy, 
cena 350 zł. Wrodaw, tel. 0601/97-67-73 
NISSAN SUNNY SLX, 1992 r.,.1400 ccm, 16V: sonda kataliza
tora, używana, stan. dobry - 50 zł. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
NISSAN SUNNY, 1992 r .: klapa tylna (sedan), drzwi tylne pra
we. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY, 1998 r., 126 tys. km, 2000 ccm, 16V : silnik, 
stan b. dobry, półosie, zawieszenie tylne i przednie, przekl. kie
rownicy, szyby tylne, zegary, nagrzewnica, komputer, pompa 
hamulcowa i paliwa. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
NISSAN SUNNY, 100 NX, PRIMERA: komputery typ A1174B54, 
A11 A4b28, A11B70BF7, A 1890B31, MECN011D22 V17, gwaran
cja sprawnośd • od 300 do 600 zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
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NISSAN- TERRANO I : bardzo duży wybór częśd do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41 -95, 
0601/55-17-72
NISSAN TERRANO : maska, zderzaki. Wrocław, teł. 
0601/72-56-81 .
NISSAN TERRANO II, 1998 r. : klapa tylna kpi., drzwi i inne. 
Oleśnica, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
NISSAN URVAN, 1984 r. : silnik diesla. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
NISSAN VANETTE: bardzo duży wybór częśd do różnych werr
sji, możliwość wysyłki. Góra, teł. 065/543-41-95,0.601/55-17-72
NISSAN VANETTE : amortyzatory kpi., używane, grill. Piaski,
woj. leszczyńskie, tel. 0601/73-92-95
NYSA, 1989 r. : zawieszenie przednie, most tylnyr chłodnica,
szyby, opony, gażnik, rozrusznik, resory i inne. Wrodaw, tel.
0601/76-64-36
OLTCIT CLUB 11 RL : szyby, maski, zawieszenia, alternator, 
rozrusznik, gażnik, części silnika. Nowa Ruda, tel. 
0609/39-51-67
OLTCIT CLUB 11 RL. 1989 r . : części silnika i karoserii z de
montażu. Wrocław, teł. 0501/05-35-24 .
OPEL: kołpaki, oryginalne, 14", stan idealny, • 50 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/840-05-51
OPEL ASCONA : drzwi, lampy, lusterka, zderzaki, pokrywy, 
chłodnicę, skrzynię biegów, silnik. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78, 0606/78-56-39 
OPEL ASCONA: maska, drzwi. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
OPEL ASCONA: drzwi. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
OPEL ASCONA S : reflektor prawy, kierunkowskaz lewy, luster
ko lewe, atrapa. Wrocław, tel. 372-22-86 
OPEL ASCONA : klosze reflektorów - 40 zl/szt. Wrocław, tel. 
372-62-94
OPEL ASCONA B : różne częśd. Wrodaw, tel. 0501/83-99-43 
OPEL ASCONA : atrapa z halogenami. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL ASCONA 1300 ccm : silnik w dobrym stanie, skrzynia 
biegów, chłodnica, teleskopy, półosie, szyby, częśd zawiesze
nia przedniego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wyposa
żenie wnętrza, wzmocnienie przednie, drzwi, zderzaki, błotniki 
tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz. 9-16 
OPEL ASCONA C, 1981/88 r . : maska - 80 zl, szyby boczne - 
40 zł/szt., drzwi - 30 zl/szt., reflektor lewy - 50 zl, komplet foteli
• 30 zł, belka tylna - 80 zł, półosie • 50 zł/szt., amortyzatory 
tylne - 20 zł/szt., wahacze - 20 zł/szt., skrzynia biegów F16 151 - 
300 zł, bak, cewka. Dzierżoniów, tel. 074/831-61-18, 
0600/31-98-35
OPEL ASCONA 1983 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, stan do
bry, po remoncie, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/781-83-62 do 
godz. 16
OPEL ASCONA C, 1984 r .: części z demontażu. Młyńsko, woj.
jeleniogórskie, tel. 0601/57-22-41
OPEL ASCONA, 1987 r .: półosie z przegubami • 60 zł, zegary
• 40 zl, drzwi - 80 zł, reflektory • 60 zl, zderzaki • 50 zł, automa
tyczna skrzynia biegów - 500 zł, gażnik • 80 zł, chłodnica - 60 
zł, pokrywa bagażnika - 50 zl, rozrusznik - 60 zł i inne. Wrocław, 
tel. 0608/27-21-22
OPEL ASTRA: drzwi, lampy, pokrywy, atrapy, chłodnicę, ćwiartki, 
elementy zawieszeń, szyby, dach, skrzynię biegów. Bolesławiec, 
tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
OPEL ASTRA II : poduszka pow., sensor, napinacze pasów. 
Bytom, tel. 0608/39-56-39
OPEL ASTRA II: deska rozdz. ♦ wyposażenie, poduszki pow., 
sensor, napinacze pasów pirotechn., makiety poduszek, lampy 
z silniczkami, osprzęt silnika (1400, 1600,1800 ccm), haloge
ny, lusterka zewn. i wewn., klamki, zamki i inne. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-67-18
OPEL ASTRA, 1700 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), silnik, 
konsola, zawieszenia. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14
OPEL ASTRA: błotnik przedni lewy, stan b. dobry - 70 zł, koł
paki, oryginalne 13", 2 szt. • 30 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/752-39-31, 0604/18-07-94 
OPEL ASTRA: drzwi tylne. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
OPEL ASTRA, 1600 ccm, wtrysk : wspomaganie bez pompy, 
głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
OPEL ASTRA: skrzynia biegów. Leszno, tel. 0603/10-60-10 
OPEL ASTRA : drzwi, klapy tylne (sedan), zderzaki, blendy tyl
ne, relingi dachowe (kombi). Nowa Ruda, tel. 0606/43-41-76 
OPEL ASTRA II KOMBI : zderzak tylny. Nowa Ruda, tel. 
0606/43-41-76
OPEL ASTRA, 1600 ccm, diesel: silnik, kompletna dokumen
tacja. Nowa Sól, teł. 0607/61-15-77 
OPEL ASTRA i : tylna półka, lampy Tylne. Oława, tel. 
0604/85-40-04
OPEL ASTRA II, 2000 ccm, RDTi: chłodnica wody, chłodnica 
klimatyzacji i intercoolera, wentylatory. Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20
OPEL ASTRA II : lampy przednie. Prusice, woj. wrodawskie, 
tel. 0609/49-86-62
OPEL ASTRA : półka tylna oraz ćwiartki przednie. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-43-64, 0601/79-84-77 
OPEL ASTRA : piasta tylna, prawa kpi. z ABS, • 120 zl. Wro
daw, tel. 0603/28-89-78
OPEL ASTRA : maska, • 200 zł. Wrodaw, tel. 071/349-23-05, 
0502/55-96-64
OPEL ASTRA II: reflektory, halogeny, zderzak przedni, błotnik 
lewy, drzwi przednie prawe, listwy na drzwi kpi., klapa tylna (do 
kombi) oraz wzmocnienie zderzaka tylnego (do kombi), Wro
daw, tel. 071/354-10-43
OPEL ASTRA i : silnik, lampy, zawieszenia, oś tylna z ABS, 
pompy, alternator, zbiornik paliwa i inne. Wrocław, tei.. 
0601/72-56-81
OPEL ASTRA: grill. Wrocław, tel. 372-22-86'
OPEL ASTRA : lusterka, drzwi prawe, alternator, rozrusznik, 
zderzak tylny, McPherson, wahacze, pompa hamulcowa, zbior
nik paliwa, sprężyny, aparat zapłonowy, komputer. Wrocław, tel. 
0503/68-45-21
OPEL ASTRA I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL ASTRA : przekładnia kierownicza z drążkami i końców
kami, - 290 zl. Wrocław, tei. 071/361-52-50. 0601/55-20-51 
OPEL ASTRA II: ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. Wro
daw, tel. 0602/80-01-02
OPEL ASTRA 5-drzwiowy: narożnik tylny prawy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
OPEL ASTRA : klapa tylna (hatchback). Wrocław, tej. 
0501/81-36-18
OPEL ASTRA I SEDAN : błotnik lewy • 50 zi, chłodnica wody - 
70 zł, lampy tylne • 30 zl/szt. Wrocław, tel. 0605/94-72-27 
OPEL ASTRA, 1985 r., 1300 ccm, benzyna : skrzynia biegów
(5) i (4), półosie, alternator, rozrusznik, drzwi, szyby, zawiesze
nie, lampy, stacyjka, inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL ASTRA GL, CD, 1991/01 r.: (usterka boczne, kompletne, 
lewa i prawa strona, ręczna lub elektryczna regulacja, stan b. 
dobry, kolor szary i inne. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r .: różne częśd z demontażu, tapi
cerka, reflektory i elem. blacharki. Opole, tel. 0606/48-31-16 
OPEL ASTRA, 1992 r.. 1400 ccm : aparat zapłonowy. McPher
son lewy, sprężyna, amortyzator, tarcza sprzęgłowa, docisk, 
wzmocnienie środkowe, wentylator chłodnicy. Twardogóra, tei. 
071/315-82-91
OPEL ASTRA, 1993 r., 1800 ccm 3-drzwiowy: silnik, skrzynia 
biegów (5), plastikowe elem., chłodnica, dach, rozrusznik, ał-
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temator, wykładzina, fotele, tapicerka drzwi i inne. Głuchołazy, 
tei. 0,601/19 6̂2-25
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 1300 ccm: skrzynia biegów, amor
tyzatory, przekł. kierownicy, drzwi lewe, pólósie, przepływomierz, 
chłodnica i inne. Legnica, tej. 0605/13-16-60, 0601/71-02-84 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, wtrysk : skrzynia 
biegów (5), półosie, silnik. Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
OPELASTRA, 1993 r .: drzwi, ćwiartka prawa, skrzynia biegów, 
zbiorniczki plastiki, lusterka, wydechy, alternator, rozrusznik, 
koło zamachowe. Wrocław, tel. 0609/38-94-79 
OPEL ASTRA i, 1994 r., 1700 ccm, diesel: drzwi, podłużnice, 
zderzaki, półosie, zawieszenie, konsola, lusterka, szyby, na
grzewnica, fotele, elem. plastikowe, klimatyzacja, skrzynia bie
gów, dach, lampy, chłodnica, ABS, serwo, ukł. kierowniczy, zbior
niczki, tapicerki i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r . : wszystkie części. Lwówek Ślą
ski. tel. 075/782-27-13 po godz.. 21, 0604/46-34-26 
OPEL ASTRA, 1994/95 r. : zderzak przedni, atrapa, reflektor 
prawy, drzwi lewe do modelu 3-drzwiowego, drzwi tylne, klapy 
tylne, zderzaki tylne, przekł. kierownicy ze wspomaganiem, 
McPherson prawy, alternator, wentylator z obudową. Wrocław, 
tel. 071/354-10-43
OPELASTRA, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk: tyl nadwozia, 2 ćwiart
ki, zderzaki, lampy przednie, błotniki, drzwi prawe tylne, maska 
przednia, atrapa przednia, chłodnica. Syców, tel. 0608/79-08-01 
OPEL ASTRA, 1995 r .: zderzak przedni, nie lakierowany, -150 
zł. Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-59-86, 0601/85-40-80 
OPELASTRA, 1995 r . : drzwi (przednie, lewe), dach z relinga- 
mi, fotel kierowcy, tapicerka, instalacja elektryczna, ukł. wyde
chowy (diesel). Lubań, tel. 0603/60-36-74 
OPELASTRA, 1995 r .: poduszka powietrzna t  sensor, kierow
nica, stacyjka z kluczykiem. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
OPEL ASTRA, 1995 r . : pokrywa zaworów (1.6), felgi stalowe
5.5 x 13, lusterka, kierunkowskaz lewy, wtryskiwacze (1.7 TD). 
Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
OPEL ASTRA, 1996 r . : napinacz pasów 2x150, schowek pa
sażera przy konsoli, przełączniki konsoli, chłodnica oleju • 150 
zi, halogen prawy -100 zł. Oława, tel. 071/313-66-22 
OPELASTRA, 1997 r. poj. 1.4,1.61: różne części mechanicz
ne. Lubin, tel. 0608/18-78-39
OPELASTRA II, 1998 r., 1600 ccm, 16V: klapa tylna, el. tapi
cerki, półosie. skrzynia biegów (5), kolumny McPhersona, sil
nik, ćwiartka prawa przednia, ABS, ukł. kierowniczy, komputer, 
radio i inne • od 50 zł., tel. 0605/13-32-44 
OPELASTRA, 1998 r .: błotnik przedni prawy. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
OPELASTRA II KOMBI, 1998 r . : drzwi, oś tylna, zawieszenie 
przednie kpi., półosie i inne. Smardzów, tei. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
OPEL ASTRA, 1998 r .: pokrywa komory silnika, drzwi przednie 
prawe. Wrocław, tel. 0608/08-15-10 
OPELASTRA B, 1998/00 r . : chłodnice kompl. (wody i klimaty
zacji, Intercooler), wentylatory, lampa tylna, półoś, wahacz. Pro
chowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
OPEL ASTRA B, 1999 r., 1400 ccm, 16V'. osprzęt silnika, mi
ska olejowa, kolumny McPhersona. Lubin, tel. 0601/09-38-88 
OPEL ASTRA II. 1999 r . : skrzynia biegów, części silnika 1.4, 
klapa tylna, zawieszenia, tapicerka, lusterka, chłodnica i inne. 
Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
OPEL ASTRA II, 2000 r . : wzmocnienie przednie, błotnik lewy, 
lampy przednie, drzwi (lewa strona). Wrociaw, tel. 0603/68-45-08 
OPEL ASTRA, CORSA : wkład lusterka zew., lewy i prawy, z 
ogrzewaniem • 35 zł/szt. Wrocław, teł. 0602/24-58-63 
OPEL ASTRA, 1991/95 r. : części używane. Wrocław, tei. 
071/372-87-60
OPEL CALIBRA: wyposażenie deski rozdz., przełączniki świa
teł, kierownica z poduszką taśmą i sensorem, napinacze pa
sów pirotechnicznych, pompa wspomagania kler., makieta po
duszki kierowcy, alternator, zbiorniczki i inne. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-67-18
OPEL CALIBRA : lampy, oblachowanie, klapa tylna kpi. i inne. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
OPEL CALIBRA 2.0, 2.0 (16V): dach, drzwi, deska rozdziel
cza, przekł. kierownicy, ABS, głowica, most, wał, zawieszenie 
przednie i tylne, szyby boczne, koła, komputer, tapicerka wnę
trza, kolektor wydechowy, wahacze, piasty, nagrzewnica i inne. 
Wrocław, tel. 0503/77-75-23
OPEL CALIBRA: lampy przednie. Złotoryja, tel. 076/878-64-36, 
0602/69-16-37
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm : zderzak tylny, kompletny, 
lampy tylne, szyba boczna lewa, drzwi lewe, kompletne, pół
osie, skrzynia biegów, filtr powietrza, przepływomierz, pompa 
oleju, serwo, ABS, aparat zapłonowy, zegary białe, rozrusznik, 
alternator i inne. Milicz, tel. 0605/60-33-12 
OPEL CORSA : zderzaki, lampy, błotniki, wzmocnienie przed
nie, chłodnicę, pokrywy, drzwi. Bolesławiec, tei. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
OPEL CORSA B : skrzynia biegów (5), chłodnica, osprzęt silni
ka, głowica. Jawor, tel. 076/870-37-13 
OPEL CORSA B COMBO : deska rozdz. z wyposażeniem, po
duszki pow. i makiety, napinacze pasów pirotechnicznych, fote
le przednie (sensor), nadkole lewe, pompa wspomagania kier., 
klamki, zamki, lampy przednie, przełączniki świateł i inne czę
ści. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL CORSA: skrzynia biegów (5). Leszno, tel. 0603/10-60-10 
OPEL CORSA: drzwi, klapy tylne (sedan), zderzaki, blendy tyl
ne, relingi dachowe (kombi). Nowa Ruda, tel. 0606/43-41-76 
OPEL CORSA B : tylna pólka (model 3-drzwiowy). Oława, tel. 
0604/85-40-04
OPEL CORSA A : przekl. kierownicy. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80, 0608/83-17-13
OPEL CORSA: czarne prawe lusterko z wkładem, * 80 zł. Wro
cław, tel. 071/372-89-12
OPEL CORSA B : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde
rzak, atrapa, reflektory, lusterka, lampy tylne, nakładki błotni
ków. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL CORSA, 1000 ccm: silnik w dobrym stanie, skrzynia bie
gów, półosie, teleskopy, chłodnica, części zawieszenia przed
niego i tylnego, szyby, pokrywa bagażnika, drzwi, wzmocnienie 
przednie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz. 9-16 
OPEL CORSA, 1983 r . : linka hamulca i sprzęgła, nowa, oryg., 
prod. niemieckiej, - 35 zł. Wrocław, tel. 324-63-55 
OPEL CORSA A, 1983-90 r. : wszystkie części z demontażu, 
części silnika, skrzynia, alternator, rozrusznik, zbiorniczki, zbior
nik paliwa, zawieszenie, koła, deska rozdzielcza, zegary, chłod
nica, szyby, pompa hamulcowa i wiele innych. Bolesławiec, tel. 
0606/36-44-93
OPEL CORSA, 1984 r., 1300 ccm ! rozrusznik, alternator, szy
by, lampy, chłodnica z wentylatorem, półosie z przegubami, 
serwo z pompą hamulcową i inne, tanio. Oława, tel. 
0606/25-49-91
OPEL CORSA A, 1986 r .: reflektor lewy, kierunkowskazy, lam
pa prawa. Wrocław, tel. 372-22-86 
OPEL CORSA, 1986 r . : linka sprzęgła, hamulca, nowa, oryg., 
prod. niemieckiej, • 35 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-55 
OPEL CORSA, 1987 r. : szyba tylna, zamek. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL CORSA, 1988 r., 1000 ccm 3-drzwiowy: różne części. 
Karpacz, tel. 0609/63-96-19
OPEL CORSA, 1989 r.: tylna klapa. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
OPEL CORSA, 1989 r. : różne części. Środa Śląska, tel. 
0607/73-02-18
OPEL CORSA, 1989/90 r. : różne części mechaniczne i bla
charskie, fotele, tapicerki, zawieszenia, szyby i inne. Stefano- 
wice, tel. 0600/36-13-01, 074/858-50-02 
OPEL CORSA, 1991 r., 1400 ccm, benzyna : silnik, głowica, 
skrzynia biegów (5), zawieszenia, blachy, szyby. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL CORSA, 1991 r.: reflektory, kierunkowskazy, atrapa, zde
rzak, błotniki, klapa tylna, zderzak tylny, błotnik tylny lewy do 
modelu 3-drzwiowego, fartuch lewy z podlużnicą, alternator, 
wzmocnienie czołowe. Wrociaw, tel. 071/354-10-43 
OPEL CORSA, 1991 r. : linka hamulca, - 35 zl. Wrocław, tel. 
071/324-63-55
OPEL CORSA A, 1992 r., 1200 ccm : silnik, szyby, zamki, sta
cyjka, tarcze, fotele I wnętrze 3-drzwiowy, lampy tylne, monow- 
trysk, dach, ćwiartki, chłodnica, maska, konsola i zegary, kla
pa, oś tylna, instalacja. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL CORSA B, 1993/00 r .: lusterka boczne, kompletne, lewa 
i prawa strona, ręczna lub elektryczna regulacja, stan idealny, 
kolor czamy. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
OPEL CORSA B. 1993/00 r. 3-drzwiowy: drzwi lewe i prawe - 
150 zl/szt. Zielona Góra. tel. 068/321-34-97
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OPEL CORSA, 1994 r. 3-drzwiowy: klapa tylna kompletna. Mi
licz, tel. 071/384-00-62, 0605/41-56-68 
OPEL CORSA B, 1994/00 r., 1200 ccm, 1400, benzyna : różne 
części mechaniczne i blacharskie. Nysa. tel. 0606/26-63-23 
OPEL CORSA, 1994/00 r .: drzwi, zderzaki, szyby, dach, klapa, 
maska, fotele, boczki, ćwiartki, tyl nadwozia, McPhersony, amor
tyzatory, skrzynia biegów, wahacze, głowica, kola, bak, belka 
tylna, układ .wydechowy. Wrocław, tel. 0609/38-94-79 
OPEL CORSA, 1995 r. ; tylna część nadwozia, McPherson, 
wahacze, drzwi, klapa tylna, zbiornik paliwa, reflektor, szyby, 
lusterka, belka tylna, przekł. kierownicy, komputer. Wrocław, tel. 
0503/68-45-21
OPEL CORSA, 1996 r., 1400 ccm : deska rozdz., listwa ukł. 
kierowniczego, amortyzatory tylne, pompa hamulcowa, lampa 
przednia prawa, bębny tylne. Oleśnica, tel. 071/314^33-73, 
0603/23-45-49
OPEL CORSA, 1998 r .: zderzak przedni • 80 zl. Gryfów Śl., tel. 
075/781-29-05
OPEL CORSA, 1999 r . : różne części z rozbiórki, szyby, ele
menty blacharki, zawieszenia, zderzaki. Dzierżoniów, tel. 
0608/77-92-49
OPEL CORSA, KADETT, 1979/87 r., 1200 ccm: silnik, - 400 zl, 
alternator, rozrusznik i inne. Oława, tel. 071/313-86-76 
OPEL CORSA, KADETT, 1987 r . : części z rozbiórki. Trzebni
ca, tel. 071/312-53-41
OPEL KADETT: drzwi kpi. 4 szt. • 90 zł/szt., błotnik prawy • 50 
zł, maska przednia -100 zł, chłodnica z wentylatorem - 80 zl, 
refl. • 60 zł/szt., skrzynia aut. • 200 zł, zawiesz. przednie -100 
zl/szt. Ząbkowice Śl., tel. 074/816-01-44 
OPEL KADETT : drzwi, lampy, błotniki, wzmocnienie przednie 
z podlużnicami, zawieszenie, silnik na części, chłodnicę. Bole
sławiec, tel. 075/644-94-787 0606/78-56-39 
OPEL KADETT KOMBI, 1600 ccm, diesel: drzwi, maski, klapy, 
zawieszenia, skrzynia biegów, kola, fotele, lampy, plastiki, szy
by, rozruszniki, zderzaki, alternatory, skrzynie biegów, głowice, 
błotniki. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
OPEL KADETT 1.300-1.600 ccm: lusterka boczne, lewa i pra
wa strona, półka tylna, chłodnica, półosie, zegarek elektronicz
ny i Inne części. Kalisz, tel. 062/781-44-74 
OPEL KADETT: wspomaganie. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
OPEL KADETT D „kwadraciak*: różne części. Kłodzko, teł. 
0607/11-88-18
OPEL KADETT : lampy tylne, 2 szt. Krotoszyn, tel. 
062/725-32-39, 0608/76-39-43
OPEL KADETT : zderzak przedni, - 150 zł. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
OPEL KADETT: półosie (2 szt.) -100 zl/szt., tarcza sprzęgła • 
100 zł. Legnica, tel. 076/722-75-35 
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, 1300 ccm : silnik, zawieszenie, skrzynia bie
gów, inne części, - 500 zi. Nadolice, tel. 071/329-26-61 w. 67 
OPEL KADETT, 2000 ccm : komputer pokładowy, komputer 
wtrysku, przełączniki, wahacz prawy, przegub prawy, prawe tar
cze ham., zacisk prawy. Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
OPEL KADETT KOMBI, 1200 ccm : różne części. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
OPEL KADETT: pompa wtryskowa 160ÓD, skrzynia biegów (5) 
i (4), sprzęgło kpi., obudowa rozrządu, pompa olejowa, misa 
olejowa. Roztoka, tel. 074/850-90-85, 0609/41-33-70 
OPEL KADETT, 1800 ccm : silnik, drzwi, maska, skrzynia bie
gów, zbiornik paliwa i inne. Wrocław, tei. 0607/82-75-56, 
0503/79-99-02
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: głowica, gwarancja szczel
ności, - 500 zl. Wrocław, tel. 0602/17-27-14 
OPEL KADETT, benzyna, diesel': wszystkie części. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
OPEL KADETT, 1300 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów, 
chłodnica, teleskopy, półosie, drzwi, szyby, części zawieszenia 
przedniego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wyposaże
nie wnętrza, lampy, zderzaki, wzmocnienie przednie, błotniki 
tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz. 9-16 
OPEL KADETT, 1600 ccm :silnik, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 
351-10-29
OPEL KADETT C, 1978 r, 1200 ccm, benzyna : maska, głowi
ca kpi., przekładnia, półoś z łożyskami, -180 zl. Wrociaw, tel. 
071/336-01-59
OPEL KADETT, 1979/80 r., 1400 ccm, benzyna silnik z prawem 
rejestracji, • 1.000 zl. Żagań, tel. 0601/42-19-20 
OPEL KADETT, 1979/84 r.. 1200 ccm : silnik, skrzynia biegów
(4). Oława, tei. 313-86-76
OPEL KADETt, 1981 r., 1200 ccmi benzyna: wałek, kolektory, 
zawieszenie, półosie, stacyjka i inne. Kotowice, tel. 
071/310-75-84
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, OHC : serwo, rozrusznik, 
alternator, siedzenia, przekl. kierownicy, koła, wózek tylny, kie
runkowskazy, reflektor lewy, linki, drążek zmiany biegów, zde
rzaki, konsola, zbiornik paliwa. Tworzyjanów, tel. 074/850-44-88, 
0602/53-22-77
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna: przełączniki - 25 
zl, wózek tylny • 90 zł, alternator - 60 zł, rozrusznik • 75 zi, lewa
rek zmiany biegów • 35 zl, przeguby • 40 zł/szt., silnik wyciera
czek - 35 zi, błotnik przedni - 35 zi, kolektor ssący - 35 zł, sprę
żyny tylne • 55 zl, półka tylna • 30 zl i inne. Sobótka Zach., tel. 
0604/12-53-23
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. Wrociaw, tel. 0501/22-24-85 
OPEL KADETT, 1982/91 r. 1.3,1.6i: skrzynia biegów, pompka 
paliwa, serwo ♦ pompa ham., przekł. kierownicy, głowica, pom
pa wody, gażnik, kolektor, aparat zapłonu, sprzęgło. Koźmin, 
tel. 062/721-06-82, 0609/29-04-37 
OPEL KADETT D, 1983 r .: wszystkie części z rozbiórki, szyby, 
maski, błotniki, tapicerka, lampy, zbiornik paliwa. Oława, tel. 
071/303-22-60
OPEL KADETT D, 1983 r., 1300 ccm, OHC : skrzynia biegów
(4), głowica kompletna, półosie z przegubami, amortyzatory ze 
sprężynami i tarczami, alternator, rozrusznik, chłodnica, pom
pa hamulcowa *  serwo, inne części z rozbiórki. Oława, teł. 
071/313-27-21, 0600/14-20-39
OPEL KADETT, 1983 r.: lampy tylne, skrzynia biegów (4), prze
guby, deska rozdz., przełączniki, aparat zapłonowy. Wołczyn, 
tel. 077/410-15-36, 0604/89-65-56 
OPEL KADETT, 1983 r. : amortyzatory przednie, kpi. • 60 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/08-65-49
OPEL KADETT, 1983/88 r., 1200 ccm, OHV : silnik, kpl.doku- 
mentacja, drzwi, szyby boczne i tylne, lampy, zderzak tylny, 
zawieszenia, koła 13“, silnik 1.6 E, z 85 r., bez walu i walka 
głowicy, stan dobry • 170 zi, silnik 1.6 E, z 89 r., bez głowicy, 
stan b. dobry - 220 zi, silnik 1.6 D, bez głowicy, do remontu kpi. 
dokumentacja. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
OPEL KADETT, 1984 r., 1200 ccm, OHV: skrzynia biegów F10 
- 100 zł, zestaw wskaźników - 50 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0607/12-53-79
OPEL KADETT KOMBI. 1984 r., 1300 ccm: szyby boczne, dach, 
zawieszenia. Sobótka, tel. 071/390-35-10 
OPEL KADETT E, 1984/91 r.: lusterka boczne, kompletne, ręcz
na regulacja lub elektryczna, stan idealny, kolor szary i czamy. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
OPEL KADETT, 1985/91 r .: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, reparatuki błot
ników tylnych. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel używane : skrzynia 
biegów, stan idealny, - 300 zł. Zielona Góra, tel. 068/351-31-25 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów
(4), drzwi tylne, drzwi przednie lewe, zderzak tylny, belka tylna, 
rozrusznik I inne, cena od 10 zł. Bielawa, woj. wałbrzyskie, tel. 
0607/44-88-17
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : różne części. 
Oleśnica, tel. 0501/71-39-96
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r. : części z demontażu, szyba 
przednia i tylna, drzwi tylne, błotniki przednie, lusterka, klapa 
tylna, elementy mechaniczne i plastikowe - od 5 zł do 100 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-87-87

OPEL KADETT, 1986 r., 112 tys. km, 1300 ccm, benzyna : sil
nik, gwarancja, skrzynia biegów (4) • 100 zł, (5) - 400 zł, pół
osie, alternator, aparat zapłonowy, komputer, drzwi, zawiesze
nie. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL KADETT, 1986 r.: dach ze słupkami (kombi), drzwi uzbro
jone, nagrzewnica, wentylator, konsola przednia Z pedałami, li
stwy, uszczelki, dywaniki, pasy bezwl., półki, linki, itd., silnik 
1300 ccm, benzyna, stan b. dobry. Wrocław, tel. 071/344-81-91, 
0503/78-88-26
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: blok silnika, tłoki, - 
400 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 1800 ccm : różne części. Jelenia 
Góra, tel. 0606/88-97-66
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, d iesel: silnik na części. 
Wałbrzych, tel. 074/665-28-82
OPEL KADETT, 1987/90 r., 1800 ccm : silnik kompl. z osprzę
tem (oclony), stan idealny, skrzynia biegów (5), komputer, inst. 
elektryczna, chłodnica, póiosie, dwururka. Trzebnica, tel. 
071/387-08-05, 0603/43-97-26
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie i Inne. Leśna, tel. 075/721-17-75 lub 
0609/44-33-28
OPEL KADETT, 1988 r .: maska, drzwi, zderzak przedni, chłod
nica wody (1.3,1.6), lampy przednie i tylne, kierunkowskazy 
przednie, lusterka, silnik 1.3E i 1.6D, z dokumentacją. Wrocław, 
teł. 0501/81-36-18
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r., 1600 ccm, benzyna r różne
części. Brzeg Opolski, tel. 0603/50-03-T6
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm 1400 ccm: głowica, skrzynia
biegów (5), drzwi, klapa tylna, zawieszenia. Jawor, tel.
076/870-37-13
OPEL KADETT E, 1988 r .: kolektory, docisk, sprzęgło, kierun
kowskazy, halogeny, zderzak tylny, ukl. kierowniczy, dach, ser
wo, deska, tapicerka i inne. Kotowice, tel. 071/310-75-84 
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 zl, skrzynia biegów (4) - 80 zł, klapa tylna -120 zi. 
Namysłów, tel. 077/410-49-10, 0602/43-09-41 
OPEL KADETT, 1988 r . : błotnik przedni lewy, reflektor prawy, 
kierunkowskaz prawy, chłodnica. Oława, tel. 071/313-15-89, 
0604/78-93-74
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: głowica kpi., ma
ska, błotniki, lampy, klapa tylna do kombi, lusterka, roleta ba
gażnika. Opole, tel. 0601/71-67-25 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, OHC : silnik, skrzynia bie
gów (5), stan b. dobry i inne, - 800 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/51-59-47, 062/733-89-19
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 70 tys. km, 1600 ccm, diesel,: 
silnik, zawieszenie tylne i przednie, błotniki, alternator, drzwi, 
rozrusznik, zderzak tylny, inne. Świerzawa, tel. 0606/76-31-85 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 2000 ccm, OHC: głowica, zawory, 
układ wtrysku, kolektor ssący, kolektor wydechowy, tłoki, prze
wody plastikowe wodne, chłodnica oleju - 300 zl. Wałbrzych, 
tel. 0604/83-74-39
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów (5), 
kolumna kierownicza ze wspomaganiem, - 800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-65-38
OPEL KADETT E, 1988/91 r., 1400 ccm: monowtrysk. el. pom
pa paliwa, drzwi (do modelu 2-drzwiowego), fotele welurowe ♦ 
tapicerka (do GSi, stan b. dobry), kierunkowskazy, podnośniki 
szyb (do modelu 2 i 4-drzwiowego) oraz inne części z demonta
żu. Wiązów, tel. 0605/62-69-98
OPEL KADETT, 1989 r . : wałki rozrządu do poj. 1.3, alternator, 
rozrusznik, lampy tylne ciemne, półka tylna, pompa wtryskowa 
do poj. 1.6 D, pompa hamulcowa, zaciski hamulcowe, bębny 
tylne kpi., pompa paliwa eletr. i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-66-35
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna : różne części. 
Jelenia Góra, tel. 0608/76-26-52
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna: wahacze, piasty, 
McPhersony, kolumna kierownicza, lampy, atrapa, wydech, 
drzwi, moduł zapłonu, elementy wnętrza, inne części. Kłodzko, 
teł. 074/868-75-94
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna : silnik i osprzęt 
silnika, skrzynia biegów (automatic), elementy karoserii i inne 
części. Legnica, tel. 0503/98-00-25 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm: skrzynia biegów automatic 
z półosiami -150 zł, komputer wtrysku do silnika z automatycz
ną skrzynią biegów • 70 zi, nowa sonda - 70 zi, pompa paliwa 
(elektryczna) - 50 zł. Paszowice, tel. 076/870-14-79 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1600 ccm, benzyna : wszyst
kie częśd z demontażu. Śdęgny, tei. 075/761-83-65 
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., benzyna : silnik (1.8 E, 1.8i), 
skrzynia biegów, drzwi, Idapa tylna, szyba tylna, bak, hak, zde
rzaki, rozrusznik, alternator, listwa kierownicza, lusterka, półka, 
dach, serwo i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
OPEL KADETT E, 1989 r.: atrapa, kierunkowskaz, lampy tylne, 
reflektor przedni, listwy, wzmocnienie czołowe, czujnik pozio
mu paliwa, ei.podłużnicy, końcówka drążka, ramka reflektora, 
inne. Wrocław, tel. 784-59-16
OPEL KADETT, 1989/91 r., 1600 ccm : wszystkie częśd z de
montażu. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, diesel: wszystkie częśd, 
nie eksploatowany w kraju. Chojnów, tel. 0604/78-33-22 
OPEL KADETT, 1990 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, kompletna 
dokumentacja, skrzynia biegów (5), kolumny McPhersona, al
ternator, rozrusznik, gażnik, pompa ABS, -1.500 zi. Gryfów śl., 
tel. 075/781-46-03
OPEL KADETT SEDAN. 1990 r. : tylna klapa. Kłodzko, tel. 
0607/35-35-70
OPEL KADETT GSi, 1990 r., 2000 ccm : głowica z wtryskami, 
miska olejowa, wałek rozrządu, • 200 zl. Jacek Przykaza, Le
gnica, tel. 076/856-41-20 do godz. 10 
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk: wszystkie częśd z 
demontażu (mech., blach., plastiki) oraz skrzynia biegów (5) 
blok. silnika z dokum., głowica, wtrysk, komputer zawiesz., zbior
nik paliwa, szyby, szyberdach. Namysłów, teł. 0602/51-70-03 
OPEL KADETT, 1990 r., 92 tys. km, 1300 ccm: rozrusznik • 50 
zl, alternator - 70 zł, samoregulatory zaworów - 20 zł/szt., gło
wica -100 zi, wałek rozrządu • 70 zl, wal + tłoki i korbowody • 
150 zł i inne. Świebodzice, tel. 074/854-38-58, 0605/13-56-45 
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r., 1400 ccm, benzyna : silnik 
oclony (z dokumentacją), wszystkie elementy blacharki i me
chaniczne. Legnica, tel. 0501/56-63-28 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, 1600,: silnik, skrzy
nia biegów (F-10, F-13), półosie, zwrotnice, pokrywa bagażni
ka ze spoilerem, podszybie. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm: częśd mechaniczne i bla
charskie. Wrodaw, tel. 0601/56-61-28 
OPEL KADETT, ASCONA, REKORD : różne częśd. Wrodaw, 
tel. 0606/40-03-11
OPEL KADETT, ASTRA, YECTRA : zawieszenie, oblachowa
nie, silnik i inne. Prusice, tel. 071/3.12-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
OPEL KADETT, CORSA, OMEGA : różne częśd blacharskie i 
mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
OPEL KADETT, YECTRA, OMEGA: pompa wtryskowa, zbior
nik, • 250 zi. Świdnica, tel. 0603/16-22-49 
OPEL KADETT, VECTRA, SENATOR: komputery Bosch 0260 
200 002, Bosch 0280 000 301, Bosch 0280 0001 303, Bosch 
0261200 376, Bosch 0280 001 120,1613 272 9 WE, 1615 3979 
PD, 1606 1100. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL MANTA: różne częśd, skrzynia biegów (4) • 200 zł, skrzy
nia biegów (automatic) • 200 zi lub zamienię na skrzynię bie
gów (5). Wrodaw, tel. 0501/83-9943 
OPEL OMEGA: drzwi, pokrywy, lampy, błotniki, zderzaki, wen- 
lyiatot, chłodnicę, lusterka, szyby, skrzynię biegów. Bolesła
wiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
OPEL OMEGA B, C : lampy ksenonowe. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA KOMBI, B, 2500 ccm, TDs: skrzynia biegów (5), 
zbiornik paliwa z pompką, lusterko wsteczne, alternator, wtry
ski. Głogów, tel.- 0603/10-97-64
OPEL OMEGA C : reflektory ksenonowe. Nowogrodziec, tel. 
0603/97-56-96
OPEL OMEGA A : różne częśd. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
OPEL OMEGA A : szyberdach. Opole, tel. 077/464-33-52 
OPEL OMEGA A : różne częśd. Opole. tel. 0503/50-1742 
OPEL OMEGA: zawieszenie, silnik. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15, 0601/79-30-54

OPEL OMEGA : skrzynie biegów, półosie, pompa wspomaga
nia, pompa ABS. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
OPEL OMEGA, 2300 ccm, D, TD : pompa. Świdnica, tel. 
0607/54-54-50
OPEL OMEGA, 2000 ccm, benzyna : głowica * wałek. Świdni
ca, tel. 074/853-37-36, 0607/48-99-86 
OPEL OMEGA B, 2500 ccm TDS: częśd silnika, głowica po 
regeneracji, tłoki, korbowody, wał korbowy, pompa wtryskowa z 
gwarancją, blok silnika, miska olejowa i inne. Tyniec Mały, teł. 
071/311-91-24
OPEL OMEGA 90: kierunkowskazy, atrapa, błotnik prawy, drzwi 
tylne prawe, zderzak tylny, felgi stalowe, pompa wspomagania 
ze zbiornikiem, alternator, rozrusznik, chłodnica. Wrocław, tel. 
071/354-1043
OPEL OMEGA: drzwi tylne lewe. Wrodaw, tel. 0601/72-24-92 
OPEL OMEGA : silnik, zawieszenie, chłodnica, katalizator, 
chłodnica klimatyzacji, pompa do kliamtyzacji, grill, siedzenia, 
tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA B KOMBI : ćwiartka przednia lewa, drzwi, po
duszki pow., most, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 
0503/74-80-58
OPEL OMEGA A KOMBI : zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 
071/310-26-88, 0607/6547-30
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL OMEGA B 2500 TDS, 200016V: różne częśd, Wrocław, 
teł. 0605/11-26-18
OPEL OMEGA A : maska. Wrocław, tel. 071/365-53-28 
OPEL OMEGA B : amortyzatory przednie -100 zl/szt., piasta 
kola przedniego -100 zi, zadsk ham. przedni - 250 zł, spręży
na przednia - 50 zl. Zgorzelec, tel. 075/776-11-33,0602/6149-76 
OPEL OMEGA, 2000 ccm : różne częśd mechaniczne i bla
charskie. Zielona Góra, tel. 068/321-21-39 
OPEL OMEGA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: pompa paliwa. Choj
nów, tel. 076/817-26-87, 0600/64-01-22 
OPEL OMEGA, 1986/93 r., benzyna: linka sprzęgła, nowa, oryg., 
prod. niemieckiej, - 35 zi. Wrodaw, tel. 071/324-63-55 
OPEL OMEGA A, B, 1987/98 r . : lusterka boczne, kompletne, 
lewa i prawa strona, elektryczna regulacja z podgrzewaniem, 
kolor czamy i szary. Wrodaw, tel. 0604/94-65-21 
OPEL OMEGA, 1988 r. : drzwi przednie prawe kpi. Wrodaw, 
tel. 36343-30
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm : wszystkie częśd z 
rozbiórki, lusterka, drzwi, plastiki, zderzak tylny, zawieszenia, 
skrzynia biegów (5), most z półosiami i inne. Boguszów-Gorce, 
teł. 074/844-90-21
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm : różne częśd. Dzierżoniów, 
tei. 0608/22-82-60
OPEL OMEGA, 1988 r., 2400 ccm, benzyna : silnik, skrzynia
biegów, częśd karoserii, mechaniczne i inne. Jelenia Góra, teL
075/752-26-09 i 0607/40-34-26
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r.. 3000 ccm : silnik, zawieszenia
i inne częśd z demontażu. Legnica, tel. 0605/14-57-59
OPEL OMEGA, 1988 r. : różne części. Wrociaw, tel.
0602/68-90-83
OPEL OMEGA, 1989 r., 2400 ccm, benzyna: przepustnica pow. 
Krogulec, gm. Mysłakowice, tel. 075/713-02-44,0502/24-5444 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2300 ccm, diesel: silnik, głowica, szy
berdach, chłodnica, zderzak tylny, lampy tylne, drzwi, tapicer
ka, korbowody, tłoki, zawieszenie przednie. Lubin, tel. 
0604/34-85-89
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm : silnik, dach, szyberdach, 
wentylator, pompa wody, wyposażenie wnętrza, pompa ABS-u, 
półosie, wal napędowy, zbiornik paliwa i inne. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0603/234549
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r .: Idapa tylna, drzwi prawe, szy
by, wał, most, wózek, skrzynia biegów, lusterka, mechanizmy 
szyb, drzwi przednie, plastiki. Wrocław, tel. 071/368-77-55, 
0602/74-84-24
OPEL OMEGA A, 1989/91 r . : wszystkie częśd. Środa śląska, 
tel. 0601/78-8649
OPEL OMEGA, 1990 r., 210 tys. km, 2300 ccm, turbo D : blok, 
skrzynia biegów, tłoki z pierścieniami, korbowody, alternator, 
rozrusznik, pompa wspomagania, wtryskowa, turbina, wal kor
bowy. Kuźnica Trzdńska, tei. 062/781-53-33, 0602/19-22-50 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
amortyzatory, wahacze, zwrotnice, most tylny, pompa pafiwa, 
maska, błotniki, drzwi, zderzaki, lampy, grill, chłodnica, nagrzew
nica, przepływomierz, lusterka i inne. Legnica, tel. 
0605/13-16-60, 0601/71-02-84
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk : chłodnica z obudo
wą drzwi przednie, błotniki, póiosie, komputer, filtr powietrza, 
przepływomierz. Prochowice, tel: 076/85847-61,0605/43-54-20 
OPEL OMEGA SEDAN. KOMBI. 1990 r., 3000 ccm. benzyna : 
różne częśd, skrzynia biegów (5 i automat.). Wieruszów, tel. 
0602/22-06-34
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk : wszystkie częśd 
używane. Wrociaw, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r. : rozrusznik, tapicerka drzwi, 
siedzenia tylne, zderzak tylny, słupek środkowy z progami, 
przekł. kierownicy, szybki trójkątne, szybka trapezowa drzwi 
prawych tylnych, wał pędny, felgi stalowe 14*. siłowniki, póioś, 
piasta, wahacze, finki. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95 
OPEL OMEGA, 1990 r.. 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna : 
wszystkie częśd. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
OPEL OMEGA, 1990 r., 73 tys. km, 1800 ccm, gażnik : silnik, 
oclony, faktura, - 1.000 zl. Żary, tel. 068/375-20-96, 
0602/44-3042
OPEL OMEGA A, 1990/93 r .: różne częśd z rozbiórki, mecha
niczne i blacharskie, zawieszenia, fotele, koła, szyby, drzwi, 
dach. Stefanowice, tel. 0600/36-13-01, 074/858-50-02 
OPEL OMEGA A SEDAN, 1991 r . : lampa tylna prawa, haloge
ny, chłodnica. Wrocław, tel. 071/353-54-13 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, 2.000, 2.300 TD : 
silniki, zawieszenia, drzwi, ABS, tarcze i szczęki, błotniki, dach, 
tapicerka, wnętrze, konsola z zegarami, wspomaganie, szyba 
czołowa, ćwiartka, elektronika, światła, zamki. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
OPEL OMEGA A KOMBI, 1993 r . : halogen lewy, lampy tylne, 
felgi stalowe 14", wahacze. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
OPEL OMEGA, 1993 r. 2.0,2.4,3.0: drzwi prawe • 100 zl, dach 
-100 zl, klapa tylna (Sedan) - 30 zł, przekł. kierownicy - 200 zi, 
most • 300 zł, ABS, komputer -150 zł, szyby boczne, koło zapa
sowe - 50 zl, kołyska silnika • 200 zł, lusterko prawe, elektrycz
ne • 100 zł. skr. WTOcław, tel. 0503/77-75-23 
OPEL OMEGA, 1993 r. : kierunkowskaz. Wrocław, tel. 
0608/62-76-22
OPEL OMEGA, 1993 r., 2600 ccm,: skrzynia biegów, wal, mosL 
zawieszenie tylne, klapa tylna, tapicerka, kierownica skrórza- 
na, szyby, konsola, liczniki, wiązka el., lampy tylne, zderzak 
tylny, hak i inne. Zgorzelec, tel. 075/777-65-55, 0602/64-65-63 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r.: relingi • 100 zi, komplet opon 
zimowych z felgami - 400 zi. Kobierzyce, tel. 071/311-1843 
OPEL OMEGA B, 1994/00 r . : różne części, duży wybór. Opole, 
tel. 077/456-2140
OPEL OMEGA KOMBI. 1996 r., 2500 ccm. turbo D : drzwi, zam
ki, Idamki, błotniki, podnośniki szyb, lusterka, relingi, roleta tyl
na kpi., tapicerki, kolumny McPhersona, podszybie, fotele, po
duszki pow., chłodnice, plastiki, stabilizator, w b. dobrym sta
nie, osłony chłodnic, skrzynia biegów, zawieszenia belka tylna, 
zderzaki, wzmocnienie zderzaka i inne. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0603/234 5 49
OPEL OMEGA B, 1996 r., 2500 ccm, turbo D : głowica komplet
na, - 1.400 zl. Bolesławiec, teł. 075/734-19-92, 0604/43-83-08 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, V6 : ćwiartki tylne, 
drzwi, lusterka, błotniki, zderzak, zawieszenie, konsola, poduszki 
pow., skrzynia biegów, osprzęt stoika, serwo. instalacja, napi
nacze, ukł. kierowniczy, półosie, wal, most, fotele, tapicerki, fel
gi aluminiowe 17" i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, turbo D : drzwi, 
szyby, (Usterka, zamki, podnośniki szyb, wahacze, błotniki, 
wzmocnienie zderzaka, grill, plastiki, tapicerka, stabilizator, 
sprężarka klimatyzacji, most tylny, skrzynia biegów, chłodnice, 
póiosie i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/234 5 49

OPEL OMEGA, 1996 r. : poj. 2,0, 3.0 MV6, tłoki, korbowody, 
wał, panewki, rozrusznik, pompa oleju, m8st. Ostrów Wielko-* 
polski, tel. 0603/93-60-05 V .
OPEL OMEGA B. 1996 r . : lampy przednie soczewkowe i kse
nonowe. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
OPEL OMEGA, 1999 r., 2500 ccm, TD : lampy przednie so
czewkowe i ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lampy. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39
OPEL OMEGA C, 2000 r . : roleta bagażnika do kombi, czarna,
- 400 zł. Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 0606/43-36-31
OPEL OMEGA C, 2000 r. : lampy soczewkowe i ksenonowe
przednie. Złotoryja, tel. 076/878-22-64
OPEL REKORD: głowica * watek. Świdnica, tei. 074/853-37-36,
0607/48-99-86
OPEL REKORD : silnik, lampy, ukl. kierowniczy, drzwi, klapa
tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81
OPEL REKORD : kierunkowskaz prawy, grill. Wrocław, tel.
372-22-86
OPEL REKORD, 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów, 
chłodnica, części zawieszenia, drzwi, szyby, pokrywa silnika i 
bagażnika, most tylny. Wrodaw, tel. 322-2642 w godz. 9-16 
OPEL REKORD, 1981 r., 2000 ccm: sprężyny, drążki kier., koń
cówki, kolumna, amortyzatory przednie i tylne, lampy, lusterko 
boczne, grill, szyby, drzwi, rozrusznik, aparat zapłonu, wały 
pędne, nowa chłodnica, komputery, siedzenia tylne, pompa 
wody, tarcze, zaciski ham., tapicerka, inne. Chojnów, tei. 
076/817-21-15 po godz.14, 0609/28-33-17 
OPEL REKORD, 1982 r. : używane częśd, szyby, siedzenia, 
elementy podwozia, inne. Dobrodzień, tel. 034/353-50-77 
OPEL REKORD, 1982 r . : maski - 30 zl/szt., drzwi • 35 zł/szt., 
hak, gażnik, kolektor dolotowy, wał korbowy, rozrusznik, alter
nator i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/57-82-17 
OPEL REKORD, 1984 r., 2200 ccm, benzyna : części mecha
niczne i blacharskie. Wrociaw, tel. 0601/56-61-28 
OPEL REKORD. 1985 r. 9(7 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik 
ze skrzynią biegów, sprowadzony z Niemiec, odony, stan b. 
dobry, możliwość sprawdzenia - 2.500 zł. Wrocław, tei. 
0606/44-66-83, 0608/48-77-29
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel: wszystkie częśd z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL REKORD, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, udokumentowa
ne pochodzenie: błacharka, częśd zawieszenia, lusterka el., 
włączniki, światła, itp. Ziębice, tel. 074/819-25-10, 
0602/39-99-86, 074/819-1946 po ’godz.18 
OPEL REKORD, MONZA, 1900 ccm, benzyna: głowica. Świd
nica, tel. 074/853-37-36, 0607/48-99-86 
O OPEL SENATOR, REKORD, MONZA, COMMODO- 

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

OPEL SENATOR, 1983 r., 3000 ccm, benzyna,: kpi. drzwi (tyl i 
przód), szyberdach, błotniki, maska silnika, atrapa, Idapa tylna, 
lampy, reflektory, kierunkowskazy, lusterka, kpi. felg aluminio
wych z oponami, el. otwierane szyby, - 500 zi. Zgorzelec, tel. 
0605/46-24-16

[-0 - OPEL ]
te l. 071/789-90-56

h u to  części lo tnik
W rocław  - P s ie  P o le  

ul. Bierutowska 38
OPEL SENATOR, 1986 r., 3000 ccm : sprężyny, drążki kier., 
końcówki, kolumna, amortyzatory przednie i tylne, lampy, lu
sterko boczne, grill, szyby, drzwi, rozrusznik, aparat zapłonu, 
wały pędne, nowa chłodnica, komputery, siedzenia tylne, pom
pa wody, tarcze, zadski ham., tapicerka, inne. Chojnów, tel. 
076/817-21-15 po godz.14, 0609/28-33-17 
OPEL SENATOR, 1990 r., 3000 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
alternator, zawieszenie przednie, chłodnice, pompa wspoma
gania, klimatyzacji i ABS-u, drążek kierownicy. Nowa Ruda, tel. 
0607/66-26-84
OPEL SENATOR, MONZA, 1982 r., 2500 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów automatic, zawieszenie, drzwi, szyby, światła, chłod
nica, maska. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL SINTRA: kierownica skórzana z poduszką, taśmą i sen
sorem, napinacze pasów pirotechn., silniczki podnoszenia szyb 
i szyberdachu, makieta poduszki kierowcy, lusterko wewn. Wro
cław, tel. 0606/23-35-56
OPEL TIGRA: klapa tylna kpi., drzwi kpi., zawieszenie przed
nie kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
OPEL U GRA : deska rozdz. + wyposażenie, poduszki pow. oraz 
makiety, skórzana kierownica z taśmą, sensor, napinacze pa
sów pirotechnicznych, pompa wspomagania kier. Wrocław, tel. 
0606/23-35-56
OPEL UGRA, 1997 r .: ćwiartka tylna prawa, podłużnice przed
nie, zderzaki, zawieszenia, dach ze słupkami, fotele, plastiki, 
alternator, rozrusznik i inne. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
OPEL VECTRA B SEDAN: element tapicerki wewn.- trójkąt pla
stikowy (prawy) na szybkę trójkątną. Dobroszyce, tel. 
071/314-14-81
OPEL VECTRA A : schowek, przełączniki świateł, zegary, po
duszka pow. kierowcy, sensor, napinacze pasów pirotechnicz
nych, osprzęt silnika, przeguby, pompa hamulcowa i ABS, ukl. 
wydechowy, klamki, zamki i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
OPEL YECTRA: zderzak tylny, licznik z obrotomierzem. Lądek 
Zdrój, tel. 0606/62-51-96
OPEL YECTRA B : zderzak przedni - 80 zi. Lwówek Śl., tel. 
075/784-2243
OPEL YECTRA : maska, reflektor lewy, klapa tylna do hatch- 
backa • 300 zł, pompa paliwa do 1.6-1.8. Opole, tel. 
0601/71-67-25
OPEL YECTRA KOMBI: roleta bagażnika, prowadnice, relingi 
dachowe, siatka grodziowa. Wrocław, tel. 0603/30-6142 
OPEL YECTRA A : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrodaw, tel. 
0603/66-97-27
OPEL YECTRA, 1600 ccm, 16V: napinacz paska • 70 zł. Wro
daw, tel. 0601/73-20-98
OPEL VECTRA B : maska przednia. WTOcław, teł. 0501/81-36-18 
OPEL VECTRA, 1800 ccm : skrzynie biegów, uszkodzony me
chanizm różnicowy. Wrodaw, tel. 0501/38-64-07, 36443-24 
OPEL VECTRA, 1986 r.: linka hamulca i sprzęgła, nowa, oryg., 
prod. niemieckiej, - 35 zi. Wrociaw, tel. 324-63-55 
OPEL YECTRA, 1988/95 r. 1600 i 2000 ccm: b. dużo częśd 
mechanicznych i blacharskich. WTOdaw, tei. 0503/79-99-02 
OPEL VECTRA, 1990 r., 120 tys. km, 2000 ccm : silnik i inne 
częśd. Leszno, tel. 0601/07-86-67 
OPEL VECTRA, 1990 r. 1.8,2.0,2.0 (16V): ćwiartka lewa, dach, 
szyby, przekl. kierownicy, zawieszenie tylne, most, deska roz-
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dzielcza, wahacze, piasty, komputer, przepływomierz powietrza, 
ABS,'głowica, rozrusznik, alternator, koła. Wrocław, tel. 
0503^7.7:75^3., .
OPEL VECTRA, 1&91 r., 140 tys. km, 2000 ccm : silnik, skrzy
nia, dach, drzwi, elementy wnętrza, zawieszenie sportowe, 
amortyzatory, McPhersony i inne. Buszyce, tel. 077/412r83-65, 
0606/18-61-99
OPEL VECTRA, 1991 r .: błotnik tylny prawy, drzwi, szyberdach, 
katalizator, konsola, licznik, komputery (1600 ccm, 1800 ccm, 
16V, 2000 ccm). Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, Wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów (5) z dokumentacją, błotnik tylny (sedan), lampy tylne, ka
talizator (1800 ccm, wtrysk), tarcza sprzęgła, docisk (1400 ccm, 
wtrysk, 1600 ccm, wtrysk), wspomaganie, drzwi tylne, szybki 
trójkątne, próg ♦ słupek, szyberdach, konsola centralny zamek 
i inne. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
OPEL VECTRA, 1991/97 r. : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
OPEL VECTRA, 1992 r . : zawieszenie przednie, belka pod sil
nik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przednie lewe, 
reflektory, lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm : silnik - 800 zł + 400 zł cło, 
skrzynia biegów (5) F-13, gwarancja • 400 zł, komputer Bosch 
0261 200 376. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL VECTRA, 1992 r . : komputer, drzwi tylne lewe i prawe, 
drzwi przednie, pompa hamulcowa, zderzak tylny, szyby bocz
ne, plastiki wnętrza, lusterka, felgi stalowe, głowica silnika, dach, 
rozrusznik, McPhersony, wahacze, tapicerka, drzwi. Wrocław, 
tel. 0503/68-45-21
OPEL YECTRA, 1993 r., 90 tys. km, 1700 ccm, turbo D : silnik 
TO, skrzynie biegów (5) F13, półosie, rozrusznik, alternator, 
chłodnica wody i intercooiera. Chojnów, tel. 0604/78-33-22 
OPEL VECTRA, 1993 r . : wszystkie części. Lwówek śląski, tel. 
075/782-27-13 po godz. 21, 0604/46-34-26 
OPEL VECTRA, 1993 r. : klapka wiewu paliwa. Wrocław, tel. 
0608/62-76-22
OPEL VECTRA, 1995 r . : komputer X-20, XEV, - 600 zl. Wro
cław, tel. 071/355-21-39
OPEL VECTRA B, 1996 r. : układ kierowniczy ze wspomaga
niem, - 350 zł. Domaszowice, tel. 077/419-45-62 
OPEL VECTRA A, 1996 r„ 2000 ccm : błotniki (2 szt.) nowe, 
wzmocnienie czołowe dolne, chłodnica wody i klimatyzacji, filtr 
powietrza, przepływomierz, rozrusznik, alternator, pompa ABS, 
McPherson lewy i przedni oraz inne. Twardogóra, woj. wrocław
skie, tel. 0605/60-33-12
OPEL VECTRA, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm : kolumny 
McPhersona lewe kpi, • 150 zł. Legnica, tel. 0606/95-08-98 
OPEL VECTRA, 1997 r, 1600 ccm, 16V : różne części mecha
niczne i blacharskie. Kłodzko, tel. 0609/42-39-90 
OPEL VECTRA B, KOMBI, 1998 r. : drzwi kpi., poduszki po
wietrzne, zderzaki, lampy, relingi, licznik, lusterka, felgi alumi
niowe, maska, błotniki, halogeny, szyby i inne. Lwówek Śląski, 
tel. 0603/33-73-96
OPEL YECTRA B, 1998 r., 20ÓÓ ccm, DTi : chłodnica wody. 
klimatyzacja, wentylator. Prochowice, tel. 076/858-47-61. 
0605/43-54-20
OPEL VECTRA B KOMBI. 1998/00 r . : zderzak przedni i tylny, 
lampa przednia, błotnik prawy. Wrocław, tel. 0603/6845-08 
OPEL VECTRA B, 1999 r. : klapa tylna do kombi, wykładzina 
podłogi i bagażnika, maska silnika, reflektory i kierunkowskazy 
przednie. Wrociaw, tel. 0608/08-15-10 
OPEL ZAFIRA : zderzak przedni. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
OPEL ZAFIRA, 1998 r. : felgi aluminiowe, klapa bagażnika, 
zderzak tylny, lampa tylna. Jelenia Góra, tel. 0502/39-33-63 
OPEL ZAFIRA, 1999 r . : poduszki pow., kierownica skórzana z 
taśmą i sensor, makiety poduszek, napinacze pasów pirotech
nicznych, silniczki lamp, podnoszenia szyb i szyberdachu, ha
logeny, lusterka. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL ZAFIRA, SINTRA od 1998 r.: różne części mechaniczne 
i blacharskie. Drezdenko, tel. 095/762-45-34, 0602/18-44-78 
O OPEL ASTRA, VECTRA, ORSA, OMEGA, KADETT, 

CALIBRA, POLONEZ CARO, ATU, TRUCK, PEU
GEOT 205, 309, 406, 605, PARTNER, BOXER, 
roczniki 1980*2000 r.: lampy, reflektory, kierun- 
kowskazy, halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, 
blacharka i inne. „REG-PLAST", Wrocław, ul. 
Strzegomska 2/4, tel. 071/355-06-07, 
0602/18-87-35 81011411

0  OPEL KADETT E, CORSA A, B, ASTRA I, II, YEC
TRA A, B, OMEGA A, B, CALIBRA: zawieszenie 
przednie, zderzaki przednie i tylne, lampy przed
nie i tylne, błotniki, klapy tylne, maski, drzwi, 
chłodnice + wentylatory, plastiki karoseryjne i 
inne części. Jelenia Góra, tel. 075/641-94-40, 
0605/23-78-50 84015901

PEUGEOT, 1900 ccm, diesel : turbina. Chojnów, tel. 
076/817-26-87, 0600/64-01-22
PEUGEOT, 1800 ccm, 1900, diesel: skrzynia biegów, rozrusz
nik, pompa wacum, łapy silnika, pompa oleju. Środa Śląska, 
tel. 0601/87-45-09
PEUGEOT, 1900 ccm, diesel: stacyjka, kołyska pod silnik, czę
ści blacharskie i inne. Wrocław, tel. 372-61-32, 0501/18-20-77 
PEUGEOT 104: drzwi prawe, pompka paliwa, pompka wodna, 
aparat zapłonowy, tylne szyby, mechanizm wycieraczek i inne. 
Wrocław, tel. 071/322-94-02
PEUGEOT 106 : zawieszenie przednie, drzwi, klapa tylna, oś 
tylna i inne. Smardzów, tel. 071/398-33-51. 071/314-38-54 
PEUGEOT 106 : błotnik przedni prawy, błotnik tylny lewy, drzwi 
prawe, pokrywa silnika, zderzak przedni, listwa zderzaka przód
1 tył. Wrocław, tel. 784-59-15
PEUGEOT 106,1996 r . : zderzak, błotnik, wzmocnienie przed
nie. Groblice, woj. wrocławskie, tel. 0602/8849-71 
PEUGEOT 106,1997 r. nowy model: błotnik przedni prawy - 30 
zł, szyba drzwi kierowcy - 30 zl. Tyniec Mały, tel. 0601/75-32-55 
PEUGEOT 205,1100 ccm, benzyna : silnik, kolumna McPher
son lewa, chłodnica, błotnik L ♦ P, GTi, sprzęgło, klapa, drzwi 
lewe, 3-drzwiowy, inne. Bolesławiec, tel. 075/732-69-91 
PEUGEOT 205 GTI : drzwi z elektryką, osprzęt silnika, inne. 
Oborniki Śląskie, tel. 0606/39-13-88, 071/310-12-27 
PEUGEOT 205,1900 ccm, diesel: silnik oclony, głowica, skrzy
nia biegów (5). środa Śląska, woj. wrocławskie, tel. 
0601/8745-09
PEUGEOT 205 : półosie, stan b. dobry. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
PEUGEOT 205 : maska, błotniki, zderzak, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 205 : elektryczne podnośniki szyb. Wrocław, tel. 
071/357-38-24, 0603/31-62-05
PEUGEOT 205: przełączniki świateł i wycieraczek, lampa pra
wa, kierunkowskazy, kolumna kierownicza, pompa, paliwa z fil
trem (diesel), wahacze, sprężyny, stacyjka. Wrocław, tel. 
0503/9143-55
PEUGEOT 205,1983 r . : linka hamulca, nowa, oryg., prod. nie
mieckiej, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-55 
PEUGEOT 205,1984-92 r., 1800 ccm, d iesel: obudowa filtra 
powietrza • 100 zl, prawa lampa przednia • 60 zl, lampy tylne - 
20 zl/szt. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
PEUGEOT 205, 1988/97 r. 1.4 D, 1.8 D, 1.9 D, 2.5 D : silniki, 
głowice silników, walki rozrządów, pompa wakum, skrzynia bie
gów (5), półosie, belki tylne, pompy wtryskowe, hamulcowe, 
drzwi 306, zderzak tylny, komputery 1.2, 1.4 E 206. Chojnów, 
tel. 0606/47-11-90, 076/817-21-15 
PEUGEOT 205 GTI, 1989 r., 1600 ccm : osprzęt silnika, klapa 
tylna, lampy, szyberdach, tapicerka i inne części. Legnica, teł. 
0503/98-00-25
PEUGEOT 205,1990 r., 110 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik 
kompl., uzbrojony, - 1.550 zi. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
PEUGEOT 205,1990 r., 1400 ccm, wtrysk: silnik, maska, alter
nator, klapa, bak, drzwi tylne, lusterka. Wrocław, tel. 
071/373-87-98, 0606/49-34-97
PEUGEOT 205,1993 r .: wszystkie części z rozbiórki. Chojnów, 
tel. 076/819-17-56, 076/818-70-01 
PEUGEOT 205,405 różne roczniki: części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
PEUGEOT 205, 405, 605 : elem. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 206 : zawieszenie przednie, półosie, klapa tylna, oś 
tylna. Oleśnica, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
PEUGEOT 206: lampa tylna lewa. Wrocław, tel. 0601/72-24-92
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PEUGEOT 206 : maska, błotniki, zderzak, drzwi, wzmocnienie 
przednie, chłodnica, półka tylna. Wrocław, tel. 071/344-55-06, 
0604/50-00-89
PEUGEOT 206, 1998/01 r. : ćwiartka przednia lewa i prawa, 
wózek pod-silnik, szyba boczna, drzwi lewe, zawieszenie tylne, 
ABS, nagrzewnica, silnik, skrzynia biegów. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90, 0607/64-52-82
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
PEUGEOT 206,1999 r.: lewy słupek środkowy i lewa, przednia 
ćwiartka (bez słupka), tapicerka lewych, przednich drzwi. Wro
cław, tel. 0603/0742-75 ’
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PEUGEOT 206, 2000 r. : klapa tylna kpi. Milicz, tel. 
.071/384-00-62, 0605/41-56-68 
PEUGEOT 305 : drzwi. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
PEUGEOT 305 : drzwi - 40 zl, błotniki przednie, maska, zde
rzak tylny, koło, hak, siedzenia, tapicerka, klamki, tanio. Strą
kowa, tel. 074/816-88-27 po godz. 18 
PEUGEOT 305,1983 r„ 1300 ccm : silnik z  osprzęt na części, 
zawieszenie tylne i przednie, drzwi, maska, szyby, zderzaki, 
klapa tylna i inne, - 600 zł. Wrocław, tel. 353-62-95 
PEUGEOT 306 : zawieszenie przednie, półosie, klapa tylna z 
szybą, drzwi i inne. Smardzów, tel. 071/398-33.-51. 
071/314-38-54
PEUGEOT 306 : różne części. Wrocław, tel. 071/336-70-66 
wewn. 187
PEUGEOT 306 : wzmocnienie czołowe górne. Wrocław, tel. 
0601/88-23-06
PEUGEOT 306: maska, błotniki, lampy, grill, zderzaki, wzmoc
nienie przednie, wiatraki, lampy tylne. Wrocław, tel. 
071/344-55-06, 0604/50-00-89

. PEUGEOT 306,1995/99 r.: lotka • 200 zł. spoiler -180 zl, bgaż- 
nik dachowy • 50 zł, nakładki na reflektory - 50 zl. Wrocław, tel. 
0601/7143-95
PEUGEOT 306, 1996 r. : zderzaki, błotnik. Groblice, tel. 
071/311-76-55
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PEUGEOT 309 GTI, 1600 ccm : różne części z demontażu. 
Świdnica, tel. 0605/27-32-32
PEUGEOT 309: przełączniki świateł i wycieraczek, lampa pra
wa, kierunkowskazy, kolumna kierownicza, pompa paliwa z fil
trem (diesel), wahacze, sprężyny, stacyjka. Wrocław, tel. 
0503/9143-55
PEUGEOT 309,1988 r., 1800 ccm, benzyna : wszystkie części 
z demontażu. Modła, tel. 076/817-22-19 
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna : sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części, fary, tel. 
0606/34-99-77
PEUGEOT 309, 1992 r., 1900 ccm, diesel: głowica na części, 
wałek rozrządu, zawory, wtryskiwacze, kolektor wydechowy, 
pompa wtryskowa i inne. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
PEUGEOT 405 : lewa lampa przednia, z listwą, -170 zł. Choj
nów, tel. 076/817-21-15 po godz.14, 0609/28-33-17 
PEUGEOT 405 KOMBI : belka tylna, • 1.000 zł. Głogów, tel. 
076/831-71-14
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów. Leszno, tel. 0502/1043-38 
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PEUGEOT 405 SRi, 1800 ccm, benzyna : kompletna głowica i 
inne części, • 300 zl. Radwanice, tel. 076/831-12-13, 
0606/43-78-24
PEUGEOT 405: zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa tylna 
(kombi). Wrociaw, tel. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405 : maska, błotniki, atrapa, kierunkowskazy, zde
rzak. Wroctófor, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 405: maska, błotniki, lampy, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/344-55-06, 0604/50-00-89
PEUGEOT 405, S R i: moduł zapłonu (komputer), ceny od 250 
zl. Wrocław, tel. 0607/77-10-02 
PEUGEOT 405,1989 r . : drzwi tylne lewe (KOMBI), prawe tyl
ne, zawieszenie przednie, przekl. kierownicy + wspomaganie, 
pompa wspomagania. Lwówek Śląski, tel. 075/782-57-01 
PEUGEOT 405,1989 r., 1800 ccm, turbo D : części silnika, pom-

PEUGEOT REHAULT^
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sprzedaż części nowych i używanych
50-160 Wrocław, ul. Boya Żeleńskiego 551 
tel. (071) 372-61-32, kom. 0501 18 20 771

pa wtryskowa, pompa oleju, alternator, rozrusznik. Środa Ślą
ska, tel. 0607/73-02-18

'PEUGEOT 405,1990 r., 19 tys. km: półosie, kolumny McPher
sona, piasty, tarcze, aparat zapłonu. Prochowice, tel. 
0605/43-54-20, 076/85847-61
PEUGEOT 405, 1991 r., 1900 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
PEUGEOT 405,1991 r., 1900 ccm : drzwi tylne kpi., klapa ba
gażnika,' pompa ABS, katalizator, zwrotnice, wahacz przedni 
lewy i prawy, pompa paliwa, komputery, siedzenia kpi., zaciski 
ham., tarcze ham., nagrzewnica. Leszno, tel. 0601/75-65-57 
PEUGEOT 405, 1991 r. : różne części z demontażu, blachy, 
inst. gazowa, • 500 zl. Strzegom, tel. 0606/32-0640 
PEUGEOT 405,1992 r., 1900 ccm, diesel: głowica na części, 
wałek rozrządu, zawory, wtryskiwacze, kolektor wydechowy, 
pompa wtryskowa i inne. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
PEUGEOT 405, 406, 1800 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, maska, błotniki, klapa tylna, podłużni
ce, dach, liczniki, komputery, konsola, plastikowe elem., pół
osie i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
O PEUGEOT 405, PARTNER: regeneracja tylnej osi, 

wymiana czopów, łożysk, części nowe - oryginał-
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ne, szybko, fachowo, tanio. Chocianów, tel. 
076/818-41-07,0601/73-24-08 84015891

PEUGEOT 406 : nowy plastik osłaniający przełączniki za kie
rownicą,.- 70 zł. Chojnów, tel. 076/817-21-15 po godz.14,
0609/28-33-17, .
PEUGEOT 406 COUPE, SEDAN, KOMBI limuzyna: różne czę
ści blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69 -
PEUGEOT 406: zderzak przedni i tylny, wózek pod silnik. Wro
daw, tel. 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 : maska, błotniki, lampy, zderzaki, lusterka, 
wzmocnienie przednie. Wrocław, tel. 071/344-55-06, 
0604/50-00-89
PEUGEOT 406,1996 r., 1800 ccm, 16V: zegary, radio, zagłów
ki. Lubin, teł. 0602/57-73-31
PEUGEOT 406,1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, 16V, benzyna : 
silnik (książka serwisowa), - 2.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-03-12
PEUGEOT 406 HDI, 1999 r .: błotniki, drzwi, chłodnice, klimaty
zacja kpi., zawieszenia, ukl. kierowniczy, półosie, filtry, skrzy
nia biegów, dach, elementy tapicerki, części do silnika i inne - 
od 50 zl., tel. 0601/18-90-99
PEUGEOT 505, diesel: głowica. Chojnów, tel. 076/817-26-87, 
0600/64-01-22
PEUGEOT 505,2000 ccm, benzyna : różne części z rozbiórki. 
Domaslaw, tel. 071/311-98-33
PEUGEOT 505, V6 : moduł zapłonu (komputer), ceny od 250 
zł. Wrocław, tel. 0607/77-10-02 
PEUGEOT 505,1982 r .: drzwi z szybami, maska tylna, szyber
dach 1 inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 605,1990 r., 3000 ccm : wiele części. Lwówek Ślą
ski, tel. 0604/48-29-80
PEUGEOT 605,1990 r., 3000 ccm : różne części. Lwówek Ślą
ski. tel. 0503/02-34-16
PEUGEOT 605,1991 r., 2100 ccm, turbo D : wszystkie części. 
Jelenia Góra, tei. 0607/35-70-73 
PEUGEOT 605,1991 r .: elementy karoserii, tapicerki i siedze
nia. Leszno, tel. 0605/76-33-09 
PEUGEOT 605,1998 r., 2500 ccm, TDI: komputer silnika. Lu
bin, tel. 076/842-36-18, 0603/39-69-17 
PEUGEOT 806 : zderzaki, błotniki, drzwi, klapy. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
PEUGEOT BOXER : drzwi, skrzynie biegów, zawieszenie tylne 
i przednie, lampy, ścianka celna, belka. Brzeg, tel. 0600/11-26-29 
PEUGEOT BOXER, 1900 ccm, turbo D lub 2500 ccm TD: głowi
ce (5 szt.), sprawdzone, bez pęknięć, splanowane, z zaworami,
- 1.000 zl. Wrocław, tel. 324-81-08 do godz. 18, 0601/70-22-78 
po godz. 7
PEUGEOT BOXER, 1999 r . : drzwi przednie i tylne do niskiego 
modelu, zawieszenie przednie, kolumny McPhersona, wahacze, 
półosie, stabilizator, zwrotnica, oś tylna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
PEUGEOT BOXER, J 5 ,1999 r., 47 tys. km, 1900 ccm, diesel: 
silnik kpi., na części, różne skrzynie biegów, części mechanicz*  ̂
ne, elementy blacharki, cale boki, drzwi, błotniki, pompy zawie-' 
szenia, maglownice, felgi, koła, siedzenia 3-, 2- i 1-osobowe, 
luksusowe i standardowe oraz części do starszych modeli. Wro
cław, tel. 071/342-19-70, 0601/74-1945 
PEUGEOT J5 2500 ccm diesel i turbo D: skrzynia biegów • 1.500 
zł, części silnika, mechaniczne i blacharskie z demontażu. 
Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 0603/93-52-50 
PEUGEOT J5, 1988 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., skrzynia 
biegów, zawieszenia, ukł. kierowniczy. Krzyżowa, tel. 
0600/35-98-92, 0604/78-33-32
PEUGEOT J5 ,1992 r., 2500 ccm, diesel: różne części blachar
skie i inne. Wrodaw, tel. 0602/68-90-83 
POLONEZ : szyby.., tel. 0607/84-83-15 
POLONEZ, 1500 ccm : silnik, stan dobry, • 750 zl. Bielawa, tel. 
0605/65-31-56
POLONEZ : różne części. Bielawa, tel. 0609/42-39-03 
POLONEZ, 1500 ccm: chłodnica * wentylator -120 zł, zderzak 
przedni • 80 zł, zderzak tylny, wąski • 80 zl, fotele przednie - 
200 zi, kanapa • 150 zl. Bolesławiec, tel. 0601/30-24-81 
POLONEZ : silnik po remonde, z montażem • 850 zl, skrzynia 
biegów (5) z montażem - 400 zł, most napędowy - 300 zl. Do- 
masłów, tel. 071/311-98-33
POLONEZ, 1500 ccm : silnik, skrzynia biegów. Glębock, tel. 
075/761-02-15, 0604/95-31-34
POLONEZ : skrzynia biegów (5). Głuszyca, tel. 0605/36-16-95 
POLONEZ : chłodnica, skrzynia biegów (5), rozrusznik, aparat 
zapłonu, koła i inne. Lubin, tel. 076/842-53-99 
POLONEZ: skrzynia biegów 151, nowa, drzwi tylne nowe, głowi
ca nowa, błotnik prawy nowy. Mysłakowice, tel. 075/713-12-34 
POLONEZ, 1500 ccm : silnik, skrzynia biegów (5), dokumenta
cja, - 400 zi. Oborniki śląskie, tel. 071/310-37-89 wieczorem 
POLONEZ : drzwi uzbrojone, amortyzatory, podsufitka, sprzę
gło, aparat zapłonu, zderzak przedni, maska, silnik, skrzynia 
biegów (5) i inne. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
POLONEZ: chłodnica z wentylatorem, szyby i inne. Oława, tel. 
0606/25.-49-91.
POLONEZ, 1500 ccm: silnik - 350 zł, skrzynia biegów (5) • 250 
zl i inne częśd. Opole, tel. 0601/46-16-29 
POLONEZ : most tylny -120 zl, skrzynia biegów (5) - 300 zl. 
Wińsko, tel. 071/389-8341
POLONEZ: silnik, skrzynia biegów (5), most, wał i dużo innych.
Wrocław, tel. 071/3444 2 42, 0608/75-16-34
POLONEZ: częśd z rozbiórki, drzwi, szyby, wal, resory I inne •
od 20 do 100 zi. Wrodaw, tel. 347-89-66
POLONEZ: atrapa z halogenami, lampa tylna prawa i lewa do
starego modelu, wzmocnienie przód. Wrocław, tel.
071/336-70-66 wewn. 187
POLONEZ, 2000 ccm, benzyna : silnik o mocy 160 KM, z peł
nym wtryskiem Bosch Motronic - 800 zl, skrzynia biegów (5) • 
400 zl, instalacja gazowa • 600 zl, most tylny - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0605/8249-57
POLONEZ: nagrzewnica, stacyjka, szyby, tarcza, dodsk sprzę
gła, sprężyny, • 40 zł/szt., zegary - 20 i 60 zł, chłodnica, skrzy
nia biegów (4) • 70 zl, silnik, stan b. dobry z dokumentacją - 250 
zl, rura wydechowa • 20 zł, tłumik -10 zł, tarcze hamulcowe -10 
zł zaciski hamulcowe - 25 zł/szt. i inne. Wrocław, tel. 
0603/52-9440
POLONEZ: chłodnica - 50 zł, rozrusznik • 50 zł, lotka na klapie 
ze światłem .stop* • 60 zł, serwo • 40 zł, koła • 40 zł, alternator
- 40 zł i inne. Wrocław, tel. 0502/8741-67
POLONEZ : wszystkie części z demontażu: Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
POLONEZ, 1980/00 r.: wszystkie częśd oprócz silników i skrzyń 
biegów. Jelenia Góra, tel. 0603/25-05-64~
POLONEZ, 1986 r . : silnik, skrzynia biegów (4),- most z resora
mi, inne. Bielawa, tel. 074/645-73-08 
POLONEZ, 1987 r . : silnik - 450 zł, skrzynia biegów (5) - 200 zł, 
skrzynia biegów (4) • 80 zł, koła • 40 zł/szt., nadwozie z doku
mentacją (stan dobry) - 250 zl, inst. gazowa - 600 zł i inne. 
Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 090/34-14-92 
O  POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm : silnik - 400 zł, 

możliwość sprawdzenia, skrzynia biegów (5) • 
250 zł i inne części z demontażu. Wrocław, tel. 
071/342-70-41 wewn. 300, 0502/04-13-01 
64016221

POLONEZ, 1990 r. 1.5.1.6: skrzynia biegów (5). chłodnica, most 
tyiny, resory, rozrusznik, alternator, szyby, instalacja gazowa
5-letnia, tarcze, zderzak, lampy, przekl. kierownicy, stacyjka, 
inne. Dzierżoniów, tei. 0604/88-95-95 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm : aparat zapłonowy, rozrusznik, 
alternator, pompa, tarcze, zaciski, serwo i inne częśd. Wrocław, 
tel. 0605/69-23-81
POLONEZ, 1990 r . : szyba przednia, zderzak przedni, atrapa + 
lampy, gażnik, rozrusznik, alternator, chłodnica, nagrzewnica. 
Wrociaw, tel. 0605/8249-57
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów, most 
tylny, drzwi. Chojnów, tel. 076/818-74-92 
POLONEZ, 1991 r . : silnik z dokumentacją • 100-300 zł, skrzy
nia biegów (4) -100 zł, skrzynia biegów (5) - 300 zł, rozrusznik, 
alternator, chłodnica, amortyzatory, resory, wał napędowy, most 
tylny, felgi, ipaska, klapa tylna. Wądroże Wielkie, tel. 
076/857-46-30
POLONEZ, 1991 r . : zderzak, atrapa, ramka reflektora, moduł, 
aparat, błotniki, rozrusznik, alternator, kierownica, półosie, gaż
nik, tłumik, skrzynia biegów (5), wahacze, przekładnia, chłodni

ca, grzejnik, fotele, zbiornik, zaciski, hak, koła 165x13. Wro
daw, tei. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
POLONEZ, 1992 r . : silnik, po remonde, stan b. dobry, -1.000 
zł. Wrocław, tei; 0635/8249-57
POLONEZ, 1998 r. : drzwi tylne, skrzynia biegów (5). przekl. 
kierownicy, most tylny, zawieszenie przednie, chłodnica. Nowa 
Sól, tel. 0609/27-11-65
POLONEZ ATU PLUS : most tylny, silnik 1400 ccm Rover, roz
rusznik, skrzynia biegów (5), fotele kubełkowe, szyby, chłodni-, 
ca i inne. gołków, tel. 0604/31-96-65 
POLONEZ ATU, 1400 ccm, Rover: komputer, na gwarancji, - 

. 500 zl. Opole, tel. 0601/97-60-89 
O POLONEZ CARO: felgi aluminiowe z oponami (4 

szt.) • 340 zł/kpi. Wrocław, tel. 0504/98-14-65 
81011591

POLONEZ CARO, 1600 ccm: silnik, udokum. oraz pompa pali
wa GLI • 1.200 zł. Kalisz, tel. 062/762-19-55, 0601/17-09-56 
POLONEZ CARO : drzwi, błotniki, zawieszenie, drabinka, zde
rzak tylny, aparat zapłonu, wtrysk, mikroprocesor, sonda Lamb
da, monowtrysk, wal napędowy, rozrusznik, alternator, chłodni
ca, przekładnia kierownicy. Jelenia Góra, tel. 075/752-27-61, 
0603/83-75-08
POLONEZ CARO : tylne siedzenia, pasy, rozrusznik, ściski 
hamulcowe, lampy tylne, wał napędowy, kolumna kierownicy, 
pompa *  serwo i inne częśd. Lubin, tel. 0600/31-36-23 
POLONEZ CARO : osprzęt silnika, skrzynia biegów, elementy 
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, nagrzewni
ca, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tylne - 
20 zl/szt., miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zl i inne. 
Mrozów, woj. wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
POLONEZ CARO : klapa tylna, listwa tylna (nadzderzakowa). 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO, 1400 ccm, Rover: komputer, na gwarancji, - 
500 p. Opole, tel. 0601/97-60-89 
POLONEZ CARO: skrzynia biegów (5), przekl. kierownicy, róż
ne częśd. Wrocław, tel. 071/373-08-86 
POLONEZ CARO, 1400 ccm, 16V, Rover: skrzynia biegów (5), 
zderzak tylny, alternator, rozrusznik i inne. Wrocław, tei. 
0601/44-33-17 po godz. 19
POLONEZ CARO GLI: moduł, sonda, komputer, silniczek kro
kowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, maska, zde
rzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i górny, progi, drzwi, 
katalizator, pompa paliwa, zbiornik, licznik, skrzynia biegów (5), 
rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. Wrocław, teł. 
0603/85-13-62
POLONEZ CARO, 24 tys. km, 1400 ccm, Rover: nadwozie, 
głowica, tłoki, tuleje, wal, wtryski, przepustnica, alternator, kom
puter, sonda, most, chłodnica, pompa paliwa, zbiornik, wydech, 
skrzynia biegów, filtr powietrza, akumulator, sprzęgło, zestaw 
wyderaczek, zawieszenie przednie, przekładnia silnik. Wrocław, 
tel. 0601/80-99-18
POLONEZ CARO PLUS : stacyjka, klamki, listwy boczne, de
ska rozdzielcza, nagrzewnica, hak, komputer, wspomaganie, 
klapa tylna, blenda, spoilery, zderzaki, lampy tylne, półka, fote
le, półoś Lucas, zbiornik, pompa paliwa, hak, serwo, zaciski 
Lucas, silniczek krokowy, wtrysk chłodnice, nadwozie uszko
dzone. Wrodaw, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO : most szeroki, skrzynia biegów (5), półoś 
długa, tłoki 1.5 i szlif, tłoki 1.6 li 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, teł. 0603/43-97-73
POLONEZ CARO : reflektory, kierunkowskazy, wzmocnienie 
czołowe, drabinka, wzmocnienie dolne, maska, błotniki, atra
pa, halogeny, skrzynia biegów, szyba tylna, lampy tylne, zde
rzaki, pasy bezwl., elektronika i inne. Wrocław, tel. 
0607/41-52-06
POLONEZ CARO : maska silnika, błotniki, wzmocnienie czoło
we, lampy, drzwi, śdanka tylna, klapa tylna, chłodnica, kierun
kowskazy, zderzaki, zegary, 2 koła. Wrodaw, tel. 0601/8347-50
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POLONEZ CARO : lampy tylne,'zderzak tylny, tanio. Wrocław, 
tei. 0501/83-9943
POLONEZ CARO : różne części używane. Wrocław, tei. 
0601/70-17-36
POLONEZ CARO : lampy, zderzaki, drzwi. Wrocław, tel. 
0502/2943-24 -
POLONEZ CARO, 1992 r .: klapę tylną -100 zł, lampy tylne • 35 
zł/szt., półkę tylną - 40 zl, zderzak tylny • 100 zi, błotniki przed
nie • 80 ęl/szt., serwo ♦ pompa • 50 zł. Wrocław, tel. 
0605/8249-57
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm : gażnik • 100 zl, most 
tylny - 200 zl, z resorami, wahacze dolne - 30 zł/szt., pulpit - 50 
zł, stacyjka • 30 zi. Zawonia k. Trzebnica, tel. 0608/16-25-78
0  POLONEZ CARO, 1992/99 r. : wszystkie drzwi, 

maski, klapy, drabinak z atrapą, błotniki, lampy, 
części silnika z 99 r., głowice, alternator, rozrusz
nik, wspomaganie, szyby, uszczelki, zawieszenia, 
konsola, licznik, półka, skrzynia biegów, wał, fo
tele wąskie, felgi, chłodnice zderzaki, katalizator 
• dowóz. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59 lub, 
0603/59-06-62 84001271

POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm : głowica, • 100 zł. Wro
daw, tel. 0502/30-58-58
POLONEZ CARO, 1993 r .: silnik, stan dobry - 700 zł, silnik, po 
remonde kapitalnym, bez przebiegu - 1.300 zł, skrzynia bie
gów (5) • 350 zl, kpi. tylny most - 300 zł, przekładnia kierownicy 
-100 zł, wał napędowy -100 zl, kpi. sprzęgło • 100 zł, gwaran
cja na części możliwość montażu. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ CARO, 1994 r.: głowica silnika 1500 ccm, 1600 ccm, 
alternator, rozrusznik, kolo kier. i inne. Marciszów, tel. 
075/711-01-73, 0607/50-9045
POLONEZ CARO, 1994 r. : lampy przednie, atrapa, błotniki, 
elementy plastikowe, nadkola i inne. Świdnica, tel. 
0603/65-80-95
POLONEZ CARO, 1994 r . : nadwozie nieuszkodzone z doku
mentacją. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO ROVER, 1994 r., 1400 ccm, 16V : silnik z 
dokumentacją, rozrusznik, skrzynia biegów, komputer, przepust
nica, alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją, most
1 inne. Wrodaw, tel. 0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów (5) i (4), zderzak tylny, deska rozdz. Jelenia Góra, tel. 
075/76744-31 po godz.19
POLONEZ CARO, 1995 r. : głowicę, zawory, zbiornik paliwa, 
amortyztory, wahacze, części skrzyni biegów, mostek i diody 
prostownicze, szklanki popychaczy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
POLONEZ CARO, 1996 r.,1400 ccm, ROVER. 16V: silnik, stan 
b. dobry • 2.500 zl, skrzynia biegów • 500 zl, alternator - 200 zł, 
pompa wody -150, kolektor ssący - 200 zł, kolektor ukl. wyde
chowego • 100 zł, tuleje z tłokami - 250 zł i inne. Wrocław, tei. 
0605/8249-57
POLONEZ CARO, 1996 r . : tylna część karoserii. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
POLONEZ CARO, 1996 r., 1600 ccm : komputer, cewka zapł. z 
modułem do GLI, chłodnica z wentylatorem, alternator, rozrusz
nik, skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0601/88-26-80 
POLONEZ CARO, 1997 r . : zderzak przedni, - 80 zi. Korfantów, 
tel. 077/431-33-65, 0604/36-30-96 
POLONEZ CARO, 1997 r., 24 tys. km : nadwozie, drzwi, ma
ska, błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GLi, chłodnica, 
nagrzewnica, zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, wspoma
ganie, skrzynia biegów, most, półoś, hak, resory, zbiornik, pom
pa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni biegów, tapicerki, 
podsufitka i inne. Wrocław, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
POLONEZ CARO, 1998 r., 20 tys. km, 1400 ccm. Rover: silnik

z dokumentacją, zawieszenie przednie, komputer, serwo, zbiór- 
nik paliwa z-pompą, felgi aluminiowe (5 sztuk), licznik, rozrusz
nik el.. alternator, tubin.iel. 076/846-3048, 0604/66-62-68 8* 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r.: aplikacja tylna, bębny hamul-... 
cowe, amortyzatory, wahacze dolne. Oleśnica, teł! 
071/314-35-95 -
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r . : zderzak tylny (lakierowany), 
klapa tylna (nowa). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 . 
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 zl, fotele - 200 zł, wspoma
ganie • 150 zl, chłodnica -150 zł, zawieszenie przednie • 200 
zł, szyba -100 zl, zbiornik paliwa -150 zl i inne. Legnica, tel. 
0601/19-07-52
POLONEZ TRUCK : zderzaki, drzwi, klapy, mosty, zawiesze
nia, koła, fełgi, dachy, kratownice, burty, nadbudówki, silnik (1.6,
1.9 D), skrzynia biegów, chłodnice, lampy, ćwiartka, fotele, błot
nik, nadbudówki 1,8 Roy - 600 zł, 2 m, 3 szt., otwierana, nowa -
1.000 zl, 2 m, otwierana, nowa - 800 zł, 2,5 m, z małymi drzwia
mi z boku, nowa - 900 zl, .ślimak* 2,5 m, Max • 1.200 zl. Dzier
żoniów, tel. 0604/39-03-23
POLONEZ TRUCK : zderzaki, drzwi, maski, klapy' mosty, za
wieszenia, koła, felgi, dachy, kratownice, nadbudówki, silnik (1.6,
1.9 D), chłodnica, lampy, ćwiartki, fotele, błotniki i inne. Dzier
żoniów, tel. 0604/44-07-09
POLONEZ TRUCK: obudowa plastikowa dolnej częśd skrzyni 
ładunkowej, nowa, kompletna. Nysa, tel. 077/433-09-20 
POLONEZ TRUCK : resory 7-piórowe, skrzynia biegów, deska 
rozdz., wal napędowy, błotniki i inne. Wrodaw, tei. 0609/47-97-91 
POLONEZ TRUCK: silnik, po remonde kapitalnym, bez prze
biegu • 1.300 zl, skrzynia biegów (5) - 350 zl, wal pędny -130 
zł, lusterka boczne • 35 zl/szt., kola - 40 zł/szt. Wrodaw, tel. 
0605/8249-57
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, d iesel: most, półosie długie, 
wał napędowy, lusterka, resory, przekaźnik świec żarowych, 
docisk sprzęgła, alternator, listwy drzwiowe, hak, lusterka, 
owiewki drzwiowe, lotka na maskę, instalacja elektryczna, dol
ne zabudowy 2 m elektryczna. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w 
godz. 9-17
POLONEZ TRUCK: resory 7-piórowe, skrzynia biegów (5), za
wieszenie przednie, kolumna kierownicy, wal napędowy, osło
ny plastikowe skrzyni ładunkowej, błotniki, fotel prawy, dywani
ki, układ wydechowy i inne. Wrocław, tel. 0501/52-06-10 
POLONEZ TRUCK 2000 r.: prawa burta aluminiowa di. 2.5 m 
oraz tylna ♦ obudowy Roy+, kpi. śdanka tylna, nadbudówka
2.5 m - 300 zł. Wrocław, tel. 341 -64-61, 0608/25-02-11 
POLONEZ TRUCK : klapa tylna, plastikowa typu <Atarex',l od 
zabudowy, pełna, biała, nowa, nie uzbrojona, • 400 zł. Wrocław, 
tel. 0501/58-81-24
POLONEZ TRUCK, 1994 r . : głowica, zawory, tłoki, korbowody, 
resory, amortyzatory, wahacze tylne, bębny hamulcowe, zaci
ski hamulcowe, lusterko prawe. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1999 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia 
biegów • 600 zł, most • 700 zl, koła, 5 szt. • 500 zl, drzwi uzbro
jone, 2 szt. - 400 zl, wspomaganie - 550 zl, fotele -150 zl, wał 
pędny -150 zl, skrzynia, burty, podłoga aluminiowa, lampy tyl
ne • 600 zl, szyba -100 zł i inne. Legnica, tel. 0601/19-07-52 
POLONEZ TRUCK, 2000 r., 15 tys. km: wspomaganie, cewka, 
komputer, wtrysk Bosch z korektorem, skrzynia biegów (5), most 
tylny z resorami, wal napędowy, zbiornik paliwa, serwo, szyb- 
kośdomierz kpi. Wałbrzych, tel. 074/843-20-24,0603/17-57-68 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 : najazd kpi. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r . : drzwi, zawieszenia i inne. 
Legnica, tel. 0601/7342-70
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 2300 ccm, benzyna : różne 
częśd z demontażu. Gromadka, tel. 0600/35-98-92 
PONTIAC TRANS SPORT, 1995 r . : żawieszenia, drzwi i inne. 
Legnica, tel. 0601/7342-70
PORSCHE 944 : klapka wlewu paliwa, zbiornik paliwa, amorty
zatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, zadski przed
nie, pompa paliwa. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY, 1991 r. : dużo różnych 
częśd. Wrodaw, tel. 0501/01-95-09 
PRZYCZEPA TOWAROWA : oś z resorami (3-osiowa) • 500 zl, 
oś (przyczepa 10 ton) - 200 zl. Popielów, tel. 077/469-70-66 
RENAULT 11, benzyna, diesel: różne częśd z demontażu, ele
menty blacharki oraz częśd mechaniczne, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodnica, ele
menty wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 11 : różne części. Niechlów, teł. 065/543-5645, 
0605/12-71-19
RENAULT 11, 1100 ccm 2-drzwiowy: częśd blacharskie i me
chaniczne, silnik, skrzynia biegów. Wrodaw, tel. 071/345-14-23 
RENAULT 11,1987 r., 1100 ccm : chłodnica, rozrusznik, alter
nator, kierownica, grill + okulary, kierunkowskazy przednie, 
skrzynia biegów, pompa wodna, silnik kpi., zaciski hamulca 
przedniego, siedzenia, zbiornik paliwa, tłumik kpi, - 400 zł. Śd- 
nawa, tel. 076/843-62-87 po godz. 20, 0605/94-26-10 
RENAULT 11,1987 r .: progi, słupki, drzwi, dach, błotniki, świa
tła, szyby, pompa hamulcowa i serwo, amortyzatory, silnik 1.400 
ccm z osprzętem, skrzynia biegów (5) z półosiami, zderzaki, 
konsola, itd. Świdnica, tel. 074/850-98-23 
RENAULT 14 : felgi aluminiowe, 4 sztuki, z oponami 200 zł, 
drzwi 50 zł, klapa tylna z szybą ogrzewaną 100 zl, chłodnica 80 
zł. Wrocław, te l 0501/40-31-54
RENAULT 18,1982 r., 1400 ccm: głowica, blok silnika, tarcza i 
dodsk sprzęgła, alternator, rozrusznik, aparat zapłonu, pompa 
wodna, naagrzewnica, Wentylator, skrzynia biegów. Oleśnica, 
tel. 0604/83-54-81
RENAULT 19 : skrzynia biegów. Leszno, tel. 0502/1043-38 
RENAULT 19 : różne części. Oleśnica, teł. 071/31540-51 
RENAULT 19, 1800 ccm, benzyna : wzmocnienie przednie, 
śdanka tylna, silnik, skrzynia biegów, dodsk sprzęgła, tarcza, 
półosie, nagrzewnica, oś tylna, drzwi, progi, konsola, pokrywa 
bagażnika, ława pod silnik, wahacze. Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20
RENAULT 19,1400 ccm, 1.700: komputery HOM 7700731802, 
HOM 7700741801, alternator, rozrusznik, skrzynia biegów (5), 
silnik, itd. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 '
RENAULT 19: błotnik tylny prawy, halogen żółty, podnośnik el. 
szyby. Wrocław, tel. 0603/28-89-78 
RENAULT 19 : ćwiartki tylne, drzwi, klapa tylna, dach, szyby, 
skrzynia biegów, komputer (1700 ccm), ukł. hamulcowy, zbior
nik paliwa, zwrotnice, alternator, konsola, licznik, linki, klamki, 
fotele i inne drobne części. Wrocław, teł. 071/354-36-81, 
0604/36-89-38
RENAULT 19 : silnik 2068 ccm, diesel, stan idealny, cena 1000 
DEM. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 19: belka tylna, elementy zawieszenia i wnętrza oraz 
inne. Wrocław, tel. 372-61-32, 0501/18-20-77 
RENAULT 19: maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, kie
runkowskazy. Wrodaw, tel. 0603/66-97-27 
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmucha
wa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57
RENAULT 19 ,1988-95 r . : zderzak tylny -100 zl, obudowa lu
sterka - 60 zł. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
RENAULT 19,1988/96 r. 1.6D, 1.9D, 1.7iE, 2.1D : silniki, blok. 
głowice silników z tłokami, głowice silników, zawieszenia, pół
osie, skrzynia biegów~(5), rozruszniki, alternatory, lusterka, 

.amortyzatory, belki pod silnik, konsola, ukl. kierownicze z wspo
maganiem. Chojnów, tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-80 
RENAULT 19, 1989 r., 1900 ccm, d iesel: pompa wtryskowa, 
pompa vacum, blok silnika, tłoki, wal, głowica, wtryski. Niechlów, 
tel. 065/543-5645, 0605/12-71-19 
RENAULT 19,1989/90 r., 1400 ccm, wtrysk: różne częśd. Strze
lin, tei. 071/392-12-02, 0608/4141-64 
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm.. benzyna 2-drzwiowy: sprzę
gło, rozrusznik, kolumna kierownicza, półosie, kolumny McPher
sona, belka tylna, zbiornik paliwa, pompa ham., drzwi prawe, 
szyba tylna i Pocznę, podłużnica lewa przednia. Jelenia Górą, 
tel. 0608/1845-68
RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), 
pompa wtryskowa, sprzęgło, alternator, rozrusznik. Wrocław, tel. 
0502/20-37-86
RENAULT 19,1991 r, 90 tys. km, 1700 ccm: silnik kpi. + skrzy
nia biegów oraz zawieszenie przednie (oclony, sprowadzony z 
Niemiec), • 1.800 zł. Milicz, tel. 0608/48-77-29 
RENAULT 19,1991 r., 1721 ccm : silnik 90 PS : skrzynia bie
gów, drzwi, progi, pokrywa bagażnika, ćwiartki tylne, dokumen
tacja. Prochowice, tel. 076/85847-61, 0605/43-54-20 
RENAULT 19,1991 r .: silnik, skrzynia biegów, drzwi, klapa tyl
na, zderzak tył, lampy, zawieszenia, instalacja eiektr., siedze*
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nia, tapicerki, półka, przełączniki i inne. Racibórz, tei. 
0604/81-68-01
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V: klapa tylna kpł. ze spo
ilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tylne, ser
wo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, zbiornik spry
skiwacza, pasy bezpieczeństwa, lusterka, chłodnica (1.7), pod
sufitka, podnośniki szyb (elektryczne). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT 19. 1991 r., 75 tys. km, 1700 ccm, wtrysk : silnik, 
zawieszenia, komputer, konsoła, inetalacja elektryczna, katali
zator, ukł. wydechowy. Głogów, tel. 076/833-10-30

RENAULT
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RENAULT 19, 1991 r. : części z rozbiórki, nadwozie oclone. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0601/88-14-62 
RENAULT 19, 1991 r.. 1700 ccm : silnik na części, głowica, 
pompa oleju, tłoki, korbowody, tarcza i docisk sprzęgła, czujniki 
silnika. Wałbrzych, tel. 0603/28-36-60 
RENAULT 19, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 1900 : silnik, 
skrzynia biegów (5). Żary, tel. 068/374-69-19 
RENAULT 19, 1992 r„ diesel : półosie z przegubami, 2 szt • 
250 zł/szt., piasty. 2 szt. -120 zl, filtr powietrza -100 zł, roz
rusznik - 250 zl, maska przednia - 200 zl, lampa lewa przednia 
-150 zł, błotnik lewy - 80 zł, chłodnica wody - 300 zl, wentylator 
• 100 zl. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
RENAULT 19,1992 r .: konsoła, instalacja, licznik, elem. plasti
kowe i inne drobne części. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0607/43-12-55
RENAULT 19, 1993 r., 1900 ccm, diesel: silnik, w b. dobrym 
stanie, rozrusznik, alternator, głowica silnika, tłoki, korbowody. 
Chojnów, tel. 076/818-17-45, 818-12-27, 0603/07-36-38 
RENAULT 19,1993 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów i inne części z demontażu. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
RENAULT 19,1993 r . : klapa tylna z szybą, drzwi prawe tylne, 
nagrzewnica, plastiki, szyba drzwi przednich lewych, lampa pra
wa, sonda. Lubin, teł. 076/844-84-62, 0605/23-09-23 
RENAULT 19, 1994 r . : klapa tylna z szybą • 250 zł, zderzak 
tylny -150 zt, klamki i podnośniki szyb. Lubin, teł. 0602/29-28-41 
RENAULT 19, 1995 r., 70 tys. km, 1800 ccm : różne części. 
Góra Śl.. lei. 0601/46-88-56
RENAULT 19, 1995 r. : klapa tylna z szybą. Wrocław, tel. 
0608/62-76-22
RENAULT 21 KOMBI: komputer (monowtrysk), klapa tylna (se
dan), maska przednia, belka przednia, reflektor lewy. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
RENAULT 21, 1986 r., 2100 ccm. diesel 2200 ccm E: drzwi, 
klapa tylna, zawieszenia i wiele innych z demontażu. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
RENAULT 21,1986/88 r., 148 tys. km, 2100 ccm, diesel: silnik 
kpi., stan b. dobry, rozrusznik, alternator, pompa wacum, pom
pa wspomagania kierownicy, miska olejowa, sprzęgło, koło za
machowe, skrzynia biegów, wszystkie częśd silnika, maska, 
klapa tylna, lampy, zderzak, szyba tylna i boczna, plastiki i inne. 
Legnica, teł. 0606/68-30-86
RENAULT 21,1987 r., 1700 ccm, benzyna : wszystkie części. 
Wrocław, tel. 0605/40-30-03
RENAULT 21 SEDAN, 1988/89 r., 1700 ccm : różne części z 
demontażu. Głuchołazy, teL 0609/52-74-87 
RENAULT 21,1990-93 r . : zderzak tylny (sedan i kombi) -100 
zl, błotniki przednie - 80 zł, głowica do dieąja - 400 zł. Wscho
wa. tel. 0606/38-04-84
RENAULT 21.1991 r . : silnik o poj. 1721, skrzynia biegów (5), 
półosie, komputer, instalacja, pełna dokumentacja. Prochowi
ce, tel. 0605/43-54-20, 076/858-47-61 
RENAULT 25,1986/90 r. 2000 ccm. 2200 ccm benzyna, 2100 
ccm diesel: różne części blacharskie, szyby, lampy, zawisze- 
nia, skrzynie biegów, silniki benzynowe i inne z demontażu. 
Jedlina Zdrój. tel. 0603/87-73-04

RENAULT 5 : zderzak tylny, maskę przednią, lampy, szyby, 
nagrzewnicę, deskę rozdzielczą, półosie, siedzenia, tapicerkę 
przednią lewą półośkę prawą. Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
RENAULT 5 : różne części. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
RENAULT 5 : różne części. Niechlów, tel. 065/543-56-45. 
0605/12-71-19
RENAULT 5 : silnik, skrzynia i inne - 20 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/329-26-61 wewn. 67
RENAULT 5 : lampy tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT 5.1981 r., 1100 ccm : drzwi, rozrusznik, alternator i 
inne. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/85-35-79 
RENAULT 5 GT, 1985/91 r., 1400 ccm, turbo : felgi aluminiowe
5.5 x 13, el. podnośniki szyb, szyby, półosie, przekł. kierowni
cy, zaciski ham. i tarcze, chłodnica wody i oleju, węże do turbo, 
kierownica sportowa i wiele innych. Wrocław, tel. 0603/24-94-47 
RENAULT 5,1988 r., 1400 ccm : silnik C2j, kompletny - 350 zł, 
sprzęgło, docisk. Bystrzyca, tel. 0606/36-13-81 
RENAULT 5,1989 r., 1100 ccm, benzyna 3-drzwiowy: drzwi lewe 
• 80 zł, klapa tylna • 100 zi, lampy tylne tylne - 50 zl/szt, chłod
nica - 100 zi, nagrzewnica - 90 zł, klapa tylna rozkł. - 60 zł, 
skrzynia biegów (4) -180 zi, błotnik prawy - 60 zł, kołyska oraz 
inne drobne. Wrocław, tel. 0502/96-14-02 
RENAULT 5,1990 r., 1400 ccm, benzyna : drzwi, lampy, amor
tyzatory kpi., sanie, wahacze, zbiorniki, chłodnica i inne. Jele
nia Góra, tel. 0607/35-70-73
RENAULT 5 CAMPUS, 1992 r., 1100 ccm używane: silnik zare
jestrowany - 450 zł, blacharka, zawieszenie, szyby, fotele, tar
cze, drzwi, rozrusznik, alternator, inne. Sulechów, tel. 

, 0502/59-82-86
RENAULT 5,19, FUEGO rok 90 - 92, części używane. Wro
cław, tel. 071/348-42-16
RENAULT 9, benzyna, diesel: różne części z demontażu, ele
menty blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodnica, 
elementy wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 9 oraz 11 i 21: zaciski ham. przednie, nowe. Marci
szów, tel. 075/711-01-73, 0607/50-90-45 
RENAULT 9 : różne części. Niechlów, tel. 065/543-56-45, 
0605/12-71-19
RENAULT 9,1984 r .: częśd z rozbiórki. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-53-41
RENAULT 9 ,11 : 4 drzwi uzbrojone, 2 przednie błotniki, kpi. 
zawiesz. przednie, klapa tylna, szyba tylnej lampy R9, pompa 
ham., serwo - 400 zl. Gostyń, tei. 0608/77-81-42 
RENAULT 9 ,11,1600 ccm, diesel: silnik, różne częśd. Oleśni
ca, tei. 071/315-40-51
RENAULT 9,11: zaciski i przewody hamulcowe, sprzęgło, wlew 
paliwa, pedały, wahacze przednie, konsola, inka od klapy przed
niej, drzwi, zderzak tylny, serwo, kierownica, pasy, stabilizator, 
elementy tapicerki. Wdbrzych, tel. 074/844-82-17 
RENAULT 9,11,19 : sinik, zawieszenie, oblachowanie. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
RENAULT BERUNGO : zawieszenie przednie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT CLIO II: skrzynia biegów kompletna • 650 zł. Gło
gów, teł. 076/834-64-66 po godz. 20. 0501/62-27-65 
RENAULT CUO II: pod. powietrzna kierowcy, - 480 zi. Legni
ca. tei. 0607/77-93-76
RENAULT C U O : ćwiartka prawa tylna, lampy, zderzaki, maski, 
koła i inne. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81

RENAULT CUO, 1200 ccm: komputer. Wrocław, teł. 387-13-75, 
0606/77-92-47
RENAULT CUO, 1990-95 r .: błotnik prawy przedni - 80 zl, błot
nik lewy tylny, nowy (5-drzwiowy) - 250 zł, lampy przednie -100 
zi/szL, tłumik tylny - 80 zł, lusterka - 80 zł/szt., chłodnica z wen
tylatorem (diesel) -150 zi, półoś krótsza -120 zł. Wschowa, tel. 
0606/38-04-84
RENAULT CUO, 1991 r .: maska. Wrodaw, tel. 071/346-66-59, 
0501/93-94-19
RENAULT CUO, 1992 r., 1800 ccm, 16V: poduszka pod silnik, 
wahacz przedni, elem. deski rozdzielczej, pompa wspomaga
nia, deska rozdzielcza (górna część), podszybie plastikowe. 
Wrodaw. tel. 0501/81-36-18
RENAULT CUO, 1992 r., 1200 ccm: głowica, silnik, rozrusznik, 
alternator, tarcze hamulcowe, zadski. Japy" silnika, kolektory, 
gażnik, pompa wody, sprzęgło, piasta prawa, pompa paliwa i 
inne. Oleśnica, teł. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
RENAULT CUO, 1993 r. : wszystkie częśd z rozbiórki. Choj
nów. teł. 076/819-17-56, 076/818-70-01 
RENAULT CLIO, 1997 r . : zawieszenie przednie, oś tylna, kla
pa tylna kpi. Smardzów, tel. 071/396-33-51, 071/314-38-54 
RENAULT CLIO II, 1999 r. : zawieszenie przednie, oś tylna, 
klapa tylna kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT CUO II, 1999 r . : reflektory, maska, halogeny. Wro
daw, tel. 071/353-54-13
RENAULT CUO, 19: skrzynie biegów. Żary, tel. 068/375-20-96, 
0602/44-30-42
RENAULT ESPACE, 1985/91 r.: wszystkie częśd oprócz drzwi, 
- 300 zl. Wrodaw, teł. 071/329-26-61 wewn. 67 
RENAULT ESPACE. 1997-00 r .: tylna klapa - 400 zi, tylny zde
rzak • 120 zl. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
RENAULT ESPACE, 1999 r. : lampy tylne, halogeny, atrapa. 
Wrodaw, tel. 0605/10-83-08
RENAULT EXPRESS : klapa tylna kpi. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54
RENAULT EXPRESS, 1990 r, 1400 ccm : silnik, gwarancja, 
rozrusznik, alternator, maska, atrapa, drzwi, szyby, zawiesze
nie tylne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
RENAULT EXPRESS, 1999 r . : zawieszenie przednie, oś tylna, 
drzwi, osie tylne, klapa tylna, inne. Oleśnica, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
RENAULT FUEGO, 1987 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, stan b. 
dobry, gwarancja -1.800 zl + do, skrzynia biegów (5), gwaran
cja - 400 zl, półosie, rozrusznik, alternator, chłodnica, itd. Wał
brzych, teł. 0603/53-31-20
RENAULT KANGOO : drzwi przednie prawe. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT KANGOO : bok prawy, drzwi prawe, silniki 1.2-1.4, 
skrzynia biegów, zawieszenia i inne. Wrodaw, tei. 0503/74-80-58 
O  RENAULT KANGOO, 1998/01 r . : tylny zderzak, 

tylne lampy, układ kierowniczy, tylne i przednie 
drzwi, tylne ćwiartki, deska, siedzenia, zawiesze
nie tylne, zwrotnice, wahacze, półosie, amorty
zatory, błotnik przedni lewy, silnik 1.4,1.9 D, 
skrzynia biegów, plastiki. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020211

RENAULT LAGUNA II, KOMBI: sinik z osprzętem, komputer, 
zawieszenia, półosie, dach, drzwi prawe, elementy wnętrza, hak, 
lawa pod sinik. Legnica, tel. 0607/77-93-76 
RENAULT LAGUNA, 1800 ccm : komputer silnika, oś tylna do 
kombi, piasty kół przednich, silnik oclony. Opole, tel. 
0601/71-67-25
RENAULT LAGUNA : skrzynia biegów. Poznań, tel. 
0607/64-42-98’
RENAULT LAGUNA: różne częśd. Poznań, teL 0503/57-63-32 
RENAULT LAGUNA: oś tylna, drzwi tylne, klapa tylna kpi., za
wieszenie przednie kpi., półosie. Smardzów, teł. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
RENAULT LAGUNA: klapa tylna. Wrocław, tei. 0501/81-36-18 
RENAULT LAGUNA, 1994-99 r. : drzwi prawe tylne - 200 zł, 
chłodnica -100 zl, lewy błotnik przedni -100 zł. Wschowa, tel. 
0606/38-04-84
RENAULT LAGUNA, 1994/00 r. 1.6 16V, 2.2 D, 2.2 TD. 2.0 E: 
ABS, sterowniki ABS, głowica silnika 22  TD, osprzęt, podgrze
wacz świec 2.2 TD, sprężarka klimatyzacji, poduszka silnika, 
silniczek nadmuchu pow., felga stalowa 15*. radioodtwarzacz 
Philips, skrzynia biegów 2.2 D i inne. Leszno, tel. 0605/82-85-18 
O  RENAULT LAGUNA, 1995/99 r . : przednie ćwiart

ki oraz tylna prawa, dach, drzwi, lusterka, tylna 
klapa, poduszka pow., koła z oponami, tapicer
ka, plastiki, deska, tylne lampy, tylny zderzak, 
półosie, elementy silnika, skrzynia biegów, łapy 
silnika, zbiorniczki, zamki, uszczelki i inne. Świd

nica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87020181

RENAULT LAGUNA, 1997 r.: zderzaki, wzmocnienie przednie. 
Groblice, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
RENAULT LAGUNA, 1998 r.. 35 tys. km, 1900 ccm, TDI: sinik 
o poj. 1.9 TDI, kompletny, 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, 1999 r . : zawieszenie przednie, oś tylna, 
drzwi, osie tylne, klapa tylna, inne. Oleśnica, tel. 071/398-33-51,
314-38-54
RENAULT LAGUNA 1999 r. : lampy tylne, halogeny, atrapa. 
Wrocław, teł. 0605/10-83-08
RENAULT LAGUNA, SAFRANE, 1998 r., 2200 ccm. turbo D : 
głowica, 2 tłoki, turbina, osprzęt, skrzynia biegów. Lubin. tel. 
076/842-36-18. 0603/39-69-17
RENAULT LAGUNA, TWINGO. 1994/96 r. : częśd używane. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
RENAULT MASTER 1.4,1.6,2.0,2.5 TD: silniki, skrzynie bie
gów, półosie, drzwi, maski, wózki, griB, lampy, koła, zderzaki, - 
600 zi. Wysoka, tel. 071/344-68-89, 0605/93-05-59 
RENAULT MASTER, 1990/96 r., 2500 ccm, turbo D : sinik, skrzy
nia biegów (5), elementy blacharki, zawieszenie przednie i tyl
ne, resory, piasty, wahacze, sprzęgło, urządzenie do zimowego 
rozruchu, możliwość wysyłki. Góra, gm. Leszno, tel. 
0501/77-03-81, 0601/91-97-74
RENAULT MEGANE : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
RENAULT MEGANE : zawieszenie przednie, oś tylna, klapa 
tylna (kombi), drzwi, klapa tylna i inne. Oleśnica, tel. 
071/398-33-51, 071/314-38-54
RENAULT MEGANE : tylna półka, silniczki lamp. Oiawa, tel. 
0604/85-40-04
RENAULT MEGANE SCENIC, 1900 ccm, DTi/TDi: komplet sie
dzeń, plastiki, intercoołery. Wrodaw, tel. 0606/62-65-10 
RENAULT MEGANE: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT MEGANE, 1995-99 r. : zderzaki - 120 zi, zestaw 
wskaźników (nowy) - 350 zł, tłumik tylny -100 zł, lusterko pra
we • 100 zł. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
RENAULT MEGANE SCENIC, 1996-99 r .: tylny zderzak (uiwa- 
ny jeden zaczep), - 50 zł. Wschowa, teł. 0606/38-04-84 
O  RENAULT MEGANE, 1996/00 r . : dach, tylne drzwi, 

amortyzatory, zwrotnice, wahacze, koła, klimaty
zacja, deska rozdzielcza, tapicerka, silnik 1.4,1.6,' 
1.9 D, skrzynia biegów, przednie ćwiartki, progi, 
uszczelki, tylne lampy, plastiki, filtr powietrza i 
inne. Świdnica, tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 
87020201

RENAULT MEGANE SCENIC, 1998 r., 1900 ccm, D l i : kompu
ter grzania świec, elektrozawór, fartuch lewego przedniego nad
kola (nowy). Lubin, tel. 076/842-36-18, 0603/39-69-17 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm : silnik, głowica, roz
rusznik, alternator, tarcze hamulcowe, chłodnica, deska rozdz., 
szyby, pompa hamulcowa, wahacz lewy, ćwiartka tylna lewa i 
inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
RENAULT MEGANE, 1999 r.. 1600 ccm, 16V: skrzynia biegów, 
zwrotnice.-koiumny McPhersona, rozrusznik, alternator, konso

la, licznik, fotel z poduszką pow., dół sinika, inst elektryczna, 
nagrzewnica, półosie, komputer silnika, pompa ABS-u i inne 
drobne częśd. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
RENAULT MEGANE, 1999 r., 1900 ccm, TDI: skrzynia biegów, 
-130 zl. Głogów, tel. 076/832-20-12, 0604/92-54-19 
RENAULT MEGANE, 1999 r . : zawieszenie przednie, oś tylna, 
drzwi, osie tylne, klapa tylna, inne. Oleśnica, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
RENAULT MEGANE, 2000 r . : przeciwsłoneczna szyba przed
nia (fioletowa), - 700 zi. Kamienna Góra, tel. 075/64549-03 
RENAULT MEGANE, 2000 r. : klapa tylna kompletna. Miicz, 
tel. 071/384-00-62, 0605/41-56-68 
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r . : drzwi tylne lewe, drzwi 
tylne prawe, klapa tylna z szybą. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
RENAULT MEGANE, LAGUNA: maski, błotniki, reflektory i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
RENAULT MEGANE, LAGUNA, 1900 ccm', diesel: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, podłużnice, konsola, liczniki, 
tapicerka, palstikowe elem., klapa tylna, atrapa, lampy, zderzak 
przedni i inne. Wrocław, tei. 0605/11-26-18 
RENAULT RAPID 519,1400 ccm, benzyna: rozrusznik, pompa 
paliwa, linka sprzęgła. Lubin, tel. 076/847-07-50,0603/16-13-76 
RENAULT RAPID : lampa, maska, tylna część nadwozia, za
wieszenia, zderzaki i inne. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
RENAULT RAPID 1.4,1.6,2.0,2.5 TD: silniki, skrzynie biegów, 
półosie, drzwi, maski, wózki, grill, lampy, kda, zderzaki, • 600 
zł. Wysoka, tel. 071/344-68-89, 0605/934)5-59 
RENAULT RAPID, 1992 r., 180 tys. km. 1800 ccm, diesel: sil
nik i inne części z demontażu. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
RENAULT SAFRANE, 1993-97 r . : zderzak tylny -150 zł, kom
puter do sterowania wtryskiem paliwa. Wschowa, tel. 
0606/38-04-84
RENAULT SAFRANE, 1993 r.: drzwi, ćwiartka tylna, progi, pla
stiki, fotele, sprężyny, zegary i inne. Legnica, tel. 0501/60-8649 
RENAULT SAFRANE. 1994 r . : klapa tylna kpi., fotele, kokpit, 
plastiki, liczniki wentylatorów, silnik dmuchawy, przełączniki, 
lusterko wewn. i inne. Wrocław, tel. 071/368-19-33. 
0602/74-84-24
RENAULT SCENIC, 1997 r . : reflektory przednie, plastik tylny 
do bagażnika. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
O  RENAULT SCENIC, 1997/01 r .: maska, zderzak, 

lampy, grill, błotnik, nadkole, drzwi, lusterka, tyl
na klapa, prawa przednia ćwiartka, tylne ćwiart
ki, prawy próg, poduszki boczne, siedzenia, de
ska, amortyzatory, wahacze, półosie, zwrotnice, 
komputer z kluczem, skrzynia biegów, silnik 1 .6, 
2.0,1.9 D, łapy silnika, klimatyzacja, koła z. opo
nami, uszczelki,, plastiki. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020191

RENAULT SCENIC, 1998 r. : oś tylna, zawieszenie przednie 
kpi., drzwi. Oleśnica, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT SCENIC, 1999 r . : zawieszenie przednie, oś tylna, 
drzwi, osie tylne, klapa tylna, inne. Oleśnica, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
RENAULT TRAFIĆ: skrzynia biegów, amortyzatory i wiele róż
nych częśd. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
RENAULT TRAFIĆ: różne częśd. Oleśnica, teł. 071/31540-51 
RENAULT TRAFIĆ, 80 tys. km, benzyna : sinik (kompl. doku
mentacja celna), lawa pod silnik, wahacze. Prochowice, tel.' 
076/85847-61, 0605/43-54-20
RENAULT TRAFIĆ 1.4, 1.6, 2.0, 2.5 TD: silniki, skrzynie bie
gów, półosie, drzwi, maski, wózki, grill, lampy, koła, zderzaki, * 
600 zł. Wysoka, tel. 071/344-68-89, 0605/93-05-59 
O  RENAULT TRAFIĆ, 1985/93 r .: silnik 2068 ccm, 

diesel, stan idealny, skrzynie biegów (5) do 2.1 D 
i 2.5 D, chłodniczka oleju do 2.5 D, półosie, za
wieszenia przednie i tylne, układ kierowniczy, 
kolumna kierownicy, wszystkie części silników
2.1 D i 2.5 D, części skrzyni biegów rozruszniki, 
alternatory, zaciski, wahacze, koło zamach, do
2.5 D, drzwi przednie, i tylne, bok, maska, dużo 
innych. Legnica, tel. 0606/68-30-86 84015541

RENAULT TRAFIĆ, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/312-5341
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r . : zawieszenia, elementy blacharki, 
skrzynia biegów (5), silnik, osprzęt silnika. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 0603/29-9442
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2500 ccm, diesel: blok, wal, głowi
ca, pompa wtryskowa, siedzenia, zawieszenie tylne, szyby, koła, 
serwo, kol. kierownicza. Bolesławiec, tel. 0603/10-29-47, 
0502/29-1145
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 80 tys. km, 2200 ccm, benzyna :

silnik, lawa pod silnik, wahacze, pełna celna dokumentacja. 
Prochowice, tel. 0605/43-54-20, 076/85847-61 
RENAULT TRAFIĆ, 1992/93 r., 2500 ccm, diesel: chłodniczka 
deju, rozrusznik, koła zamachowe, belka pod chłodnicę, atra
pa, błotniki, maska, drzwi, szyby, plastiki, układ kierowniczy, 
wahacze, belka pod silnik, oś tylna, półosie, piasty, zaciski, fel
gi, lusterka, zderzaki tylne, zawiasy, zatrzaski. Legnica, tel. 
0602/23-11-56
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r .: sinik o poj. 2.2 benzyna, na wtry
sku, podzespdy do silnika o poj. 2.1 diesel, szyby, drzwi, za
wieszenia, kolo, przeguby, półosie i inne. Bralin, tel. 
062/781-27-31, 0606/81-19-28
RENAULT TRAFIĆ, 1999 r.: skrzynia biegów (5), - 800 zl. Nowa
Sól, tel. 068/356-13-59,' 38748-26
RENAULT TWINGO : hak nowy. Lubin. tel. 076/842-53-99
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
RENAULT TWINGO: oryginalne elektryczne podnośniki szyb - 
310 zl, z montażem - 430 zl. Wrocław, tel. 0502/03-85-95 
RENAULT TWINGO, 1993-99 r . : lampa prawa - 80 zł. tylna 
półka - 50 zi, wzmocnienie przednie - 200 zi, zderzaki -100 zi, 
dach rozsuwany - brezentowy (poszyde) -100 zl. Wschowa, 
tel. 0606/38-04-84
ROBUR: silnik Leyland, - 3.500 zł. Borowiec, teł. 062/734-31-79 
ROBUR: resor, 4 szt. - 50 zl/szt Siechnice, gm. Św.Katarzyna, 
td. 071/311-53-17
ROBUR, diesel: silnik, po remoncie, kompletny, pompa po re
generacji ze sprzęgiem • 850 zi, skrzynia biegów (5) - 250 z), 
most tylny, kabina • 250 zi, szyby, drzwi, bębny, wały i inne. 
Wałbrzych, tel. 0601/81-32-12
ROBUR, 1988 r., diesel :.kpl. kda 650x20, stan b. dobry, 6 szt., 
pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, 
przednie zawieszenie, tylny most po regeneracji i inne częśd. 
Kobierzyce, woj. wrodawskie, tel. 0603/94-97-53 - 
O  ROBUR, IFA, FORTSCHRITT: agregaty, sprężar

ki, części zamienne, sprzedaż wysyłkowa, akce
soria, serwis na miejscu. Bielany Wrocławskie, 
ul. Wrocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81010951

ROVER 214, 1400 ccm, 16V : silnik na częśd. Gostyń, tel. 
0604/33-86-50
ROVER 214,1999 r., 1400 ccm : skrzynia biegów (5), półosie, 
ćwiartka iewa, zawieszenie przednie, klimatyzacja, kierownica, 
fotele, elementy tapicerki, szyby, belki przednie, wentylator. 
Lwówek Śląski, tel. 0603/33-73-96 
ROVER 214,216,1994 r . : McPherson przedni, zadski hamul
cowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator przedni. Wro
daw, tel. 0501/81-36-18
ROVER 400 : nowy, przedni, prawy błotnik. Opole, tel. 
0606/48-31-16
ROVER 400, 1998 r. : kpi. siedzeń, pólka, drzwi kpi., prawa, 
tylna ćwiartka, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne, 
licznik z deską rozdz. Bdesiawiec, tel. 0600/89-30-91 
ROVER 420, 2000 ccm', turbo D : zawieszenie przednie kom
pletne, półosie, wahacze, kolumny McPhersona, zwrotnice, 
wózki. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
ROVER 820 Tl, 1993 r., 2000 ccm, turbo : dach, podłużnica, 
zawieszenie, skrzynia biegów, osprzęt silnika, drzwi, szyby, lu
sterka, skórzana tapicerka, klimatyzacja ABS, półosie, felgi alu

miniowe, elem. plastikowe, ukł. kierowniczy. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
ROVER 820, 825, 1992/97 r., 80 tys. km, 2000 ccm, DOHC : 
kpi. silnik, skrzynia biegów (5), półosie, wahacze, piasty, kpi. 
tylne zawieszenie, błotniki tylne, cały tył, kpi. wnętrze, kompu
tery, progi, dach, podłużnice i inne, możliwość wysyłki (w dągu 
doby). Góra. tel. 0601/91-97-74, 0501/77-01-83 
SAAB 900,1980 r .: zbiornik paliwa, piasty przednie z półosia- 
mi, kolo dojazdowe, felgi aluminiowe 135 TR x 390 - 30 zl/szt., 
z demontażu. Sława, teł. 068/356-63-30 po godz. 20 
SAAB 9000 : przekładnia kierownicza, wspomaganie, pompa 
wspomagania, stacyjka, przełącznik pod kierownicą, lewe lu
sterko. - 450 zł. Głogów, td. 076/834-7349 po godz.17 
SAAB 9000 CD : zderzak. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SAAB 9000 CSE. 1998 r., 2300 ccm, turbo : błotniki, maska 
silnika, zderzak, Mapa tylna, lampy, poduszki pow., drzwi. Wro
daw, tei. 0606/62-65-10
SEAT, 1994 r., 1900 ccm, diesd : sinik kpi., skrzynia biegów
(5), rozrusznik. Gromadka, tel. 0604/78-33-32, 0600/35-98-92 
SEAT AROSA, 1999 r., 1000 ccm, wtrysk : silnik, zwrotnice, 
amortyzatory, wahacze, półosie, ABS, serwo, pompa hamulco
wa, rozrusznik, licznik, stacyjka, zamki, przełączniki, zbiornicz-

fSEAT - VW1
nowe części - Ceny hurtowe 

Wrocław opohot 
V tel. 071/327-94-35, od godz. 8" J
ki, plastiki, listwy dachowe, katalizator, tłumiki i inne. Legnica, 
tel. 0605/13-16-60
SEAT CORDOBA: zderzak tylny. Wrocław, td. 0501/81-36-18 
SEAT CORDOBA 1995 r., 1900 ccm: poduszka pow., kdumny 
McPhersona, drzwi, zawieszenie z ABS, plastiki wnerza, błotni
ki tylne, wahacze, skrzynia biegów, półosie i inne. Polkowice, 
tel. 0607/10-78-54
O  SEAT CORDOBA, 2000/01 r. 1400,1600 ccm: re

flektory, zderzak przedni, drzwi, konsola, podusz
ki pow., zawieszenie przednie, oś tylna, szyba 
przednia, błotniki tylne, skrzynia biegów, plasti
ki wnętrza, przednie wzmocnienie, koła stalowe 
15”, osprzęt silnika. Nowa Sól, tel. 0603/70-02-17 
84016091

SEAT CORDOBA, IBIZA 1900 ccm, diesd, 1400, : dach do 
kombi, różne częśd blacharskie i mechaniczne, skrzynia bie
gów (1900 ccm, diesd). Nysa. td. 0606/26-63-23 
SEAT CORDOBA IBIZA, INCA, Malaga. Terra, Tdedo. 83/01 
r.: skrzynie biegów manualne i automatyczne oraz częśd do 
skrzyń biegów. Wrodaw, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 
0602/85-0345 w godz. 9-18
SEAT IBIZA: drzwi, błotniki, lampy, chłodnicę, zderzaki, głowi
cę, rozrusznik, alternator. Bdesiawiec, tel. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
SEAT IBIZA 1988 r .: drzwi kpł. Wrocław, td. 0501/81-36-18 
SEAT IBIZA 1990 r .: klapa tylna, drzwi prawe tylne, lampy tyl
ne, kolumny McPhersona. Wrocław, tel. 071/368-77-55, 
0602/74-84-24
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
SEAT IBIZA 1991 r.: drzwi kpł., klapy tylne, zawieszenie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
SEAT IBIZA 1993 r .: zderzaki, sinik 1.3E, błotniki, szyby, tapi
cerka, zawieszenia, części blacharskie. Bolesławiec, tel. 
0608/47-98-06
SEAT IBIZA 1993 r.: skrzynia biegów (5). Łozina, gm. Długołę
ka, te). 071/31549-32, 0608/83-19-13 
SEAT IBIZA 1993 r., 1200 ccm : wszystkie częśd używane. 
Wrodaw. td. 0601/70-17-36
SEAT IBIZA 1993/99 r . : zderzaki, przednie ścianki. Gromad
ka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
SEAT IBIZA 1994 r . : zderzaki czarne, pas przedni ddny, krat
ka, halogeny. Leszno, td. 065/520-56-16 
SEAT IBIZA 1998 r. 5-drzwiowy: błotniki, zderzaki, chłodnice, 
zawieszenia, głowice, nadwozie tylne, słupki środkowe z pro
gami, nagrzewnica i inne. Warszawa, td. 0602/60-66-24 
SEAT IBIZA 1998 r. : drzwi lewe przednie. Wrocław, tel. 
0608/62-76-22
SEAT IBIZA, 2001 r .: tylna część nadwozia, dach, częśd silni
ka, głowica, kdektory, skrzynia biegów i półosie - od 100 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0605/46-65-65

SEAT IBIZA, CORDOBA 1996/99 r .: reflektory, kierunkowska
zy, atrapa, zaślepki halogenów. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
SEAT TOLEDO : drzwi, almpy, zawieszenie, klapę tylną, zde
rzaki, chłodnicę, ćwiartki. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
SEAT TOLEDO, 1800 ccm : drzwi, maski, silnik, lampy, zawie
szenia, tapicerka, konsola, kda, skrzynia biegów (5), szyby, 
chłodnica. Bdesiawiec, tel. 0608/47-98-06 
SEAT TOLEDO : lampy, drzwi, zderzaki, maski, tylne klapy, 
zawieszenia, błotniki, klimatyzacje, szyby, lusterka, skrzynie 
biegów, silniki 1.6, 1.8, 1.9 TD, 1.8 GT, chłodnice, tapicerki. 
Obora k. Lubina, tel. 0607/04-26-96 
SEAT TOLEDO : ćwiartka tylna prawa, - 350 zi. Wrodaw, tel. 
0603/07-21-30
SEAT TOLEDO, 1800 ccm: tył karoserii i inne częśd używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
SEAT TOLEDO nowy model: maska przednia, klapa tylna, - 350 
zł. Zielona Góra, tel. 0601/56-57-30 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 2000 ccm: drzwi, zawieszenia, skrzy
nia biegów (5), rozrusznik, alternator. Zgorzelec, tel. 
0607/74-86-69
SEAT TOLEDO, 1992/94 r . : drzwi prawej strony przednie i tyl
ne, atrapa, listwy dachowe. Zidona Góra, tel. 0601/88-26-80 
SEAT TOLEDO, 1992/98 r. 1.9 TDI, 1.6, 2.0 E, 1.9 TD: częśd 
sinika, filtr powietrza, drzwi, klamki, podnośniki elektryczne, 
lampy tylne, nadkola, lusterka, konsola, Japy*, półosie, waha
cze, chłodnica, listwa pod grill, wzmocnienie czołowe, wspo
maganie, belki, poduszki pow. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm 1600 i 2000 ccm: dach. po
dłużnice, ćwiartki tylne, klapa, drzwi, lampy, zegary, chłodnica, 
serwo, nagrzewnica, lusterka, hak, zbiorniczki, osprzęt sinika, 
skrzynia biegów, zawieszenie, dem. plastikowe, ukl. wydecho
wy i kierowniczy, kierownica i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, benzyna : zawieszenie tyl
ne - 170 zl, 2 półosie z przegubami - 170 zł. Zgorzelec, tei. 
075/771-88-32
SEAT TOLEDO, 1993/99 r . : zderzaki, ścianki przednie. Gro
madka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : błotniki tylne do 
kombi, szyby, zbiorniczki spryskiwaczy, wycieraczki, kdpaki, 
oryginalna Gnka gazu, pływak, instalacja, silnik, klocki, hamul
ce, lusterka. Legnica, tel. 0607/17-66-93 
SEAT TOLEDO, 1995/96 r .: pólka bagażnika. Bdesiawiec, tel. 
0608/18-83-69
SEAT TOLEDO, 1996 r . : szyba tylna, kierownica z poduszką, 
chłodnica klimatyzacji, chłodnica intercodera, komputer do 1900 
ccm TDi, szyby, drzwi i inne. Żary, tei. 068/374-02-16, 
0604/23-92-62
SEAT TOLEDO, 1997 r. : klapa tylna z szybą. Oleśnica, tel. 
071/398-33-51, 071/314-38-54
SEAT TOLEDO, 1997 r., 1900 ccm, SD I: blok silnika, tłoki z 
korbowodami, wał korbowy, stan idealny, - 950 zl. Wschowa, 
tel. 0606/64-50-85
SEAT TOLEDO, 1998 r., 12 tys. km, 1600 ccm, wtrysk : sinik 
stan idealny, komputer, inst kpi., pedały, maskownica licznika, 
przednia piasty z ABS, wykładziny tylnych nadkdi, szyby, łapy i 
poduszki silnika, drobne plastiki wnętrza i inne częśd. Bdesła- 
wiec Śl.. tel. 075/734484)3
O SEAT TOLEDO, 2000 r. 1400, 1600, 1800, 1900 

cćm, TDi: maska, zderzaki, McPhersony, waha

cze, ławy pod silnik, alternatory, rozruszniki, 
chłodnice, głowica, skrzynie biegów, dach z pod- 
sufitką, koła 15", klimatyzacja, szyby, drzwi, bel
ka tylna, układ wydechowy, ABS, osprzęt silni
ka, fotele, plastiki wnętrza i inne. Lubin, tel. 
0603/04-19-15 84016161

SEAT, VW POLO, 20 tys. km, 1400 ccm, benzyna: sinik z do
kumentacją, - 1.000 zi. Jelenia Góra, tel. 0605/41-89-74 
(ke0099)
SILNIK ANDORIA HC-231 15 KM, nowy. Kępno, tel. 
062/784-75-18
SILNIK PERKINS 3P po remonde, do wózka widłowego, kom
pletny osprzęt, - 2.500 zl. Kłodzko, tel. 074/867-38-50, 
0601/56-29-10
SILNIK SW400 : pompa wtryskowa, nowa - 700 zł, wał korbo
wy, do szlifu - 700 zt. Dobrzyca, woj. kaliskie, tel. 062/7414544 
SILNIK SW-400 TURBO : głowica, nowa, - 1.000 zl. Gaworzy
ce, td. 0501/62-27-65
SILNIK SW400 nominalny, stan b. dobry, - 3.200 zi. Legnica,
tel. 076/850-12-12, 0601/6249-71
SILNIK SW 400: komplet naprawczy, bez tulei - 600 zł, pompa
dejowa - 220 zl. Lubin, td. 076/844-81-53
SILNIK SW-400 :oraz SW-680. Nowe Miasteczko, tel.
0606/95-66-25
SILNIK SW-400 : bloki i wały. Nowe Miasteczko, tel. 
0606/95-66-25
SILNIK SW400 nadaje się do kombajnu lub ładowarki, -1.300 
zł. Opde, tel. 077/464-82-95 po godz. 20 
SILNIK SW 400: Leyland, po remoncie, do koparki lub kombaj
nu, • 4.000 zl. śdnawka średnia, tel. 074/871-51-99 
SILNIK SW400 po remonde kapitalnym, z gwarancją lub na 
wymianę. Zielona Góra, td. 068/327-18-09 
SILNIK SW-680, 20 tys. km : wd korbowy, - 1.500 zl. Jdenia 
Góra, tel. 075/767-87-26
SILNIK SW-680. - 3.500 zł. Lewin Brzeski, td. 077/412-75-15 
do godz. 15, 0602/65-71-18
SKODA 120 L : nagrzewnica, drzwi przednie i tylne, siedzenia, 
fdgi, deska rozdz., kierownica, stacyjka, przełączniki kierowni
cy i inne częśd z demontażu. Długołęka, tel. 071/315-23-68, 
0609/24-56-17
SKODA 110: błotniki tylne, hak. Jelenia Góra, td. 075/7134)2-68 
SKODA 105, 120 : sinik 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 105, 120 : głowice, bloki, wały korbowe, tłoki, drzwi, 
szyby, maski, klapy, zawieszenia przednie i tylne. Paczków, td. 
0606/15-33-85
SKODA 105 L : różne częśd. Skoroszów, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-72-08
SKODA 105,120,130: silniki po kapitalnym remoncie, sprze
daż z montażem w garażu klienta + gwarancja, rozruszniki, al
ternator i inne elementy silnika. Wałbrzych, td. 074/845-39-15 
grzecznościowy, 0608/13-24-80
SKODA 105,120: głowice, sprzedaż z montażem. Wałbrzych, 
tel. 074/845-39-15 grzecznościowy, 0608/13-24-80 
SKODA 105,120: docisk tarczy sprzęgła, sprężyny zawiesze
nia, amortyzatory, kdo zamachowe, miska dejowa, kolektor 
ssący i wydechowy, korbowody, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/336-01-59
SKODA 105 : różne częśd blacharskie i mechaniczne. Wro
daw. td. 0501/48-57-50
SKODA 105,1200 ccm : silnik 1.200, blok silnika 1.050, skrzy
nia biegów i inne do modelu 105, • 300 zł. Zgorzelec, td. 
075/771-31-20. 0606/34-12-69
SKODA 105 S, 1982 r . : wal po szlifie, panewki i korbowody - 
250 zł, głowica uzbrojona • 150 zł, skrzynia biegów z pdosiami 
i bębnami • 250 zł, hak - 50 zł, dtemator • 50 zł. rozrusznik • 80 
zł. szyba tylna i inne częśd. Stanowice, gm. Strzegom, tel. 
074/855-78-73
SKODA 105,120,1984 r . : częśd z demontażu. Młyńsko, woj.
jeleniogórskie, teł. 0601/57-2241
SKODA 105,1984 r., 1100 ccm,: silnik po kapitałym remoncie,
w b. dobrym stanie - 480 zł, nadwozie uzbrojone w b. dobrym
stanie • 700 zł, szyby, most lampy, zawieszenie, blacharka i
inne. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 18,
0603/43-68-28
SKODA 125 LS, 1989 r.: silnik, skrzynia biegów (5), drzwi, zde
rzaki, błotnik prawy, atrapa, lampy, licznik, obrotomierz, tapi
cerka, siedzenia z zagłówkami, zawieszenie przednie, szyba 
tylna, chłodnica, kierownica, alternator, pdosie z bębnami, prze
łącznik świateł, pasy. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0602/60-1947
SKODA 105,120,1989 r .: skrzynia biegów (4), półosie, bębny, 
zawieszenia, fotde, lampy, błotniki, klapa silnika, szyby, serwo, 
pompa i zadski ham., drzwi, gażnik, dtemator, zderzaki, prze

kładnia kierownicy i dużo innych. Wrodaw, tel. 071/3444242, 
0608/75-16-34
SKODA FABIA 1998/01 r . : poduszka powietrzna, taśmy, sen
sory, grill, pompa wspomagania, sondy lambda, rozruszniki, 
komputery, zamki, światła tylne do kombi, reg. wys. kierownicy. 
Wdbrzych, tel. 074/841-05-83, 0042/06-06-56-21-88 Czechy 
SKODA FAVORIT : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
SKODA FAVOR!T: różne częśd. Oleśnica, td. 071/31540-51 
SKODA FAYORIT: różne częśd. Wrocław, td. 071/343-66-26 
SKODA FAYORIT : rozrusznik, przekładnia kierownicy, półoś 
prawa, pompa hamdcowa, łożysko przedniego kda. Wrocław, 
tel. 071/336-01-59
SKODA FAYORIT : drzwi, dlnik w całości lub na częśd, alter
nator, zbiornik paliwa, licznik, nagrzewnica, aparat zapłonu, 
wiązka ełektr. przednia, lampa lewa tylna, mechanizmy wyde- 
raczek, sprężyny, kolumny McPhersona, serwo, piasty przed
nie, zadski ham., belka tylna tłumiki, kdumna kierownicza, sta
cyjka. Wrodaw, td. 352-83-37 po godz. 18, 0604/75-20-57 
SKODA FAVORIT : różne części blacharskie i mechaniczne. 
Wrodaw, tel. 0501/48-57-50
SKODA FAYORIT, 1991 r., 1300 ccm : drzwi lewe tylne kpi. • 
110 zl/kpt, kolektor ssący - 30 zi, kolektor wydechowy - 25 zł, 
oś tylna kpi. -150 zł, wahacz lewy i prawy - 50 zl/szt, zwrotnica 
lewa i prawa - 75 zl/szt. Bolesławiec, teL 075/435-90-62 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 64 tys. km : sinik (możliwość mon
tażu) i inne częśd. Sobótka, td. 0605/63-18-27 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm: różne częśd. Jawor. td. 
076/870-37-13
SKODA FAYORIT, 1991 r .: sinik kpi., skrzynia biegów (5), Ma
pa tylna, kola, szyby, zawieszenie przednie i tylne, aparat za
płonu, dtemator, gażnik i inne. Lubin, tel. 076/842-53-99 
SKODA FAVORFT, 1991 r . : felgi z oponami, 2 szt., kpi. tylnych 
(dzidonych), plastiki, tapicerM ♦ dużo różnych częśd mecha
nicznych. Świdnica, td. 074/85345-01, 0607/47-25-30 
SKODA FAVORIT, 1991 r .: kpi. lewe drzwi, 2 szt. - 700 zl, lewy 
refleMor - 200 zl, skrzynia biegów - 450 zł, tylna belka i zderzak 
• 200 zi, szyba tylna ogrzewana. Świdnica, tel. 074/85345-01, 
0607/47-25-30
SKODA FAYORIT, 1991 r . : lampa tylna lewa • 30 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-31-55
SKODA FAVORIT, 1991 r. : różne częśd. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
SKODA FAVORIT. 1991 r.. 90 tys. km. 1300 ccm: silnik. • 1.000 
Zl + VAT. Żary, tei. 068/375-20-96, 0602/44-3042 
SKODA FAYORIT, 1992 r., 50 tys. km. 1300 ccm, benzyna : 
silnik z udokumentowanym przebiegiem, skrzynia biegów, pół
osie. Jelenia Góra. td. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
SKODA FAVORIT. 1992 r. : różne części. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-30
SKODA FAYORIT. 1993 r.,: tylne, prawe drzwi, kpi. zawiesze
nie przednie z McPhersonami, tylna oś, zbiornik, instalacja, 
podsufitka, linka hamulca, tłumik środkowy, serwo z pompą, 
plastiki, dlnik wycieraczek, zderzak tylny, tylne lampy, wentyla
tor, przekaźniki i inne możliwość dowozu. Gromadka, tel. 
076/817-23-32 grzecznośdowy 
SKODA FAVORIT. 1994 r., 1300 ccm: skrzynia biegów (5), sil
nik, grill, zderzaki, reflektory, - 1.000 zt. Legnica, tel. 
076/85441-30, 0606/46-56-52

Wrocław, ul. Lotnicza 37 
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"PTERŚCIENJE p a n e w k i  t ł o k i  
USZCZELKI ZAWORY SIM ERINGI  
POMPY WODNE PASKI ROZRZĄDU 
FILTRY SPRZĘGŁA GŁOWICE - DUŻY 
W Y B Ó R ,  W T R Y S K I W A C Z E  
I I N N E  C Z Ę Ś C I  S I L N I K O W E  

D O  A U T  EUROPEJSKICH I JAPOŃSKICH  
O SO BO W YCH , DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH  

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

Dorabianie uszczelek, pierścieni, panewek, również sprzedaż wysyłkowa. 
[BIMETEK, MOTO-CZĘŚCI, ul. Paryska 4,51-215 Wrodaw, tel. 34-55-834,34-55-559, tel./fax 34-54668

SKODA FELICIA . części nowe i używane. Bolków, tel. 
-075/741-51-34. 0602/11'-58-32 

SKODA FEUCIA :kfimatyzacJa,korfipletnat,‘- 800 Zl. 0iaw§, tel. 
071/302-65-44. 0602/70-20-85 
SKODA FEUCIA : różne części. Wrocław, tel. 071/343-66-26 
SKODA FEUCIA : półoś napędowa prawa. Wrocław, tel. 
071/336-70-66 wewn. 187
SKODA FEUCIA : różne części blacharskie I mechaniczne. 
Wrocław, tel. 0501/48-57-50
SKODA FEUCIA KOMBI: drzwi prawe, zderzak tylny, zbiornik 
paliwa, piasty kół, amortyzatory tylne, lampy tylne, silnik. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
SKODA FELICIA-KOMBI, 1996/97 r., 1300 ccm, MPi, 16V: błot
nik lewy, drzwi lewe, lampy, grill, zderzaki, klapa tylna i inne. 
Lwówek Śląski, tel. 0603/62-84-35, 0502/34-66-38 
SKODA FEUCIA, 1998 r . : zderzak tylny, lampa przednia lewa 
(model 1996 r), amortyzatory przednie, wentylator chłodnicy, 
przekładnia kierownicza, sprzęgło kompletne, pompa paliwa, 
zestaw wskaźników. Wrocław, tel. 0607/30-64-96
0  SKODA FELICIA, FABIA, OCTAVIA : wszystkie 

części, nowe i z demontażu, faktury VAT, wysył
ka na cały kraj. Bydgoszcz, tel. 0504/91-92*79 
87023521

SKODA FEUCIA, FAVORIT, OCTAVIA : maska silnika, drzwi, 
błotniki, lampy, chłodnica, wzmocnienie czołowe, filtr powietrza, 
klapa tylna, zderzaki, halogeny, wentylator, kierunkowskazy, 
wahacze, tapicerka Fela. Wrodaw, tel. 0601/83-47-50 
SKODA FELICIA, OCTAVIA : lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
SKODA UAZ MTS : most tylny (Liaza), resory przednie i tylne, 
głowice, wałek rozrządu i inne. Kłodzko, tel. 074/814-79-81 
SKODA LIAZ: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawieszenie 
przednie, kabiny oraz inne, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11
SKODA OCTAVIA, turbo D : pompa wtryskowa, skrzynia bie
gów, silnik, gloWica, klimatyzacja, lampy, deska rozdz., zawie
szenie przednie, inst el., sensory, felgi aluminiowe, i inne. Je
lenia Góra, tel. 075/754-16-96, 0603/77-93-50 
SKODA OCTAVIA nowy model: szyba przednia - 300 zl. Legni
ca, tel. 076/722-75-35
SKODA OCTAVIA: konsola, - 250 zł. Lubin, teł. 0604/9547-18 
SKODA OCTAY1A :maska przednia, błotnik lewy i prawy, inne 
elementy przodu. Oława, tel. 071/302-8544, 0602/70-20-85 
SKODA OCTAYIA, 1998/01 r. : poduszka powietrzna, taśmy, 
sensory, grill, pompa wspomagania, sondy lambda, rozruszni
ki, komputery, zamki, światła tylne do kombi, reg. wys. kierow
nicy. Wałbrzych, tel. 074/841-05-83,0042/06-06-56-21-88 Cze
chy
SKODA OCTAYIA, 1999 r. : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0608/08-15-10
SKODA OCTAVIA, 2001 r. 1.6 E, 1.8 E, 1.9 TDi: nowe, oryginal
ne, McPhersony -150 zl, pompy paliwa • 140 zł, katalizatory • 
400 zł, półosie z przegubami - 350 zł, zapalniczki • 10 zl, sonda 
Lambda - 70 zł. Wrocław, tel. 0601/1842-90 
SKODA RAPID : skrzynia biegów (5) i inne częśd z demonta
żu. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
SPRĘŻARKA WD 52 : głowice, wał korbowy, tłoki, pierśdenie, 
piasty. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
SPYCHARKA DT-75 : różne częśd nowe i używane oraz le
miesz skosowany hydraulicznie i zrywak. Wolibórz, tel. 
074/872-12-68
SPYCHARKA RUMUNEK S-651 : różne częśd. Borowiec, tel. 
062/734-13-27
SPYCHARKA STALINIEC: silnik kpi, • 1.000 zł. Nowe Miastecz
ko, woj. zielonogórskie, tel. 0606/95-66-25 
STAR : turbosprężarka, - 500 zl. Chojnów, tel. 076/818-77-28, 
076/819-1849
STAR : blok z układem korbowym, tłok, głowica po remonde. 
Kotlin, tel. 071/367-92-62
STAR, SW-400 : silnik, do remontu, • 1.000 zl. Milicz, tel. 
0604/66-82-51
STAR : zbiornik na paliwo, poj. 150 I, -160 zl. Polanica, tel. 
074/868-29-63, 0502/89-68-04
STAR : kabina nowego typu - 2.000 zł, zawieszenie przednie • 
500 zl, most tylny • 1.500 zl, skrzynia lad. • 200 zł, kabina stare
go typu • 500 zł. Ruszów, tel. 075/771-45-91, 090/61-30-00 
STAR : resor, 4 szt. - 50 zł/szt. Siechnice, gm. Św.Katarzyna, 

v tel. 071/311-53-17 
STAR : pompy, swożnie, półosie, przystawka, tarcza dodsko- 
wa, bębny, wał pędny i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
STAR : pompa układu kierowniczego, nowa • 350 zł, zawory 
pneumatyczne po regeneracji50- 150 zi, wtryskiwacze z no
wymi końcówkami - 50 zl/szt., alternator 12V -100 zl, regulator 
napięcia, nowy • 50 zl. Wrocław, tel. 071/324-24-33, 
0603/9149-63
STAR : most tylny, przednia oś, głowica I inne. Wrodaw, tel. 
071/310-71-70 po godz. 18
STAR : pompa wspomagania ukl. kierowniczego. Zawonia, tel. 
071/312-90-73
STAR 1142,1997 r . : izoterma na europalety, - 5.000 zl. Kielce, 
tel. -041/311-56 9̂3
STAR 200 : skrzynia biegów, • 500 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/831-27-99 -
STAR 200, SW400 : silnik, most (do modelu 200 I 28), rama 
(200). Gryfów Śląski, tel. 075/781-28-95 po godz. 20 
STAR 200: kabina nowego typu - 550 zł, most szybki • 1.350 zł, 
zderzak • 150 zł, talerz ♦ wałek • 350 zł, obudowa mostu - 250 
zł, oś przednia - 400 zł, skrzynia biegów - 450 zł, resory, dodsk
1 Inne. Jaworzyna Śl., lei. 074/858-86-26, 0605/07-80-32 
STAR 200 : szczęki hamulcowe, tarcza sprzęgła, dodsk, koń
cówki drążków, półosie, łożysko oporowe, przewody hamulco
we, zawory, uszczelka głowicy. Kłodzko, tel. 074/647-18-09 
STAR 200: silnik Leyland, skrzynia biegów Autosan, most tylny 
i inne. Krzyżanowice, tei. 077/412-9045, 0604/37-51-10 
STAR 200, SW400 : silnik, kabina, kiper, kola, zawieszenie 
przednie, most, wspomaganie kierownicy. Legnica, tel. 
076/86644-37
STAR 200 : skrzynia ładunkowa bez burt; • 210 zł. Lubań, tel. 
075/646-32-21, 0604/51-52-70
STAR 200 : rozrusznik • 200 zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-54-80 
STAR 200 : 2 kabiny - 500 zł/szt., silnik: 2.500 zł, most tylny •
1.200 zl, oś przednia - 500 zł, wspomaganie, inne. Opole, tel. 
0501/83-53-20, 0603/34-14-88
STAR 200 ciągnik siodłowy: oś przednia kompl. z resorami i 
kołami - 400 zł, serwo - 200 zł, siodło -100 zł, rama z kabiną - 
300 zl, zderzak -100 zl, skrzynia biegów - 300 zł, kolumna • 
100 zl, alternator • 100 zł. Paczków, tel. 0607/70-02-96 
STAR 200 : silnik - 3000 zł, skrzynia biegów • 500 zł, kabina 
nowy typ -1800 zł, chłodnica • 200 zl, resoiy -100 zl/szt., przekl. 
kierownicy -100 zł, most typ 28 • 300 zł, skrzynia biegów typ 28 
• 200 zł, koła 825x20 • 150 zl/szt. Śdnawa, tel. 076/843-69-96 
STAR 200: wal korbowy nominalnyr blok silnika żeliwny, głowi
ce, skrzynie biegów. Wałbrzych, tel. 074/84646-50 
STAR 200 : wal korbowy - 500 zl, zbiornik oleju do kipra -150 
zl, pompa wywrotu • 200 zl, most tylny 1.000 zł, siłowniki ha
mulca ręcznego -120 zl, piasty, głowice, koło zamachowe, pom
pa i miska oleju, resory, szyby przednie i boczne, kolektory, haki, 
szczęki. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24* 0.606/81-26-16.
STAR 200 : kabina, tylny most, skrzynia biegów, resory, felgi,, 
bębny,-zderzaki, tłoki, tuleje, głowice, wałfyominalny, chłodni-' 
ca, zaczep, zbiorniki, wały pędny, rozrusznik, półosie i inne. 
Wrocław, tel. 0601/76-37-70
STAR 200: skrzynia lad. wywrotka o dl. 4.6 m kpi., przystawka 
na kolo pasowe, most tylny kpi. Wschowa, tel. 0603/59-45-59 
STAR 200 : kabina nowego typu, po remonde i lakierowaniu - 
1800 zł, silnik SW400 turbo - 3200 zl, tylny most z walami * 
koła 1800 zl, rama kompletna * zawieszenie przednie 1000 zł. 
Źerniki Wr„ tel. 071/316-53-97
STAR 200,1974 r.: most tylny kpi., skrzynia biegów, rama, bur
ty, inne. Sława, teł. 068/356-68-74, 0603/66-87-32 
STAR 200, 1987 r. : kabina noWego typu, klamki kasetowe, 
uszkodzony silnik • wał, tylny most i inne. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-72-35, 090/34-95-66
STAR 200,1987 r .: silnik kpi. ze skrzynią biegów, tylny most z 
resorami, kiper z hydrauliką - 4.500 zl. Zbiersk, tel. 
062/752-08-75, 0502/10-25-94
STAR 200,28 : piasta tylna koła, nowa, • 50 zł, cylinderki ha
mulcowe, wal koibowy, - 500 zł, półpanewki korbowe, duża ilość, 
różne, (z silnikiem Leyland), końcówki wtryskiwaczy, nowe - 20 
zl/szt. Oleśnica, tel. 0601/1446-37 
STAR 200, 28 : głowicą, resory, dociski, wały, serwo; pompy, 
chłodnica, zderzaki, siodło,"śKrźyrika akumulatora, skrzynia bie

gów, półosie, bębny, szyby, błotniki i inne. Wrocław, tel. 
^<ł71/355“3T=12. 0805/07-77-88“ '

STAR 2P0, 29, 400; silnik - 'I^ O O ^ ^ ^ a^ ^ Ś g o  typu ̂  
i  1.200 zl, most tylny - 700 zl, kabina do Stara 29 • 600 zl, silnik 

SW-400 bez walka • 1.200 zł, głowica, pompy, obudowa skrzyni 
biegów. Prochowice, tel. 076/85844-71, 0602/82-11-26 
STAR 244 : kabina, tylny most, skrzynia biegów, resory, felgi, 
bębny, zderzaki, tłoki, tuleje, głowice, wał nominalny, chłodni
ca, zaczep, zbiorniki, wały pędny, rozrusznik, półosie i inne. 
Wrocław, tel. 0601/76-37-70
STAR 28: skrzynia biegów (5), most tylny, wal kpi., pompa wtry
skowa, pompa oleju, głowica, dodsk sprzęgła do SW400, ka
bina, wyderaczki 3 szt. i inne. Drągów, woj. wrocławskie, gm. 
Twardogóra, tel. 0609/42-31-30 
STAR 28 : rama • 200 zł, zawieszenie przednie • 200zl, resory 
przednie • 120 zl, resory tylne -120 zl, zbiornik paliwa 150 li
trów -120 zl. Rawicz, tel. 065/546-35-10 
STAR 28 : sprężarka mała, centralne smarowanie • 100 zl, mi
skę olejową, uszczelki gumowe - 40 zl, kolektor ssący wyde
chowy • 40 zł. Świebodzice, tel. 074/854-11-85 
STAR 28 : wal korbowy • 350 zl, skrzynia biegów • 250 zl, most 
tylny - 250 zl, alternator -100 zl, sprężarka • 150 zł, wał napę
dowy • 150 zł, zbiornik paliwa • 100 zl, sprzęgło, pompy, roz
rusznik, kolumna kierownicy, resory, piasty, szyby, bębny, szczę
ki i inne. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24, 0606/81-26-16 
STAR 28, SW-400 : tarcza + docisk sprzęgła, belka. Wrocław, 
tel. 071/373-03-60 po godz. 18
STAR 28 : kabina, tylny most, skrzynia biegów, resory, felgi, 
bębny, zderzaki, doki, tuleje, głowice, wał nominalny, chłodni
ca, zaczep, zbiorniki, wały pędny, rozrusznik, póiosie i inne. 
Wrocław, tel. 0601/76-37-70
STAR 29 : most tylny • 250 zl, zawieszenie przednie - 200 zł, 
resory • 50 zl/szt., wały pędne -150 zl, rama - 250 zl, koła z 
oponami 825 x 20 - 200 zł/szt. Jawor, tel. 076/870-60-70 
STAR OSINOBUS, 1981 r . : długa rama, kompletna dokumen
tacja, - 800 zł. Oława, tel. 0604/27-51-21 
SUBARU, 1983/01 r. : skrzynie biegów, częśd do skrzyń bie
gów, Wrodaw, tel. 341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-0345 w 
godz. 9-18
SUBARU FORESTER od 1990 r.: części blacharskie, mecha
niczne, reflektory, poduszki powietrzne, felgi aluminiowe 15",

. 16", klimatyzacje, zderzaki, elementy plastikowe wnętrza, skrzy
nie biegów, ceny od 50 zl. Raszyn, tel. 022/720-42-53, 
0601/28-5243
SUBARU IMPREZA: różne częśd, lampy, drzwi, zderzaki, inne. 
Świdnica, tel. 074/85343-20
SUBARU IMPREZA od 1990 r.: częśd blacharskie, mechanicz
ne,. reflektory, poduszki powietrzne, felgi aluminiowe 15", 16", 
klimatyzacje, zderzaki, elementy plastikowe wnętrza, skrzynie 
biegów, ceny od 50 zł. Raszyn, tel. 022/720-42-53, 
0601/28-5243
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1997 r .: nagrzewnica z klimatyza
cją, wzmocnienie tylne boczne. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
SUBARU JUSTY : maska przednia i tylna, zderzak, błotniki, 
atrapy, ukl. wydechowy, lampy. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
SUBARU JUSTY od 1990 r.: częśd blacharskie, mechaniczne, 
reflektory, poduszki powietrzne, felgi aluminiowe 15”, 16", kli
matyzacje, zderzaki, elementy plastikowe wnętrza, skrzynie bie
gów, ceny od 50 zł. Raszyn, tel. 022/72042-53,0601/28-5243 
SUBARU LEGACY od 1990 r.: częśd blacharskie, mechanicz
ne. reflektory, poduszki powietrzne, felgi aluminiowe 15*. 16*. 
klimatyzacje, zderzaki, elementy plastikowe wnętrza, skrzynie 
biegów, ceny od 50 zl. Raszyn, tel. 022/720-42-53, 
0601/28-5243
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r . : wszystkie <2ęśd. Prusice,
woj. wrodawskie, tel. 071/312-5341
SUBARU UBERO, 1000 ccm,.benzyna : skrzynia biegów 4WD
- 500 zł, półosie, zawieszenie, szyby, przekładnia kierownicza,
chłodnica, nagrzewnica, siedzenia kpi. Wałbrzych, tel.
0603/53-31-20
SUZUKI, 1983/01 r .: skrzynie biegów, częśd do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w 
godz. 9-18
SUZUKI ALTO, 1988 r., 800 ccm : silnik w b. dobrym stanie, 
skrzynia biegów (automatic), błacharka, drzwi 2 szt., szyby, ta
picerka, inst. elektryczna, podzespoły jezdne, dużo drobnych 
elementów. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 
SUZUKI BALENO : zderzak, maska przednia i tylna, lampy i 
inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI CARRY SUPER : nadwozie do malowania, stan b. do
bry, z silnikiem do remontu. Nowa Sól, tel. 068/387-53-16 
SUZUKI CARRY, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-7645
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SUZUKI MARUTI, 1988 r., 800 ccm : silnik w b. dobrym stanie, 
skrzynia biegów (automatic), błacharka, drzwi 2 szt., szyby, 
tapicerka, inst. elektryczna, podzespoły jezdne, dużo drobnych 
elementów. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 
SUZUKI SWIFT GLS : klapa tylna. Legnica, tel. 0601/7342-70 
SUZUKI SWIFT : błotniki, zawieszenia, zderzaki, drzwi, klapy, 
lampy, tapicerka, ukł. wydechowy. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI SWIFT, 1991 r.( 1300 ccm : silnik odony - 1.300 zł, 
skrzynia biegów 4WD, gwarancja • 700 zl. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
SUZUKI SWIFT, 1993 r .: półosie, komputery, inne. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
SUZUKI VITARA: maska przednia, zderzaki, atrapa, koła, szy
ba przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI WAGON R+: drzwi, klapa tylna, maska, lusterka. Wro
daw, tel. 0601/95-16-78
SYRENA: skrzynia biegów, stan b. dobry, • 50 zł, szyba przed
nia i tylna, - 50 zl. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
SYRENA : różne częśd. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
TALBOT: szyby, silnik, skrzynia biegów (4), zawieszenia, lam
py, zderzaki, maska, chłodnica j inne. Żary, tel. 068/374-02-16, 
0604/23-92-62
TALBOT HORIZON : skrzynia biegów (4, 5), podzespoły silni
ka, piasty przednie, przeguby, lampy, drzwi kompletne prawe. 
Brzeg, tel. 077/410-15-36, 0604/89-65-56 
TARPAN,: plastikowa nadbudówka z klapą, stan idealny, • 170 
zł. Wrodaw. teł. 0609/49-61-88
TARPAN, ŻUK, N YSA : pochwa mostu tylnego z wałkiem, atak, 
nowa, -150 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
TATRA: resory 14-piórowe, z demontażu, -1.500 zl. Zgorzelec, 
tel. 0603/16-95-93
TATRA 148 : prawie'wszystkie części. Jaczków, tel. 
074/845-04-79, 0604/85-66-53 i 
TATRA 148, 1980 r. wywrotka, używane: wszystkie częśd z 
demontażu. Kamieniec Wrodawski, tel. 071/318-54-56 v 
TATRA 815,12V : głowica kpi., skrzynia biegów, silnik, nowy, 
wałek skrzyni, elementy osi, kpi. naprawczy, turbo, docisk, si
łownik wywrotu i hamulca, serwo, rozrusznik, skrzynia rozdziel
cza, bęben hamulcowy. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96, 
0603/77-93-50
TATRA 815,1991 r.,: kabina, po remonde kapitalnym blachar
ki i lakierowaniu, - 8.000 zl. Legnica, teł. 076/862-68-32 
TAWRIJA1102: pompę wodną, lampy tylne, termostat, szczęki 
hamulcowe, -120 zł. Wrocław, tel. 071/336-01-59 
TOYOTA, 1800 ccm, diesel oraz 2000 ccm TD: głowice, szczel
ne, 10 szt, - 600 zl. Wrocław, tel. 324-81-08

TOYOTA : silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wrociaw, 
tel. 071/372-87-60
TOYOTA, 1983/01 r . : skrzynie biegów manualne i automatycz
ne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 341-50-52 w 
godz. 9-15, 0602/85-0345 w godz. 9-18 
TOYOTA, 1997 r., 32 tys. km, 1400 ccm : silnik z dokumenta
cją. Legnica, tel. 0600/52-57-85 
TOYOTA, 1997 r, 30 tys. km : silnik z osprzętem, skrzynia bie
gów (1.4 EFE), z dokumentacją, gwarancja. Legnica, tel. 
0600/52-57-85
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 wygłuszenia 
pokrywy silnika. Wrodaw, tel. 0603/84-77-55 
TOYOTA AVENSIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA AVENSIS: różne częśd. Wrocław, tel. 0502/504446 
O  TOYOTA AVENSIS'1998/00 r.: tylna prawa ćwiart

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

TOYOTA AVENSIS, 1999 r . : fotele z poduszkami pow, zawie
szenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwi, ćwiarka 
przednia itp. Wrodaw, tel. 0602/80-01-02 
TOYOTA AVENSIS, 2000 r., 2000 ccm, 16V: klimatyzacja, tapi
cerka skórzana, drzwi, klapa tylna, zawieszenia, skrzynia bie
gów (5), dach, ukł. wydechowy, podłużnice, ABS, częśd do sil
nika i inne - od 50 zl., tei. 0605/13-32-44 
TOYOTA CAMRY, 3000 ccm, V 6 : drzwi przednie, lampy, klapa 
tylna, zapeszenia, elementy silnika, rozrusznik, alternator i inne. 
Warszawa, tel. 0602/60-66-24
TOYOTA CAMRY, 1995 r.: skrzynia biegów, przekładnia kierow
nicy. Wrocław, tel. 0501/465-601 
TOYOTA CARINA E : poduszka pow. kierowcy, • 400 zl. Legni
ca, tel. 076/854-74-51
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TOYOTA CARINA II : przekl. kierownicy ze wspomaganiem - 
300z I, sprężyny przednie, amortyzatory tylne (sportowe) • po 
300 zl/2 szt. Wrocław, tel. 0501/10-9545 
TOYOTA CARINA E, 1600 ccm, 16V : osprzęt silnika, półosie, 
czujnik ABS-u, komputer, inst. elektryczna, błotnik przedni lewy, 
zawieszenia i inne. Wrocław, teł. 0602/12-51-35 
TOYOTA CARINA : różne częśd.^Wrodaw, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA CARINA : różne częśd. Wrocław, tel. 0502/504446 
TOYOTA CARINA E : klapa tylna • 100 zl. Wrodaw, tel. 
071/302-72-09
TOYOTA CARINA II, 1986/87 r., 2000 ccm, diesel : skrzynia 
biegów (5) • 500 zl, półosie, kompletne • 220 zl, sprzęgło, 
kompletne • 150 zł, rozrusznik - 300 zł, wahacze przednie, dol
ne -100 zl/szt., drzwi z szybami • 250 zl/szt, lampy tylne, ze
spolone - 150 zl/szt. Namysłów, tel. 077/410-49-10. 
0602/43-0941
TOYOTA CARINA, 1992 r.: błotnik lewy z reflektorem. Polkowi
ce, tel. 076/749-88-08, 0502/36-26-94 
TOYOTA CARINA E, 1992/97 r.: zderzak tylny. SEDAN • 100 zł, 
lampy tylne lewe, kpi. Jelenia Góra, tel. 075/767-11-84, 
0608/32-85-81
TOYOTA CARINA E, 1994 r. 4-drzwiowy: tylny zderzak, • 60 zł. 
Lubin. tel. 0601/71-67-27
TOYOTA CARINA E KOMBI. 1997 r., 1600 ccm : konsola, tapi
cerki, zegary, zawieszenia, szyby, różne częśd mechaniczne i 
blacharskie, lampy, podsufitka, pasy, poduszki silnika, serwo, 
rozrusznik, stacyjka, ukl. wydechowy i inne. Lubin, tel. 
0603/18-63-83
TOYOTA CARINA II, COROLLA : zawieszenie, zderzaki, błot
niki, lampy, silnik 1400 ccm, 12V. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
TOYOTA CELICA : klapa tylna, lampy, kola. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78

CZĘŚCI DO AUT 
JAPOŃSKICH

ceny hurtowi o p o i is o s  

Wrocław, tel. 071/327-94-35 od godz. 8°°

TOYOTA CELICA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów, zawieszenie tylne kpi., lampy tylne i przednie, wal Karda- 
na, przekl. kierownicy, kierunkowskazy przednie, serwo ♦ pom
pa ham., rozrusznik, zaciski ham. Leszno, tel. 0601/75-65-57 
TOYOTA CELICA, 1989 r. : drzwi, kiapa tylna, maska i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
TOYOTA CELICA, 1992 r., 2000 ccm, Twin Spark : wszystkie 
części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA CELICA, 1992 r., 2000 ccm, 16V : silnik • 700 zł. ko
lektory, sprzęgło, półosie, poduszki silnika, ABS, silniczek szy- 
berdachu i wycieraczek, podlużnica. Wrodaw, tel. 0501/23-01-13 
TOYOTA COROLLA SEDAN XLI: klosze lamp tylnych, 2 szt. • 
100 zł. Świdnica, tel. 0.74/853-35-21 
TOYOTA COROLLA: rófnd częśd. Wrodaw, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA COROLLA: różne częśd. Wrodaw, tel. 0502/504446 
TOYOTA COROLLA, 1300 ccm : skrzynia biegów, • 300 zł. 
Wrocław, teł. 343-51-05
TOYOTA COROLLA, 1986/89 r. 1300 ccm model 3-drzwiowy: 
wszystkie częśd z demontażu. Świdnica, tel. 0601/55-97-11 
TOYOTA COROLLA, 1986/89 r., 1800 ccm, diesel model
5-drzwiowy: wszystkie części z demontażu. Świdnica, tel. 
.0601/55-97-11
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 1300 ccm : dach, drzwi, kiapa

tylna, zawieszenia, plastiki oraz drobne części. Wrocław, tel. 
071/368-77-55, 0602/74-84-24
TOYOTA COROLLA, 1988/92 r . : wszystkie części z rozbiórki. 
Stefanowice, tel. 0600/36-13-01,074/858-50-02 
TOYOTA COROLLA, 1989 r. : drzwi (93 r), klapa tylna. Wro
daw, tel. 0601/71-59-58
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1800 ccm, diesel: silnik uszko
dzony z dokumentacją, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 787-87-85 
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1990 r., 1600 ccm, 16V: licz
nik, konsola, zwrotnice, blenda tylna, chłodnica oleju, stacyjka, 
ukl. hamulcowy, klamki i inne drobne części. Wrocław, tel. 
071/354-36-81, 0604/36-89-38
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1991 r .: drzwi przednie lewe z 
szybą i tylne prawe z szybą, zbiornik paliwa oraz szybka trój
kątna tylna lewa. Wrodaw, tel. 071/321-31-55 
TOYOTA COROLLA, 1991 r. liftback: dach ze słupkami środko
wymi, - 200 zl. Żagań, tel. 0502/34-68-97 
TOYOTA COROLLA, 1991 r„ 1800 ccm, d iesel: amortyzator 
tylny lewy, sprzęgło, częśd skrzyni b., zespół sprzęgający roz
rusznika, łożysko koła tylnego, uszczelniacze skrzyni. Oleśni
ca, tel. 071/314-35-95
TOYOTA COROLLA, 1996 r., 98 tys. km: amortyzatory. Oleśni
ca, tel. 071/314-35-95
TOYOTA COROLLA, 1996 r . : zderzak przedni (zielony meta
lic) • 150 zł. Środa Śląska, tel. 0607/73-02-18 
TOYOTA COROLLA, 1999 r., 1400 ccm, 16V; osprzęt silnika, 
łapy, pompa, rozrusznik, głowica, kolektor, tarcza + dodsk sprzę
gła. Kąty Wr., tei. 071/316-86-07 
TOYOTA COROLLA, 1999 r.. 1400 ccm, benzyna : stacyjka, 
moduł ABS, przekaźniki. Jelenia Góra, tel. 0608/76-26-52 
TOYOTA COROLLA, 1999 r . : reflektor prawy, chłodnica wody, 
wzmocnienie czołowe, kierunkowskaz prawy. Wrocław, tel. 
0608/08-15-10
TOYOTA COROLLA, CARINA, 1800 ccm, diesel lub 2000 ccm 
TD: głowice (5 szt.), sprawdzone, bez pęknięć, splanowane, 
sprawdzone. Wrocław, tel. 324-81-08 do godz. 18, 
0601/70-22-78 po godz. 7
TOYOTA HIACE : zderzaki. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
TOYOTA HIACE : turbosprężarka nowa - 1.800 zl, silnik diesel 
'91. Wrocław, tel. 0602/63-12-29 
TOYOTA HIACE, UTEACE, CARINA E : różne częśd mecha
niczne i blacharskie, silniki Uteace 1.3 E, skrzynie biegów, szy
by, mosty, drzwi, lampy, fotele, błacharka, felgi, części zawie
szeń, częśd silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika, częśd od Hiace 
do 1996 r., dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51, 0601/5642-29
TOYOTA LAND CRUISER: błotniki. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
TOYOTA LAND CRUISER. 1998 r . : różne częśd blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/7246-69 
TOYOTA LEXUS : zderzak tylny. Oleśnica, tei. 071/31540-51 
TOYOTA UTEACE, 1986 r., 1300 ccm: dzrwi lewe i prawe, szyby 
boczne. Śdnawa, tel. 0601/19-24-24 
TOYOTA PREVIA : klapa tylna, błotniki. Oleśnica, tei. 
071/31540-51
TOYOTA RAV4: zderzaki, lampy. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
TOYOTA STARLET: różne częśd. Wrocław, tel. 0502/50-4446 
TOYOTA YARIS 5-drzwiowy: drzwi, zawieszenie przednie kpi., 
półosie, lusterka. Oleśnica, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
TOYOTA YARIS : różne częśd. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA YARIS : różne częśd. Wrocław, tel. 0502/504446 
TOYOTA YARIS, 2000 r. 5-drzwiowy: drzwi, lusterka, zawiesze
nie przednie, półosie, wahacze, zwrotnica, kolumny McPherso
na. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
TRABANT: szyby. Lubin, tel. 0605/37-96-20 
TRABANT 601 : elementy karoserii, lampy, reflektory, fotele, 
pokrowce, szyby, opony, linki, liczniki, aparaty zapłonowe, gaż- 
niki, wahacze, przełączniki i inne oryginalne częśd i akcesoria. 
Wrocław, tel. 0501/74-73-71
TRABANT POLO : rozrusznik mało używany, moduły, szyby, 
alternator, deska rozdz., inne. Oława, tei. 071/301-52-40, 
0603/36-16-83
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm : różne częśd używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
UAZ : atrapa, resory, przedni i tylny wał napędowy, rozrusznik, 
sprzęgło, tarcze i inne częśd. Brzeg, tel. 0608/71-25-23 
UAZ 469,15 tys. km, 2400 ccm, benzyna: silnik, stan b. dobry, 
po remonde kapitalnym - 850 zl, skrzynia biegów - 500 żl, inne 
częśd. Wałbrzych, tel. 074/845-01-18 
VOLVO 240 : sprzęgło, podpora wału, elementy zawieszenia. 
Wrocław, tel. 0503/5948-85
YOLYO 240,1985 r . : różne częśd. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/312-5341
VOLVO 244 : pompy, zderzaki, maski, lampy i inne. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
VOLVO 244 COUPE, 1985 r., 2400 ccm, diesel: wal, most, za
wieszenie, chłodnica, nagrzewnica, błotniki, drzwi, maska, kla
pa, koła; rozrusznik, przełączniki. Wałbrzych, tel. 0603/53-31 -20 
YOLYO 245, 2100 ccm, wtrysk, benzyna : częśd silnika, ele
menty blacharki. Wrodaw, tel. 0601/2448-05 
VOLVO 340 : most tylny ze skrzynią biegów, lampy przednie i 
tylny. Ozimek, tel. 077/443-63-18 
VOLVO 340 : różne częśd. Wrocław, tel. 071/348-1044 
VOLVO 340, 360 : amortyzatory nowe, elementy zawieszenia, 
klocki, szczęki, linki, tarcze hamulcowe, tłumiki (1.400 ccm), 
lampy, zderzaki, oblachowanie, skrzynie biegów, pasy i wały 
napędowe, sprzęgła i inne. Wrodaw, tel. 0501/60-8440 
YOLYO 345,1980 r., 1400 ccm, benzyna: silnik • 400 zl, skrzy
nia biegów manualna (4) - 400 zł. Wrocław, tel. 071/352-54-52 
YOLYO 360 KOMBI, 1998 r.. 1400 ccm ;  błotniki, drzwi, chłod
nice, kompletna klimatyzacja, zawieszenia, ukl. kierowniczy,

wspomaganie, póiosie, filtry, skrzynia biegów, dach, el. tapicer
ki, felgi metalowe i inne - od 50 zł., tel. 0601/18-90-99 
VOLVO 440: bardzo dużo różnych częśd używanych  ̂elemen
ty blacharki, wahacze, zawieszenia, drzwi, szyby, pompy ABS, 
sprężyny, silnik, skrzynia biegów, półosie - od 50 zl. Wrocław, 
tel. 0601/71-51-54
VOLVO 440, 460 : błotniki, lampy tylne i przednie, zderzaki, 
kda, felgi, wały, chłodnica i inne. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
VOLVO 440,460 : amortyzatory nowe, elementy zawieszenia, 
klocki, linki, szczęki, tarcze, cylinderki hamulcowe, lampy, zde
rzaki, maska, błotniki, kołyska pod silnik, skrzynie biegów, pół
osie, licznik, oś tylna I inne. Wrocław, tel. 0501/60-8440 
VOLVO 440, 460, 1988/93 r . : lampy, zderzaki, maska, szyby, 
drzwi, osprzęt silnika, skrzynia biegów do silnika 1.7i oraz Inne. 
Bolesławiec, tel. 0607/69-90-83 po godz. 16 
VOLVO 700: bardzo dużo różnych częśd używanych, elemen
ty blacharki, wahacze, zawieszenia, drzwi, szyby, pompy ABS, 
sprężyny, silnik, skrzynia biegów, półosie - od 50 zl. Wrodaw, 
tel. 0601/71-51r54
VOLVO 740, benzyna: różne częśd z demontażu. Legnica, tel. 
076/721-89-79, 0605/22-00-82

YClLVO 740 : różne części z demontażu i nowe, skrzynia bie- 
Tfcw, podpora walu. Wrodaw,Tel. 0501/41-10-76 '
VOLVO 740, 780 : nagrzewnica, pulpit z kferownićą, podszy
bie,..wahacz, plastiki wnętrza (granatowe). Wrocław, tel. 
0502/12-55-57 ‘ J
VOLVO 740, 760, 2300 ccm, turbo E : silnik z pełnym osprzę
tem, w całości lub na części, - 1.600*zł. Wrocław, tel. 
071/321-96-75 po godz. 18, 0501/48-19-69 
YOLYO 740,850: elementy blacharki i zawieszenia. Oleśnica, 
tel. 071/31540-51
VOLVO 850 : zawieszenia, błotniki, dach, listwa kierownicza, 
alternatorm, ćwiartka. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
VOLVO 850: kolumny McPhersona, oryginalne, nowe. Wrocław, 
tel. 071/345-57-85
YOLYO 850: bardzo dużo różnych częśd używanych, elemen
ty blacharki, wahacze, zawieszenia, drzwi, szyby, pompy ABS, 
sprężyny, silnik, skrzynia biegów, półosie - od 50 zl. Wrocław, 
tel. 0601/71-51-54
VOLVO 850 GLT, 1993 r., 2500 ccm, benzyna : silnik. Głogów, 
tel. 076/832-11-22
VOLVO S40, V40 : maska, drzwi tylne, przewody klimatyzacji, 
ćwiartka prawa i lewa, lusterka, plastiki i inne. Głogów, tel. 
0604/95-9043
VOLVO S40, V40, S70, V70 : maska. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
VOLVO S40, Y40, S70, Y70 : skrzynie biegów (5), intercoolery. 
Wrodaw, tel. 0606/62-65-10
VOLVO S70, V70„ 2000 r.: drzwi, felgi aluminiowe, maski, błot
niki, zderzaki, poduszki pow., chłodnice, zawieszenia. Wrodaw, 
tel. 0604/914546
VOLVO V40,1999 r., 1800 ccm, 16V : ukl. kierowniczy, zawie
szenie tylne, półosie, silnik, ABS, ukł. kierowniczy, filtry, plastiki 
do wnętrze i inne • od 50 zl., tel. 0605/13-32-44 
VOLVO V40, S40: lusterka, maska silnika, lawa pod silnik, prze
wody klimatyzacji, plastiki i inne. Głogów, tel. 0604/95-9043 
VOLVO V40, S40, Y70, 850 : oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO Y40, V70,740,850: el. zawieszenia, silnik i inne. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
VOLVO Y70, 2000 r., 2500 ccm, T D i: różne częśd. Wrocław, 
tel. 0606/62-65-10
YW : komputery, liczniki, sonda Lambda, rozdzielacz wtrysku
5-cylindrowy, katalizator, napinacze, poduszki silnika, łapy alu
miniowe, zaślepki halogenów, wtryski, sensory, aparat zapł., 
włącznik świateł, sterowniki klimatyzacji i zamka centralnego 
oraz inne. Dzierżoniów, tel. 0604/3443-84 
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 : tłumik sportowy, nowy, spoiler, progi. Jelenia Góra, tel. 
075/753-21-29, 0502/29-7240
VW, 1600 ccm, diesel : silnik, - 1.000 zl. Środa Śląska, tel. 
071/317-54-71
VW, 1600 ccm, diese l: silnik, skrzynia biegów, oświetlenie, 
zawieszenie, oblachowanie. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
VW, 1800 ccm, 2000 ccm, benzyna : przewody wysokiego na
pięcia kpi. (5 szt.), fabrycznie nowe, • 70 zl. Wrodaw, tel. 
071/352-94-74
YW : pompa wtryskowa do 1600 TD. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW, 1600 ccm, diesel : głowica, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0602/17-27-14
VW : aparaty zapłonowe, moduły, gaźniki, podzespoły. Wrocław,
tel. 071/311-23-10, 0603/75-17-15
VW, 1990/00 r . : zderzaki (przednie i tylne) do różnych modeli.
Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91
VW, 1998 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna: silnik pełny wtrysk,
komputer, kompletna dokumentacja, • 1.500 zl. Ostrów Wlkp.,
tel. 062/738-03-12
YW BO RA: lampy, maska. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk: podłużnice, ćwiartki tyl
ne, drzwi, klapa, fotele, lampy, tapicerki, wzmocnienie, zawie
szenie, ukł. wydechowy, ABS, ukł. kierowniczy, szyby, zegary, 
skrzynia biegów, osprzęt silnika, silnik, elem. plastikowe, zbior
niczki, nagrzewnica, seiwo, półosie, ob chłodnicy i inne. Legni
ca, tel. 0603/80-26-88
O  VW BORA, 2000 r., 1900 ccm, T D i: maski, błotni

ki, lampy, drzwi, dach, wnętrza, zawieszenia, kli
matyzacja, głowica, pompa wtryskowa, klapa, 
zderzaki, pas przedni, chłodnice, szyby. Polko
wice, tel. 0607/74-57-00 84015481

VW BORA, GOLF, JETTA, PASSAT i inne, 78/01 r.: skrzynie 
biegów manualne i automatyczne oraz częśd do skrzyń bie
gów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-0345 
w godz. 9-18
YW BUS .ogórek’ : skrzynia biegów. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
VW BUS, 1978 r, 1600 ccm .ogórek*: silnik z osprzętem, stan 
b. dobry, skrzynia biegów, różne częśd mechaniczne, szyby i 
inne. Świerki, gm. Nowa Ruda, tel. 0602/86-88-09 
VW CADDY : pokryde przestrzeni ładunkowej (kompletne), 
oprócz podłogi, ♦ plastiki - 300 zl. Wrodaw, tel. 0603/84-77-55 
VW CORRADO, 1990 r., 1800 ccm, G-60: drzwi, dach, podiuż- 
nica, lusterko, klapa, osprzęt silnika, zawieszenie, szyby, zbior
niczki, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW CORRADO G60,1991 r .: turbina, maska przednia, klamki, 
drzwi, alternator, lampy przednie. Lubin, teL0601/42-28-54 
VW CORRADO G-60,1992 r . : lampy, elektryka, silnik, zawie
szenie, paski do turbiny. Szczedn, tel. 0607/78-2349 
VW DERBY : McPherson przedni, 4 sportowe sprężyny. .Marci
szów, tel. 075/711-01-73, 0607/50-9045 
VW DERBY, 1977/81 r . : różne częśd z demontażu. Młyńsko, 
tel. 0601/57-2241
VW GARBUS : 2 gażnlki i szyby, • 120 zl. Platerówka, tel. 
075/722-16-11
VW GARBUS, 1300 ccm, AB : silnik, stan b. dobry • 950 zl, 
silnik 1.200 ccm z 1985 r., z małym przebiegiem, stan idealny •
1.600 zł, skrzynia biegów z półosiami - 350 zł, szyby, zawiesze
nia, fotele, felgi, rozrusznik i inne. Świdnica, tel. 074/640-66-88, 
0607/35-30-69
VW GARBUS: wszystkie częśd z demontażu do modelu 1200, 
1300,1302,1303. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58,0602/35-61-24. 
VW GARBUS, 1300 ccm : części do silnika, skrzyni biegów 
(manualnej i automatic), elementy blacharki i zawieszenia. Wro
daw, tel. 0501/16-93-32
VW GOLF II, III : półka bagażnika. Bolesławiec, tel. 
0608/18-83-69
VW GOLF III: drzwi, błotniki, zderzaki, lawę pod silnik, listwy 
dachowe, szyby, pokrywy, zegary. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78, 0606/78-56-39
VW GOLF GT III, 2000 ccm : częśd silnika. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39 -
VW GOLF II, 1600 ccm : zderzaki, drzwi, klapa tylna, dach + 
szyberdach, skrzynia biegów (5,4), zawieszenie, lampy, szyby, 
inne. Boroszów k. Olesna, tel. 0608/07-95-82 
VW GOLF II: silnik po remoncie, bez głowicy, z dokumentacją,
- 1.200 zl. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0608/44-13-12.

VW GOLF II : alternator,~pompa klimatyzacji, atrapa przednia, 
opony 185/70/13 (2 szt.), 205/60/15 (2 szt.) lub zamienię na 
185/65/14; VW Vento, Seat: przełączniki kierunkowskazów, kie
runkowskazy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-2148 
VW GOLF I, II, IV : elementy blacharki, zawieszenia, wnętrze, 
skrzynia biegów 16V2Y, lampy, zderzaki. Dzierżoniów, tel. 
0608/77-9249
VW GOLF, 1500 ccm : silnik, skrzynia biegów. Glębock, tel. 
075/761-02-15, 0604/95-31-34
YW GOLF, 70 tys. km, 1300 ccm : silnik kpi. I skrzynia biegów, 
- 500 zl. Glębock, tel. 075/761-02-15, 0604/95-31-34 
VW GOLF IV, 1900 ccm, TD i: skrzynia biegów, ćwiartka tylna, 
słupek boczny, tapicerka i inne. Głogów, tel. 0607/33-69-65 
VW GOLF II: ćwiartki przód, chłodnica, dach, szyberdach, za
wieszenie tylne, przełączniki, zbiorniczki, zbiornik pafiwa, kdy- 
ska pod silnik. Gryfów Śl.; tel. 075/781-24-22 
VW GOLF III: konsola z zegarami, pólka tylna. Gryfów śl., tel. 
075/781-27-72
YW GOLF I, 1600 cćm, benzyna : głowica. Gryfów Śl., tel. 
075/781-27-72
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tel. 071/355-82-18,0602 66 95 41, fax 071/373-52-34TEL. 061/813-07-03, 0-605 300 300, 0-608 300 300

VW GOLF, 1600 ccm, benzyna : głowica, tłoki z korbowodami. 
Jelcz-Laskowice, tei. 071/318-82-11 
VW GOLF III: felgi aluminiowe 15* z oponami, • 450 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-72-92 
VW GOLF I : pas tyłny, nowy + listwy boczne -100 zł. 57-300 
Kłodzko, ul. Okrzei 26/2/20 
VW GOLF : rozrusznik. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
VW GOLF III 5-drzwiowy: dach. Leszno, tel. 0602/18-36-93 
VW GOLF III : lampy lewe, nowe (tylna i przednia), • 300 zl. 
Lubań, tel. 075/721-55-04
VW GOLF, 1100 ccm, benzyna : silnik ♦ skrzynia biegów (4) - 
300 zł, drzwi, błotniki, zawieszenie, szyby i inne. Lubań, tel. 
0607/07-65-22
VW GOLF II, 1800 ccm : silnik, ze skrzynią (5), błotnik, drzwi, 
wahacze, chłodnica, dach, nagrzewnica, szyby boczne, plasti
ki, zbiornik, lampy tylne, pompa hamulcowa. Lubań, tel. 
0603/28-02-72
VW GOLF IV : osprzęt silników, zawieszenia, klapa tylna, lam
py, zderzaki, belka, szyby boczne, katalizator, koła 15". pompy 
ABS/EDS, skrzynia biegów. Lubin, tel. 0603/70-02-17 
VW GOLF II: gaźniki, szyby, lusterka i inne. Lubomierz, tel. 
0607/40-19-60
VW GOLF I : skrzynia biegów (5), -100 zł. Nasławice, gm. So
bótka, tel. 071/346-10-85
VW GOLF I, 1600 ccm, diesel : silnik. Niechlów, tel. 
065/543-56-45, 0605/12-71-19
VW GOLF III : 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 IV : oś tylna kompletna, - 500 zł. Oleśnica, tel. 
0603/92-7576
VW GOLF III: tylna półka, lampy tylne, lusterka zewn. (reguł, 
ręczna i eiektr.), licznik, wózek pod silnik, amortyzatory przód, 
półosie, roleta bagażnika (kombi). Oława, tel. 071/303-89-80 
VW GOLF 1,1500 ccm, diesel: silnik, kpl.dokumentacja, skrzy
nia biegów, szyby, maska, felgi, zegary. Opole, tel. 
077/465-31-17, 0607/54-25-32
VW GOLF IV, 1400 ccm, 16V : głowica i inne. Opole, tel. 
0601/71-67-25
VW GOLF III, 1900 ccm : pompa wtryskowa, turbosprężarka, 
szyberdach, listwy dachowe, reflektory, lampy tylne, zderzak 
tylny. Opole, tel. 0601/71-67-25 
VW GOLF II: maska, błotniki, szyba czołowa, drzwi do nowego 
typu, lusterka, półka tylna, oś tylna z ABS. Opole, tel. 
0601/71-67-25
VW GOLF II : maska, koła 13”, rozdzielacz paliwa (1.8 GTi), 
listwy na drzwi, drobne części. Opole, tel. 0600/15-27-87 
VW G O LF: sinik, skrzynia biegów, obłachowanie i inne. Prusi
ce. teł. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
VW GOLF III: zawieszenie przednie kpi., klapa tylna z szybą 
kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
VW GOLF II, 1600 ccm, d iesel: pompy wtryskowe, belka pod 
silnik, rozruszniki, pompa vacuum, sprzęgło do automatica, sil
nik oclony, skrzynia biegów (5). środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
VW GOLF IV : spoiler na klapę tylną, • 100 zł. Świdnica, tel. 
074/850-12-49
VW GOLF II oraz III: 4 dekle do felg. Świdnica, tel. 0607/54-54-50 
VW GOLF II 3-drzwiowy: wzmocnienie dolne - 50 zł, zderzak 
tylny • 50 zł, ćwiartka tylna z częścią dachową - 150 zł/szt., 
seiwo z  pompą • 70 zl, kolumna kier. - 70 zł, szyby boczne tylne 
- 30 zł/szt., listwy dachowe - 40 zł/szt., drzwi prawe kompl. - 70 
zi, skrzynia biegów (4) -150 zł, hamulec ręczny z linką - 50 zl. 
Trzebnica, tel. 071/312-19-87, 0608/16-68-91 
VW GOLF I li: felgi stalowe, lampy przednie, obudowa filtra TD, 
lusterka. Wałbrzych, teł. 074/842-28-58, 0602/35-61-24 
VW GOLF, 1600 ccm, d iesel: głowica • 400 zl, wtryski. Wał
brzych, teł. 0603/53-31-20
VW GOLF II oraz III: el. pompy paliwa. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80, 0608/83-17-13
VW GOLF II oraz III: przeguby. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80, 

.0608/83-17-13
VW GOLF III : alternator. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
VW GOLF III, KOMBI : klapa tylna z szybą. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
VW GOLF, 1600 ccm, TD : drzwi 2 sztuki, wszystkie szyby, sil
nik, stan dobry, zawieszenie, belka tylna, tapicerka, maska, roz
rusznik, nadkola. Wrociaw, tel. 0503/97-94-66 
VW GOLF III KOMBI : drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 
0601/88-23-06
VW GOLF III : wzmocnienie na 1 wentylator. Wrocław, tel. 
329-58-42, 326-21-40
VW GOLF I : drzwi prawe, maska • 20 zł, skrzynia biegów • 80 
zl, alternator - 50 zl i inne. Wrocław, tel. 0601/21-44-25 
VW GOLF II: kanapa, - 50 zl. Wrocław, tel. 071/367-41-75 
VW GOLF III, IV : lampy, klimatyzacja, zderzaki, pompy, błotni
ki, maski, tapicerki, szyby i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
VW GOLF III, KOMBI, 1900 ccm, TD i: oryginalny ukł. wydecho
wy, plastiki tylu, uszczelki, - 500 zł. Wrocław, tel. 328-26-39, 
0601/65-68-69
VW GOLF, 1600 ccm, D, TD lub 1900 ccm D, TD: głowice (15 
szt.), szczelne, bez pęknięć, • 500 zl. Wrociaw, teł. 324-81-08 
do godz. 18, 0601/70-22-78 po godz. 7 
VW GOLF I: maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, wzmoc
nienie czołowe, progi, reparaturki błotników tylnych. Wrocław, 
tel. 0601/59-21-76
VW GOLF III: maska, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, za
ślepki halogenów, atrapa, nagrzewnica, nakładki błotników, pro
gi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
VW GOLF : klapa z szybą. Wrocław, teł. 0608/62-76-22 
VW GOLF IV : lampy tylne, fabrycznie nowe, 2 szt. • 240 zł. 
Wrocław, tel. 0602/77-50-92
VW GOLF II: drzwi przednie lewe • 250 zł/3 szt. Wrocław, tel. 
0601/44-81-48
VW GOLF I11.6 TD. 1.8 E, 1.3 E: przekładnia kier., felgi alumi
niowe i stalowe z oponami, skrzynia biegów, części silnika, za
wieszenie, maska, wahacze, komputer, ja p /,  półosie, poduszki 
pow., wzmocnienie czołowe, belki. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW GOLF III 1.9 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, tel. 0602/26-76-79 
VW GOLF IV : lampy, błotniki, nadkola. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
VW GOLF II: McPherson, rozrusznik, wzmocnienie zderzaka 
przedniego, listewka pod lampy, listewka na lampy. Wrociaw, 
tel. 0601/73-20-98
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VW GOLF III: linka sprzęgła (z samo regulacją). Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
VW GOLF, diesel: linka maski; gazu, nowa, oryg., prod. nie
mieckiej, - 35 zl. Wrocław, lei. 071/324-63-55 
VW GOLF 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pompa wspomagania, 
głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, części silnika, skrzy
nia biegów. Wrbciaw, tel, 0501/22-24-85 
VW GOLF II : wszystkie części z demontażu. Wrocław, lei. 
0601/71-69-78
VW GOLF II: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderza
ki szerokie, atrapa z halogenami, reflektory, kierunkowskazy, 
progi, nagrzewnica, nakładki błotników, listwy na drzwi. Wro
cław, tel. 0603/66-97-27
VW GOLF III: reflektor lewy podwójny, błotnik prawy przedni, 
skórzana kierownica (wersja z poduszką pow.), sprężarka kli
matyzacji do VR6, cewka 6-biegunowa do VR6. Zielona Góra, 
tel. 0607/20-07-0/
VW GOLF IV : ukł. kierowniczy, pompa wspomagania, drzwi 
lewe, kompresor klimatyzacji i inne. Złotoryja, tel. 
076/878-22-64
VW GOLF III, turbo D : skrzynia biegów. Żary, tel. 
068/375-20-96, 0602/44-30-42 
YW jGOLF, .1978 r., 1100 ccm, benzyna 3-drzwiowy: progi 
(nowe) - 55 zl/szt., reperaturki tylne (nowe) - 45 zł/szt., hak • 
55 zl, komplet naprawczy pompy hamulcowej • 25 zl. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-45-97, 0606/73-25-15 
VW GOLF GTI, 1979-83 r., 1600 ccm, wtrysk : wszystkie czę
ści z demontażu, silnik, części silnika, alternator, rozrusznik, 
chłodnica, serwo, pompa hamulcowa, zawieszenie, stabiliza
tory, tylna belka, szyby, drzwi, klapa przednia, reperaturka błot
nika i wiele innych. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
VW GOLF I GTI, 1979-83 r . : tłumik sportowy, końcówka nie
rdzewna, śr. 100 mm, głośny basowy dźwięk, dodatkowa pól
ka z zegarami, • 300 zl. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
VW GOLF, 1980 r., 1100 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów (4), elementy zawieszenia i inne, cena od 10 zł. Bielawa, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0607/44-88-17 
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm, benzyna : drzwi, silnik kom
pletny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tylne, 
McPhersony. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
VW GOLF II, 1980 r., 86 tys. km, 1100 ccm : drzwi, głowice, 
skrzynia biegów, zawieszenia. Nowa Wieś Legnicka, tel. 
0601/79-18-30
VW GOLF, 1981 r., poj. 1100 ccm, 1300 ccm: silnik w b. do
brym stanie • 450 zl, skrzynia biegów, półosie, drzwi • 2 szt., 
klapa, maska, szyby, zawieszenie, koła, lampy i inne. Świe
bodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 18, 0603/43-68-28

cewka, podsufitka, kanapa, wskaźniki, zderzak tylny, plastiki,
ceny od 5 zł. Dzierżoniów, tel. 0600/31-98-35
VW GOLF II, 1987 r., 1100 ccm : silnik i inne części do silnika
1300 ccm. Jelenia Góra, ter 0607/52-74-19
VW GOLF II, 1987 r.: belka przednia, zderzaki szerokie, pompa
hamulcowa, serwo. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,
0607/48-86-73
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm, 16 V : skrzynia biegów (5) • 
600 zl, półosie, zawieszenie, klapa, drzwi, nagrzewnica, sta
cyjka i przełącznik świateł, przekładnia kierownicza, wspoma
ganie. Wałbrzych, tel. 0603/53*31-20 
VW GOLF, 1987 r., 1800 ccm, 16V: silnik • 500 zi, rozdzielacz 
wtrysku -130 zł, alternator -140 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-90-66
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, zawieszenie 
przednie i tylne, drzwi, maska, nagrzewnica, ukl. kierowniczy, 
zderzaki, lampy. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
VW GOLF II, 1988 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diese l: silnik, 
oclony, - 1.500 zl. Żary, tel. 068/375-20-96, 0602/44-30-42 
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel, turbo D : silniki, skrzy
nia biegów, zawieszenia, części blacharki, szyby i inne. Le
śna, tel. 075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm : silnik, drzwi, plastikowe elem., 
rozrusznik do 1800, chłodnica, elementy blacharki, lampy, szy
by i inne. Głuchołazy, tel. 0601/19-62-25 
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm, 1600 ccm, 1600 TD ,: silnik, 
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 . : zawieszenie przednie, lampy, amorty
zatory, ćwiartka tylna, kanapa, fotele, ukl. kierowniczy, ukł. ha
mulcowy, nagrzewnica. Lubin, tel. 076/847-31-31 
VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm : drzwi tylne lewe, nagrzewni
ca, kierownica, szyby, zawieszenie, tarcza + docisk sprzęgła, 
deska rozdz., lampy, alternator, szyberdach, półosie, przegu
by, pompa wody. Wrocław, tel. 071/339-11-35 
VW GOLF II, 1990 r .: silnik (1800 ccm, wtrysk), skrzynia bie
gów, drzwi, maska, błotniki przednie i tylne, klapa, nagrzewni
ca, dywany, kanapa, pólka, zderzaki, koła, przekl. kierownicy, 
belka przednia i tylna, kolumny McPhersona, zawieszenie, 
atrapa, chłodnica, rozrusznik inne. Wrocław, tel. 071/357-50-70 
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm, G TI: różne części. Leszno, 
tel. 0601/75-65-57
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm : zawieszenia, szyby, silnik, 
elementy wnętrza, tapicerka. Wrodaw, tel. 0607/82-97-45 
VW GOLF II, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, DOHC 
: silnik, różne części. Żary, tel. 0606/34-99-77

TURBOSPRĘŻARKI 
SPRĘŻARKI POW IETRZA

naprawa - sprzedaż - skup - gwarancja 
wszystkie typy pojazdów 

PPHU "AKARA", Raków 1 k. Wrocławia, gm. Długołęka 
tel./fax 071/314-81-12,0-601 719 768, e-mail: tturbo@poczta.onet.pl

VW GOLF, 1982 r., 100 tys. km, 1300 ccm : silnik, 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., diesel: amortyzatory, układy i inne. Choj
nów, tel. 076/817-26-87, 0600/64-01-22 
VW GOLF I GTI, 1983 r . : silnik w idealnym stanie z gwaran
cją - 700 zł. serwo • 50 zl. skrzynia biegów (5) • 380 zl, chłod
nica - 80 zł, wentylator - 35 zł, belka tylna • 100 zł, przegub - 
40 zł, drzwi prawe bez rdzy -100 zł, szyberdach • 80 zl, zbior
nik paliwa • 70 zł i inne. Świdnica, tel. 074/853-15-04 
VW GOLF 1,1983/85 r., 1600 ccm, benzyna : silnik z małym 
przebiegiem, - 800 zl. Wrocław, tel. 071/336-71 -42 
VW GOLF, 1985 r . : drzwi przednie lewe - 50 zl, głowica hy
drauliczna, uszkodzona • 50 zł. Bolesławiec, tel. 0504/94-77-50 
VW GOLF, 1985 r., 1600 ccm. diesel: dół silnika kpi, - 500 zł. 
Wschowa, tel. 0606/64-50-85
VW GOLF II, 1985/92 r., 1300 ccm, benzyna : nowe klocki 
hamulcowe, świece, używane: głowica, rozrusznik, przekl. kie
rownicza, aparat zapłonowy Bosch, alternator, felgi stalowe - 
2 szt., półosie, zwrotnice, fotele, drzwi • 4 szt., pompa wody. 
Wałbrzych, tel. 074/845-51-43 po godz. 15 
VW GOLF II, 1985/94 r . : skrzynia biegów (5), pasuje do VW 
Polo Classic, Seata Cordoba. Wałbrzych, tel. 074/845-51-43 
po godz. 15
VW GOLF II, 1986 r .: silnik t.3, skrzynia biegów. Kłodzko, tel. 
0606/16-85-80
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm : różne części. Kowary, tel. 
075/718-32-32, 075/761-43-88
VW GOLF II, 1986 r. 3-drzwiowy : drzwi, konsola z zegarami, 
belka z wahaczami, światła, dach, błotniki tylne, hak, klapa, 
błotniki, pompa z serwem, nagrzewnica, itd. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel: maska, lampy, błotni
ki, zawieszenia, drzwi lewe do 2-drzwiowego, klapa tylna, sta
cyjka, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 071/354-36-81, 
0604/36-89-38
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm : silnik w dobrym stanie, chłod
nica, półosie, części zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, 
szyby, pokrywa silnika i bagażnika,, zderzaki, wyposażenie 
wnętrza, skrzynia biegów, lampy, ćwiartki przednie, błotniki 
tylne. Wrocław  ̂tel. 322-26-42 w godz. 9-16 
VW GOLF II, 1986/91 r., 113 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, 
stan b. dobry, - 1.350 zł. Chojnów, tel. 0608/86-87-36 
VW GOLF II, 1986/91 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, 
z kpi. dokumentacją, stan b. dobry, • 1.350 zl. Chojnów, tel. 
0607/83-72-67
VW GOLF II, 1987 r.,1600 ccm, turbo D : elementy blacharki, 
szyby, lampy, zawieszenie przednie, oś tylna, blok silnika, wal, 
tłoki, głowica, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzy
nia biegów, półosie, felgi, zderzaki, zbiornik paliwa, chłodni
ca, ukł. kierowniczy i wydechowy akumulator. Legnica, tel. 
076/852-46-02, 0602/30-32-49 do godz. 23 
VW GOLF II, 1987 r .: drzwi, lampy tylne, zderzak przedni (wą
ski), belka przednia, pompka centralnego zamka. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: maska, lewy błot
nik, drzwi, klapa tylna, reflektory, atrapa, serwo, głowica, wa
hacze, półosie, bak, rozrusznik, alternator, aparat zapłonowy,
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VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm 4-drzwiowy: różne części. 
Wrocław, tel. 329-78-87
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm : różne części. Wrociaw, tel. 
0602/68-90-83
VW GOLF lii, 1993 r. : drzwi tylne prawe, zderzak tylny, 
uszczelki drzwiowe, finka sprzęgła, zamki el., silnik wyciera
czek. Wrodaw, teł. 0501/81-36-18 
VW GOLF III, 1993 r, 1900 ccm, d iesel: wzmocnienie na 2 
wentylatory. Jelenia Góra, tel. 0608/76-26-52 
VW GOLF III, 1993 r., 2800 ccm, V 6 : silnik, skrzynia biegów, 
rozrusznik, konsola, licznik, nagrzewnica, tłumik kpi., kolum
na McPhersona (lewa) z ABS-em, wahacz lewy, zwrotnica pra
wa, drzwi z elektrycznymi podnośnikami, pompa serwa z ABS. 
Lubin, tel. 0605/09-27-46
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, maska, błotniki, zderzaki, pas przedni, 
wzmocnienie czołowe, chłodnica, deska rozdz., komputer, ukl. 
kier., drzwi, inne. Lwówek Śląski, tel. 075/782-57-01 
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., 1900 ccm, TDi, turbo D : wspomaganie, 
zawieszenie tylne, błotniki, zderzak tylny, klapa tylna, plastiki 
wnętrza, rozrusznik, wahacze, półosie, ława silnika. Legnica, 
tel. 0607/16-88-52
VW GOLF III, 1994 r., 1800 ccm : drzwi kpi., skrzynia biegów 
(5), zawieszenie przednie, lusterka, szyby, liczniki, dach, ma
ska, błotniki, półosie, ścianka przednia, błotnik tylny i inne. 
Lubań Śl.. tel. 0603/33-73-96
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm : silnik, szyberdach, licznik, 
linka sprzęgła, wahacz lewy, części tylnej klapy. Oława, tel. 
071/313-66-22
VW GOLF, 1994 r., VR6 : wnętrze auta, silnik na części, elek
tryka, lampy, zawieszenie i inne części. Szczecin, tel. 
0502/33-46-84
VW GOLF III, 1994 r, 36 tys. km, 1600 ccm : silnik oclony, • 
1.000 zł + VAT. Żary, teł. 068/375-20-96, 0602/44-30-42 
VW GOLF, 1995 r., 1400 ccm : silnik, w całości lub na części, 
skrzynia biegów, komputer silnika, półosie, blok silnika, tłoki, 
korbowody, turbina. Leszno, tel. 0501/72-18-07 
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 VARIANT, 1995 r., 2000 ccm : belka silnika • 100 zł, 
drzwi prawe tylne -150 zl, eiektr. podnośniki szyb, kpi. czar
nych foteli, stan idealny - 300 zl, plastiki, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, szyba przednia i inne. Lwówek Śląski, tel. 
0603/62-84-35, 0502/34-66-38 
VW GOLF III, 1995 r. 1.6, 1.9 TDI : drzwi, maska, skrzynia 
biegów (5), głowica, zbiornik paliwa, lampy tylne, zderzak tyl
ny, komputer, chłodnica, amortyzatory tylne i przednie, deska 
rozdzielcza, szyby, drzwi bocznych i inne. Wrocław, tel. 
0503/77-75-23
VW GOLF III, 1995 r .: maska, tylna klapa, kompresor klimaty
zacji, łapa * napinacz, inst. el.. Złotoryja, tel. 076/878-64-36
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VW GOLF III, 1995 r., 52 tys. km, 1400 ccm : silnik oclony, • 
1.000 zl ♦ VAT. Żary, tel. 068/375-20-96. 0602/44-30-42 
VW GOLF III, 1995/96 r . : tapicerka do modelu 5-drzwiowego, 
poduszka pow. pasażera, felgi aluminiowe, elementy plasti
kowe i inne drobne. Bolesławiec, tel. 0608/18-83-69 
VW GOLF III, 1996 r., 1800 ccm, benzyna : silnik. Oława, tel. 
071/313-92-38
VW GOLF III, 1996 r . : maska, błotniki, wzmocnienie zderza
ka, zderzak, kierunkowskazy, spoilery zderzaka, klapa tylna. 
Wrocław, tel. 0601/73-97-72
VW GOLF III, 1997 r . : kompresor klimatyzacji, pompa wspo
magania, klapa tylna, maska, poduszka pow. kierowcy i inne. 
Złotoryja, tel. 076/878-64-36
VW GOLF IV, 1998 r .: ćwiartka lewa, konsola, poduszki pow., 
sensory, pasy, licznik, fotele, plastiki, lampy, chłodnice, szy
by, nagrzewnica, ABS, filtry, nadkola, plastiki, zderzak, zawie
szenie przednie, kolumna, wózek, półosie, osprzęt silnika i 
inne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
VW GOLF IV, 1998 r . : lampy przednie • 80 zl/szt. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
O  VW  G O LF  IV, 1998/00 r. 1400,1600,1900 TDi, 3- 

. i 5-drzwiowy, kombi: zderzaki, maska, błotniki 
przednie i tylne, osprzęty silnika, skrzynie bie
gów, zawieszenia, drzwi, klapa, oś, dach, po
dłużnice, półosie, głowice, skórzana jasna ta
picerka i materiałowa, poduszki pow., sensory, 
ABS, serwo, kolektory i wiele innych. Procho
wice, tel. 0606/64-09-98 84016151

VW GOLF, 1999 r„ 1400 ccm : błotniki, lampy, zderzaki, kon
sole, szyby, klapy tylne, zawieaszenia, osprzęt silnika, głowi
ce, skrzynia biegów, chłodnice, ukł. wydechowy, koła 15' i inne. 
Lubin, tel. 0603/04-19-15
VW GOLF IV, 1999 r. : zderzak, maska, błotniki, wzmocnie
nie, chłodnice, intercooler, lampy, atrapa oraz pompa klimaty
zacji. Lubin, tel. 0603/64-64-14 
VW GOLF IV, 1999 r„ 1900 ccm, TD i: silnik, skrzynia biegów 
(5), zawieszenia, maski, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, ele
menty blacharki, tapicerka. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
VW GOLF IV, 1999 r . : klapa tylna z szybą - 230 zł. Lubin, tel. 
076/844-72-81 po godz. 15
VW GOLF IV, 1999 r.: klapa tylna z szybą, zawieszenie przed
nie, półosie i inne. Oleśnica, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDI: pompa wtryskowa, tur
bina (90 KM), maska, zderzaki i inne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
VW GOLF KOMBI, 2000 r . : klapa tylna kompletna. Milicz, tel. 
071/384-00-62, 0605/41-56-68 
VW GOLF IV, 2001 r . : McPherson • 150 zł, pompy paliwa • 
140 zl, katalizatory - 400 zl, półosie z przegubami - 350 zł, 
zapalniczki -10  zl, sonda Lambda • 70 zł, oryginalne. Wro
cław, teł. 0601/18-42-90
VW GOLF GTI II, 16V : silnik i inne części. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
VW GOLF II : alternator, rozrusznik. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13 \
VW GOLF, JETTA, 1600 ccm, 1.800 : silniki, skrzynie biegów 
(5) i (4), aparaty zapłonowe, alternatory, półosie, wahacze, 
przekładnia kierownicza, wspomaganie, komputer Bosch 0280 
000 701, Bosch 0280 000 711. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
VW GOLF, JETTA : zderzak tylny, hak, amortyzatory, tarcze, 
bębny hamulcowe, drzwi przednie prawe, lusterka, części za
wieszenia przedniego, lewarek biegów, szyberdach, klocki ha
mulcowe. Wrocław, tel. 071/345-68-78, 0502/51-50-31

ki, Wnętrze czarne, spoiler na klapę, lampy, chłodnica, zawie
szenia i inne. Chojnów, tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
VW JETTA, 1987 r. : drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW JETTA, 1987 r., 1300 ccm : silnik, jna chodzie', - 350 zł. 
Sobótka, tel. 071/391-04-80
VW LT, 1983 r., 2400 ccm, diesel: różne części silnika. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
VW LT, 1987 r., 142 tys. km, 2400 ccm, diesel; silnik ociony, • 
3.000 zl. Żary, tel. 068/375-20-96, 0602/44-30-42 
VW LT, 1998 r .: wal pędny, długi. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
VW LT 28 : nagrzewnica, resory, wentylator. Lubomierz, tel. 
0607/40-19-60
VW LT 28, 2400 ccm, diesel : silnik, kompletna dokumenta
cja, most tylny, głowica, blok silnika, zawieszenia. Nowa Sól, 
tel. 0607/61-15-77, 0601/77-31-34

RZECZOZNAWCA
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tel. 071/321-42-67

VW LT 28 : pompa wtryskowa, przekl. kierownicy, miska ole
jowa, zaciski hamulcowe i inne. Wrocław, tel. 0600/62-75-31 
VW LT 28,1980 r. 2000 ccm, 2400 ccm diesel, 2700 ccm die
sel: skrzynia biegów, elementy silników, części mechaniczne 
i blacharskie z demontażu. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 
0603/93-52-50
VW LT 28t 1980 r., 2000 ccm, benzyna : głowica kpi., atrapa, 
reflektory, zwrotnice, dach plastikowy, gażnik, pasy, kolekto
ry, skrzynia biegów, felgi, wał korbowy, tłoki, korbowody, pom
pa oleju I inne części. Wrocław, tel. 071/349-43-07, 
0503/94-24-88
VW LT 28,1992 r., 2400 ccm, diesel, turbo D : chłodnica, roz
rusznik -100 zł - 250 zł. Wysoka, tel. 0605/93-05-59 
VW LT 28,1998 r . : ściana grodziowa oryg. z rozsuwaną szy
bą. • 600 zł. Żary, teł. 068/375-98-52, 0608/03-50-24 
VW LT 28, 35 : różne części, mosty, zawieszenia, silnik Per- 
kins. Chorzów, tel. 0607/25-21-53 
VW LT 28,35, 1975/95 r.. 2400 ccm, diesel I turbo D : różne 
części. Wrocław, tel. 0606/20-00-14 
VW LT 28, 45 : silniki, skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, 
ukł. kierowniczy, wały pędne i inne. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
VW LT 28, LT 35, 2400 ccm, d iesel: głowica kpi. z wałkiem. 
Wrociaw, tel. 0600/62-75-31
O  VW LT 28-55,1992 r., 120 tys. km, 2400 ccm, 

turbo D : silnik, stan b. dobry, most tylny na bliź
niaczych kołach, skrzynia biegów i inne części. 
Wrocław, tel. 0602/47-44-67 81011501

VW LT 31,1990 r., 2400 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów 
(5) i (4), zawieszenie, chłodnica, nagrzewnica, drzwi. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
VW LT 35 TDI, 2500 ccm : most tylny kpi. Góra, tel. 
0501/70-04-54
VW LT 35 BUS, 1997 r. średni: drzwi tylne. Oleśnica, tel. 
071/398-33-51, 071/314-38-54 
VW LT 35, MERCEDES SPRINTER : poduszki pneumatycz
ne, - 1.690 zł. Wrocław, teł. 071/342-20-21, 0601/77-52-24
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VW GOLF, JETTA II: linka sprzęgła, hamulca, nowa, orygi
nalna, • 35 zl. Wrocław, tel. 324-63-55 
VW GOLF, JETTA, 1986 r .: linka sprzęgła, nowa, oryg., prod. 
niemieckiej, • 35 zl. Wrocław, tel. 071/324-63-55 
VW GOLF, SCIROCCO, JETTA, 1984 r.: linka sprzęgła, nowa, 
oryg., prod. niemieckiej, • 35 zl. Wrocław, tel. 071/324-63-55 
VW GOLF, VENTO, 1995 r .: siedzenia w kolorze czarnym skó
ropodobna tapicerka, stan b. dobry, konsola, kierownica dre- 
waniana. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
VW JETTA: skrzynia biegów (5) • 300 zł, drzwi przednie kie
rowcy -120 zł, rozrusznik - 60 zł. Nasławice, gm. Sobótka, tel. 
071/346-10-85
VW JETTA, 1982 r . : reflekotry przednie (prostokątne). Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW JETTA, 1983 r. 3-drzwiowy: drzwi lewe i prawe kpi. (stan 
idealny), maska przednia i tylna, lampa przednia prawa z kie
runkowskazem, lampy tylne, wahacze przednie, szyby tylne 
boczne oraz szyba tylna. Paczków, tel. 0607/70-02-96 
VW JETTA II. 1985/92 r., 1300 ccm, benzyna : nowe klocki 
hamulcowe, świece, używane: głowica, rozrusznik, przekl. kie
rownicza, aparat zapłonowy Bosch, alternator, felgi stalowe - 
2 szt., półosie, zwrotnice, fotele, drzwi • 4 szt., pompa wody. 
Wałbrzych, tel. 074/845-51-43 po godz. 15 
VW JETTA II, 1985/94 r . : skrzynia biegów (5), pasuje do VW 
Polo Classic, Seata Cordoba. Wałbrzych, tel. 074/845-51-43 
po godz. 15
VW JETTA II GTI, 1986/90 r., 1800 ccm, wtrysk : silnik kpi., 
skrzynia biegów (5), półosie, wzmocnienie, drzwi, grill, roz
rusznik, alternator, licznik z obrotomierzem, wszystkie plasti-

VW LT 40,60 tys. km, 2400 ccm, turbo D : silnik po remoncie, 
tarcze, dyferencjal tylnego mostu, piasty tylne, wal krótki i długi, 
zawieszenie przednie po regeneracji, resory, pompa hamul
cowa i inne. Januszkowice, tel. 071/315-43-69 
VW LUPO: konsola. Zgorzelec, tel. 075/775-19-77 po godz. 20 
VW PASSAT : drzwi, lampy, błotniki, zawieszenie, chłodnicę, 
elementy wnętrza, skrzynię biegów, półosie. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78, 0606/78-56-39 
VW PASSAT, 1800 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów, au
tomatic, półosie, zawieszenie przednie, drzwi, zderzaki, szy
by. Lubomierz, tel. 0607/40-19-60 
VW PASSAT, 1400 ccm, diesel : skrzynia biegów, półosie. 
Nowa Ruda, tel. 0609/39-51-67
VW PASSAT: el. otw. szyberdach, wahacz prawy. Wałbrzych, 
tel. 074/849-16-67, 074/666-50-17, 0608/26-69-27 
VW PASSAT : zawieszenie tylne, kompletne z amortyzatora
mi. Wrocław, tel. 071/336-70-66 wewn. 187 
VW PASSAT KOMBI B5, B6, 1900 ccm, TDI : różne części 
mechaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
VW PASSAT: katalizator, lampy, błotnik tylny, zderzaki, drzwi, 
siedzenia, pompy, zbiorniki paliwa i inne. Wrodaw, tel. 
0601/72-56-81
VW PASSAT: serwo. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW PASSAT, 1600 ccm, benzyna : silnik w dobrym stanie, 
skrzynia biegów (5), półosie, chłodnica, części zawieszenia 
przedniego i tylnego, szyby, pokrywa silnika i bagażnika, wy
posażenie wnętrza, lampy, drzwi, zderzaki, wzmocnienie 
przednie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz. 9-16

HAMULCE od A do Z
(klocki, szczęki, tarcze, bębny, akcesoria...)

AMORTYZATORY KAYABA
HURT - DETAL - MONTAŻ 
ATRAKCYJNE RABATY!

W rocław , ul. P o w sta ń có w  Śl. 210  
„B E R T M A N ” (Zespól Szkół Energetycznych) 

tel. 071/ 338-46-28,361-70-61 do 62 wew. 27
tel. kom. 0-605 948 947 OP984792
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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

PRZECZYTAJ!

NIE BĄDŹ OKRADZIONY 
Z WŁASNEJ WINY

Wjeżdżając na teren giełdy pamiętaj aby:

pozamykać dokładnie samochód, uruchomić istniejące zabezpieczenia oraz sprawdzić 
prawidłowość ich działania,
nie zostawiać w samochodzie, na widocznym miejscu, dokumentów ani innych warto
ściowych przedmiotów (radiodtwarzacz, torebka, ubranie), 
pieniądze i dokumenty trzymać w wewnętrznej kieszeni ubrania, • 
dokonując zakupów nie ujawniać ile posiadasz pieniędzy,
dysponując większą kwotąpieniędzy, przechowywać jąpodzieionąw kilku kieszeniach,
nie kupować przedmiotów po okazyjnie niskiej cenie,
nie uczestniczyć w grach organizowanych na terenie giełdy,
w miejscach zatłoczonych zwracać szczególną uwagę na to, co dzieje się wokół, może
to być tzw. "sztuczny tłok”, wywołany przez przestępców,
o zauważonym przestępstwie powiadomić natychmiast POLICJĘ! Pod nr tel. 997, lub 
tel. kom. 112 albo osobiście w punkcie POLICJI na terenie giełdy, 
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

NAPRAWA SAMOCHODOM
AMERYKAŃSKICH - EUROPEJSKICH - JAPOŃSKICH

Remonty kapitalne silników benzynowych i Diesla (gwarancja), naprawy głowic silnikowych
Lubin, ul. Budżiszyńska 10, tel. kom. 0-601 42 28 18, tel. 076/Ś41-21-56 

tel. do warsztatu 0-602 53 50 32, 0-607 20 93 83v ;• UrUUOooo

VW PASSAT VR6 : sprężarka klimatyzacji, cewka 6-bleguno- 
wa i inne części silnika. Zielona Góra, tel. 0607/20-07-07 
VW PASSAT, 1976/80 r., 1500 ccm, diesel: elementy blachar
ki, szyby, lampy, kierunkowskazy, zbiornik paliwa, zderzaki, 
hak, chłodnica, fotele, blok silnika, wał, tłoki z korbowodami, 
głowica, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia 
biegów (5), półosie, felgi, ukł. kierowniczy i hamul. Legnica, 
tel. 076/852-46-02, 0602/30-32-49 do godz. 23 
VW PASSAT KOMBI, 1980 r. : lampy tylne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT KOMBI. SEDAN. 1981/87 r., 1600 ccm, benzyna 
: różne części z demontażu, drzwi, klapy, błotniki, elementy 
zawieszenia, skrzynia biegów (5), tapicerki i inne. Gęsice, tel. 
071/302-73-17, 0605/15-15-27 
VW PASSAT, 1981/87 r . : elementy tapicerki, kpi. szyb, zbior
nik paliwa, belka tylna, grill, części blacharskie i inne. Wał
brzych, tel. 074/664-23-27
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r., diesel, benzyna: maska, pas 
przedni, błotniki, lampy, halogeny, hak, atrapa, zderzaki, chłod
nica, rozrusznik, alternator, sprzęgło, skrzynia biegów (4) i (5), 
drzwi, zawieszenia, przekł. kierownicy, szyba przednia, relin
gi, fotele, tapicerka welurowa, szyberdach, zegar, podsufit
ka, tłumik; lusterka, klapa tylna i inne. Wrocław, tel. 
071/355-51-86, 0601/92-97-24 
YW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, diesel: pompa vacum, pom
pa wtryskowa, tarcza + docisk sprzęgła, pompa oleju, wałek 
rozrządu, korbowody, turbosprężarka, relingi, skrzynia biegów
(5) i inne części z demontażu. Wrocław, tel. 071/349-43-07, 
0503/94-24-88
YW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm.: rozrusznik, alternator, miska 
olejowa. Złotoryja, tel. 076/678-37-54, 0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1982/87 r., 1600 ccm, diesel: elementy blachar
ki, szyby, lampy, blok silnika, wał, tłoki, głowica, pompa wtry
skowa, rozrusznik, alternator, pompa wody, skrzynia biegów, 
półosie, kolumny McPhersona, pas przedni, klamki, zamki, ukł. 
kierowniczy i wydechowy, akumulator, stacyjka. Legnica, tel. 
076/852-46-02, 0602/30-32-49 do godz. 23 
VW PASSAT, 1983/93 r. 1.9 TD, VR6, 1.8, 1.6, 2.0: maska, 
błotniki, lampy, grill, belki, poduszki pow., „łapy1, półosie, zwrot
nice, relingi, części silnika, felgi aluminiowe i stalowe, drzwi, 
zawieszenia, wspomaganie, podnośniki elektryczne, lustarka, 
wahacze, halogeny. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT, 1983/93 r. 1.9 TD, VR6,1.8, 1.6, 2.0: nadkola, 
skrzynia b., oś tylna, zaciski, klamki, sprężyny, wahacze, pom
pa paliwa. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel: różne części. 
Karpacz, tel. 0609/63-96-19
VW PASSAT, 1985 r . : różne części z demontażu. Jawor, tel. 
0607/55-42-83
VW PASSAT, 1986 r . : silniki (1.6 D, 1.8 E), skrzynia biegów
(5) i (4), blok silnika (1.6 D i 1.8 E) i inne części (oclone). 
Wrocław, tel. 071/355-51-86, 0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1986 r . : ćwiartka prawa i lewa -170 zł/szt. Jele
nia Góra, tel. 0603/25-05-64
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : silnik z 
osprzętem na części, oś tylna, dach, serwo, pompa, ukł. kie
rowniczy, silniczki, zbiorniki i inne. Kotowice, tel. 
071/310-75-84
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1800 ccm, benzyna : błotniki • 
60 zł/szt., drzwi przednie • 100 zł/szt., drzwi tylne • 80 zł/szt., 
wahacze • 30 zl/szt., lawa pod silnik - 60 zł, oś tylna - 60 zł, 
zbiornik paliwa • 50 zl, silnik - 220 zł, skrzynia biegów (5) • 
320 zł, szyby i inne. Sobótka, tel. 071/316-34-02, 
0604/96-02-73
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., benzyna : silnik (1.8 E, 1.8i), 
skrzynia biegów, maska, drzwi, lampy, zderzaki, bak, rozrusz
nik, alternator, stacyjka, serwo, półosie, fotele, plastiki bagaż
nika, lusterka i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: rozrusznik -180 zł, 
alternator -120 zł, tapicerka kpi. -120 zl, ukl. kierowniczy bez 
wspomagania • 120 zł. serwo - 50 zł, silnik wycieraczek, szy
by. Leszno, tel. 0503/83-79-39 
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5) - 
380 zł, fotele przednie, 2 szt. z zagłówkami - 40 zl/szt. Lubin, 
teł. 076/749-42-81
YW PASSAT, 1988/00 r. 1.4, 1.6, 1.8. 2 .0,1.90, TD: pompa 
wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem 
(model B 5), głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, części 
silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW PASSAT, 1988/92 r. : różne częścL Legnica, tel. 
0603/16-12-11
VW PASSAT, 1988/92 r., 1900 ccm, turbo D : sanki pod motor, 
belka przednia mod silnik, wahacze, skrzynia biegów. Lubin, 
teł. 0601709-38-88
VW PASSAT, 1988/93 r., 1900 ccm, diesel: błotniki tylne do 
kombi, szyby, zbiorniczki spryskiwaczy, wycieraczki, kołpaki, 
oryginalna linka gazu, pływak, instalacja, silnik, klocki, hamul
ce, lusterka. Legnica, Ml. 0607/17-66-93 
VW PASSAT KOMBI, 1988/93 r., 1600 ccm. turbo D : maska, 
zderzaki, lampy, grill, chłodnica, klapa tylna, szyba przednia, 
osprzęt silnika. Wrocław, tel. 0502/93-47-65 
VW PASSAT KOMBI, 1988/93 r., 1600 ccm, turbo D : maska, 
zderzaki, lampa, chłodnice, grill, wzmocnienie, skrzynia bie
gów (5), felgi aluminiowe 14* z oponami. Wrocław, tel. 
0600/16-89-64
VW PASSAT, 1988/93 r .: zderzak, wzmocnienie czołowe, atra
pa, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, progi. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
VW PASSAT, 1988/96 r., 1900 ccm, TD11800,1800 ccm 16V: 
skrzynia biegów (5), drzwi do kombi, zawieszenie do VR6, błot
niki tylne, klimatyzacja, koła, welurowa tapicerka, szyby, dach, 
głowica. Lubań, tel. 0603/60-36-74 
YW PASSAT, 1988/97 r . : elem. blacharki, cięte, części me
chaniczne do VR6, 1800 ccm, 2000 ccm, 1900 ccm D, TD, 
lampy, zegary, plastiki, RO, filtry, lusterka, skrzynie biegów, 
poduszki pow., kola, tłumiki, szyby, klapy i inne. Oleśnica, tel. 
0602/15-35-30
VW PASSAT, 1989/93 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0603/16-12-11
VW PASSAT, 1990 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna: silnik 
+ skrzynia biegów, pełna dokumentacja, zawieszenie przed
nie kompletne, - 1.500 zi. Nysa, teł. 077/433-15-71, 
0606/27-41-43
YW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, osprzęt 
silnika, tapicerka, drzwi tylne lewe i przednie prawe, lampy 
tylne, części zawieszenia i inne. Oleśnica, tel. 0604/28-12-13 
VW PASSAT, 1990 r., 1600 ccm. diesel: głowica 1.6 D. 1.9 D. 
Opole, tel. 0601/45-19-82

VW PASSAT, 1990 r . : drzwi tylne lewe, halogen lewy, kierun
kowskazy, reflektor przedni, ścianka tylna, wzmocnienie bocz
ne, listwy drzwi I błotników, drążek kierownicy, inne. Wrocław, 
tel. 784-59-16
VW PASSAT, 1990 r . : kierunkowskaz lewy - 25 zl I Inne czę
ści. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1991 r . : błotnik tylny prawy, ścianka do sedana, 
podłużnice przednie, konsola. Lubin, tel. 0601/27-11-31 
YW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna: różne części. Jele
nia Góra, tel. 0608/76-26-52
YW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1900 ccm, diesel: elementy za
wieszeń, dach, tapicerka, fotele, inne części. Wrocław, tel. 
071/364-47-45
YW PASSAT, 1991 r., 1900 ccm, diesel: reflektor lewy, błotnik

prawy, przekł. kierownicy, chłodnica, drzwi, belka przednia, 
fotele, nagrzewnicą i inne. Wrocław, tel. 0607/33-04-44 
YW PASSAT, 1991 r. 2.8,2.0: drzwi, dach, deska rozdzielcza, 
błotnik, lampy, zawieszenie tylne, skrzynia biegów (5), głowi
ca, zawieszenie przednie i tylne, półosie, komputer, szyby, 
belka silnika, alternator, lusterka, koła, ukł. wydechowy, chłod
nica i inne. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
VW PASSAT, 1991/96 r. : silnik VR6, tył nadwozia - 200 zł, 
lampy tylnej klapy, chłodnice, wentylatory, nadkola. Wrodaw, 
tel. 071/364-21-96, 0501/04-98-57 
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 . : mostki, drzwi, skrzynia biegów, zawie
szenia, tapicerka do kombi i sedana, silnik 2.0E, szyby, lam
py. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r. : tylne sprężyny, 2 szt. w kom
plecie - 50 zl/kpł. Brzeg, tel. 077/412-91-21 
YW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm : skrzynia biegów (5) 
- 380 zł, McPhersony przednie • 190 zł/kompl., kdyska pod 
silnik z wahaczami i stabilizatorem • 160 zł, belka tylna • 90 zl. 
Legnica, tel. 0503/85-74-89
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm, benzyna: belka tylna, waha
cze, stabilizator, pdoś krótka, pompa wspomagania, rozrusz
nik, komputer, tłumiki. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm : silnik, zawieszenia, 
McPhersony, chłodnica, drzwi, lusterka, tapicerki, szyby, roz
ruszniki, częśd mechaniczne i blacharskie, lampy, klapa tyl
na, zderzaki, podsufitka i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1600 ccm: kpi. drzwi ,  100 zł/szt., 
lampy tylne - 50 zl/szt., nagrzewnica -100 zl, sanie silnika - 
100 zł, wahacze - 50 Zł/szt., stabilizator • 50 zl, plastiki, ko
lumna kierownicy, pompa wspomagania i inne. Lwówek Ślą
ski, tel. 0603/62-84-35, 0502/34-66-38 
YW PASSAT, 1992 r., 1800 ćcm : 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, td. 
074/851-95-23, 074/851-91-08 
VW PASSAT, 1992 r., 2000 ccm, benzyna : kpł. układ wyde
chowy, -150 zl. Wrocław, tel. 0606/62-42-90 
YW PASSAT, 1992 r . : drzwi, grilł, chłodnica do 1.9 TD, zawie
szenia, dach, ćwiartki, tapicerka welurowa, skrzynia biegów i 
Inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
VW PASSAT, 1993 r., 1600 ccm, turbo D : głowica kpi. z turbo
sprężarką, • 600 zł. Wrodaw, td. 0605/93-06-69 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 2000 ccm : dach, silnik, przed
nia podłużnica, deska rozdzielcza, drzwi tylne. Lubin, teł. 
0604/55-07-02
VW PASSAT, 1994 r . : pompa wspomagania, bębny hamulco
we, linka hamulca ręcznego. Jawor, tel. 076/870-37-13 
VW PASSAT, 1994 r., 2800 ccm: skrzynia -biegów (5), - 400 zł. 
Nowa Sól, td. 0609/27-11-65
VW PASSAT, 1994 r., 2000 ccm : silnik, klimatyzacja, podusz
ka pow., tapicerka, chłodnica, zawieszenia, drzwi, lusterka, 
dach do modelu kombi, plastikowe elem. i inne. Wrodaw, tel. 
0605/11-26-18
YW PASSAT, 1994 r. 1.9 TDI, VR6, 2.0 E: skrzynia biegów 
(VR6), drzwi, poduszki pow., podnośniki elektryczne, felgi, 
lampy, błotniki, halogeny, .łapy", wspomaganie, nadkola, czę-. 
ści silnika, przepływomierz, zadski, oś tylna, lusterka, bdld, 
centralny zamek, felgi aluminiow sprężyny, wahacze, pompa 
paliwa. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT, 1994/96 r., 1900 ccm, TDi: filtr powietrza, łapy, 
poduszki i osprzęt silnika. Bolesławiec, tel. 0608/18-83-69 
VW PASSAT, 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, prawe i 
lewe, zderzak tylny, silnik 2.0E, zawieszenie przednie i tylne. 
Wrodaw, tel. 0602/804)1-02
VW PASSAT, 1995 r .: zderzak tylny (kombi, sedan). Legnica, 
tel. 0503/98-00-25
YW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm 2000 ccm: podłużni
ce, drzwi, ćwiartki tylne, częśd zawieszenia, chłodnica, skrzy
nia biegów, osprzęt silnika, półosie, zbiorniczki, ABS, lampy. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
YW PASSAT, 1995 r„ 1900 ccm, TD i: różne części blachar
skie i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61

VW PASSAT, 1995 r. : licznik elektroniczny. Wrodaw, tel. 
0606/62-65-10
VW PASSAT KOMBI, 1995 r . : skrzynia biegów, drzwi prawe. 
Wrocław, telT0601 /79-08-31
VW PASSAT B5,1995/99 r . : wahacze przednie, łączniki sta
bilizatora, tarcze i klocki hamulcowe, końcówki i drążki kier., 
amortyzatory. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-89-69 
VW PASSAT, 1996 r., 1900 ccm, turbo D : skrzynia biegów 151, 
oś tylna, belka pod silnik, zaciski ham. Lubomierz, tel. 
0607/40-19-60
VW PASSAT, 1997 r., 1900 ccm, TDI: poduszki silnika • 90 zł, 
turbina • 400 zł, siatka bagażnika 250 zl, piasta koła przed
niego, przewody wspomagania, przewód klimatyzacji od chłod
nicy, lusterka. Oława, tel. 071/313-66-22 
VW PASSAT B5,1997/00 r . : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0501/62-45-45
YW PASSAT KOMBI, 1998 r. : klapa tylna, hak. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
VW PASSAT B5,1998 r., 2500 ccm, TDi: skrzynia biegów (5), 
półosie, cześd do silnika, turbina, plastiki na silnik, zawie
szenia, drzwi, klapy tylne, komputery, lampy I inne. Lubin, tel. 
0605/13-32-44
VW PASSAT B5, 1998 r., 1900 ccm, TDI 110 KM: turbosprę
żarka, nowa, możliwość dostarczenia. Wrocław, tel. 
0601/49-32-89
VW PASSAT, 1999 r. : różne części. Gryfów Śl., tel. 
0601/48-48-37
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r .: tył nadwozia, szyba tylna do 
sedana, piasta lewa tylna, czujniki ABS-u. Lubin, tel. 
0609/41-30-38
VW PASSAT B5, 1999 r, 1900 ccm, TDi : zawieszenia, ukł. 
kierowniczy, chłodnice, wzmocnienie czołowe, lampy, interco- 
oler, turbina, skrzynia biegów, drzwi,, zderzaki, konsole, ele
menty tapicerki, ABS, klapa tylna, komputery i inne. Lubin, 
tel. 0605/13-32-44
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TD i: skrzynia biegów (5), 
pod. powietrzne, klimatyzacja, deska rozdz., fotele, tapicer

ka, błotniki przednie, pokrywa silnika, układ wydechowy. Lu
bin. tel. 0609/41-29-35
YW PASSAT, 1999 r . : maska, błotniki, lampy, wzmocnienie, 
chłodnice, atrapa, lusterka, klapa tylna, nadkola, płyty pod sil
nik, kolumny McPhersona, klimatronic. Lubin, tel. 
0603/64-64-14
VW PASSAT, 1999 r . : zawieszenie przednie kpi., klapa tylna 
(kombi). Oleśnica, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
VW PASSAT B5.1999 r.. 1800 ccm, benzyna : silnik *  skrzy
nia biegów. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
VW PASSAT, 1999 r .: klapa tylna -130 zł, zderzak tylny • 100 
zł. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TD I: turbina, pompa wody, 
pompa olejowa, kolektor ssący, koło pasowe, kółko napina- 
cza, skrzynia biegów. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
YW PASSAT B5, 1999 r. : poduszka pow., kierowcy, taśma, 
kompresor klimatyzacji, wentylator, chłodnica. Złotoryja, tel. 
076/878-64-36
VW PASSAT, 2000 r . : zawieszenia, lampy, zderzaki, półosie, 
tylna klapa, skrzynia biegów do 1.9 TDi, osprzęt silników 1.6 
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 •
YW PASSAT, GOLF CARAVELLE : poduszki pow. (kierowcy, 
boczne ł pasażera), sensory, taśmy, deski, pirotechniczne 
pasy, możliwość montażu. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
VW PASSAT, SANTANA, GOLF II, 1986 r., 120 tys. km, 1600 
ccm, turbo D : silnik kpi. dokumentacja celna, skrzynia bie
gów (5), półosie, rozrusznik, chłodnica, reflektory, z haloge
nami, grill szeroki, lampy tylne, ukł. kierowniczy, amortyzato
ry przednie i tylne, szyby, drzwi, linki i inne. Chojnów, tel. 
076/817-21-15, 0606/47-11-90 
VW PASSAT, VENTO : różne części. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
VW POLO. 1300 ccm, diesel: silnik, • 2.000 zł. Głogów, tel. 
076/831-71-14
YW POLO, 1100 ccm : silnik. Kłodzko, tel. 0607/11-88-18 
VW POLO : McPherson przedni, 4 sportowe sprężyny. Marci
szów, tel. 075/711-01-73, 0607/50-90-45 
VW POLO : silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15, 0601/79-30-54
VW POLO, 1300 ccm, diesel: półosie, zawieszenie, stacyjka, 
tłumiki, nagrzewnica. Wałbrzych, td. 0603/53-31-20 
VW POLO : szyba przednia. Wiązów, tel. 071/393-10-05 
VW POLO I, II, 1979/89 r., 1300 ccm : tarcza 1 dodsk sprzę
gła, zbiornik paliwa, części zawieszenia przedniego  ̂atrapa 
przednia na prostokątne reflektory, reflektory prostokątne I 
inne. Strzegom, tel. 074/855-06-56 
VW POLO I. II, 1979/89 r.,-1300 ccm : felgi aluminiowe kpi. 6J 
x 13FHA, 5-ramienne, po piaskowaniu i malowaniu - 500 zł, ‘ 
fotele typu sportowego, nowe, siedzenia tyłne, tapicerka bocz
na, sportowa kierownica -120 zł, głowica z zaworami hydrau
licznymi • 250 zl. Strzegom, tel. 074/855-06-56 
VW POLO, 1982 r., 1300 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów, zapasowa głowica, - 700 z ł . ., tel. 068/351-31-25 
VW POLO GT, 1982/94 r., 1300 ccm : różne części z demon
tażu. Gdostowice, woj. wrodawskie, tel. 0608/86-27-66 
VW POLO, 1985 r. : maska przednia, klapa tylna. Wrodaw, 
tel. 0501/81-36-18
VW POLO, 1985 r. : skrzynia biegów (4). Sobótka, tel. 
071/391-04-80
VW POLO, 1985 r., 1100 ccm : silnik na części ♦ skrzynia 
biegów, - 200 zł. Trzebnica, tel. 071/387-24-20,090/27-80-51 
YW POLO COUPE, 1988 r., 1300 ccm, benzyna : drzwi- 50 
zł/szt., błotniki przednie - 40 zł/szt., nadwozie na częśd, lam
py tylne • 20 zł/szt., lusterko lewe, tłumiki, oś tylna, linki, kon
sola, licznik, wahacze, rozrusznik, pdosie, półka tylna (sza
ra), inne: Byczyna, tel. 077/413-44-57 
.VW POLO, 1988 r., 1000 ccm: silnik w dobrym stanie, chłod
nica, półosie, częśd zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, 
szyby, pokrywa silnika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie 
wnętrza, lampy, wzmocnienie przednie. Wrocław, tel. 
322-26-42 w godz. 9-16
VW POLO, 1991 r. : przednie kratki (grill). Wrodaw, teL
071/318-51-12, 0604/83-92-53
YW POLO FOX, 1993 r., 1043 ccm : skrzynia biegów, szyby,

drzwi, komputer, lampy, zderzak, półosie, przeguby, felgi + opo
ny, błotnik przedni prawy, lusterko lewe, oś tylna, wahacze i 
inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
YW POLO CLASSIC, 1994 r . : części mechaniczne. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
VW POLO COUPE, 1994 r., 1300 ccm : skrzynia biegów (5) 
na części, - 200 zł. Wrocław, tel. 0606/64-65-76 
VW POLO, 1995 r .: owiewki na przednie drzwi, drążki kierow
nicze z końcówkami, pająk wentylatora, osłona lewarka zmia
ny biegów. Oława, teł. 071/313-66-22 
VW POLO, 1995 r . : nakładka na zderzak, • 70 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55 
YW POLO, 1995/99 r. 3-drzwiowy : szyby, zderzaki, maski, 
błotniki, drzwi, skrzynia biegów, elementy zawieszenia i silni
ka, głowica, fotele, plastiki, dach ze słupkami, ćwiartki, progi, 
półosie, alternator, rozrusznik i inne. Warszawa, tel. 
0602/60-66-24
VW POLO, 1996 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna : silnik z 
osprzętem, stan b. dobry, sprowadzony z Francji, oclony, kom
pletna dokumentacja. Wrocław, tel. 0600/11-09-93 
VW POLO II, 1996 r . : nakładka na zderzak przedni, • 100 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
YW POLO, 2000 r. : klapa tylna kompletna. Milicz, tel. 
071/384-00-62, 0605/41-56-68 
VW POLO, DERBY od 1976 r.: linka hamulca, nowa, oryg., 
prod. niemieckiej, - 35 zł. Wrocław, tel. 324-63-55 
VW SCIROCCO II, 1986 r . : częśd blacharskie, spoilery, róż
ne częśd. Jelenia Góra, tel. 0608/3246-20 
VW SCIROCCO, GOLF, JETTA : zawieszenie tylne i przed
nie. Ozimek, tel. 077/443-63-18 
VW SHARAN : częśd blacharskie i mechaniczne, duży wy
bór. Drezdenko, tel. 095/762-01-06, 0602/18-44-78 
VW SHARAN : różne częśd blacharskie i mechaniczne. Jele
nia Góra, tel. 0604/47-41 -88
VW SHARAN : lampy, konsola, pas przedni, nagrzewnica, 
drzwi, klamki, atrapa, szyby, plastiki, skrzynia biegów, półosie, 
zawieszenie, ABS, uszczelka, tłumik, błotniki tylne, rozrusz
nik, liczniki, dach i inne, tanio. Lubin, tel. 0601/50-25-79 
YW SHARAN: roleta bagażnika. Trzebnica, tel'. 071/312-32-91 
VW SHARAN : kompresor klimatyzacji. Złotoryja, tel. 
076/878-22-64
YW SHARAN, 1998 r., 2000 ccm : skrzynia biegów (5), pół
osie, wahacze, teleskopy, zawieszenie tylne, ABS, uszczelki, 
pas przedni, serwo, licznik, tłumiki, filtr powietrza, osprzęt sil
nika, błotnik tylny prawy, światła przód, rozrusznik, plastiki. 
Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
VW SHARAN, 1999 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, półosie, 
wahacze, zawieszenie tylne, błotnik tylny prawy, osprzęt silni
ka, wzmocnienie czołowe, zderzak tylny, uszczelki, ABS, lam
py przednie, serwo, teleskopy, licznik, rozrusznik, tłumiki, filtr 
powietrza. Ostrów Wlkp., lei. 0502/08-55-04 
VW TRANSPORTER, 1600 ccm, Boxer : skrzynia biegów, * 
500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
VW TRANSPORTER T2 : karoseria. Kłodzko, tel. 
0607/11-88-18
YW TRANSPORTER T5 MULTIVAN : lampy, chłodnice, obla
chowanie, zawieszenia, szyby i inne części z demontażu. Lu
bin, tel. 0601/58-52-73
YW TRANSPORTER T4,2400 ccm : skrzynia biegów (5). Ło
zina, gm. Długołęka, tel. 071/315-49-32, 0608/83-19-13 
VW TRANSPORTER T4 : półośki, el. przełączniki. Nysa. tel. 
077/433-56-31
YW TRANSPORTER T4 : lampy, maski, zderzaki, błotniki, 
chłodnice, drzwi, lusterka, szyby, klapy tylne, drzwi tylne, sie
dzenia, konsole, nagrzewnice, dlniki 2.4 i 1.9 TD, sanie, skrzy
nie biegów. Obora k. Lubina, tel. 0607/04-26-96 
YW TRANSPORTER T4, 2400 ccm, diesel: skrzynia biegów
(S). Oborniki Śląskie, lei. 0603/62-48-95 
VW TRANSPORTER T2 : silnik 1600 ccm, diesel, 1900 ccm, 
benzyna, lampy, pokrywy, zawiesenia i inne. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
VW TRANSPORTER T4 : opony 195/70 R14, - 90 zł. Oława, 
tel. 071/302-91-52
VW TRANSPORTER T2, T4 ,1600 ccm, diesel 2400 ccm TD i 
2500 ccm TDi: silniki, skrzynie biegów (5), głowice. Pastuszyn, 
tel. 068/388-42-70, 0601/77-31-34 
YW TRANSPORTER T2 : alternator, - 60 zł. Platerówka, tel. 
075/722-16-11 .
VWTRANSPORTER T4,2500 ccm, TDI: komputer. Wałbrzych, 
tel. 074/845-03-61
VW TRANSPORTER: rozrusznik, moduły (3 szt.), pompka pa
liwa nowa. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
VW TRANSPORTER T4 2.4 D, 1.9 TD: felgi aluminiowe, czę
śd silnika, osłona pod silnik, chłodnica z wentylatorami, lam
py tylne, felgi stalowe z oponami 195/70/15, stacyjka z klu
czykiem. Wrocław, teł. 0602/26-76-79 
VW TRANSPORTER T2, 1600 ccm, turbo D : częśd silnika, 
głowica i inne. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
YW TRANSPORTER T4: przekładnia kier. ze wspomaganiem. 
Wrodaw, tel. 0601/73-20-98
VW TRANSPORTER T4 : tarcza sprzęgła + docisk, stan Ideal
ny, • 330 zl. Złotoryja, tel. 0502/62-87-97 
YW TRANSPORTER, 2400 ccm, diesel T-4, T-2,1.6D: skrzy
nie biegów. Żary, tel. 068/375-20-96, 0602/44-30-42 
YW TRANSPORTER, 1980 r., 2000 ccm : sprzęgło kpi., roz
rusznik + kolo zamachowe. Jelenia Góra, tel. 075/717-46-39 
VW TRANSPORTER T2,1981 r., benzyna : nadwozie, w cało
ści lub na częśd, skrzynia biegów (4), rozrusznik, sprzęgło, 

. gażnik. Opole, tel. 077/465-31-17, 0607/54-25-32 
VW TRANSPORTER T 2,1984 r., 2000 ccm. boxer: silnik na 
części, skrzynia biegów automatic, rozrusznik, alternator, za
wieszenie. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
VW TRANSPORTER, 1985 j., 1600 ccm, diesel: atrapa, lam
py, skrzynia biegów (4), głowica 1700 ccm D. Jawor, tel. 
076/870-37-13 .
VW TRANSPORTER T3,1986 r., 1600 ccm, diesel: wszystkie 
części, nie eksploatowany w kraju. Chojnów, tel. 
076/817-21-15, 0606/47-11-90
VW TRANSPORTER, 1986 r. : podnośniki szyb przednich, 
drzwi, klamki, zadski hamulcowe, zwrotnice, lampy, przełącz
niki. Jawor, tel. 076/870-37-13
VW TRANSPORTER, 1986 r . : różne używane. Wrocław, teł. 
071/348-42-16
VW TRANSPORTER, 1987 r . : nadwozie na kolach, typu bla
szak, bez prawa rejestracji, - 700 zł. Strzelin, tel. 
071/392-31-91, 0601/55-30-45 
YW TRANSPORTER, 1987 r . : silnik 1900 Boxer, z dokumen
tacją, stan b. dobry * zawieszenia, • 1.400 zł. Wrodaw, td. 
0503/99-07-05
YW 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 
YW TRANSPORTER T2 ,1990 r., 1600 ccm, diesel: głowica
1.6 D, 1.9 D. Opole, tel. 0601/45-19-82 
YW TRANSPORTER T4, T5 .1990/01 r . : skrzynie biegów, au
tomatyczne i manualne, także wersje syncro (4 x 4), części do 
skrzyń biegów. Wrodaw, tel. 341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sob.), 
0602/85-03-45 w g. 9-18
YW TRANSPORTER T 4,1991 r . : zawieszenie przednie, ukl. 
kierowniczy, szyby drzwiowe, boczki drzwiowe i inne. Lgbin, 
tel. 0601/09-38-88
VW TRANSPORTER T4,1991/97 r . : maska dlnika, drzwi pra
we przednie, rozsuwane, fotel kierowcy, wał korbowy, tylna 
półka z materacem. Leszno, tel. 065/529-02-71 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., diesel 1.9.2.4: drzwi, wzmoc
nienie czołowe, zderzak przedni, chłodnica, tylne lampy, za
wieszenie kpi., kołyska, drążki skrętne, wahacze, sprężyny, 
amortyzatory, fotele l inne. Niemodlin, tel. 0607/33-04-44 
YW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm, diesel: skrzynia

biegów, maska, drzwi, zawieszenie, fdgi, chłodnica, półosie, 
zapeszenie, zbiorniczki, szyby, lusterka, elem. plastikowe i 
inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW TRANSPORTER T4, 1993 r., 1900 ccm : zawieszenie 
przednie, lusterka, szyby, liczniki, fotele, lampy, deska roz
dzielcza, zderzak], drzwi kpi., chłodnica, kda, ścianka przed
nia i inne. Lwówek Śląski, tel. 0603/33-73-96 
VW TRANSPORTER T4, 1993 r. : drzwi prawe, rozsuwane, 
klapa tylna, bok prawy, dmuchawa, dywan kabiny, elem. pla
stikowe, amortyzatory. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0607/43-12-55
VW TRANSPORTER T4, 1994 r. : komputer (2.5 TDi), silnik 
(16V), kierownica z poduszką pow., sensor, pompa vacum (2.4 
D, nowa), elementy wspomagania, hak YW, drzwi przednie i
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przesuwane, maska, rozrusznik, filtr powietrza, webasto, łapy 
i poduszki silnika, kalmki, zamki, stacyjka ukl. wydechowy, ele
menty zawieszenia (nowe) i inne części. Wrocław, tel. 
0601/73-45-35
VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 2400 ccm, diesel: pompa 
wspomagania, zbiorniczek wspomagania, chłodnica, wspoma
ganie, pompa oleju, głowica silnika 2.4 D, 1.9 D, TD, części 
silnika, skrzynia biegów. Wrodaw, tel. 0501/22-24-85 
VW TRANSPORTER T4, 1996 r., 1900 ccm, turbo D : pas 
przedni, chłodnica, drzwi, kokpit, zawieszenie. Leszno, tel. 
0601/83-65-50
VW TRANSPORTER T 4 ,1997 r . : klapa tylna, kierunkowska
zy przednie. Wrodaw, tel. 0608/08-15-10 
VW TRANSPORTER T5,1997 r .: bok prawy, drzwi, zawiesze
nia, webasto, kda, lusterka, lampy, chłodnica, pompa wspo
magania, dach do wersji długiej. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
0  VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1997/00 r., 

2500 ccm, TD i: silnik, w całości lub na części, 
klimatyzacja, poduszka pow., felgi aluminiowe, 
maski, lampy, błotniki, zderzaki, drzwi, szyby, 
skrzynia biegów, wahacze przednie i tylne, kom* 
putery, ABS, podłużnice I Inne., tel. 
0601/34-41-73 84015631

VW VENTO : zderzak przedni i tylny, reflektory, lampy tylne, 
atrapa, lusterka. Wrodaw, tel. 0601/73-97-72 
VW VENTO GT, 1993 r., 2000 ccm : konsola, inst. elektryczna, 
licznik, drzwi tylne prawe, części silnikâ  zbiornik paliwa i inne. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13:39 
VW YENTO, 1995 r. : dach z szyberdachem, tapicerka kpi., 
deska rozdz. ze wzmocnieniem, stan b. dobry. Wałbrzych, tel. 
074/849-16-67, 074/666-50-17, 0608/26-69-27 
WARTBURG 353 SEDAN,: szyba tylna, drzwi tylne kpi., klapa 
tylna, chłodnica kpi. Bukowina Sycowska, tel. 062/785-65-40 
WARTBURG 353 : błotniki, tłumiki, różne Częśd (nowe). Gaj
ków, tel. 071/318-55-11
WARTBURG 353: skrzynia biegów, rozrusznik, dtemator, szy
by, uszczelki, drzwi kpi., piasty, wahacze, błotniki tylne, kda. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-99-15 
WARTBURG 353 W : drzwi tylne i przednie, nowe - 50 zł/szt., 
maska przednia • 30 zł, atrapa • 30 zl, klapa tylna do kombrz 
szybą - 50 zł, tłoki 3 szt., nowe • 80 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-69-72, 868-77-53
WARTBURG : szyby, błotnik przedni, drzwi. Lubin, tel. 
0605/37-96-20
WARTBURG 353 : wał, po remonde w Niemczech, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/337-24-19
WARTBURG : rozrusznik, alternator, aparat zapłonu, gażnik, 
chłodnica, pompa paliwa. Wrodaw, tel. 0501/48-57-50 
WARTBURG 353 : różne częśd z demontażu - od 10 zł. Wro
daw, teł. 071/341-40-33
WARTBURG 353,1983 r .: wszystkie częśd. Jelenia Góra, tel. 
0604/82-28-88
WARTBURG GOLF: półosie, fetgi, skrzynia biegów. Międzyle
sie, tel. 074/812-65-73
WARTBURG GOLF, 1300 ccm: różne części, • 1.000 zł. Piaski.
woj. leszczyńskie, tel. 0601/73-92-95
WARTBURG GOLF, 1300 ccm: klapa silnika, błotniki przednie
1 tylne, śdanka przednia, poszycia błotników (nowe), skrzynia 
biegów, pdosie, głowica, chłodnica,'rozrusznik oraz alternator. 
Wrocław, tel. 071/337-24-19
WARTBURG GOLF : atrapa, chłodnica, zderzak, maska, błot
nik. drzwi, szyba, rozrusznik, alternator, gażnik, aparat zapło
nu, głowica, skrzynia biegów, półosie, lampy, przekł. kierowni
cy, przełączniki • od 5 zł. Wrocław, tel. 071/345-77-31 po 
godz. 18, 0601/71-61-38
WARTBURG GOLF, 1990 r .: silnik, lampy, drzwi, zawieszeniei 
inne, • 1.000 zł. Piaski, woj. leszczyńskie, tel. 0601/73-92-95 
ZASTAWA 1100p: różne częśd. Wrodaw, tel. 372-62-94 ' 
ZASTAWA 1100P, 1975 r., 1116 ccm : sprawny silnik, niekom
pletny, z osprzętem, • 100 zl. Wałbrzych, tel. 074/840-51-01 ) 
ZASTAWA 1100p, 1980 r., 75 tys. km,: uszkodzona chłodnica • 
200 zl. Wrocław, tel. 071/339-29-59, 0608/76-37-36 
ZIŁ 131: mosty, koła, skrzynia biegów i rozdzielcza, drążki re-t 
akcyjne. Długopole Górne, tel. 074/813-90-83 
ZIŁ : skrzynia biegów, tylny most, inne. Legnica, tel. 
076/850-12-12, 0601/62-49-71
ZIŁ : szybkościomierz, ciśnienei oleju, powietrza, temperatura,
paliwo, • 100 zl. Świebodzice, tel. 074/854-11-85
ŻUK: tylny most - 250 zl, szyba przednia -100 zi, rozrusznik -
100 zł, resor - 50 zł/szt., wal napędowy • 70 zł. ., teł..
074/816-01-45
ŻUK : silnik, stan dobry, możliwość sprawdzenia • 700 zł, most 
napędowy • 250 zł, skrzynia biegów • 200 zł. Domasłów, tel. 
071/311-98-33
ŻUK: kabina kier. • 400 zł, izoterma sam. - 350 zł, most * 100 zł, 
przednie zawiesz.-150 zl. Jastrzębniki, tel. 062/751-25-23 
ŻUK: tylny most, felgi (2 szt.), nowe, • 200 zi. Jelenia Góra, tel. 
0607/30-79-42
ŻUK : izoterma. Lubin, tel. 076/749-30-79
ŻUK: skrzynia biegów (3), -110 zł. Wińsko, tel. 071/389-83-41
ŻUK : różne częśd, nowe i używane, pdosie, wal napędowy,
chłodnica, resory, gażnik Webera, wal korbowy i inne. Wrodaw,
lei. 071/784-69-45, 0608/62-39-34
ŻUK : alternator, prądnica, pdoś, mechanizm różnicowy z ko-.
łem i wałkiem, dodsk sprzęgła, gażnik, koła 15 cali z nowymi
oponami. Wrocław, tel. 0603/85-13-62
ŻUK: wszystkie częśd, • 800 zł. Wrodaw, tel. 071/348-77-31
ŻUK : lampy zespolone, 2 szt. • 20 zł/szt. Wrocław, tel.
0603/16-48-44
ŻUK: skrzynia biegów (4), w rozliczeniu przyjmę uszkodzoną, • 
400 zł. Wrodaw, tel. 0606/62-42-90 
ŻUK, 1989 r . : skrzynia biegów (5), mosty tyłne, rama, stan b. 
dobry, zawieszenia, częśd do silników, chłodnice, opony nowe 
i używane. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
ŻUK, 1989 r .: zawieszenie przednie, most tylny, chłodnica, szy
by, opony, gażnik, rozrusznik, resory i inne. Wrodaw, tei. 
0601/76-64-36
ŻUK, TARPAN, NYSA: wal korbowy po szlifie - 200 zł, głowica 
używana, z klawiaturą • 100 zł, rozrusznik, stan b. dobry -100 
zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
ŻUK, NYSA : most tylny, hamulce samoregul., nowe • 100 zł, 
resory, mechanizm różnicowy. Nowa Ruda, teł. 074/872-54-80 
ŻUK, NYSA, 1991 r., 2120 ccm: silnik w b. dobrym stanie • 520 
zl, most, zawieszenie, kda, przekł. kierownicy, szyby, blachar
ka i inne. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godź. 18, 
0603/43-68-28
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SAMOCHODY 
NA CZĘŚCI

Punkty przyjmowania 
reklam płatnych:

AUD1100,1981 r., 1800 ccm, wtrysk 5-biegowy, alum. felgi, -
1.400 zł. Domaszkowice, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 

AUD1100,1986 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, złoty meta
lic, RO, el. wysuwana antena, bez prawa rejestracji, • 2.700 
zł. Jawor, tel. 076/870-16-60,0503/79-21-98 

AUD1100 AVANT, 1986 r., 1900 ccm, benzyna, czamy, na 
białych tablicach, serwo, hak, automat, stan b. dobry -1.200 
DEM. Wrocław, tel. 0608/08-97-39 
AUDI 80 B3,1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, czerwony, obni
żony, szyberdach, RM, bez prawa rejestracji, zadbany, - 6.500 
zł. Opole, tel. 0502/24-23-03,0608/78-61-93

• REGEN ERACJA GŁOWIC DO SAMOCHODÓW 0 P0 10 54 5  
CIĄGNIKÓW I CZĘŚCI MASZYN

• SPAWANIE GŁOWIC, ALUMINIUM I ŻELIWA 
SKUP, SPRZEDAŻ, WYMIANA

•  SZLIFOWANIE WAŁÓW KORBOWYCH I CYLINDRÓW  
55-012 Żerniki Wrocławskie, ul. Orla 12, tel./fax 071/311-33-60

(500 m za granicą Wrocławia w kierunku na Strzelin, 50 m za tablicą drogową "Źemiki Wrocławskie* w prawo)

ganię kierownicy, alum. felgi, el. wysuwana antena, 6 cylin
drów, bez prawa rejestracji, stan b. dobry, • 2.600 zl. Wał
brzych, tel. 0604/85-84-93
BMW 324,1985/86 r., 2400 ccm, diesel el. reg. lusterka, ha
logeny, stan b. dobry, na białych tablicach - 1.500 DEM. Lu
bin, tel. 076/846-08-63,0502/36-19-81 

BMW 324,1986 r., 2400 ccm, diesel, zielony metalic, central
ny zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, weluro-

WYPADEK!!!
KOMUNIKACYJNY W POLSCE LUB ZA GRANICĄ 

POMOŻEMY Cl W ODZYSKANIU JAK NAJWIĘKSZEGO 
ODSZKODOWANIA

Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w likwidacji szkód powypadkowych (odszkodowania osobowe 
i rzeczowe) - obsługa 24h. Współpracujemy z najlepszymi warsztatami, rzeczoznawcami, doradcami, prawni
kami, tłumaczami, dzięki czemu nasza usługa staje się solidna, profesjonalna i tania...
Poszukujemy współpracowników INTERLEX, Wrocław
Notfalls 24h B iuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych
+48 (602) 197 535 B iuro Windykacji W ierzytelności
+48 (603) 650 536 ul. Ostrowskiego 30

OPOU693 Tel. 071/339-07-56, fax 071/339-04-60

O AUDI. AUTA NA ZACHODNICH TABLICACH RE
JESTRACYJNYCH. Sprzedajemy auta osobowe 
i busy, roczniki od 1985 r. i młodsze (na eksport 
cłowy). Możliwość negocjacji cen, dostawy do 
nabywcy. Doradztwo techniczne. Realizujemy 
również zamówienia. Niemcy, Goerlitz k. Zgo
rzelca, tel. 0503/85-22-70 01026551

AUTOBUS JELCZ 080,1984 r., SW-400 32 miejsca, w cało
ści lub na części, - 4.000 zł. Gryfów śląski, tel. 075/781-28-95 

AVIA A31 N, 1983 r., 3600 ccm, diesel kontener, izoterma, 
maks. długi i wysoki, zatrzymany dowód rejestracyjny, - 3.300 
zł lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 0608/16-68-52 

BMW 316,1979 r. uszkodzony, w całości lub na części, -1.300 
zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85

wa tapicerka, na białych tablicach, stan b. dobry, • 5.000 zł. 
Szczawno Zdrój, tel. 074/843-68-74 

BMW 520,1984/85 r., 2000 ccm, szary metalic, wspomaga
nie, el. reg. lusterka, alarm, hak, alum. felgi, w całości lub na 
Części, • 1.600 zł. Grodziec Mały, tel. 076/833-14-92 

BMW 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk na części, - 3.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,312-12-77 
CITROEN BX, 1983 r., 164 tys. km, 1400 ccm, srebrny, w cią
głej eksploatacji, 4-drzwiowy, 5-biegowy, silnik w idealnym 
stanie, w całości lub na części, stan dobry, - 1.200 zł. Bogu
szów-Gorce, tel. 074/844-27-58 

CITROEN BX, 1987 r„ 161 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry + drugi Citroen, z

POMOC DROGOWA 0P012093 CAŁODOBOWA
tel. 373-03-96, 0-603194251

BMW 318,1.984 r., 1800 ccm, benzyna, ciemny metalic, stan 
dobry, w całości lub na części, na białych tablicach, -1.500 
zł. Lubin, teł. 0501/43-05-27
BMW 318 I, E 30 ,1985 r., 1800 cęm, wtrysk, biały, el. reg. 
lusterka, szyberdach, inst. gazowa, - 2.600 zł. Oława, tel. 0607/
49-44-47
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 320, 1987 r., 225 tys.,km, 2000 ccm, wtrysk, .delfin’ 
metalic, katalizator, śzyberadch, el. reg. lusterka, wspoma-

#

U W A G A
Informujemy, że spośród kuponów ogło
szeniowych zbieranych na giełdach sa
mochodowych, pierwszeństwo druku 
będą miały ogłoszenia złożone na ku
ponach wyciętych z  dwóch ostatnich 
numerów gazet (wtorkowego i piątkowego). 
Inne ogłoszenia (na kuponach ze star
szych gazet) drukować będziemy w mia
rę wolnego miejsca.
Chcielibyśmy także przestrzec Państwa 
przed kupowaniem na giełdach samocho
dowych samych kuponów ogłoszenio
wych, oferowanych po niższej cenie i rze
komo wyciętych wcześniej ż  gazety. Zde
cydowana większość z  nich to 'podrób
ki'', drukowane pokątnie i nie mające nic 
wspólnego z Auto Giełdą. Takich ogłoszeń 
publikować nie będziemy, powędrują one 
do kosza.

następującymi zasadami 

przy kwalifikowaniu ogłoszeń do druku:

✓ w pierwszej kolejności drukujemy 
ogłoszenia bezpłatne, złożone na ku
ponach wyciętych z dwóch 
ostatnich numerów gazet,

✓ ogłoszenia bezpłatne o tej samej tre
ści drukujemy dwa razy w tygodniu wy
łącznie wtedy, jeżeli oba ogłoszenia 
złożone są  na kuponach wyciętych z 
dwóch ostatnich numerów gazet

✓ nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny, 
a w przypadku samochodów, bez ceny 
i roku produkcjf,

✓ nie zamieszczamy bezpłatnie ogło
szeń, których treść wskazuje, że są 
one reklamą firm, osób prowadzących 
działalność gospodarczą,

✓ nie zamieszczamy bezpłatnie drob
nych ogłoszeń autokomisów, firm zaj
mujących się handlem samochodami, 
częściami samochodowymi, ofert biur 
nieruchomości itp.

Redakcja

1983 r., na części lub w całości, sprawny • 6.200 zł/2 szt. Bo
guszów-Gorce, tel. 074/844-27-58 
CITROEN CX, 1980 r. el. otw. szyby, dach, centralny zamek, 
uszkodzony układ wydechowy, do remontu lub na części, 
zarejestrowany, bez przeglądu, • 1.000 zł. Osowiec k. Opola, 
tel. 0609/44-51-24
CITROEN CX KOMBI, 1983 r., 2500 ccm, diesel, szary, po 
remoncie blacharki, w całości lub na części, zarejestrowany, 
uszkodzona panewka korbowa, • 1.000 zł. Leszno, tel. 065/ 
520-29-70,0603/33-31-36
CITROEN VISA II, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 4-drzwiowy, uszkodzony silnik, zarejestrowany, w 
całości lub na części, - 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, teł. 0601/21-75-42, 071/
348-34-78
FIAT 125p, 1974 r. w całości lub na części, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 365-55-30
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, biały, uszkodzony silnik, waż
ny przegląd techniczny, • 230 zł. Wrocław, tel. 0602/15-57-88 
FIAT 126p, 1976/94 r., 650 ccm, czerwony, alternator, sporto

wa kierownica, silnik z 94 r., sprawny, w całości lub na części, 
• 230 zł. Bolesławiec, tel. 0606/85-75-28 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, zielony, błacharka do małych 
poprawek, techn. sprawny, .twardy’ dowód rej., w całości lub 
na części, - 450 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
FIAT 126p, 1980 r., 600 ccm, groszkowy, w całości lub na 
części, do remontu blacharki, stan silnika i skrzyni biegów b. 
dobry, - 500 zł. Proboszczów 31, gm. Pielgrzymka, tel. 076/ 
877-53-98
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, pomarańczowy, w całości lub 
na części, zarejestrowany, sprawny, - 700 zł. Mirków, tel. 071/
315-13-09
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, niebieski, alternator, w trakcie 
remontu, po remoncie blacharki i po malowaniu, w całości lub 
na części, - 650 zł. Gęsice, tel. 071/302-73-17,0605/15-15-27 

FIAT 126p BIS, 1988 r., 700 ccm, biały, w całości lub na czę
ści, -1.000 zł. Namysłów, tel. 0607/278-54-49,077/410-31-58 

FIAT 126p BIS, 1989 r., 80 tys. km, 70Q ccm, czerwony, dmu
chawa, tylna szyba ogrzewana, roczne opony i akumulator, w 
całości lub na części, -1.200 zł. Gilów, tel. 074/837-80-68 
FIAT 127,1978 r. na części, niekompletny, na kołach, doku
mentacja, - 250 zł. Ziębice, tel. 074/819-25-10,074/819-19-46, 
0602/39-99-86
FIAT 127 SKŁADAK, 1992 r. do małych napraw, stan silnika i 
podzespołów b. dobry, - 500 zł lub zamienię albo inne propo
zycje. Wrocław, tel. 322-67-39 

FIAT BRAVA, 1995 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony, w 
całości lub na części, zarejestrowany w Polsce, ważny prze
gląd, silnik sprawny, • 7.000 zł. Śmigiel, tel. 065/518-51-87 

FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm, turkusowy metalic, central
ny zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, komputer, stan b. 
dobry, na zachodnich tablicach • 1.400 DEM. Wrocław, tel. 
0608/66-22-21
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, turbo D po remoncie bla
charki, bez prawa rejestracji, • 4.500 zł. Kluczbork, ieł. 05021
37-80-85
FIAT REGATA, 1985 r., 1400 ccm, szary metalik, na części, 
bez prawa rejestracji, -1.500 zł. Lubin, tel. 076/846-75-54 

FIAT RITMO, 1980 r„ 1465 ccm, metalic, automatic, w cało
ści lub na części, do poprawek blacharskich, silnik i skrzynia 
biegów stan dobry, - 600 zł. Jawor, tel. 076/870-64-21 

FORD ESCORT, 1983 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, na części, silnik - stan dobry, zawieszenia - 
stan b. dobry, szyberdach, - 400 zł. Rawicz, tel. 0608/09-43-79 
FORD ESCORT, 1985 r., 120 tys. km, 1300 ccm, biały, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, bez prawa rejestracji, stan dobry, - 700 zł. 
Opole, tel. 0600/32-44-98
FORD ESCORT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, całkowicie 
sprawny, bez prawa rejestracji, - 2.250 zł. Świdnica, teł. 0607/
24-38-41
FORD ESCORT Ghia. 1987 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, szyberdach, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, -
2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-33-76 

FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski me
talic, katalizator, 5-biegowy, szyberdach, 4-drzwiowy, dzielo
ne tylne siedzehia, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, na 
białych tablicach, • 1.950 zł. Leszno, tel. 0607/21-76-71 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, z 
prawem rejestracji • 1.300 DEM. Żagań, tel. 0601/42-19-20 
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, szyberdach, w całości lub na części, stan dobry, na bia-

ELEKTRONIKA
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wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T 

Wrocław, tel. 0-602 318-411
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AUTO GIEŁDA W INTERNECIE
w w w .o g lo s z e n ia .p o p .p l

Informujemy, że począwszy od 25.03.1999 r za pośrednictwem Auto Giełdy Dolnośląskiej moż
na umieszczać w internecie zdjęcia samochodów, domów i innych obiektów, które ogłaszacie 
Państwo w naszej gazecie. Ogłoszenia bezpłatne osób, które wykupią opcję "ogłoszenie ze 
zdjęciami w internecie" otrzymająspecjalny numer katalogowy. Będzie on drukowany na końcu 
ogłoszenia. Numer ten oznaczał będzie, że samochód, dom czy inny obiekt, którego ogłosze
nie dotyczy można obejrzeć w intemede na stronie: Wirtualny Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/ 
katalog. Do każdego ogłoszenia z  numerem dołączać będziemy w intemede 3 kolorowe zdję
da obiektu, z  trżeęh różnych ujęć. Zdjęcia te można będzie obejrzeć po wpisaniu numeru 
z  ogłoszenia w przeglądarce internetowej.
Koszt publikacji zdjęć wynosi 14 zł (z VAT) za 28 dni ekspozycji na serwerze internetowym. 
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonów: 071/781-71 -22,781 -71-23

A d re sy  firm  w ykonu jących  zd ję c ia  do kata logu zd jęć w  internecie: 

Wrocław:
SATTECH Computers, ul. Tęczowa 57, tel7fax 071 781-71-22, 781-71-23 
Auto Giełda Dolnośląska, ul. Kośduszki 135, tel. 071 372-56-54, 341-54-02 
Agencja Reklamowa WOJTAS, ul. Zielińskiego 20, tel./fax 071/362-39-13 
Lubin:
AINFO-PRESS, Giełda Samochodowa, tel. 0604 48-21-07, tel. 076 84-69-034 
oraz firma Korbut, tel. 0-601 56-94-92
Komis Auto Centrum MAZUR, ul. M. Curie-Skłodowskiej 97, tel. 076 844-39-32
Leszno
Jelenia Góra:
Firma Reklamowa "3D effects", ul. Okrzei 13, tel. 075 76-71-600, 0603 92-74-64 
Bolesławiec:
ZHiU "LOKIS", ul. Sobieskiego 20, tel. 075 732-37-33 
Świdnica:
"RODWIL", ul. Saperów 3b, tel. 074/853-57-39,0602 70-43-46, e-mail: u2@box.pop.pł 
Zatrudnimy współpracowników do wirtualnego katalogu zcflęć z  Wałbrzycha. Opoła i Zielonej Góry.

W R O C Ł A W :
AGENCJA R E K LA M O W A  "Echo"
Ul. Świdnicka 19 (wcjścic od K: Wielkiego,

'przy przejściu podziemnym,
tel. 341-06-28, lcl./fax 341-06-25
lei. kom. 0-502 09 37 27
c-maij: echo@amnet.pl
AG ENCJA R E K LA M O W A  "W ojtas"
ul. Zielińskiego 20 (wjazd od ul. Gwiaździstej)
tel./fax 071/362-39-13
lei. kom. 0-601 07 77 13
e-mail: wojtas@wojtas.home.pl
SKLEP, ul. Dokerska 4, tel. 373-96-56
AG ENCJA R E K LA M O W A  "Piotr"
tel. 071/372-07-33, 0-501 03 65 53
AG ENCJA R E K LA M O W A  "A kard"
ul. Komandorska 147 (pawilon - 1 p.)
lei. 07l/783-30-(33+34)
"D A M -W 1D "
50-349 Wrodaw, ul. Sienkiewicza 43
tcl./fax 071/372-2R-34,0-601 154 9$7, damwid@hot.pl
Agencja Reklamowa "D Y Z M E N "
ul. Krakowska 29d (teren spółdzielni MZ O A S ").
tel. 071/343-21 -57, 0-607 464 969 -
e-mail: igielda@igielda.com
L U B IN , L E G N IC A :
"A  Info -  Press", Janusz Czajka, 
lel./fax 076/846-90-34, 0-604 48 21 07 
BIURO . lel./fax 076/841-52-30, 841-52-15 
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6, Dworzec PKP, I p. 
pn.-pt. w godz. 9n"-1700 i na terenie giełdy 
samochodowej Lubin (kasa nr 3) 
sob. w godz. 600- l  40",nicdz. w godz. 9°°-1200
H. Kupiński
tel. 0-605 359 428, 076/724-06-33 
"K E N T E C H "
Legnica, ui. Libana 12, pok. 17 
tel. 076/855-32-06, 0-603 472 258 
K Ł O D Z K O :
G. Święcicki, teren giełdy samochodowej
D Z IE R Ż O N IÓ W :
os. Złote 5A/6,
tel./fax 074/31 -27-51 (700 - 21™)
J E L E N IA  G Ó R A :
J. Majski, teł. 075/76-78-707,’9DO-l4 00 
"ECO-POL" R. Kiljan. tel. 0-603 50 5 2 81 
O P O LE :
A. Picczonka, td . 0-601 70 46 78, kom.
"MA" Opole, ul. Ozimska 40, pok. 33, 
td. 071/361-49-48. 077/442-72-40 
L E S Z N O :
L. Brctsznajdcr, td .065/529-99-36,
0-606 234 258, 0-605 828 424 
T R Z E B N IC A :
ul. Kościelna 7. tel. 071/312-02-06 
BRZEG :
E. Truss, td. 077/46-37-06, 
pon:-sob. w godz. 19°“-2200 
Ś R O D A  Ś L Ą S K A :
"H-D-POL", ul. Malczycka 4, td . 071/317-48-27 
"MART-MARK", Biuro Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, 
tel, 071/317-66-12 
Ś W ID N IC A :
Biuro Usług Gospodarczych,
ul. Konopnickiej 13, tel. 074/853-82-12,851-21-33
e-mail: bugJj@wb.onet.pl
O Ł A W A :
"KA-KAW", TEL. 071/313-23-22, 0-602 46 72 32 
Z IE L O N A  G Ó R A :
Biuro Usług Gospodarczych "Koraz", ul. Miła 9 
tel./fax 068/327-02-75 (pn.-pt. 10-18) 
e-mail: koraz@go2.pl 
Ż A R Y :
MARDO, 68-200, ul. Rynek 8/9, 
tciyfax 068/375-99-93 
pon.-pt w godz. 1000- 16,Wł
Firma Handlowa, Żary, ul. Mieszka 113 (budynek
Inkubatora), td . 068/374-37-87 w. 406
B O L E S Ł A W IE C :
ul. Widok 23, tel. 0-601 88 45 65
W A Ł B R Z Y C H :
Agencja Reklamowa DESSART
Dariusz Stachurski, tel. 0-602 781 868,0-50! 615 511
W O Ł Ó W :
Firma Handlowo-Usługowa KLIK
56-160 Wińsko-Wołów, pl. Wolności 2
td, 389-80-80 (w t, czw., pl.) w godz. 1200- 1600
J A W O R :
Biuro Reklam i Ogłoszeń Prasowych 
ul. Strzegomska 6/3, pon.-pt. 10-18 
tel. 076/870^72-43, tel./fax 076/870-72-44 
K A L IS Z :
CENTRUM OGŁOSZENIOWE "ARGUS"
tcl/fax 062/764-90-46 pon.-pt. 8-16
oraz na terenie giełdy sampchodowcj (kiosk).
R A W IC Z :
PHU "TOSKA"
ul. Piłsudskiego I , td . 065/546-11 -02 
S Z A M O T U Ł Y :
B.H.U. "Marians1*
ul. Kapłańska 3, td . 061/29-25-266 
w godz. 800- 1800 
P O L K O W IC E :
MARCU S, ul. 3-go Maja 18a 
lei. 076/749-88-18 
P O Z N A Ń :
GUERICA -  R. Paszkiewicz 
tel. 0-501 590 007 
tcl./fax 061/867-72-07 
O L E Ś N IC A :
MarMac
ul. 3 Maja i 2, td. 07J/398-33-47 
N A M Y S Ł Ó W :
Rynek Ratusz pok. 11. 
td . 077/410-02-96

PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ BEZPŁATNYCH 
POZA REDAKCJĄ

Z IE L O N A  G Ó R A :
lei. 068/3274)2-75 (pn.-pl. 10"”-18“Ysob. 8” -l4"») 
T R Z E B N IC A :
biuro współpracujące z Auto Giełdą: 
lcl./fax 071/312-02-06 
(pn.-pt. 900- 1800, sob. 900- l3 00)

a takie  nasi akwizytorzy 
na giełdach samochodowych.
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łych tablicach, - 2.000 zł. Rychtal, tel. 062/781-61-67.0606/
87-05-69
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r.. 142 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czerwony, wspomaganie kier., relingi, centralny zamek, 
welurowa tapicerka, w całości lub na częśd, .na chodzie’ *
1.000 DEM. Krapkowice, tel. 077/466-52-06 

. FORD FIESTA, 1979 r. w całości lub na części, - 400 z ł.., gm. 
Domaniów, teł. 071/302-72-48
FORD FIESTA, 1986 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie- 
biesko-grafitowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. 
felgi + nowe opony, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, -1.700 
zł. Dzierżoniów, tel. 0503/52-95-06 
FORD FIESTA, 1993 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czamy, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, alum. felgi - 2.500 DEM lub 11.000 zł (w 
tym cło). Gubin, tel. 0606/80-49-73 
FORD GRANADA, 1980 r., 2300 ccm, diesel, srebmy, .na 
chodzie’, do remontu, silnik Forda Sierry, • 1.100 zł. Wrodaw, 
tel. 0601/77-87-40
FORD GRANADA, 1982/91 r., 2000 ccm, szary, inst. gazo
wa, szyberdach, wspomaganie, na białych tablicach, -1.700 
zł. Jawor, tel. 076/870-37-13
FORD MONDEO KOMBI, 1800 ccm, turbo D bez prawa reje
stracji, na białych tablicach,''- 8.000 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
21-18-42
FORD SIERRA, 1984 r., srebmy, 5-drzwiowy, szyberdach, bez 
silnika, skrzyni biegów i zawieszenia przedniego, • 600 zł. 
Nowogród Bobrzański, tel. 068/327-62-54 

FORD SIERRA, 1985 r., 97 tys. km, 1600 ccm, niebieski, szy
berdach, 2-drzwiowy, bez prawa rejestracji, • 1.400 zł. Jawor, 
tel. 076/870-16-60,0503/79-21-98 
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2300 ccm, diesel, biały, szy
berdach, centralny zamek, 5-biegowy, zarejestrowany, opła
cony, po wymianie głowicy, w całości lub na części, -.2.500 zł. 
Wrodaw. tel. 0601/77-87-40
FORD SIERRA, 1986 r. nadwozie bez silnika, 3-drzwiowy, 
szyberdach, spoiler, centralny zamek, - 600 zł. Olszyna, tel. 
0606/26-58-82
FORD SIERRA Ghia, 1987 r., 170 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebmy metalic, el. otw. szyby, dodatki, techn. sprawny, stan 
dobry: 1.000 DEM. Zgorzelec, tel. 075/777-65-43,778-75-65 
FORD SIERRA CLX, 1988 r., 165 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czarny, 5-drzwiowy, na białych tablicach, w całośd lub na 
części, stan idealny, - 2.900 zł. Opole, tel. 077/431 -13-84 

FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, DOHC, niebieski, mocno 
uszkodzony przód i prawa strona, - 3.800 zł. Wałbrzych, tel. 
0501/10-96-22
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r„ 180 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, srebmy metalic, na białych tablicach, szyberdach, cen
tralny zamek, stan dobry - 1.400 DEM. Wrocław, tel. 0608/
08-97-39
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, srebmy, 
centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, 
na białych tablicach • 1.700 DEM. Lubin. tel. 076/846-08-63, 
0502/36-19-81
FORD SIERRA KOMBI. 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, bia
ły, w całośd lub na części, mocno uszkodzony przód, zareje
strowany przód, • 4.400 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 

FORD TAUNUS, 1981 r., 1600 ccm sprawny, z urzędu celne
go, bez dokumentacji, • 400 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel bez prawa reje
stracji, - 3.800 zł. Kluczbork, tel. 0502/37-80-85 
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm. diesel, czerwony, 8-oso
bowy, pow ypadku, aktualny przegląd, w całośd lub na czę
śd, - 11.000 zł lub zamienię na osobowy, inne propozycje. 
Kąty Wrodawskie, tel. 0606/50-99-68

O  HONDA ACCORD, 1987 r., 2000 ccm, czerwony, 
sprzedam na części • duży wybór. Glinno, tel. 
065/518-84-26 po godz. 16 03002811

HONDA CMC, 1985 r.,-1300 ccm stan silnika dobry, 5-bie
gowy, zadbane wnętrze, w całości łub na części, bez prawa 
rejestracji, - 850 zł. Lubań, tel. 0603/28-02-72 
HONDA CONCERTO, 1995 r„ 1800 ccm, TDI, srebmy meta
lic, w całości lub na częśd, mocno uszkodzony przód, pełna 
dokumentacja, zarejestrowany, - 5:950 z ł , do uzgbd.. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
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 315,1979 r. w całośd łub na części, • 2.500 z ł.g m . 
Domaniów, tel. 071/303-06-17
JELCZ 317 kabina, skrzynia biegów, rama z przodem i tyłem 
lub osobno, rama przyczepy HLO. Dzierżanów, gm. Kroto
szyn, tel. 062/725-75-91
KAMAZ, 1981 r., 1100 ccm, diesel w całości lub na części, 
silnik, skrzynia biegów, mosty tylne stan b. dobry, - 6.500 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-78-59 
LADA 2107,1981 r., 1500 ccm, czerwony, w całości lub na 
części, -  500 zł. Leszno, tel. 065/520-87-56 
LADA2105,1984 r., 1300 ccm, granatowy, nowa pompa wod
na, ukł. wydechowy, alternator i rozrusznik, brak przeglądu, 
w całośd lub na części, stan silnika i opon b. dobry, • 1.200 zł. 
Sobocisko, gm.. Oława, tel. 071/797-10-43 
MAZDA 323, 1986 r., 1700 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -. 1.300 
DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 176 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, kpi. dokumentacja, na zachodnich tablicach, 
silnik oclony, zarejestrowany w Polsce, uszkodzona lewa 
przednia ćwiartka, w całości lub na części, • 3.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/404-61-61 (zdjęcia do tef oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -A00506 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 200123,1978 r. w całości lub na części. 5 szt., 
od 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16 
MERCEDES 200 123,1979 r., diesel, biały, w całości lub na 
części, po wypadku, zarejestrowany, .twardy” dowód rejestra
cyjny, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 220 115 W, 1974 r. lekko zdekompletowany, 
pdna dokumentacja, duży odzysk dobrych częśd, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
MERCEDES 220 123 D, 1980 r., 57 tys. km, 2200 cćm po 
remonde silnika, po remonde blacharki, wspomaganie, hak, 
części zapasowe, stan dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
366-37-81 do godz. 15
MERCEDES 240 D, 1978 r. .kubuś’ , po remoncie silnika (oryg. 
części), w całości lub na częśd, -1.900 zł. Milicz, tel. 0502/ 
21-95-55
MERCEDES 240 123,1982 r., 2400 ccm. biały, cena 1850 
DEM. Łagów, tel. 0503/85-22-70 
MERCEDES 280123 E, 1984 r., 2800 ccm, wtrysk na białych 
tablicach, • 4.500 zł. Lwówek śląski, tel. 0609/47-75-52 
MERCEDES 320 E 210 W, 1997 r., 28 tys. km, 3200 ccm kse- 
nony, el. fotele, regulowana kierownica, el. roleta tylna, kli
matyzacja, aluminiowe felgi, szyberdach, skóra, nawigacja, 
tempomat, 4 poduszki powietrzne, centralny zamek, czujniki 
zbliżeniowe, bez silnika i skrzyni biegów, - 56.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
MERCEDES 406 D, 1978 r., diesel na częśd. Kożuchów, woj. 
zielonogórskie, tel. 0605/40-88-73 
MERCEDES 608,1982 r., 3800 ccm, diesel bez prawa reje
stracji, - 6.000 zł.Strzelin, tel. 0603/53-31-37 
MITSUBISHI GALANT, 1981 r., 240 tys. km, 2300 ccm, TDi, 
kolor groszkowy, bez silnika, w całości lub na części, prze
gląd do 08.2001 r, - 800 zł. Wrodaw. tel. 071/352-90-19 
MITSUBISHI GALANT. 1991 r., 1800 ccm, benzyna pełne 
wyp. elektryczne, el. otw. szyberdach, kpi. dokumentacja, w 
całości lub na części, - 5.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0603/
48-41-22

MITSUBISHI LANCER. 1986 r„ 1800 ccm, diesel, czerwopy,
. . 4iak,-5-drzwiowy, bez prawa rejestracji „stan b. dobry, • 3.000 

Zł. Oleśnica Śl., tel. 0603/57-18-98 

MITSUBISHI PAJERO, 1988 r., 2500 ccm, turbo D, srebmy 
metalic, krótki, orurowany, stan b. dobry, na białych tablicach
-  3.400 DEM. Oborniki Śląskie, tel. 0503/89-92-39 
MOSKWICZ ALEKO, 1991 r., biały, w całości lub na części, - 
900 zł; Kalisz, tel. 062/784-44-79
NISSAN MICRA K-10,. 1987 r., 1000 ccm, benzyna, biały,
2-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach • 600 DEM. Bo
gatynia, tel. 0602/81-23-32
NISSAN SUNNY B-11,1983 r., 1500 ccm, benzyna 2-drzwio- 
wy, techn. sprawny, - 1.000 zł. Dobrzeń, tel. 0504/91-29-41 
NISSAN SUNNY, 1984 r .,1500 ccm, czerwony, zdekomple
towany, zarejestrowany, w całości lub na części, • 800 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-69-46,0602/65-57-94 

NISSAN SUNNY COUPE, 1987/88 r., 1600 ccm, czerwony, 
automatic, bez prawa rejestracji, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 0606/
49-47-39
NISSAN SUNNY, 1988 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.100 DEM. 
Wrodaw, tel. 0608/66-22-21
NISSAN SUNNY B 12, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, biały,
2-drzwiowy, 5-biegowy, w całości lub na części, na białych 
tablicach -1.100 DEM. Bogatynia, tel. 0602/81 -23-32 
NYSA, 1981 r. zarejestrowany, w całości lub na części, • 300 
zł. Wrocław, tel. 0503/67-72-34 
NYSA 522 S, 1989 r., 2120 ccm, benzyna, zielony, sprawny, 
do remontu blacharki, w całości lub na części + dodatkowy 
sjlnik, - 800 zł. Przeciawice, gm. Żórawina, tel. 071/311-48-72 

OLTCIT CLUB w całości lub na części. Kożlice, tel. 076/
843-44-75
OLTCIT CLUB, 1991 r., 1100 ccm, szary metalic, w całości 
tub na częśd,' lub karoseria, brak silnika, stan dobry. Między
bórz, tel. 062/785-64-55
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna 5-drzwiowy, nie
kompletny silnik, bez prawa rejestracji, - '500 zł. Nowogród 
Bobrzański, tel. 068/327-62-54 
OPEL ASCONA SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 4-drzwiowy, na białych tablicach - 1.650 DEM. Słubice, 
tel. 0609/63-83-84
OPEL CORSA, 1990 r., 1100 ccm na części, -1.000 zł. Lubin, 
tel. 0604/30-96-07
OPEL KADETT, 1982 r., czamy, bez silnika, na części, od
biór w Polsce, możliwość dostarczenia na miejsce, - 500 zł. 
Męcinka, tel. 076/870-80-50
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, zielony, 5-drzwiowy, stan 
blacharki dobry, uszkodzony silnik, zarejestrowany, w cało
ści lub na częśd, • 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 

OPEL KADETT, 1986 r., 170 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 4-drzwiowy, zadbany, na częśd, • 1.700 zł. Nowo
grodziec, tel. 0603/48-30-58
OPEL KADETT, 1987 r„ 1600 ccm, benzyna .łezka", stan b. 
dobry, sportowa kier., obrotomierz, bez prawa rejestracji, 
5-drzwiowy- 750 DEM. Gubin, tel. 0603/51-82-40 
OPEL KADETT, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, bez prawa rejestracji, - 2.300 zł. Krotoszyn, tel. 
0609/24-69-66
OPEL KADETT, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 4-drzwiowy, szyberdach, stan idealny, na białych tablicach
- 950 DEM. Lądek Zdr., tel. 0604/33-82-53
OPEL KADETT, 1990 r., 117 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, kataliza
tor, stan idealny; na białych tablicach • 950 DEM. Stronie śl., 
tel. 074/814-27-96
OPEL KADETT CLUB, 1990 r., 117 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, caravan, kombi, katalizator, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, szyberdach, sportowe fotele, roleta bagażnika, 
garażowany, zielone szyby, stan b. dobry, na białych tabli
cach -1.150 DEM. Wrocław, tel. 071/318:57-46 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy' białe ta
blice, uszkodzony przód, szyberdach, - 2.300 zł. Środa Śl., 
tel. 0606/12-99-67
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, sprawny silnik, do 
naprawy błotniki, w całości lub na częśd, • 700 zł lub zamie
nię na Fiata 126p, w tej cenie. Sobótka, tel. 071/390-35-00 
PEUGEOT 205, 1986 r„ 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, • 
5-biegowy, szyberdach,- stan b. dobry, na zachodnich tablic 

. cach - 900 DEM. Wrodaw, tel. 0608/66-22-21 
PEUGEOT 309,1989 r., 1300 ccm, biały, 5-biegowy, szyber
dach, centralny zamek, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, zderzaki w kolorze nadwozia, na zachodnich tablicach 
-1.300 DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 . '
PEUGEOT 405 KOMBI, 1989 r., 180 tys. km, 16Ó0 ccm, bor
dowy, na białych tablicach • 1.800 DEM. Sucha, tel. 0604/
69-32-00, woj. opolskie
PEUGEOT 605, 1990 r. samochód na części, po spaleniu 
przodu, bez prawa rejestracji, - 2.000 zł. Syców, tel. 062/ 
785-23-37
PEUGEOT 605,1992 r., 3000 ccm, benzyna zarejestrowany, 
w całości lub na części, osobno silnik, - 6.000 zł. Gryfów Śl., 
tel. 075/781-32-39,0604/24-27-50 
POLONEZ, 1979 r.,.15 tys. km, 1500 ccm, biały, po remoncie 
silnika w 1998 r., ciemne szyby boczne, 5-biegowy, felgi BMW 
320, H4, radioodtwarzacz + EQ, głośniki 3-drożne, ważny 
przegląd, OC, w całości lub na części, • 700 zł. Żmigród, tel. 
0608/23-67-26
POLONEZ, 1987 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna, siwy, 
bez wypadku, w całości lub na części, brak przeglądu, - 600 
zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-97-51,0502/26-90-28 
POLONEZ, 1987 r., 6 tys. km, 1500 ccm, biały, instal. gazo
wa, blacharka do remontu, techn. sprawny, 5-biegowy, -1.200 
zł. Mieroszów, tel. 074/880-11-61 
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, AB, biały, 5-biegowy. Legnica, 
tel. 076/722-95-10
POLONEZ TRUCK, 1994 r. bez silnika, • 5.500 zł. Dzierżo
niów, tel. 0600/60-86-09
RENAULT 18,1986 r. całe auto na częśd, stan b. dobry, bez 
korozji. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 21,1987 r., 150 tys. km, 1709 ccm, benźyna, srebr
ny metalic, aktualny.przeglądr w całośd lub na częśd, - 4:000 
zł. Wrocław, teł. 071/351-89-60 po godz. 18 
RENAULT5TL, 1985 r., 1100 ccm, biały, techn. sprawny, stan 
blacharki b. dobry, z urzędu celnego, bez prawa rejestracji, 
na części, -1.100 zł; Bystrzyca Kłodzka; tel. 0603/33-94-97 
RENAULT CLIO, 1989/96 r. po wypadku, dużo częśd, • 150 
zł. Wojnów, tel. 071/370-01-15 do godz. 16 
RENAULT RAPID, 1985/96 r. dużo części, po wypadku, -150 
zł. Wojnów, tel. 071/370-01-15 do godz. 16 
RENAULT TRAFIĆ BUS, 1986 r., 2100 cćm, diesel, biały, 
uszkodzony, kpi. na polskich numerach rejestracyjnych, do 
remontu blacharki, silnik i skrzynia biegów w b. dobrym sta
nie, w całości lub na części, - 3.600 zł. Świdnica, tel. 0602/
28-44-77
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r., 2100 ccm, diesel'w całości lub 
na części, - 9.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0603/29-94-42 

SEAT IBIZA, 1991 r., 1500 ccm, szary metalic, silnik Porsche, 
alum. felgi, centralny zamek, el. otw. szyby, na białych tabli
cach -1.150 DEM. Słubice, tel. 0609/63-83-84. ,
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uśzkodzdny lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po

rsche, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, - 4.400 
' zT; Wrocław,UeL 060^0-47-36,071/348-34-78 

[ SILNIK DEUTZ lub do remontu, chłodzony powietrzem, 4 cy-
• lindry, nadaje się do kombajnu Claas Europa, • 1.000 zł, Wa- 

rzęgowo, tel. 071/389-98-62
SKODA 105 L, 1981/85 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwony, 
techn. sprawny, pokrowce, zagłówki, książka serwisowa, brak 
przeglądu, stan dobry, - 390 zł. Wrodaw, tel. 0607/63-23-05 

SKODA 105 L, 1982 r. zarejestrowany do 08.2001 r., w cało
ści lub na części, - 600 zł. Skoroszów, tel. 071/312-72-08 

SKODA FAVORIT135 L, PICK-UP, 1991 r„ 76 tys. km, 1300 
ccm, zielony, plastikowa nadbudowa, podwyższona z tyłu i 
oszklona, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.500 DEM. 
Wrocław, tel. 0608/66-22-21
STAR 200,19.85 r. skrzyniowy, wspomaganie kierownicy, bez 
silnika + Avia z 1982 r., furgon, poj. 3900 ccm, biegi w podło
dze, nowe opony, - 6.700 zł lub zamienię na Poloneza Trucka 
5-osobowego. Opole, tel. 0607/46-68-69 
STAR 660,1975 r., 1700 ccm, benzyna stan idealny, paka, z 
pogotowia technicznego, w całości lub na części lub samo 
podwozie, - 3.500 zł. Roztocznik, tel. 074/830-17-38 

SUZUKI CARRY, 1984 r„ 1000 ccm na części, - 1.000 zł. 
. Wrodaw, tel. 071/338-37-09 

SUZUKI SWIFT, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, na białych tablicach - 1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/
29-31-71
SYRENA 105,1980 r. w całości lub na części, - 300 zł. Wro
daw, tel. 071/324-13-97
TARPAN, 1986 r. do remontu lub na części, uszkodzony sil
nik, - 450 zł. Świdnica, tel. 074/852-22-35 
TOYOTA CEUCA GTI, 1989 r„ 2000 ccm, 16V, czerwony, ABS, 
eLreg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, centralny zamek, 
wspomaganie, ciemne szyby, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, kubdkowe fotele, reg. kierownica, zadbany, stan 
b. dobry - 1.350 DEM. Chojnów, tel. 076/818-19-91, 0602/ 
89-20-52
TOYOTA COROLLA i, 1983 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 
bez wypadku, silnik do złożenia, bez dokumentacji, - 2.000 zł 
lub z dokumentacją za dopłatą. Jelenia Góra, tel. 0502/ 
35-28-40
TOYOTA COROLLA, 1986 r„ 80 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, czerwony, stan dobry, sprawny, bez prawa rejestracji, 
5-drzwiowy, krótki tył, -1.500 zł. Zagórzyce, tel. 071/389-74-43 

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 model do 89 r„ 
zarejestrowany, w całości lub na części, po wypadku, brak 
silnika, • 2.100 zł. Wiązów, tel. 0605/62-69-98 

VOLVO 240 GL. KOMBI, 1987 r., 200 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, hak, wspomaganie, reg. zawieszenie, RM Philips * 
głośniki, welurowa tapicerka, serwisowany, nowe tłumiki, świe
ce żarowe, bez prawa rejestracji, stan b. dobry - 2.250 DEM. 
Wrodaw, tel. 0601/17-50-59
VÓLVO 244,1980 r . : różne częśd. Ostrów Wlkp., tel. 0601/ 
88-14-62
VOLVO 340, 1984 r„ 1500 ccm, benzyna, zielony metalic, 
zarejestrowany, do remontu lub na częśd, nie uszkodzony, -
1.500 zł: Zielona Góra, tel. 068/327-44-08 
VOLVO 460,1995 r., 165 tys. km, 1900 ccm, TDi klimatyza
cja, ABS, centr. zamek ♦ pilot, 3 pod. powietrzne, nie uszko
dzony, do odbioru w Gerlitz, koło granicy (w Zgorzelcu) - 750 
DEM + do. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 
VW 244, 1980 r. : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 0601/ 
88-14-62
VW GOLF, 1982 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, - 2.000 zł. 
Świdnica, tel. 0607/82-25-12
VW GOLF 1.1982/90 r., 1100 ccm,benzyna w całości lub na 
części, przegląd do 10.2001 r, - 1.900 zł. Oława, tel. 0607/ 
23-81-65
VW GOLF II. 1984 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
3-drzwiowy. automatic, stan idealny, w całośd lub na częśd, 
na białych tablicach • 1.000 DEM. Bogatynia, tel. 06021
81-23-32
VW GOLF II GTI, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, hamulce tarczowe - 4 szt., alum. felgi, silnik 120 
KM, komputer, kubdkowe fotele, białe tablice, - 2.100 zł. Świe
bodzice, tel. 0606/12-99-22
VW GOLF II, 1985 r., 114 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-bjegowy, stan b. dobry, zadbany, bez pra
wa rejestracji, na białych tablicach, - 2.600 zł. Rawicz, tel. 
0604/33-30-39
VW GOLF II, 1986 r., 160Ó ccm, diesel 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, na białych tablicach - 850 DEM. Kłodzko, tel. 0608/

• 74-11-51
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ćcm, diesel, biały, 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 850 DEM. Lądek Zdr., tel. 0604/
33-82-53
VW GOLF II, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, techn. sprawny, na białych tablicach - 850 DEM. 
Stronie Śl., tel. 074/814-27-96 
VW GOLF II, 1986 r., 1800 ćcm, kolor grafitowy metalic, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, bez możliwości rejestracji, w całośd 
lub na części, -1.700 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0603/34-43-48 

VW GOLF II, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, w całości lub na części, - 2.000 
zł. Złotniki, tel. 077/464-83-05
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, -
2.000 zł. Leszno, tel. 065/520-29-79 
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy meta
lic, 2-drzwiowy, bez prawa rejestracji - 890 DEM. Bogatynia, 
tel. 075/773-82-21,0600/12-82-54 
VW JETTA, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
rozsuwany dach, reguł, pasy, atrakc. wygląd, kpi. dokumen
tacja, na części, stan idealny, na zachodnich tablicach -1.300 
DEM. Zielona Góra, tel. 068/327-62-92,0603/44-06-23 

O  VW LT 28,1980 r., 2400 ccm, turbo D kontener, 
uszkodzony silnik, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 06021
47-44-67 81011491

VW PASSAT KOMBI, 1988 r., 1600 cęm, niebieski, nowy mo
del, inst. gazowa, hak, bardzo oszczędny, stan idealny, bez 
wypadku, bez prawa rejestracji, - 5.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-44-11
VW POLO KOMBI, 1985 r., 1300 ccm, zielony metalic, stan b. 
dobry, na zachodnich tablicach • 900 DEM. Wrocław, tel. 0608/ 
66-22-21
WARTBURG 353,1972 r, 150 tys. km, 992 ccm, żółty, uszko
dzony silnik, tylna szyba ogrzewana, po wymianie wahaczy 
tylnych i łożysk, w całości lub. na części, ubezpieczony do
06.2001 r, - 400 zł. Świdnica, tel. 074/851-48-46. 
WARTBURG 353,1985 r., 82 tys. km, 992 ccm, 2-suw, żółty, 
w całości lub na części - 300 żł. Wrocław, tel. 071/350-87-47, 
0501/27-62-50
WARTBURG GOLF, 1991 r., 66 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, nowe opony, nowy akumulator. zadbany, atrakc. wygląd, 
w całośd lub na częśd, bez prawa rejestracji, stan b. dobry, •
1.600 zł. Lubin, tel. 076/842-53-99 
ZASTAWA 1100, 1980 r., 67 tys. km, benzyna, czerwony, 
techn. sprawny, bez przeglądu, na części, • 400 zł. Wisznia 
Mała, tel. 071/312-70-24
ZASTAWA 1100,1980 r. na części, niekompletny, dokumen
tacja, - 200 zł. Ziębice, tel. 074/819-25-10, 074/819-19-46,

. 0602/39-99-86 
ŻUK A-11, 1978 r. zarejestrowany, ubezpieczony, techn. 
sprawny, nowa inst. gazowa, dużo nowych części • 2.100 zł 
lub bez inst. gazowej - 900 zł. Grzegorz, Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-29-91 po godz. .17.

Źutf, 1990 r. rzielony, blaszak, w całości lub ha części, • 1.000 
'zł. Wrocław, teł. 0605/1^0,9-7$ #  • j & r r i i w

STAROCIE
ADLER CABRIO, 1932 r .. ., tej. 041/377-10-35 wieczorem, 
090/56-10-55
CHEVROLET DE LUX, 1954 r. bez silnika, niekompletna do
kumentacja, do renowacji, -1.000 zł. Karczów, gm. Dąbrowa, 
tel. 077/464-11-53
CIĄGNIK ROLNICZY przedwojenny. ., tel. 041/377-10-35 
wieczorem, 090/56-10-55
CZĘŚCI DO SKODY OCTAVIA, 1962 r . : most tylny bez pół- 
osi, sprawny, • 100 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-51-01 
CZĘŚCI DO WARSZAWY M20: nowy, dolnozaworowy wałek 
rozrządu, • 100 zł. Nowa Wieś Legnicka, tel. 076/850-64-41 
CZĘŚCI DO WARSZAWY SEDAN : błotniki, klapy, atrapa, 
drzwi, zderzaki, szyby, opona. Wrocław, tel. 071/339-72-81 

CZĘŚCI DO WARSZAWY : błotniki, nie używane. Wrocław, 
tel. 0501/71-06-48
CZĘŚCI DO MOTOCYKLA BMW R-35,1938 r . : części silni- 
ków i skrzyni biegów, błotnik przedni, koło tylne, obudowy 
dyfra, zbiornik paliwa, prądnica. Molestowice, tel. 0603/ 
51-27-35
CZĘŚCI DO STARYCH SAMOCHODÓW : reflektory z lat 
30-50, szperacze i tylne lampy od pojazdów wojskowych, 
nowe szkła lamp .stop’ i kierunkowskazów. Wrocław, tel. 0604/
73-65-24
CZĘŚCI DO WARSZAWY : błotniki przednie -100 zł i inne. 
Wrodaw, tel. 071/339-73-84
CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20: różne części. Wrocław, tel. 
071/339-73-84
CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20 : tylna lampka. Wrocław, tel. 
0604/73-65-24
FIAT TOPOLINO, 1939 r. silnik, skrzynia biegów, rama i bla
charka po remonde, otwierany dach, dokumentacja, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 071/317-81-19, 0605/10-16-36 
FORD TAUNUS 17M, 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 zl. 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 17 M, 1965 r., 1600 ccm, V4, dużo częśd
zamiennych, po renowacji blacharki i silnika, nowy lakier, -
5.200 zł. Wrocław, tel. 071/321 -64-51
KUPIĘ AUTO AMERYKAŃSKIE najchętniej z dokumentami,
krążownik szos, może być do remontu. Wrocław, tel. 0601/
71-69-78
KUPIĘ CZĘŚCI DO MERCEDESA 111,1962/67 r. .skrzydla-
ka*. Wrodaw, tel. 0607/19-33-83
KUPIĘ LAMPĘ NOTEK stosowaną w pojazdach wojskowych
produkcji radzieckiej, przednią i tylną. Wrocław, td. 0601/
58-51-25
KUPIĘ MOTOCYKLE wózki boczne oraz części. Olszyna, td. 
075/721-25-41
KUPIĘ OPLA KAPITANA, 1960 r. do renowacji, różne czę
śd. Opole, tel. 077/454-28-42
KUPIĘ SAMOCHÓD z lat 1950/70, cały lub do remontu, z 
dokumentacją. Wrocław, tel. 071/353-32-57,0603/96-40-01 
MERCEDES 200, 1967 r., diesel, szyberdach, oryg. radio, 
techn. sprawny, stan dobry ♦ 2 Mercedesy 110,1967 r., na 
części lub do remontu, -17.000 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
MERCEDES 220115 D, 1976 r. zarejestrowany, stan dobry, -
2.000 zł. Wrodaw, tel. 071/347-91-81 
MERCEDES UNIMOR, 1969 r„ 44 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, 4x4, blokady, wersja wojskowa, oryginalny w 100%, stan 
b. dobry, -12.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/58-51-25 
MOSKWICZ 400,1955 r., 1100 ccm, stan b. dobry, oryginał, 
techn. sprawny, kompletna dokumentacja, stan częśd niklo
wanych dobry, .garbus’ , koło z tyłu na klapie, model Opla, •
6.600 zł. Olszyna, tel. 075/721-25-41 
NSU PRINC, 1967 r., 1200 ccm, C, -1.200 zł. Opde, tel. 077/ 
455-29-50 po godz. 20
OPEL MANTA, 1973 r., 2000 ccm stan b. dobry, model spor
towy, okrągłe zegary, lampy tylne, z przodu ubezp., zarej., 
aktualny przegląd, 100 % oryg. - 3.200 zł. Gostyń, tel. 0608/
77-81-42
P-.70,1958 r. pojazd dla kolekcjonera, 2 egzemplarze, 1 kom
pletny, 2-gi w częśdach - 5.000 zł/szt. Wrocław, tel. 071/ 
390-82.-39
WARSZAWA PICK-UP, 1960 r., 2200 ccm, - 3.900 zł. Niemo
dlin, tel. 0604/84-79-40
WARSZAWA 204,1967 r., 60 tys. km, 2100 ccm, benzyna, 
zarejestrowany, stan techniczny dobry + drugi bez dokumen
tacji, dużo części, faktura zakupu, - 2.700 zł. Strzeleczki, tel. 
077/466-84-62
WARSZAWA M-20,1962 r., 2120 ccm, benzyna, techn. spraw
ny, zarejestrowany, dolnozaworowy, nominalny, • 7.200 zł. 
Głogów, tel. 076/834-15-20,0607/15-85-24 

WARTBURG 312 KOMBI, 1962 r., 1000 ccm, otwierany dach, 
techn. sprawny, garażowany, części zamienne, - 3.000 zł. 
Chojnów, teł. 076/818-19-76, 0609/25-94-37 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internede pod nómerem - A00514 
www.autogielda.com.pl)
ZASTAWA 750,1965 r., 767 ccm, benzyna, techn. sprawny, 
nowy akumulator (gwarancja), nowe opony, - 3.000 zł lub za
mienię na komputer PC Pentium III 700. Doboszowice, tel. 
074/816-09-46
ZASTAWA 750,1965 r., 750 ccm po remoncie blacharki, do 
wykończenia i malowania, konserwaqa, 100% oryginalny, 
kompletna dokumentacja, - 850 zł lub zamienię na stary mo
tocykl. Zagrodno, tel. 076/877-31-83 
ZASTAWA, 1969 r., 2 tys. km, 900 ccm, benzyna kolor żółty, 
po remoncie i lakierowaniu, nowe wnętrze i tapicerka, silnik, 
od Fiata 127, b. dużo części zamiennych, - 2.500 zł lub za
mienię na sprzęt audio. Wałbrzych, tel. 0603/98-30-22 

ZASTAWA 750,1967 r., 750 ccm czerwona, dodatkowo silnik 
i skrzynia biegów oraz inne częśd, • 1.500 zł. Ruda śląska, 
tel. 032/243-15-54
ŻUK A-O3,1970 r., 2120 ccm pojazd zabytkowy, ubezpiecze
nie 50%, • 1.000 zl. Wrodaw, tel. 071/390-82-39

POJAZDY 
SPECJALNE

O  ASENIZACYJNY IFA LO 50 niebieski, poj. becz
ki 5.000 I, rejestracja do maja 2002 r., stan do
bry, cena do uzgodnienia. Racula, tel. 068/
327-54-46 87022781

ASENIZACYJNY SKODA LIAZ MTS 27,1982/91 r. poj. beczki 
8.3001, -18.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
ASENIZACYJNY STAR 200,1978 r., 4500 ccm bez wspo
magania, poj. 45001, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/781.-77-04, 
0608/10-66-07
AUTOKEMPING VW LT 28 WESTFALIA, 1977 r., 2000 ccm, 
benzyna, po remoncie kapitalnym w 2000 r., ciepła woda,

WÓZKI WIDŁOWE - K trw A R E ' 
SPRZEDAŻ - SERWIS !

F.K.U. KOŁCIO 
Wojciech Kołcio 

59-700 Bolesławiec, ul. Tysiąclecia 48 
tel. 075/735-15-23,0-602 669110, 

telJfax 075/732-80-15

natrysk, lodówka, kuchenka, co, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/32-84-91
AUTOLAWETA FIAT DUCATO, 1988 r. zarejestrowany jako 
specjalistyczny, na kat. B, -14.500 zł lub zamienię na osobo
wy. Świebodzice, tel. 0607/57-80-43 
AUTOSKLEP MERCEDES VAN, 1985 C 180 tys. km diesel, 
agregat prądotwórczy, zamrażarka, lady chłodnicze, schowki 
chłodnicze, półki i regały, klimatyzacja, bezwypadkowy, -
50.000 zł. Kalisz, tel. 062/503-23-22,062/501 -53-49 

AUTOSKLEP ŻUK A-06M, 1974 r. wyposażony w rożen na 
24 kurczaki, lodówkę, umywalkę, podgrzewacz wody, insta
lację 220/12 V, otwierany bok, przegląd do 2002 r. Gryfów Śl., 
tel. 075/781-42-63
BANKOWÓZ MERCEDES 308,1992 r., 300 tys. km, klimaty
zacja, klasa opancerzenia C2, 5-osobowy, - 44.000 zł. Wro
cław, tel. 387-80-00
BETONOMIESZARKA MERCEDES 2224, 1980 r„ 260 tys. 
km 6x4, nowe opony, stan dobry, w kraju od tygodnia, - 36.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/36-30-33 
BETONOMIESZARKA ROMAN poj. gruszki 5,5 m3, gotowa 
do pracy, - 20.000 zł. Jawor, tel. 076/870-57-13 po godz. 18 
BETONOMIESZARKA TATRA 148,1983 r stan techn. i wi
zualny b. dobry, -15.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00 

BETONOMIESZARKA TATRA 815, 1988 r. stan techn. b. 
dobry, gotowa do pracy, - 35.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1990 r., stan b. dobry, po 
remoncie, stan opon dobry, - 34.000 zł + VAT. Nowa Ruda, 
tel. 0607/42-45-35
CIĄGNIK DT 75,1985 r. gąsienicowy, kwadratowa kabina, -
4.500 zł. Mściwojów, teł. 076/872-82-47
CIĄGNIK LEŚNY LKT-80.1975 r„ - 21.100 zł. Jelenia Góra,
tel. 075/642-07-69,0607/82-18-40
DŹWIG na podwoziu samochodowym, 101,161,40t, 631,80
t, ważny dozór techniczny, stan b. dobry, - 32.000 zł. Szyma-
nowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wydęg 27 m, stan
dobry, -100.000 zł + VAT. Kłodzko, td. 0602/69-90-51

WÓZKI WIDŁOWE I PALETOWE 
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DŹWIG JELCZ. 1978 r. teleskopowy, udźwig 101, - 38.000 2). 
Żarów, teL 074/858-01-92
DŹWIG JELCZ DS 101K, 1986 r, 10 tys. km. 11100 ccm, stan 
b. dobry, ważny dozór techniczny dźwigu, - 35.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/778-00-55
DŹWIG KRAZ udźwig 161, -15.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-98-77,0603/35-96-46
DŹWIG LIAZ BUM AR, 1987 r. udźwig 10 ton, stan b. dobry, 
dozór, - 34.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy. Kłodzko, 
tel. 0602/69-90-51
DŹWIG POLAN, 1982 r. samojezdny, po remonde kapital
nym, zblocze 3-krążkowe, udźwig 16 ton, gotowy do pracy, 
stan b. dobry, - 28.000 zł. Niemcza, tel. 0502/45-18-26 
DŹWIG POLAN ŻK-162,1988 r. samojezdny, I właśddel, stan 
b. dobry, - 32.000 zł. Szymanowó, tel. 065/546-44-75 /fax, 
0601/56-39-28
DŹWIG PRAGA CKD, 1978 r., diesel techn. sprawny, tele
skopy, -11.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-19-82 
DŹWIG STAR 660, benzyna, udźwig 6.3 tony, techn. spraw
ny, bez aktualnego dozoru, - 4.000 zł. Kłodzko, tel. 074/
865-88-90, 0601/71-98-11
DŹWIG TATRA 148 AD16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 16 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia, - 35.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r. udźwig 20 ton, dozór, stan 
b. dobry, - 48.000 zł + VAT. Nysa, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
torv, czeskie dozowy, do sprowadzenia z Czech, - 50.000 zł +- 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 

DŹWIG TATRA 814 AD 28,1988 r„ stan b. dobry, udźwig 28 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, -110.000 zł * 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 

DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r„ stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, • 90.000 zł + 
VAT. Ratno Ddne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 

KOPARKA, 1987 r., prod. rosyjskiej, stan b. dobry, po remon-
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WÓZKI
PODNOŚNIKOWE
widłowe i paletowe

Wynajem, serw is, remonty, 
sprzedaż w ózków  używanych.

□  50 wózków podnośnikowych typu: STILL,
Jungheinrich, D V  1792, G P W  2507, G P W  2007 
napędzanych silnikami Diesla, gazowymi 
i elektrycznymi, o nośności 1500 do 3500 kG,

□  koparki, ładowarki, dźwig 10 T,
□  miniładowarkę bobcat

Ceny konkurencyjne!!! 0 P010295

TEMER Sp. z o. o. 
ul. Grabiszyńska 241,53-234 WROCŁAW 

tel. 33 48 610; 0-501 276 203 fax. 33 48 408 
http://www.temer.pl e-mail: temer@temer.pl

'Centrum Wóztów' 
Podnośnikowych

Wrocłn, ul. Smjczycka 21, tel̂ fai 348-04-94 do 96

serwis gwarancyjny, remonty
SPRZEDAŻ WÓZKÓW, CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
BATERII TRAKCYJNYCH I AKUMULATORÓW, 

^OGUMIENIA. WCISKANIE OPON HA PRA5IŁ

cie, łyżka 1.2 m, na kolach, 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, łel. 076/819-62-27,0602/66-79-96, 
0604/08-56-65
KOPARKA ATLAS 1302,1985 r. kołowa + druga 1204, brak 
łożysk, do odbioru w Niemczech -15.000 DEM. Bolesławiec, 
tel. 075/732-24-49

O  KOPARKA ATLAS 1704 LS, 1989 r. gąsienico
wa, silnik wysokoprężny 6-cylindrowy, 150 kW, 
7500 mtg, • 125.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
324-92-45,0603/32-33-67 81011221

KOPARKA ATLAS 1304K, 1991 r. kołowa, stan techn, b. do
bry, pług, ranię 3 x łamane, chwytak, waga 16t, • 65.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 

KOPARKA ATLAS 1304,1992 r., 7 tys. km żółta, poj. łyżki 6 
m3, w Niemczech, posiadam ładowarkę Zettełmeier 401 z 
1990 r., uszkodzona skrzynia biegów, różne typy - 22.000 
DEM. Wałbrzych, tel. 0606/40-11-39

KOPARKA BIAŁORUŚ rolnicza, - 4.000 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-61-86
KOPARKA BIAŁORUŚ typ budowlany, - 12.000 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-61-86
KOPARKA CASTOR P-603,1980 r. kołowa, techn. sprawna, 
gotowa do pracy, - 15.500 zł. Lubań SI., tel. 075/721-18*43, 
0602/43-77-12
KOPARKA DH-101, 1988 r. gąsienicowa, do głębokich wy
kopów, poj. łyżki 1.3-1.6 kubika, techn. sprawna, gotowa do 
pracy, - 41.000 zł. Wołczyn, tel. 077/418-93-47,0608/51-35-97 

KOPARKA FORTSCHRITT T-174, 1989 r. mało eksploato
wana, idealna do załadunku węgla, duży chwytak 1-tłokowy, 
-12.000 zł. Lubań, tel. 075/721-11-43,0602/43-77-12 

KOPARKA GEHLMB 288, 1997 r. gąsienicowa, mała, gumo
we gąsienice,' łyżka 0.5 m3, ogrzewana kabina, • 38.000 zł + 
VAT.Leszrfo,tel. 065/529-50-09,0602/83-31-31 
KOPARKA JCB 3CX, 1988 r., Perkins nowe opony, teleskop, 
otwierana łyżka, - 48.000 zł. Wrocław, tel. 0604/93-72-70 
KOPARKA KM 251 na Starze 66, długi wysięgnik, -153)00 
zł. Borowiec, tel. 062/734-13-27 
KOPARKA KM 251, 1981 r., do głębokich wykopów, po re
moncie kapitalnym, gwarancja 6 miesięcy, • 18.000 zł. Woł
czyn, tel. 077/418-93-47,0608/51 -35-97 
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 KOMATSU PC 30.6,1991 r. kauczukowe gąsie
nice, 2 łyżki, wyjście na młoty, waga 3.61, kabina ogrzewana, 
głębokość wykopu do 3.2 m, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 05021 
08-21-74
KOPARKA LIEBHERR 921,1976 r., Deutz, V4 kołowa, bliź
niacze koła, 16.51., pług, łyżka 0.8 m3, stan opon b. dobry, po 
remoncie, stan b. dobry, - 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. 076/818-74-00,0602I 
30-50-52
KOPARKA LIEBHERR 912,1990 r. gąsienicowa, łyżka 1,3 
m3, - 56.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, *0602/ 
30-50-52
KOPARKA NOBAS 623 diesel, dużo nowych części (2 silni
ki, siłowniki, węże, koło zębate), łyżka 0.6 m3, do sprowa
dzenia z Niemiec, 2 szt, - 28.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/ 
10-25-21.
KOPARKA NOBAS UB 632,1988 r. gąsienicowa, łyżka 0,6 
m3, - 19.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/ 
30-50-52
KOPARKA NOBAS. 1990 r., gąsienicowa, łyżka 0,6 m3, - 
20.000 zł. Wrocław, tel. 387-88-88 
KOPARKA NOBAS 632,1990 r. łyżka podsiębierna 0,6 m3, 
stan b. dobry, - 18.500 zł f  VAT lub wydzierżawię. 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 MH CITY, 1989 r, - 39.000 zł. Pokój, tel. 
077/469-81-57
KOPARKA O&K MH5,1993 r. kołowa, PMS, łyżka 1 m3, waga 
181, - 64.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,06021 
30-50-52

FORTSCHRITT | 
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Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266, S00-!?00

KOPARKA OSTRÓWEK, 1978 r. zielona, techn. sprawna, 
lemiesz z prżodu, - 8.000 zł. Kożlice 14, gm. Rudna, tel. 076/ 
843-44-03
KOPARKA SCHAEFF, 1981 r., 1400 ccm, diesel gąsienico
wa, łyżka 0,4 m3, waga 6,51, stan b. dobry, • 19.000 zł. Wro
cław, tel. 071/345-58-47,0606/76-11-45 

KOPARKA STAR 266,1980 r., diesel kolor jasnoorzechowy, 
po remoncie kapitalnym w 2000 r., w ciągłej eksploatacji, -
16.000 zł lub zamienię na koparkę linową. Wrocław, tel. 071/ 
341-63-14, 0601/78-33-66
KOPARKA STAR 660,1979 r., 41 tys. km łyżka podsiębierna 
i przedsiębierna, napęd na 3 osie, gł. kopania 4 m, nowe si
łowniki, nowy silnik + komplet nowych kół, b. dużo części za
miennych, 2 silniki zapasowe, przegląd do 11.11.2001 r, -
18.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-60-35
KOPARKA WARYŃSKI K-406 na kołach, silnik i pompa hy
drauliczna po remoncie, -14.900 z ł.., tel. 0605/10-17-58 

KOPARKA WARYŃSKI K-406, 1979 r.', URSUS, kołowa, w 
wyposażeniu chwytak, - 16.000 zł. Chojnów, tel. 076/ 
818-64-30, 0601/78-78-15
KOPARKA WARYŃSKI, 1981 r. kołowa, stan b. dobry, • 
14.500 zł. Wińsko, woj. wrocławskie, tel. 0601/75-65-75 

KOPARKA WARYŃSKI K-407 B, 1981 r. techn. sprawna, stan 
dobry, - 8.000 zł. Wqłów, tel. 071/389-29-91 
KOPARKA WARYŃSKI K 606,1983 r., -19.500 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-96-10
KOPARKA WARYŃSKI K-406,1983 r., po remoncie, tulejo- 
wany wysięgnik, nowe pompy, gotowa do pracy, • 16.000 zł. 
Wołów, tel. 071/389-85-63,0602/30-81-51

KOPARKA WARYŃSKI K-606, 1985 r., - 22.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/735-67-91,0603/87-80-73 
KOPARKA WARYŃSKI K-406. 1986 r., SW-400 kołowa, 
techn. sprawna, - 12.500 zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47, 
0608/51-35-97
KOPARKA WARYŃSKI K-408,1987 r. stan b. dobry, gąsieni
cowa, gotowa do pracy, - 23.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
752-15-31
KOPARKA WARYŃSKI K-408,1988 r., stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 25.000 zl + VAT. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 

KOPARKA WARYŃSKI K-611,1989 r. stan b. dobry, - 49.000 
zł. Pokój, teł. 077/469-81-57
KOPARKA WARYŃSKI K-611,1990 r. stan b. dobry, • 49.000 
zł. Pokój, 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 
KOPARKA ZET-CAR 40,1991 r. 4 1, uszkodzony układ jezd
ny, łyżka 0.6 m3, • 7.000 zł. Wiązów, tel. 0502/08-21-74

O  KOPARKI KM-251, KM-415, KM-602 i inne, lino
we - od 5.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/ 
723-11-94,0606/45-44-87 84015401 

O  KOPARKI NOBAS 631, 632,1986 r. oraz nacze
pa niskopodwoziowa DT-75 o ład. 16 ton; przy
stawka do DT-75, do kopania rowów; przycze
pa niskopodwoziowa 40 ton; naczepa do Stara 
200, ze zbiornikiem kwasoodpomym o poj. 10 
tys. litrów; nadwozie-chłodnia do Stara i Jelcza, 
zbiorniki kwasoodporne i stalowe., tel. 062/ 
785-65-75 01028241

KOPARKOŁADOWARKA EDER 805,1985 r. silnik Deutz, poj. 
łyżki 0.6 m3, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-97-22,0601/92-72-44 

KOPARKOŁADOWARKA JCB 3C III, 1982 r. otwierana łyż
ka, teleskop, przygotowana do pracy, - 28.000 zł + VAT. Choj
nów, tel. 076/819-62-27,0604/08-56-65,0602/66-79-96 

KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 1988 r„ Perkins wersja 
podstawowa, sprowadzona z Niemiec, gotowa do pracy, tele
skop, otwierana łyżka, nowe opony, - 48.000 zł. Wiązów, tel. 
071/393-13-94,0604/93-72-70 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3 CX, 1989 r. 2 łyżki, teleskop 
z tyłu, łyżka przednia otwierana, gotowa do pracy, - 39.000 zł. 
Nowa Wieś Mała, tel. 0502/65-01-09 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3D, 1990 r. otwierana łyżka, 
teleskop, 4x4, turbo, stan b. dobry, przygotowana do pracy, - 
66.000 zł + VAT. Raciborowice, tel. 076/818-96-49, 0607/ 
06-07-63
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 1993 r. stan techn. b. 
dobry, 2000 RBH, teleskop,.2 łyżki do kopania, - 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 OSTRÓWEK wysięgniki, obrotni- 
ca, siłownik • 2.000 zł. Legnica, tel. 076/866-12-80, 076/ 
855-29-63

K E M O L 8 0  WÓZKI 
W ID Ł O W E

TOYOTA I INNE 
KOMIS, SERWIS, CZĘŚCI

1  jLifił tei. 071/33-702-44 

|  r f r U W y  fax 071/33-702-46

KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1984 r„ -17.500 zl. 
Wrodaw, tel. 351-00-64
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162, 1986 r. stan 
b. dobry, - 28.500 zl. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 

KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162,1988 r. stan 
b. dobry, nowe opony, - 30.000 zł. Milicz, tel. 0600/38-38-47 

KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK KT162,1989 r.. 3400 
ccm, diesel/oryginalny lakier, zadbany, stan b. dobry, - 29.000 
zł. Stoszowice, tel. 0602/45-34-55, woj. wałbrzyskie 
KOPARKOŁADOWARKA SCHAEFF SKB 900,1992 r. stan 
techn. b. dobry, przednia łyżka dzielona, łamana w połowie, 
widły, 3 łyżki do kopania, 4x4, na równych kołach, - 62.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 
KOPARKOŁADOWARKA WHITLOOK, 1978 r. silnik Ford T4, 
80 KM, wieża tylna przesuwana, łyżka przednia hydraulicz
nie dzielona, 5 łyżek w kompl., stan opon b. dobry, w ciągłej 
eksploatacji, gotowa do pracy, - 20.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/345-58-47, 0606/76-11-45 

KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1980 r. typ rolniczy, 
stan dobry, - 5.900 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22,0603/83-55-66 

KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1981 r. stan dobry, -
10.000 zl. Legnica, lei. 076/862-07-37,0604/19-45-88 

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. 1986 r. rolnicza, stan 
dobry, - 6.500 zl. Góra, tel. 065/543-12-19 

KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. stan dobry, -
14.000 zl. Czernica, tel. 0609/45-54-46 

KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r.. stan b. dobry, 
kwadratowa kabina, typ budowlany, stan opon dobry, stan 
techn. idealny, - 15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/ 
42-45-35

KOPARKOŁADOWARKA 
CASSE CK 580 B |

1989 r., stan dobry, cena 37.000 zł g  
tel. 0-605 304 901 O

KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r. typ BX-3b, typ 
budowlany, kwadratowa kabina, ogrzewanie, wspomaganie 
kier., 2 łyżki ♦ widły, nowe pompy główne, dużo części za
miennych, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 15.500 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/738-18-83 

KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ E0 2601,1990 r. prze- 
bieg 1230 mtg, typ budowlany, wymieniony rozrusznik, aku
mulator, nowe sprzęgło, stan dobry, - 14.500 zł. Lubin; tel. 
076/846-90-30,0601/84-44-81 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK, 3000 ccm żółta, sil- 
nik i skrzynia biegów na gwarancji, stan opon i hydrauliki do
bry, w ciągłej eksploatacji, - 8.000 zł + VAT. Wałbrzych, tel. 
074/666-27-72,0503/03-96-57 i  
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK, 1984 r. 2 łyżki, stan 
dobry, - 9.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-65-98,05021 
36-18-09
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK, 1987 r., - 20.000 zl. 
Kluczbork, tel. 077/418-65-22,0604/48-98-49 -
KUPIĘ AUTOCYSTERNĘ, 1980-90 r. do przewozu paliw płyn
nych, do 120001. Ostrzeszów, tel. 0502/59-53-85

KUPIĘ KOPARKĘ linową, gąsienicową, „wędka" w pełni
sprawna. Koźmin, tel. 062/721-71-06
KUPIĘ KOPARKĘ czerpakową, tzw. .wędkę’, gąsienicową,
w dobrym stanip lub do małego remontu. Trciel, tel. 0603/
42-11-15
KUPIĘ KOPARKOŁADOWARKĘ, diesel np. M26 - do 15.000 
zł. Wrodaw, tel. 0601/72-37-47 

KUPIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA Ł-2, Ł-200, L-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 16-401, mogą być do remontu. 
Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 

KUPIĘ POMOC DROGOWĄ w rozliczeniu samochód osobo
wy. Stęszew, tel. 061/813-47-02 
ŁADOWARKA prod. ZSRR, z silnikiem DT, -15.000 zł. Wro
daw, tel. 071/364-48-50,0501/34-00-55 
ŁADOWARKA CLARK 125B, 1979 r., diesel pomarańczowa, 
czołowa, silnik Perkinsa, w eksploatacji od 1984 r., sprawna 
w 100%, faktura VAT, - 53.000 zł + VAT. Przemków, tel. 076/ 
831-03-17,0605/08-38-29 (zdjęda do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00502 www.autogiel- 
da.com.pl)
ŁADOWARKA FADROMA LK-1 udźwig 4 tony. łyżka 2 m3, 
zarejestrowana w 1995 r, - 26.500 zł. Wrodaw, tel. 0604/ 
23-25-89
ŁADOWARKA FADROMA L -2 ,1970 r. stan dobry, - 31.000 
zł. Mirosławice, tel. 071/346-13-36 

ŁADOWARKA FADROMA Ł 201, 1990 r. w ciągłej eksplo
atacji, zarejestrowana, techn. sprawna, - 51.0Q0 zł lub zamie
nię na tańszą. Wrocław, tel. 0607/58-42-93 
ŁADOWARKA FRISH-FAUN F 900 waga 9500 kg. szerokie 
opony, po remoncie instalacji i malowaniu, silnik Deutz 105 
KM, wysokie podnoszenie, • 19:500 zł. Lubin, tel. 0501/ 
22-20-28
ŁADOWARKA HANOMAG, 1977 r. łyżka 1.5 kubika, stan b. 
dobry oraz inne ładowarki, cena od 18.000 zł. Sieradz, tel. 
043/829-33-21,0603/68-20-20 

ŁADOWARKA HANOMAG 44C, 1983 r. łyżka 2 m3, • 40.000 
zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/30-50-52 
ŁADOWARKA HANOMAG 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 HT140,1988 r. napęd hydrauliczny, hak, masa

własna 3.5 t, • 12.000 zł. Siemkowice, tel. 043/841-74-48, 
0603/58-95-08
ŁADOWARKA INTERNATIONAL, 1990 r., 7 tys. km żółta, 250 
KM, o poj. 3,5 m3, stan b. dobry, • 60.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0606/40-11-39
ŁADOWARKA KAELBLE SL20, 1991 r. waga 2 2 1, 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, 1988 r. po kapitalnym remonde, 
nowe opony, łyżka 4 kubiki, - 45.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
ŁADOWARKA KRAMER 312,1992 r. żółta, 3200 mtg, łyżka 
otwierana ♦ widły, uszkodzona piasta tylna, w Niemczech (po
siadam różne typy maszyn) - 11.000 DEM. Wałbrzych, tel. 
0606/40-11-39
ŁADOWARKA MF 400,1985 r. gąsienicowa, dzielona łyżka, 
zrywaki, waga 121, poj. łyżki 2 m3, • 35.000 zł f  VAT. Choj
nów, tel. 076/819-62-27,0602/66-79-96,0604/08-56-65 
ŁADOWARKA POCLAIN, 1970 r. szerokie gąsienice, -10.000 
zł. Sieradz, tel. 043/829-33-21,0603/68-20-20 
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, teł. 071/389-62-33 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34,1987/92 r. po remon
de, 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 zl + VAT. Ratno Dolne, teł. 074/ 
871-28-29,0603/71-67-11
ŁADOWARKA*UNC 200,1988 r., stan b. dobry, z kleszczami 
do drewna, stan opon dobry, napęd 4x4, - 32.000 zł + VAT. 
Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
ŁADOWARKA' UNK 230,1986 r. łyżka o poj. 2.8 m3, po re
monde silnika, • 26.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-59-61 
ŁADOWARKA ZEPPELIN ZL6B, 1993 r. czołowa, łyżka 1 m3, 
widły, - 42.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,06021 
30-50-52
MINIKOPARKA NISSAN, 1983 r. 4 łyżki do kopania. -14.500 
zł. Nowa Wieś Mała, tel. 0502/65-01-09 
MINIKOPARKA NISSAN, 1995 r. gąsienicowa, 2 łyżki do ko
pania ♦  skarpowa, gumowe gąsienice, - 38.000 zł. Nowa Wieś 
Mała, tel. 0502/65-01-09
MINIKOPARKA PEL-JOB16.4,1995 r. 1.61. gumowe gąsie
nice, kabina ogrzewana, wyjście na młot, łyżka do kopania, 
skarpówka, - 33.000 zł. Wrodaw, tel. 0502/08-21-74

PUPH "BAUM" SPRZEDA
1. Ładowarka chwytakowa FORTSCHRITT 174-2,1986 r., hydrauiczne

podpory       __ ._____       13.500+VAT
2. Wózek widłowy NISSAN, 1990 r.. udźwig 2.51, przesuw wideł 20.000WAT
3. Wózek widłowy ‘BUŁGAR'. 1989 r., udźwig 3.51 .......... 16.000+VAT
4. Wózek widłowy terenowy DESTA, 1992 r.. udźwig 3,51 duże koła........

 ________________     .>._  28.000WAT
5. Wózek widłowy, diesel, udźwig 1,61,1991 r. ------ 12.000+VAT
6. Wózek widłowy elektryczny, udźwig 11. nowe baterie, ładowarka.

dużo zapasowych częśd.._......—  ------  5.500*VAT
7. Wózek widowy IRION, 1983 r., udźwig 2.5t diesel.

silnik Mercedesa, przesuwny maszt -___.................... 13.000+VAT
8. Wózek widłowy terenowy LWÓW. benzyna, udźwig 5 Ł dod. na części

pompa, skrzynia biegów, przekładnia, duże biźniacze koła 10.000WAT
9. Ładowarka kołowa FORTSCHRITT T-174-1. bez podpór,

napęd 4x4, chwytak do rozładunku  — - — -—  8.000+VAT

10. Autobus JELCZ A-80, odbudowa w 1997 r.  8.000
11. Przyczepa samowyładowcza, rolnicza *-&»*!! 2.100+VAT
12. Wózek widłowy HERKUUFT. udźwig 2.5 1 1994 r.   21000+VAT
13. Wózek widłowy boczny TRANSPORTA, udźwig 51.............. 21.000+VAT
14. Wózek widłowy TAKRAF, udźwig 6.3 L 1988 r .  ....  20.000WAT
15. Koparka gąsienicowa FUCHS 714,1986 r„ hydraulika na młot, waga 201, 

silnik 6 cylindrów DEUTZ, prądnica na elektromagnes  45.000 ♦ VAT
16. Ładowarka czołowa L-34,1906 r., po remoncie ♦ drugi zmiemk

stan b. doby ...... ........... .7________*..........  68.000WAT
17. Piła do dęda betonu STIHL ...... —  ............    1.500 zł
18. Naczepa niskopodwoziowa LANGENDORF, 1988 r.,

przegląd międzynarodowy  ___ ............____ 48.000 ♦ VAT
19. Walec wibracyjny AM MAN. 1990 r.________—  ____ 10.000 ♦ VAT
20. Zmiennk napędu do ładowarki L-34, po regeneracji

z pompą jazdy---------------    2500 ♦ VAT

PRZESIECZANY (przy trasie A-4 Zgorzelec-Bolesławlec). Maszyny sprowadzane z Niemiec, 
nie pracowały w kraju, tel. 075/771-83-93 0-601 71 94 96,0-607 285 941_______

* * * * * * --------------------------------------
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59-516 Zagrodno, Jadwisin 24 (50 m od autostrady A-4,67 km autostrady, zjazd Jadwisin - Witkówek k. Chojnowa) 
Tel. 0604 529 320 Fax 076 818 63 47 

1 e-mail: jw engrzyn@ kk l.net.p l 0604 607 320 0604 740 792

Belonomieszarka Tatra T 148, napęd łańcuchowy, poj. 6 m3, 1980 r„ 
1979 r.. 1977 r.
Ciągnik siodłowy MERCEDES 1948, retarder, poduszki, webasto, wyjście 
do przystawki
Ciągnik siodłowy MAN, 372 KM. poduszki, duża kabina, webasto, 1991 r. 
Ciągnik siodłowy RENAULT 340,1987 r „  Globelrolter, resor paraboliczny, 
webasto
Gruszka do betonu, kompletna. 6 m. 1981 r.
Kompresor Atlas COPCÓ, 1991,4 wyjścia, ciśnienie 5.2 bar, wydajność 
4.8m3/min
Kompresor OICO, wydajność 240m3/h, 2 wyjścia 
Koparka gąsienicowa O&K. 121. odp. K 408,0,5 m3. łyżka chwyt, do zło
mu 5-ramienna. 1979 r.
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921.1982 r. łyżka 1 m3. silnik DEUTZ. 
4 cylindry
Koparka gąsienicowa O&K RH6,181,1978 r.
Koparka gąsienicowa DH101, silnik Liaza, głębokość kopania 9 m, 1981 r. 
Koparka gąsienicowa WARYŃSKI K606,1985 r., błotniak 
Koparka gąsienicowa O&K, 1979 r., 121, silnik DEUTZ,
3 cylindry .
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982 r., silnik DEUTZ, 4-cylindro- 
wy, łyżka 1m3
Minikoparka gąsienicowa SCHAEFF HR02,1992, masa 1370kg, stan dobry 
Minikoparka gąsienicowa O&K RH1.1,1993. masa 1540kg. stan dobry 
Minikoparka gąsienicowa PEL JOB EB224,1993, masa 2324kg, stan dobry 
Koparka-ładowarka SCHAEFF SKB 906,1984 
Koparka-ładowarka JOHN DEERE 410-4, 2 sz t. 1984 
Koparka-ładowarka chwytakowa T188, podpory hydrauliczne i pług do pracy 
z łyżką podsiębierną 0,5 m 3,1990 r. <
Koparka-ładowarka OSTRÓWEK K 161, K 162, szt. 12, rok prod. 1976- 
1985 ’ 
Koparka-ładowarka FAI595 TORBO, 1992 r., silnik Perkins, 4 cylindry 
Koparka-ładowarka MECALAC11CX, 1991 r., dodat. osprzęt 
Koparka-ładowarka MECALAC 11 CX, 1985 r., w komplecie 2 łyżki ♦ widły 
Koparka kołowa T177, doskonała na skład węgla, stan dobry 
Koparka kołowa WEIMAR M1000, 1990 r., 2 podpory, pług, wyjście na 
miot lub chwytak, łyżka
Koparka kołowa LIEBHERR 921,1980 r.. 2 podpory hydrauliczne, łyżka 
0,8 m3
Koparka kołowa ZEPPELIN 214,980r., miot hydrauliczny 
Koparka kołowaATLAS 1004,1991 r., silnik Deuiz, 4-ęylindrówy, łyżka 0.6 m3 
Laweta NIEWIADÓW A2001A, 1996 r., lad. 1400 kg, dopuszczalna masa 
całkowita 2000 kg, dwie osie
Ładowarka czołowa L K 1, górnicza, poj. łyż. 2,5 m 3,1986 r.

Ładowarka czołowa ZETTELMAYER ZŁ 401. łamana w  połowie, łyżka kombi 
1 m3
Ładowarka czołowa FAUN. łamana w połowie. 2.5 m, 1979 r.
Ładowarka czołowa HANOMAG 55C, 1985 r., łyżka 2,5 m3, łamana w po
łowie
Ładowarka czołowa UN 053,1987 r.. po remoncie 
Ładowarka czołowa ZETTELMAYER 2001,1984 r.. poj. łyżki 2.5 m3. ła
mana w połowie
Miniładowarka BOBCAT 443,1989, stan dobry, masa 1050kg. łyżka 0,2m3 
Miniładowarka CASE 1840, 1992, stan b.-dobry, 700mth, masa 2476kg. 
łyżka 0,4m3, widły.
Ładowarki czołowe L-200, L220
Maszyna do układania kostki brukowej OPTIMAS, 1990 r .
Miot VIBRARAM vrh100. masa 650 kg 
Miot hydrauliczny MPK. masa 1200 kg, do koparki 16-201 
Naczepa wywrotka KASS80HRER. 1981 r.. stal/alum., 3 osie, 
obj. 19,8 m3, lad. 27,51, poduszki. 3-stronny wywrót 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER. 1991, rama stalowa, góra 
aluminium, 3 osie, ład. 27,81, obj. 19,75 m3. poduszki, centralne smaro
wanie. podnoszona oś
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1978, stal. 3 osie, obj.
17,7 m3, ład. 28,51, resor
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1989,3 osie, obj. 21,4 m3. lad. 26,91,
3-stronny wywrót, poduszki, podnoszona oś
Naczepa wywrotka TRAILOR. 1992 r „  35 m3, podnoszona oś
Naczepa skrzyniowa, plandeka, VAN HOOL. 1992 r„ 3 osie, obj. 82,4 m3,
ład. 28,321. ABS, centralne smarowanie, poduszki
Naczepa skrzyniowa KRONE, 1992 r „  stal/alum., burty dzielone, 3 osie, 2
osie podn., obj. 35m3, lad. 28,21, poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR 1991, stal/aluminium, 3 osie, obj. 61,5 m3,
ład. 26,51, ABS. poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR. 1991 r., góra i rama aluminiowa. 3 osie, obj. 

. 32,75 m3. lad. 28,91, resor, ABS. centralne smarowanie, plandeka 
Naczepa niskopodwoziowa K0EGEL.1967 r., rama stalowa, 2 osie, ład. 
22,31, resor
Naczepa niskopodwoziowa GUUANE, 1991, rama stalowa, 3 osie, tylna 
oś skrętna, lad. 27,821
Nożyce do cięcia beionu i stali VIBRA - RAM AS 4000D. do zamontowania 
na koparce
Nożyce do cięcia betonu, typ DRÓ60 
Pługi do śniegu i  piasku 
Płyta wibracyjna. 500 kg
Płyta wibracyjna DYNAPAC, 1991 r.. masa 450 kg. szerokość płyty 75 cm 
Pompa do betonu PUTZMEISTER typ BSA 1002D-VW, masa 2000 kg.

1982 r.
. Przecinarka do asfaltu, średnica tarczy 800 mm, przód-tył, podnoszenie, 

pompa ichladzająca
Przy czepka NIEWIADÓW B1400.1996 r.. ład. 1000 kg. dwie osie 
Przyczepa niskopodwoziowa 3 osie, najazdy, stan dobry 
Przyczepa wywrotka HL 161.11/D, lad.121,2 osie, bliźniacze kola. skrzy
nia 7 m, 1989 r.
Przyczepy-wywrotki BRANDYS, lad. 12 t, 2 osie, bezdętkowe. skrzynia 
lad. 5,20 m, ABS. 1992 r.. 1987 r.
Przyczepa skrzyniowa HL 61.02, lad. 6.51,1986r„ burty dzielone ocynkowane
Przyczepa jednoosiowa, przedłużka do dłużycy z obrotnicą na samochód
Ręban CRAMER, 1992 r „  masa 650 kg, diesel
Ręban HUSMANN, 1992 r „  dwa wloty, benzyna
Rozścielacz masy asfaltowej BAUKEMA 750 + drugi na części, 1983 r.
Równiarka drogowa FRISZ F 75,1979 r.. 3 osie, małe koła, 2 osie pędne,
zrywak hydr.
Równiarka drogowa SHM 3 BAUKEMA. małe koła, 2 osie pędne. 1978 r. 
Równiarka MBU G3, napęd na jedną oś, silnik DEUTZ. 3 cylindry . 
Równiarka drogowa SHM S BAUKEMA, 1986 r „  dwie osie pędne, zrywak 
Silnik SW 266. mały. LEYLAND. fabrycznie nowy 
Skoczki, benzyna
Skoczki do zagęszczania gruntu, 2 szt.
Sprężarka powietrzna DIKO, 240 m1 h 
Spycharka-ladowarka HANOMAG, 1983 r.. gąsienice, łyżka, zrywak 
Walec stalowy STAVOSTROJ, samojezdny, masa 4 t. 2 bębny, szer. rob. 
1.8 m, 1985 r.
Walec ogumiony GRW 20 HAMM. 5 kół gumowych z przodu i z tyłu
Walec drogowy wibracyjny, masa 11L typ VSH100 STAVOSTROJ. 1986 r.
Walec wibracyjny ciągany, masa 8 1
Walec wibracyjny prowadzany, BOMAG BW 75, masa 1050 kg
Wózek widłowy TARKAF, silnik IFA4,4 cyt., udźwig 6 .31
Wózek widłowy *BUŁGAR*, 1987 r., udźwig 3,51
Wózek widłowy RAK udźwig 1 1
Zagęszczarka DYNAPAC. masa 450 kg. silnik HATZ, 1-cylindrowy 
Używane częśa do samochodu IFA L 60, mosty, skrzynie biegów, silniki, 
bloki, głowice
Używane części zamienne do maszyn budowlanych, rolniczych, przyczep, 
naczep
Łyżki chwytakowe, rotoiy, chwytaki, łyżki, siłowniki, części do gąsienic, 
opony do koparek i ładowarek

NOWE CZĘŚCI DO MASZYN BUDOW LANYCH I SILNIKÓW. KRÓ TKI TERM IN  REALIZACJI. 
M IĘDZYNARODOW Y TRANSPORT NISKOPODWOZIOWY. GABARYTY. PILOTAŻE. ZEZW OLENIA. 

W YNAJEM  SPRZĘTU BUDOW LANEGO W RAZ Z  OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ.
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• UBEZPIECZENIA
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■ Lokalizacja: Jadwisin 24 -  tuż przy autostradzie A-4, zjazd Jadwisin - Witkówek k. Chojnowa. 
Całodobowo: parking strzeżony i niestrzeżony dla TIR-ów oraz restauracja.

FINLAY • POW ERSCREEN • EX TEC • FURUKAWA • SENNBOGEN • ATLAS ■

tel. kom. 0-603 134 628, 0-601 872 629, 0-502 433 939
MASZYNY BUDOWLANE, CZĘŚCI ZAMIENNE, NAPRAWY - REMONTY

25.05.2001

http://www.temer.pl
mailto:temer@temer.pl
mailto:jwengrzyn@kkl.net.pl


» K W A -P I Ó «  09983204
53-324 Wrocław, ul. Hallera 40a 
tel7fax 332-45-51, tel. 071/338-24-03, pn.-pt. 9“  -16“ 

oferuje części zamienne 
LUBLIN - UAZ 469B ■ NYSA - ŻUK  

TARPAN HONKER - LADA NIVA
USŁUGA TRANSPORTOWA 1.5 TONY

0  NAPRAWA WÓZKÓW WIDŁOWYCH prod. poi- 
skiej i zachodniej. Remonty bieżące i kapitalne. 
Sprzedaż używanych i nowych wózków widło
wych. Naprawy wózków paletowych, pomp hy
draulicznych, rozdzielaczy. Naprawy koparek. 
Wrocław, tel. 0604/24-69-52,071/322-95-83,071/ 
329-73-09 80008061

PODNOŚNIK KOSZOWY MAN 81.50 WT-250 teleskopowy, 
książka dozoru technicznego, po remoncie w Niemczech, wys. 
podnoszenia 24 m, do sprowadzenia z Niemiec, - 88.000 DEM 
♦ do i transport. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
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 P-183,1984 r. dozór techn. 
do 2003 r., w eksploatacji, - 36.000 zł + VAT. Bolesławiec, tel. 
0605/68-72-91
PODNOŚNIK MONTAŻOWY MULTICAR M-25,1990 r., 2500 
ccm, diesel, drabina wysuwana, wys. 12 m, techn. sprawny, 
.kogut* sygnalizacyjny, • 20.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/ 
781-73-08
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
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28 P-83,1984 r. dozór 3 lata, 
wys. 18 m, - 40.000 zł + VAT.., tel. 0502/58-20-73 

POMOC DROGOWA AVIAA31,1984 r. po remoncie kapital
nym w 1999 r.,:elęktryczna wdągarka, wspomaganie ukł. kie
rowniczego, podnoszona kabina, na prawo jazdy kat. B, •
10.000 zł. Góra, tel. 0603/77-50-41
POMOC DROGOWA DAF 400,1992 r. podwójna kabina, bliź
niacze koła, kontener, - 22.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/ 
593-03-75
POMOC DROGOWA HANOMAG F-65, 1979 r.. 2500 ccm, 
diesd, z najazdami, wdągarka ręczna, 3-ośobowy, do remon
tu, - 2.500 żł. Bogatynia, tel. 075/773-83-81,773-19-51 
POMOC DROGOWA IVECO MAGIRUS SPECIAL, 1978 r.. 
3800 ccm, diesel żółty, hak, halogeny, 2 koguty, pełna platfor
ma, dł. 6 m, el. wciągarka z pilotem typu Wama, koła 16", 
stan opon i akumulatora dobry, oznakowany, techn. sprawny, 
w dągłej eksploatacji, pilne, - 13.500 zł. Ozimek, tel. 0606/ 
76-15-01,077/465-38-72
POMOC DROGOWA IVECO TURBODAILY, 1992 r.. 2500 
ccm, turbo D podwójna kabina, 7-osobowy, wciągarka ręcz
na i elektryczna, ład. 2 .11, tachograf, stan b. dobry, - 38.000 
zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 

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, zdjęda - 45.000 DEM+ cło i trans
port Bdesiawiec, td. 0603/10-25-21 
POMOC DROGOWA MERCEDES 206, 1991 r., 20 tys. km, 
2400 ccm, diesd, pełna platforma, całkowicie opuszczana, 2 
wciągarki, w ciągłej eksploatacji, belka świetlna, na kat. B, -
15.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/57-69-95
POMOC DROGOWA MERCEDES 307 D, 1978 r., 3000 ccm, 
diesel d . wciągarka, 3-osobowy, ład. 1480 kg, koguty, halo
geny, żółty -11.000 zł. Rawicz, tel. 0603/39-34-77 
POMOC DROGOWA MERCEDES 508,1973 r., 160 tys. km 
wszystkie podzespoły z 84 r., wciągarka elektr., atrakcyjny 
wygląd, - 18.000 zł lub zamienię. Strzałkowo, tel. 063/ 
279-01-15,0603/19-01-10
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 D, 1977 r., 324 tys. 
km, 3800 ccm, diesel żółty, zarejestrowany, pełna hydraulika, 
podnoszona platforma, hydrauliczna wciągarka ramsey (ory
ginalna prod. amerykańskiej), długi .kogut’ , pełne oświetle
nie, stan idealny, - 28.000 zł lub zamienię na samochód oso
bowy. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608, 1978 r. po odbudo
wie w 2000 r.. pełna hydraulika, stan b. dobry, - 22.000 zł. 
Wrodaw. tel. 0501/56-49-33
POMOC DROGOWA MERCEDES 608, 1981 r„ 3800 ccm. 
diesd, elektrycznaWciągarka, 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 813,1980 r. wdągarka, -
22.000 zł. Wrodaw. tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
ROZŚCIELACZ ASFALTOBETONU RAB rozsuwany, samo
bieżny i do ciągnięda dągnikiem, nowy silnik Essa, - 5.100 
zł. Leśna, tel. 075/721-12-20,0603/52-47-65 
SANITARKA SKODA, 1952 r„ 1200 ccm kompletna, do re
montu, dokumentacja, zapasowe szyby, resor, bębny hamul
cowe, kolumna kierownicza, -1.500 zł lub zamienię na stary 
motocykl. Molestowice, td. 0603/51-27-35 
SKRAPIARKA ASFALTOWA TĄTRA stan b. dobry, gotowa 
do pracy; - 25.000 zł. Nowa Wieś Mała, tel. 0502/65-01 -09 
SPYCHARKA DT 75,1986 r. kwadratowa kabina, sprawna, -
8.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-66-46
SPYCHARKA DT 75,1989 r. nastawny lemiesz, z tyłu rozry- 
wak, -'20.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-96-10 
SPYCHARKA DT 75,1990 r., turbo, stan idealny, stan gąsie
nic bardzo dobry, • 13.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 0603/ 
71-67-11
SPYCHARKA HANOMAG 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, tei. 071/339-72-81 
SPYCHARKA STALINIEC 170, 1988 r., stan b. dobry, zry- 
wak, gąsienice, stan idealny, • 25.000 zł + VAT. Ratno Dolne,. 
tel. 0603/71-67-11
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 25 C, 1980/82 r. stan b. 
dobry, waga 36t ,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 remoncie kapitał- ‘ 
nym, waga 221,220 KM, -160.000 zł + VAT. Szymanowo, tel. 
065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKAT 330,1990 r. gąsienicowa, przebieg 2000 mtg, 
waga 50 ton, szer. lemiesza 4.5 m, pdna hydraulika, stero
wanie dżojstikiem, moc 360 KM, stan b. dobry, • 50.000 zł. 
Brzeg. tel. 0606/63-35-67
WALEC DROGOWY BOMAG, 1993 r. wibracyjny, mały,.gładki
1 okołkowany, waga 700 -1350 kg, cena 8.500 z ł+ VAT. Zima- 
na Woda. tel. 076/818-73-83.0605/28-37-66
WALEC DROGOWY MĄDRO, 1986 r. statyczny, waga 101, -
18.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-65-98,0502/36-18-09 
WALEC DROGOWY STAWOSTROJ prowadzony, wibracyj
ny, waga 1060 kg, mało używany, stan b. dobry, - 5.000 zł. 
Chełmce, tel. 062/761-27-11
WÓZEK AKUMULATOROWY MELEX, 1989 r. nowy, nie uży
wany, brak akumulatorów, - 2.000 zł. Krotoszyn, td. 0602/ 
13-94-73
WÓZEK AKUMULATOROWY STALOWA WOLA skrzyniowy, 
wywrotka, bez napędu i akumulatorów, - 540 zł. Raków, tel. 
071/310-81-88

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, diesel udźwig 5 1, kabina, bliźniacze kda, 
brak masztu, • 5.000 zł. Jarocin, tel. 062/740-33-85 
WÓZEK WIDŁOWY udźwig 5 1, wysięg 4,5 m, zapłon iskro- - 
wy, pdne oświetlenie, po remonde kapitalnym, dużo nowych 
częśd ♦ 10 szt. przepustów żelbetonowych, zamienię na ko
parkę kdową. Legnica, tel. 076/850-70-72 
WÓZEK WIDŁOWY prod. NRD, udźwig 2,5 t, Silnik 3-cylin-

drowy, - 5.000 zł + VAT. Ruszów, gm. Węgliniec, td. 0604/ 
14-37^52, 0608/40-47-95
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, wysokie podnoszenie, do 
1800 kg, z ładowarką baterii, - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 0602/
30-75-80
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, dodatkowo ładowarka aku
mulatorów, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/77-71-68 
WÓZEK WIDŁOWY, 1988 r. elektryczny, - 1.700 zł. Procho
wice, tel. 076/858-44-71,0602/82-11 -26 
WÓZEK WIDŁOWY „BUŁGAR” elektryczny. 1200 kg, 3000 
kg, 2000 kg, na wys. 4.5 m, w cenie 3.000 - 7.000 zł. Odce, 
gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 

WÓZEK WIDŁOWY „BUŁGAR” 1611,1987 r.r Perkin po re
moncie kapitalnym silnika, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
326-02-56 lub, 071/352-71-24 

WÓZEK WIDŁOWY ATLAS 4x4, udźwig 3 1, diesel, • 12.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 

WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR udźwig 2 t, ładowarka oraz 
TAKRAF, spalinowy - po 8.000 zł lub oba, -15.000 zł. Zgorze
lec, tel. 075/771-96-41
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 BALKANKAR. 1986 r. 3,5 tony udźwig, 
elektryczny, - 2.000 zł. Krotoszyn, tel. 0602/13-94-73 

WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR 1792, 1988 r. wys. pod- 
noszenia 3.3 m. udźwig 3 .5 1. stan b. dobry, • 14.000 zł. Mi
licz, tel. 071/384-56-17
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR DV-1661, 1989 r. silnik 
Perkins, spalinowy, 3-cylindrowy, wspomaganie kier., udźwig 
1.6 tony, wys. 3.2 m, kabina kierowcy w stanie b. dobrym, -
1.500 zł. Jawor. tel. 076/870-82-23
WÓZEK WIDŁOWY CLARK udźwig, silnik Perkins, udźwig. 
2.5 t, wys. podnoszenia 4.5 m, automatyczna skrzynia b. • 
16.000 z ł+VAT. Legnica, tel. 076/749-39-20 wieczorem, 0601/ 
70-92-37
WÓZEK WIDŁOWY CLARK 1980 r., diesel udżwig.2.51. •
6.500 zł. Tuplice, tel. 0604/85^94-28
WÓZEK WIDŁOWY DESTA udźwig 1600 kg, wysokość pod
noszenia 3,3 m, wspomaganie kier, • 5.900 zł. Zduny, 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 DV 1661, diesel udźwig 1.6 t, automa
tyczna skrzynia biegów, po remoncie kapitalnym, gwarancja 
6 mies.y, - 26.000 zł. Chrząstawa Mała, gm. Czernica, tel. 
071/318-96-52 po godz. 20,0601/57-69-97 
WÓZEK WIDŁOWY DV1733,1986 r. spalinowy, nowa kabi
na i widły, stan dobry, -11.000 zł. Krzyżowa, td. 076/817-29-29 
WÓZEK WIDŁOWY DV 1792, 1990 r. prod bułgarskiej, 
udźwig 3.5 t, - 13.500 zł. Oława, tel. 071/301-54-78, 0602/ 
48-54-40
WÓZEK WIDŁOWY DVHM, 1993 r. żółty, spalinowy, silnik 
40cylindrowy, wspomaganie kier., udźwig 5.2 tony, bliźniacze 
koła, terenowy, nowa kabina, stan b. dobry, • 19.000 zł. Ja
wor, tel. 076/870-82-23
WÓZEK WIDŁOWY GPW, 1988 r. udźwig 2.5 t, -11.000 zł. 
Zawiść, gm. Pokój, tel. 077/469-81-57 

WÓZEK WIDŁOWY GPW 2009, 1989 r. bliźniacze koła, 
udźwig 2 t, mało używany, - 13.500 zl. Oława, tel. 071/ 
301-54-78,0602/48-54-40
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2010 E, 1996 r., gaz udźiwg 2 t, 
mało używany, - 31.000 zł. Oława, tel. 071/301-54-78,0602/ 
48-54-40
WÓZEK WIDŁOWY HYSTER, 2500 ccm, diesel udźwig 2.5t, 
wys. udźwigu 5.5 m, wspomaganie kier., po remonde hydrau
liki, prod. belgijskiej, - 9.000 zł. Rawicz, tel. 0602/30-11-80 
WÓZEK WIDŁOWY JUNGHEIMRICH. 1999 r. długi. - 700 zl. 
Legnica, tel. 0605/12-25-00
WÓZEK WIDŁOWY UNDE. 1988 r„ diesel. H15D, udźwig 
1500 kg, wys. podnoszenia 3,3 m, dł. widd 1,1 m, panora
miczny maszt, wspom. kierownicy, nowe opony, obudowa dla 
operatora z szybą, stan b. dobry, -15.000 żł (możl. wyst. fakt. 
VAT). Wałbrzych, tel. 074/664-23-56 
WÓZEK WIDŁOWY RAK, diesel żółty, po remonde kapital
nym, udźwig 1.250 kg, stan b. dobry, - 7.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-10-35
WÓZEK WIDŁOWY RAK udźwig 1250 kg, • 4.800 zł. Oława,
tel. 071/301-54-78,0602/48-54-40
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A, diesel, po remonde kapitalnym.
nowe opony, akumulatory, - 8.000 zł. Strzelce Opolskie, tel.
0602/26-37-61
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7B, 1989 r. wspomaganie kier., 
wysoki maszt, stan b. dobry, - 6.300 zł. Ziębice, tel. 074/ 
819-31-30
WÓZEK WIDŁOWY RAK A7, 1991 r. udźwig 1 .51. stan b. 
dobry, - 6.500 zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47,0608/51-35-97 
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS, 1997 r. udźwig 5 1, 
wys. podnoszenia 4 m, silnik Perkins (diesel), boczny, - 65.000 
zł + VAT, (do uzgodnienia)., tel. 0606/45-67-19 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF. diesel silnik Multicara, udźwig 
1 1, wys. podnoszenia 3.20 m, stan b. dobry • 6.500 zł oraz 
wózek widłowy Takraf diesel, udźwig 6.31, wys. podnoszenia 
3.20 m, krótkie i długie widły *  urządzenie dźwigowe, wspo
maganie kier., stan b. dobry - 17.000 zł lub zamienię na ko- 
parkoładowarkę. Węgliniec, tel. 075/732-18-45, 0606/
31-30-37
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF udźwig 2 1, po remoncie, goto
wy do eksploatacji ■* łyżka do załadunku materiałów sypkich, 
oryginalny, -16.000 zł. Wrocław, tel. 0602/22-18-33 
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. Boledawiec, tel. 0603/ 
10-25-21
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1988 r.. diesel udźwig 3 ,5 1, 
koła bliźniacze, skrzynia automatyczna, chłodzony cieczą, - 
9.200 zł. Zduny, tel. 0602/83-17-03 

O  WÓZKI WIDŁOWE RAK, GPW elektryczne i spa
linowe oraz części i maszty o udźwigu 1.2-2.5t, 
do remontu i po remoncie -  od 4.000 do 14.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-42-92, 0602/60-72-32 
01022011

TERENOWE
ARO, 1995 r., 39 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 4x4, przegląd 
do 2002 r., hak, faktura VAT, • 8.500 zł. Świdnica, tel. 074/ 
852-15-06,851-30-67

O  AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO WYPADKU lekko lub ’ 
mocno rozbite, również uszkodzone mechanicz
nie i do remontu blacharki, pó pożarze i całko
wicie rozbite, osobowe, terenowe, dostawcze, 
ciężarowe i vany. Jeżeli posiadasz takie auto 
dzwoń!!! Zero formalności, dojeżdżamy wszę
dzie, odbieramy auto własnym transportem gra
tis!!! NAJLEPSZE CENY!!! Fachowa i. dyskret
na obsługa, GOTÓWKA NATYCHMIAST, ZA
WSZE AKTUALNE!!!, tel. 0601/70-76-45, 0601/ 
78-82-84 (non stop) 81010981

CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1995 r., 130 tys. km, 3300 
ccm, SE V6, długi, radioodtwarzacz + CD, pdne wyp. elektr., 
2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, wspomaganie, 7-oso
bowy, • 30.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-75-46, 0604/ 
53-03-93
DAEWOO MUSSO VAN, 2000 r., 12 tys. km, 2900 ccm, TDi. 
4WD, wszystkie el. dodatki, ABS, ADS, TSV, klimatyzacja, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, poduszka pow., 
alum. felgi, wykończenia w drewnie, wspomaganie, immobiii
zer, RM, ekonomizer, stan idealny, - 48.000 zł. Radwanice, 
tel. 074/832-38-88,0602/62-00-93 
FORD EXPLORER, 1995 r„ 68 tys. km, 4000 ccm, V6 wiśnio
wy metalic, kompletna dokumentacja, w kraju od roku, 4x4, 
ABS, klimatyzacja, automatic, tempomat, alarm + pilot, pełne 
wyposażenie d., stan idealny, - 68.000 zł lub zamienię na tań
szy. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22 
FORD EXPLORER, 1996 r., 170 tys. km, 4000 ccm kupiony 
w Niemczech, bez wypadku, pełny serwis (udokumentowany 
przez ASO Ford), wersja europejska, pdne wyposażenie, stan 
idealny, - 62.000 zł. Wrocław, tel. 0600/24-00-24, 071/ 
348-61-55 wieczorem (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem - A00494 www.autogielda.com.pl)

FORD MAVERICK, 1995 r., 105 tys. km, 2700 ccm, turbo D 
czarny metalic, 7-osobowy, orurowany, chromowane progi, 
el. otwierane szyby, alarm, zarejestrowany jako osobowo-dę- 
źarowy, faktura VAt, - 44.000 zł. Syców, tel. 062/785-31-42, 
0601/25-58-26
GAZ 69,1960 r., V6, silnik Forda, atrakcyjny wygląd, nowy 
reduktor, nowa plandeka, zarejestrowany na 8 osób + ład. 
500 kg, opony 275/15, orurowany, twarde zawieszenie, - 6.000 
zł. Nysa, tel. 0602/63-52-18.077/435-35-33 

GAZ 69,1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna, 4x4 (spraw
ne), nowy silnik, opony i felgi, 50% zniżki na OC, orurowana 
kabina, kierownica Suzuki, fotele VW, atrakcyjny wygląd, nowy 
przegląd (do 04.2002 r.) + części gratis, - 5.700 zł lub zamie
nię, np. na Mercedesa 307D lub Ursus C-360, możl.. dopłata 
4.000 zł, Chojnów, tel. 0603/43-36-98 
GAZ 69 M, 1961 r., 71 tys. km, 2100 ccm, 8-osobowy, 4x4, 
sprawne napędy, po remonde kapitalnym, po lakierowaniu, 
nowe opony terenowe, tapicerka i plandeka, oryginalny w 
100%, garażowany, stan b. dobry, - 8.600 zł. Kościan, tel. 085/ 
512-46-09
HONDA PASSPORT, 1997 r.. 3200 ccm perłowoplatynowy, 
4x4, wciągarka, klimatyzacja, wspomaganie kier., ABS, pdne

wyposażenie elektr., I właśddel, - 65.000 zł lub zamienię na 
Mercedesa 140. Strzałkowo, teł. 063/279-01-15, 0603/ 
19-01-10
ISUZU TROOPER, 1988 r., 2300 ccm, turbo D centralny za
mek, wspomaganie kier., RO, hak, oryginalny lakier, -17.500 
zł lub zamienię na tańszy, do 7.000 zł. Legnica, tel. 0603/ 
26-94-66
ISUZU TROOPER, 1991 r., 2800 ccm, TDI 5-drzwiowy, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., podg. 
siedzenia, aluminiowe felgi, relingi dachowe, spoilery, stan b. 
dobry, - 26.900 zł lub zamienię na tańszy motocykl, do 10.000 
zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • AG0211 www.autogiel- 
da.com.pl)
JEEP CHEROKEE, 1991 r., 217 tys. km, 2100 ccm, pdna 
opcja wyposażenie, orurowany, - 25.500 zł. Szczecin, tel. 
0501/71-92-43
JEEP CHEROKEE LIMITED, 1992 r.; 145 tys. km, 4000 ccm, 
- 33.000 zł lub zamienię na Mercedesa 124 D, może być po 
wypadku. Wałbrzych, tel. 074/847-68-78,0602/62-19-18 
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO, 1995 r., 176 tys. km, 
4000 ccm, El katalizator, wspomaganie kier., poduszka, ABS, 
klimatyzacja, pełna elektryka, welurowa tapicerka, aluminio
we felgi, orurowany, RO, z salonu w USA, bez wypadku, ory
ginalny biały lakier, udokumentowane pochodzenie, • 43.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-86-50,0601/88-08-58 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r„ 120 tys. km, 5200 ccm 
zielony metalic, automatic, inst. gazowa, ABS, centralny za
mek, hak, aluminiowe felgi, el. regulMusterka, el. otwierane 
szyby, komputer pokł., klimatyzacja, poduszka pow., sprowa
dzony w całości, I właściciel, kompletna dokumentacja, skó
rzana tapicerka immobiiizer - 82.000 zł lub zamienię na tań
szy. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-52-54, 0605/41-08-03 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - AG0198 www.autogielda.com.pl)
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r., 4000 ccm, orurowany, 
stan b. dobry, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-22-49,071/ 
353-58-99
JEEP WRANGLER, 1997 r., terenowy, miękki dach, 2 podusz
ki pow., ABS, - 47.000 zł. Wrocław, tel. 0501/61 -25-57 
LADA NIVA, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gazowa, po 
remoncie silnika, nadwozia, - 9.000 z ł. ., gm. Milicz, tel. 090/ 
55-53-36
LAND ROVER DISCOVERY, 1994/95 r., 2500 ccm, TDi, kom
pletna dokumentacja, I właśddel, sprowadzony ze Szwajca
rii, wspomaganie kier., ABS, el. otwierane szyby x4, el. reguł, 
lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, relingi dachowe, RM 
♦ CD Blaupunkt, centralny zamek, 5-biegowy, 5-drzwiowy, - 
47.000 zł (fakt. VAT, możliwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 
076/854-74-51,076/854-78-08 
MITSUBISHI L200 MAGNUM, 1999 r., 2500 ccm, TDi, I wła
ściciel, klimatyzacja, pdne wyposażenie el., poduszka pow., 
immobiiizer, alarm, progi, orurowany, RM, b. zadbany, - 88.000 
zł (możl. wyst. fakt. VAT). Świdnica, tel. 074/853-10-15,0600/ 
32-38-63,0604/09-25-86
MITSUBISHI PAJERO, 1984 r., 2600 ccm, benzyna ♦ gaz, 
4WD, poszerzony, podwyższony, oryginalnie orurowany z

halogenami, hak, aluminiowe felgi, szerokie opony, wspoma
ganie kier., inst. gazowa, silnik i karoseria idealne, RM, na
głośnienie Pioneer, garażowany, atrakcyjny wygląd, -13.900 
zł. Jutrosin, woj. leszczyńskie, tel. 0605/69-98-83 
MITSUBISHI PAJERO 4WD, 1986 r.. 2300 ccm, turbo D, 
5-drzwiowy, podwyższony, długi, oryg., el. otwierane szyber
dach, zadbany, hak, drewno, atrakcyjny wygląd, zarejestro
wany jako osobowo - ciężarowy, 9-osobowy, centralny zamek, 
RO ♦ pilot, stan idealny, - 19.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
844-80-10
MITSUBISHI PAJERO, 1986/95 r., 75 tys. km, 2300 ccm, tur
bo D, składak, kompletna dokumentacja, po remoncie silni: 
ka, po remoncie blacharki, 7-osobowy + 680 kg, wspomaga
nie kier., el. szyberdach, hak, - 15.000 zł lub zamienię. Jele
nia Góra, tel. 075/713-72-14,0601/88-12-62 
MITSUBISHI PAJERO CABRIO, 1987 r„ 150 tys. km, 2500 
ccm, turbo D, z odeplanym dachem, 4x4, serwo, hak, zareje
strowany jako ciężarowo - osobowy (niskie opłaty), -13.300 
zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-21-84 
MITSUBISHI PAJERO, 1988/89 r., 147 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, szerokie opony (nowe) + 2. komplet gratis, szyber
dach, ciemne szyby tylne, nowy akumulator (gwarancja), 4x4,

wspomaganie kier., poszerzony, orurowany, blokada skrzyni 
biegów, RO z CD, atrakcyjny wygląd, halogeny, - 19.600 zł. 
Lubin, tel. 076/847-25-17
MITSUBISHI PAJERO, 1989 r., 3000 ccm, V6 błękitny meta
lic, inst. gazowa, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, alumi
niowe progi, orurowany, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 20.500 
zł. Krzyżowice.tel. 077/412-90-41,0604/37-51-10

O  MITSUBISHI PAJERO, 1989 r., 3000 ccm, V6, błę
kitny metalic, przedłużony, inst. gazowa, wspo
maganie kier., centralny zamek, pełne wyposa
żenie elektr, - 19.800 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023171

MITSUBISHI PAJERO, 1992 r., 190 tys. km, 2500 ccm, TDi 
zielony metalic, orurowany z przodu i z tyłu, progi, halogeny, 
nowe opony, wtryski, akumulator i hamulce, stan b. dobry, - 
33.500 zł. Wrocław, tel. 071/317-77-50,0601/79-85-09 
MUSCEL M-461, 1972 r. silnik Mercedesa 123D, sprawne 
napędy, wzmocnione zawieszenie, siedzenia Hondy, serwo, 
klatka, halogeny, opony Uaza, 2 haki, ważny przegląd, - 3.400 
zł. Twardogóra, tel. 071/315-85-36

NISSAN KING CAB PICK-UP, 1991 r., 138 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, Terrano, 4 osoby +1.100 kg, centralny zamek, serwo, 
el. otwierane szyby, welur, orurowany, ospoilerowany, alumi
niowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 26.500 zł 
lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN PATROL, 1987 r., 3300 ccm, diesel zarejestrowany 
na 7 osób, wspomaganie kier., hak, -16.500 zł lub zamienię 
na Daewoo Matiza. Wrocław, tel. 071/346-67-47, 0600/ 
50-79-04
NISSAN PATROL, wersja hiszpańska, 1992 r., 95 tys. km, 
2800 ccm, TD, krótki, poszerzone błotniki, dodatkowe rurowe 
progi, wspomaganie, zdejmowana nadbudówka, 2 komplety 
kd (aluminiowe felgi + terenowe), 6 miesięcy w kraju, - 24.900 
zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
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, 1992 r., 110 tys. km, 2700 ccm, turbo D, 
4x4, el. otwierane szyby, Mul-T-Lock, aluminiowe felgi, szy
berdach, centralny zamek, pilot, relingi dachowe, przyciem
niane szyby, stan idealny, • 31.000 zł lub zamienię na inny 
samochód. Wołczyn, tel. 077/418-93-47,0608/51-35-97 
NISSAN TERRANO, 1994 r., 2700 ccm, turbo D czerwony 
metalic, RO, el. otwierane szyby, 4WD, wspomaganie kier., 
hak, el. reguł, lusterka, centralny zamek, alarm, kompletna 
dokumentacja, sprowadzony w całości, atrakcyjny wygląd, •

40.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-52-20, 0601/59-12-27 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0187 www.autogielda.com.pl)
NISSAN TERRANO, 1997 r., 2700 ccm, TDi biały, 4x4, klima
tyzacja, kompletne el. wyposażenie, ABS • 15.000 DEM ♦ do 
i transport. Głogów, tel. 076/833-40-96 

NISSAN TERRANO II, 1997 r., 60 tys. km, 2700 ccm, TDi, 
poduszka pow., klimatyzacja, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, wspomaganie kier., przedłużony, 7-osobowy, faktura 
zakupu, - 69.000 zł. Krotoszyn, tel. 0604/38-46-03 
NISSAN TERRANO II, 1999 r., 25 tys. km, 2700 ccm, TDI 
demnoniebieski metalic, centralny zamek, el. otwierane szy
by, klimatyzacja, ABS, skórzana tapicerka, orurowany, auto
matic, stan b. dobry, - 98.000 zł. Wrodaw, tel. 071/346-61-96 
(zdjęda do tej oferty można zobaczyćw intemede pod nu
merem - A00428 www.autogielda.com.pl)
OPEL FRONTERA LONG, 1992 r., 215 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, centralny zamek, - 29.500 zl. Wschowa, tel. 0601/ 
91-16-15

PR O C O W A N
Wrocław, tel. 0-603 393 956,071/315-12-97

OPEL FRONTERA SPORT, 1993 r., 98 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, aluminiowe felgi, hak, wyposażenie el, - 26.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/357-25-72
OPEL FRONTERA SPORT, 1994 r „ 148 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, inst. gazowa, zdejmowany dach, aluminiowe fdgi, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, oru
rowany, hak, ciemne szyby, stan idealny, blokada skrzyni bie
gów, relingi dachowe, - 35.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
755-12-80, 0601/71-40-64
OPEL FRONTERA, 1995 r., 150 tys. km, 2300 ccm. turbo D, 
uszkodzona skrzynia biegów, - 28.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-38-63 po godz. 18.0604/53-31-46 
OPEL FRONTERA, 1995 r., 140 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, orurowany, halogeny, 
5-drzwiowy, aluminiowe feigi, hak, 4 x 4 ,  centralny zamek, 
nowe opony, relingi, szyberdach, - 38.000 zł. Wałbrzych, teł. 
074/664-78-23
OPEL FRONTERA SPORT CABRIO. 1996 r„ 93 tys. km, 2000 
ccm, 16V niebieski metalic, aluminiowe felgi, RO, el. otwiera
ne szyby, alarm, immobiiizer, centralny zamek, pilnie, - 38.000 
z ł, do negocjacji. Wrocław, td. 0601/78-52-53,0501/94-48-70 
(zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem -AC0227 www.autogielda.com.pl)
OPEL FRONTERA, 1996 r„ 2300 ccm, diesel, - 26.000 zł. 
Błonie, tel. 0601/41-83-87
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. 065/529^49-95, 
0603/13-95-16
OPEL FRONTERA. 1997 r.. 42 tys. km, 2200 ccm, 16V, kli
matyzacja, 2 poduszki pow., szyberdach, hak, orurowany, 
pełne wyposażenie elektryczne, radio, 4-drzwiowy, długi, alu
miniowe felgi, - 58.000 zł. Wrocław, td. 071/311-40-95,0602/ 
49-54-29
SUZUKI GRAND YITARA, 1999 r.. 2000 ccm, turbo D srebr
ny metalic, 5-biegowy, wspomaganie kier., 4WD, ABS, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, poduszka 
pow., sprowadzony w całośd, kompletna dokumentacja, atrak
cyjny wygląd, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 0602/48-10-55,071/ 
311-52-97 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w intemede 
pod numerem - AG0193 www.autogielda.com.pl)
SUZUKI JIMNY CABRIO, 2000 r., 22 tys. km, 1300 ccm, 16V 
wiśniowy metalic, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. reguł, reflektory, atrak
cyjny wygląd, napęd 4x4, - 49.000 zl. Głogów, teł. 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 fdgi, stan b. dobry, na białych tablicach - 5.000 
DEM. Ulanowice, gm. Otmuchów, tel. 0608/76-66-07 
SUZUKI SANTANA 4WD, 1999 r., 38 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, bez wypadku, I właśddel, pełne wyposażenie, • 39.000 
zł lub zamienię na inny. Kowary, tel. 075/718-31-01, 0602/ 
52-53-33

O  SUZUKI WTARA, 1991 r., 1600 ccm, kolor grafi
towy metalic, spoilery w kolorze żółtym, 4x4, 
5-biegowy, • 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023121

SUZUKI VITARA CABRIO, 1994 r., 94 tys. km, 1600 ccm, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 24.000 zł. Wrocław, td. 
071/346-67-47,0600/50-79-04 
SUZUKI VITARA LONG, 1995 r„ 68 tys. km, 1600 ccm, wtrysk. 
16V zielony metalic, długi, 5-drzwiowy, twardy dach, bez wy
padku, odony w całości w 1996 r., stan b. dobry, - 35.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/398-31-35,0603/49-99-92 

SUZUKI VITARA, 1997 r., 59 tys. km, 1600 ccm, 16V, 4WD, 
wspomaganie kier., inst. gazowa, RO, alarm, immobiiizer w 
kluczyku, nowy akumulator, • 33.000 zł lub zamienię na więk
szy. Wdów. tel. 071/389-15-74, 0604/96-70-03 

TOYOTA LAND CRUISER J70, 1988 r., 205 tys. km, 2400 
ccm, turbo D, 4x4, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, zdejmowany dach, zadbany, stan b. dobry, - 
21.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-77-84 
TOYOTA LAND CRUISER. 1991 r.. 180 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D stalowy metalic, el. otwierane szyby, wspomaganie 
kier., centralny zamek, aluminiowe fdgi, halogeny, hak, zdej
mowany dach, - 25.000 zł lub zamienię na busa 9-osobowe- 
go. Odolanów, tel. 062/733-25-33

TOYOTA RAV4, 1994 r., 96 tys. km, 2000 ccm. katalizator, 
bez wypadku, poduszka pow., wspomaganie kier., reg. kie
rownica, 4 x 4 ,  szyberdach, RO, immobiiizer, rozkł. siedze
nia, zadbany, - 43.000 zł lub zamienię na tańszy, kombi, bus, 
van. Radłów, tel. 062/735-63-13 

TOYOTA RAV4,1996/97 r., 70 tys. km. 2000 ccm. 16V zielo
ny metalic, el. otwierane szyby i reguł, lusterka, immobiiizer, 
orurowany, nakładka na tylne koło, ABS, klimatyzacja, RO, 
komputer, hak, zabezpieczenia, automatic, stan b. dobry, - 
44.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-35,0608/59-73-52 (zdję
da do tej oferty można zobaczyć w intemede pod numerem - 
A00276 www.autogielda.com.pl)
UAZ 469 B, 1981 r., diesel, 4x4 , silnik i skrzynia b. od Mer
cedesa, po remoncie kapitalnym, podwyższony, orurowany, 
tapicerka, stan idealny, - 7.800 zł. Nysa, td. 0601/19-45-93 
UAZ 469 B, 1983 r:, 30 tys. km, 2445 ccm, do remontu, .na 
chodzie*, sprawne napędy, pdna dokumentacja, nie rejestro
wany cywilnie, pochodzi z policji, • 2.000 zł. Złotoryja, tel. 0600/ 
22-01-37
UAZ 469 B, 1991 r. techn. sprawny, zarejestrowany, plastiko-
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SKUP AUTU  ”fiALC4RS”. W-w, ul. Swojczycka 99 (przy przejeidzie kolejowym) I

TRANSPORT GRATIS III
Lg o t ó w k a  n a t y c h m ia s t !

POWYPADKOWYCH
I IN N YCH

NAJLEPIEJ PŁACIMY!
0 601 77 61 5 4 ' 

(5  0 601 21 75 42 
I24h\ tel./fax 071/348-34-78

I e-mail:palcars@ w p.p l j
POMOC DROGOWA 24h- PARKING

AUT0H0L0WANIĘ t  zł/km
Wyjazdy na place, tablice eksportowe 

formalności za granicą i w kraju
Jelenia Góra OPOH747 

tel. 075/751-53-48,0-601 94 08 71

wa nadbudówka, - 5.800 zl. Wrocław, tel. 362-14-10, 0601/ 
56-23-64

USZKODZONE
O  AABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAKCYJNIE, 

CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ -  po wy
padku, całkowicie rozbite, spalone, płacę go
tówką natychmiast, własny transport, fachowe 
doradztwo, auta osobowe, dostawcze, jeepy, 
vany, najlepsze ceny, aktualne non-stop. Wro
cław, tel. 0605/38-04-78 81011311

O  0601/71-69-78, 0601/77-87-40 to numery telefo
nów, które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub 
po wypadku. Natychmiastowa wypłata gotów
ki, transport gratis • wystarczy zadzwonić. Wro
cław 81011331 

O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE „UNIWER AUTO” 
kupi każdego Fiata 126p, rok i stan techniczny 
obojętne, b. chętnie auto po wypadku. Wydaje
my zaświadczenia potrzebne do wyrejestrowa
nia pojazdu. Posiadamy własny transport Uwa
ga • wypłata gotówki w 20 minutl Zadzwoń i 
sprawdź! Czynne całą dobę. Wrocław, tel. 071/
342-62-64 (ł fax), 0501/40-31-35 01023751 '

ALFA ROME0 145, 2000 r„ 11 tys. km, 1400 ccm, 16V, TS, 
czerwony, lekko uszkodzony, kupiony w kraju, książka gwa
rancyjna, karta pojazdu, bogate wyposażenie, pakiet sporto
wy, • 25.500 zł. Wrocław, tel. 0502/94-33-05 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00498 
www.autogielda.com.pl)
ALFA ROMEO 155 TS, 1997 r„ 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, uszk. prawy bok, drzwi przednie i tylne pra
we oraz słupek środkowy prawy, - 16.000 zł. Wrodaw, 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-

WYJAZDY Z KLIENTEM 
PO SAMOCHODY |

BEZ POŚREDNIKÓW, BELGIA-HOLANDIA § 
duży wybór, formalności celne £  

tel. 076/834-48-38,0-604 41 1515 °

dbany, - 7.300 z ł, do neg.. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/
70-76-45
ALFA ROMEO SPORT WAGON, 1991 r., zielony metalic, 
bogate wyposażenie, II właściciel, 4 elementy do malowania,
- 8.000 zł lub zamienię na mniejszy, sprawny techn.. Wał
brzych, tel. 074/664-21-70
ALFAROMEO SPRINT, 1985 r., 1500 ccm, boxer, żółty, szy
berdach, kubełkowe fotele, 5-biegowy, sportowe zawiesze
nie, uszkodzone sprzęgło, brak lamp tylnych i rozrusznika, 
sprawny, po lakierowaniu, • 1.500 zł lub zamienię na inny. 
Wałbrzych, tel. 074/846-38-57 
ARO 244,1986 r., 3200 ccm, diesel, czarny, uszkodzony sil
nik, + drugi samochód na części, - 2.200 zł. Prochowice, tel. 
0604/58-95-46
AUD1100, 1984 r., 1800 ccm, srebrny, instalacja gazowa, 
uszkodzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zde
rzak), geometria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO, bez 
korozji, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, • 3.950 zł lub 
bez inst. gazowej - 3.200 zł. Wrocław, teL 071/348-26-11,0601/ 
21-75-42
AUD1100,1987 r., 145 tys. km, 2200 ccm; wtrysk, czeiwony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, szyberdach, 
klimatyzacja, hak, uszkodzone drzwi praw6.3e. Wrocław, tel. 
0503/99-55-55
AUD1100,1989 r., 207 tys. km, 2000 ccm, benzyna, niebie
ski, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, alarm, hak, we
lurowa tapicerka, oznakowany, automatic, dużo nowych czę
ści, lekko uszkodzona tylna klapa bagażnika, w 100% spraw
ny, - 8.200 zł. Wrocław, tel. 0501/70^05-52 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm.4 x 4, mocno uszkodzo
ny przód lewy, sprowadzony w całości, silnik i skrzynia bie
gów nieuszkodzone, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 

AUD1100 C 4 ,1991 r., 180 tys. km, 2800 ccm, V6, bordowy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzony. Szczepanów, 
woj. wrocławskie, tel. 0605/60-30-20,0603/99-94-13 
AUD1100 C4, ĄVANT, 1991/92 r., 170 tys. km,, 2300 ccm, 
wtrysk, kombi, czerwony, do lakierowania przedni zderzak, w 
pełnosprawny, sprowadzony w całości, II właściciel, ABS, RO, 
centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaganie, szy
berdach. oznakowany, udokumentowane pochodzenie, -
16.700 zł. Wrocław, teł. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, benzyna uszkodzony prawy tył,
- 1.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-38-14, 0604/
09-01-87
AUDI 80,1980 r„ 320 tys. km, 1600 ccm, czerwony, po wy
padku, uszkodzony przód, - 1.000 zł. Jemielno, tel. 0600/
42-94-35, woj. leszczyńskie
AUDI 80,1987 r., 198 tys. km, 1800 ccm, czerwony, poobija
na lewa strona i środek dachu, słupki całe, przód i tył i prawa 
strona nie uszkodzone, koszt naprawy 3.000 zł, kpi. doku
mentacja, - 4.300 zł. Brzeg, teł. 0608/08-36-74 
AUDI 80.1989 r., 142 tys. km, 1800 ccm całkowicie spalony, 
zarejestrowany, -1.800 zł lub zamienię na 3 rowery górskie. 
Bolesławiec, teł. 075/732-26-27 po godz. 20 
AUDI 80,1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czamyr 
po remoncie blacharki, do lakierowania, szyberdach, spoiler, 
aluminiowe felgi, „na chodzie*, - 9.200 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
647-14-03
AUDI 80 B4,1992 r., 138 tys. km, 2000 ccm, ciemnowiśnio- 
wy, wspomaganie, szyberdach eł., welurowa tapicerka, 1.5 
roku w kraju, lekko uszkodzony dach, • 16.500 zł. Stare Bo
gaczowice, tel. 074/845-24-45
AUDI 80 B4,1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy metalic, uszkodzony lekko przód, sprawny, serwo, 
szyberadch, welurowa tapicerka (załatwiam wszelkie formal-

POW YPADKOW E
Naprawy na ubezpieczalnie i nie tylko.

10% wyceny. Zwrot dla klienta. 5

Wrocław, ul. Królewiecka 1 5  
tel. 0-607 404 317 O

ności celne) • 6.000 DEM * cło + transport - na gotowo 23.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-66-13,0601/79-66-69 

AUDI 80 B4,1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, ABS, centralny zamek, automatic, Procon-Ten, 
alarm, Mul-T-Lock, szyberdach el., el. reg. lusterka, reflekto
ry, fotele podgrzewane i lusterka, wspomaganie, alum. felgi, 
tył lekko uszkodzony, I właściciel od 95 r, • 13.900 zł. Wro
cław, tel. 0501/21-23-78
AUDI 80 B4,1993 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 AVANT, 1995 r., 89 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie, uszkodzony tył, „na chodzie”, 
do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny -10.000 DEM + cło. 
Jawor, tel. 0607/39-08-51
AUDI 90 B3 OUATTRO, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, czarny, 
pełne wyposażenie el., po kradzieży, uszkodzone zamki, sta
cyjka i lekko zderzak przedni, ABS, alum. felgi, szyberdach, 
stan dobry, -10.000 zł. Strzelin, tel. 0602/47-46-79 
AUDI A 4 ,1097/98 r., 60 tys. km, 1800 ccm, czarny, wspoma
ganie, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
2 poduszki powietrzne, alarm, 2 x immobilizer, centralny za-

KUPIĘ AUTO 
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mek, kpi. dokumentacja, lekko uszkodzony, „na chodzie”, •
32.400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-36-09.0601/85-22-32 

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 światła, el. otw. 
szyby, wspomaganie centralny zamek • 31.900 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 

AUDI A 6 ,1999 r., 87 tys. km, 1900 ccm, TDi, pertowograna
towy metalic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, pełne wyposa
żenie el., 4 poduszki pow., wspomaganie, stan idealny, lekko 
uszkodzony (koszt naprawy 2.000 zł), w pełni sprawny, •
73.000 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 0606/ 
34-66-37
AUDI A6,2000 r., 1900 ccm, turbo D, czarny, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, bez wypadku, - 71.000 zł. Legnica, tel. 
0603/30-48-23

O  AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO WYPADKU lekko lub 
mocno rozbite, równiei uszkodz. mechanicznie 
i do remontu blacharki, po pożarze i całkowicie 
rozbite • osobowe, terenowe, dostawcze, cięża
rowe i vany. Jeżeli posiadasz takie  auto • 
dzwoń!!! Zero formalności, dojeżdżamy wszę
dzie, odbieramy auto własnym transportem gra

tis!!! Najlepsze ceny!!! Fachowa i. dyskretną 
obsługa, GOTÓWKA NATYCHMIAST, ZAWSZE 
AKTUALNE!!!, tel. 0601/70-76-45,0601/78-82-84 
(non stop) 81011001

O  AUTA POWYPADKOWE uszkodzone, rozbite, 
zdecydowanie kupię, dobrze zapłacę, transport 
gratis. Pleszew, tel. 062/742-51-25,0502/24-52-28 
01028981

O  AUTO HANDEL „PALCARS” AUTO SCHROTT - 
sprzedaż i skup aut powypadkowych, uszkodzo
nych i całych. W  ofercie na placu zawsze ok. 50 
aut uszkodzonych. CENY KONKURENCYJNE!!! 
Kupujący nie płaci podatku od kupna. Zapew
niamy tani transport na terenie całego kraju. 
Prowadzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻY
WANYCH, CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ 
I SKUP AUT. Wrocław, ul. Swojczycka 99, tel. 
071/348-34-78 (fax, w g. 8-17.30), 0601/21-7542, 
0601/70-17-36 (non-stop) 81010991

BMW 316,1979 r.. 330 tys. km. 1600 ccm, czerwony, uszko

dzony silnik, stan techniczny i blacharki dobry, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 368-13-93
BMW 3161 E-36,1991 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, czarny 
metalic, kpi. dokumentacja, mocno uszkodzony, odbiór przy 
granicy - 800 DEM. Jelenia Góra, tel. 0604/80-93:21 
BMW 3161E-30,1991 r., czerwony, mocno uszkodzony pra
wy przód, zarejestrowany, „twardy” dowód rejestracyjny, -
5.800 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
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, zarejestro
wany, kompletna dokumentacja, alufelgi, 2 x poduszka po
wietrzna, el.szyby, uszkodzony dach, na chodzie, - 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 071//348-42-16.
BMW 318,1981 r., 1800 ccm, wtrysk kompletnie zniszczony, 
-1.400 zł. Wrocław, tel. 071/330-03-81,0606/70-96-54 
BMW 320 E-36,1991 r., 2000 ccm, 24V, kolor grafitowy, bo
gate wyposażenie, do małych poprawek, • 18.300 zł. Legni
ca, tel. 0603/30-48-23
BMW 320 D, 1999/00 r., srebrny metalic, ABS, klimatronic, 6 
poduszek powietrznych, skóra, RM. alum. felgi, pełne wyp. 
eiektr., lekko uszkodzony przód, 100% sprawny, części wli
czone w cenę, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -

WYJAZDY P0 TANIE AUTA DO BELGII
Transport na lawecie, załatwianie  ̂

formalności celnych, oferta 2
- ok. 1 0 0 0  aut. fachowa pomoc. 5

tei. 071/373-95-03,0-601 155 477,0-603 290 866 o

72.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 0601/ 
88-28-89
BMW 325 E, 1985 r., 200 tys. km, 2500 ccm, benzyna uszko
dzony reguł, wtrysku, zarejestrowany, sprawny, - 3.000 zł. 
Legnica, teł.076/856-29-60
BMW 518 AVANT, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, uszkodzona strona lewa, zarejestrowany, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/22-18-33 
BMW 523 IE, 1999 r., 38 tys. km, 2500 ccm, 24V, czarny, peł
ne wyposażenie, czarna skóra, podgrzewane, alum. felgi, kli
matyzacja, ABS, ASC, 6 poduszek powietrznych, uszkodzo
ny przód samochodu, - 78.000 zł. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
BMW 525,1990 r., 2500 ccm, srebrny metalic, skóra, drew
no, wszystkie el. dodatki, zadbany, lekko uszkodzony, silnik 
„na chodzie”, sprawny, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 06077
82-53-59
BMW 525,1998 r., 2500 ccm, granatowy metalic, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, uszkodzony, • 60.000 zł. Opole, tel. 
0601/63-72-04
BMW 740,1995 r., szmaragdowy metalic, pełne wyposaże
nie, lekko uszkodzony • naprawa około 7 000 zł, - 30.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/70-15-80
BMW 850 CSI, 1992 r., 5000 ccm, bordowy metalic, pełne 
wyposażenie, klimatronic, lekko uszkodzony przód, „na cho- 
dzie”, • 35.000 zł. Leszno, tel. 0609/45-99-56 

CHRYSLER LEBARON CABRIO, 1997 r., 2500 ccm, turbo 
składak, skóra, pełne wyposażenie eiektr., lekko uszkodzo
ny, zarejestrowany do 04.2002 r, - 8.000 zł. Chojnów, tel. 076/ 
818-74-07, 0600/81-90-95
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, silnik 
na chodzie, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
CITROEN AX, 1991 r., 1100 ccm, granatowy, uszkodzony 
zderzak i lampy - 1.400 DEM ♦. cło. Chojnów, tel. 0606/
33-12-45
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 AX, 1995/96 r., 40 tys. km,J 000 ccm, benzyna, 
metalic, uszkodzony prawy bok i drzwi, sprowadzony z Nie
miec, w kraju od 2 lat, pełna dokumentacja, I właściciel, - 7.400 
zł. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 1900 ccm, diesel bardzo moc
no rozbity, kupiony w salonie, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/
45-99-70 po godz. 15
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 13 tys. km, 1900 ccm, diesel 
Osobowy, częściowo przeszklony, boczne drzwi, uszkodzo
ny, faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
23.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/ 
53-46-55
CITROEN XANTIA, 1995 r., 119 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, el., szyberdach, el. otw. szyby, reg. kierowni
ca, uszkodzony prawy przód, -14,500 zł lub zamienię. Dzier
żoniów, tel. 0603/22-55-40
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, 1992/93 r., 94 tys. km, 2100 ccm, turbo D, czar
ny metalic, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku, pełne 
wyposażenie, uszkodzona pompa wtryskowa, książka serwi
sowa, stan b. dobry • 4.000 DEM. Lwówek śląski, tel. 075/
782-29-75,0607/30-64-13
CITROEN XSARA KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, TDi, granato
wy metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, lekko uszkodzony - 9.900 DEM + cło. 
Wrociaw, teł. 071/355-68-10
CITROEN XSARA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm aluminiowe fel
gi, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, kupiony w kraju, kpi. do
kumentacja, po dachowaniu, - 17.900 zł. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
CITROEN ZX, 1992 r„ 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, czer
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., 1400 ccm, benzyna 1 strona do malo
wania, cena 1650 DEM. Łagów k. Zgorzelca! tel. 0503/85-22- 
70
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r., 49 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach, zbite

2 szyby, poobijane boki, sprawny, oryg.przebieg, I właściciel, 
klimatyzacja, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, centralny 
zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, kupiony w kraju, książka serwisowa, aktualny przegląd, 
„tward/ dowód rejestr. - 7.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 
071/348-26-11
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r., 1500 ccm, 16V, biały, 
centralny zamek, wspomaganie, alarm, uszkodzony przód, 
kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, • 11.900 zł. Opole, tel. 
0604/49-87-64
DAEWOO LANOS. 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, po da
chowaniu, „jeżdżący „, geometria zachowana, na gwarancji, 
I właściciel w kraju, -11.200 zł. Wrocław, tel. 0607/20-79-37 
DAEWOO NEXIA, 1997 r. bardzo mocno uszkodzony, - 3.200 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 
centralny zamek, el. lusterka, el. szyby, uszkodzone: prawy 
bok, próg, jeżdżąca, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
DAEWOO TICO, 1996 r., 67 tys. km po wypadku, I właściciel, 
- 5.500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-35-94 
DAF 400,1993 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, podwyższony,
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przedłużony, 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 G-11/30,1984/86 r., 993 ccm, E, D 3 
szt., do poprawek mechaniczno-blacharskich, cena
3.000-4.000 zł. Wrocław, teł. 0601/87-25-65 

FIAT 126p, 1979 r. do remontu, silnik sprawny, - 400 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, pomarańczowy, ważny prze
gląd i OC, uszkodzone lewe drzwi, stan dobry, cena 550 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p, 1987 r., • 600 zł lub zamienię na Simsona, fnne 
propozycje. Zbytowa, tel. 071/315-74-01 
FIAT 126p, 1988 r., czerwony, do remontu blacharki, stan 
podłogi b. dobry. Oleśnica, tel. 0600/35-36-53 

FIAT 126p, 1991 r.. 650 ccm, kolor wiśniowy, w ciągłej eks
ploatacji, do wymiany tylny lewy błotnik, -1.650 zł. Wrocław, 
tel. 071/317-84-38,0601/05-79-11 
FIAT 126p BIS, 1991 r. zdekompletowany, bez podzespołów, 
pełna dokumentacja, • 400 zł. Wrocław, teł. 0601/71 -69-78 
FIAT 126p, 1995 r.. niebieski, po kradzieży, brak prawych 
drzwi, maski, rozrusznika, foteli, kokpitu, numery nadwozia i

silnika wycięte, możliwość rej. - 3.500 zł. Legnica, tel. 0605/ 
64-60-00
FIAT 126p el, 1998 r. stan dobry, zadbany, uszkodzony przód, 
- 3.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
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 zi. 
Wrocław, tel. 0601/21-75-42.071/348-34-78 *
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm, 16V 2 poduszki powietrzne, 
wspomaganie, ABS, 2 elementy do lakierowania, • 19.900 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0601/29-00-10,062/734-20-41 
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, - 20.0,00 zł. Odolanów, tel. 062J 
733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
RAT CINOUECENTO. 1993 r„ 900 ccm, zielony, uszkodzo
ny przód, - 4.300 zł. Wrociaw, tel. 071/372-87-60 
FIAT CROMA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny, el. otwiera
ne szyby, el. szyberdach, serwo, lekko uszkodzony, na za
chodnich tablicach -1.900 zi. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
FIAT MAREA SX, 1997 r.. 1600 ccm. 16V wspomaganie kier., 
alarm, centralny zamek, RO, lekko uszkodzony przód, koszt 
naprawy 3.500 zł, z salonu, pełna dokumentacja, - 27.500 zł 
lub zamienię. Opole, tel. 077/457-04-31 
RAT MAREA WEEKEND, 1999 r., 19 tys. km. 1600 ccm, 16V 
instalacja gazowa, model z grudnia, ABS, wspomaganie, ei. 
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. 9-17,0601/53-46-55 

RAT MAREA WEEKEND, 2000 r„ 34 tys. km, 2000 ccm JTD, 
105 KM, 4 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, roleta, re

lingi dachowe, delikatnie uszkodzony, sprawny, - 47.500 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/735-22-79, 
0501/60-88-26
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 1600 ccm, niebieski meta
lic, po stłuczce, poduszka powietrzna cała, uszkodzony przód, 
podłużnice i błotniki całe, - 16.800 zł. Wrocław, tei.-071/
348-42-16
FIAT PUNTO, 1998 r., 34 tys. km. 1100 ccm uszkodzony przód, 
maska, lampy, chłodnica, zderzaki, błotniki, poduszki pow, -
13.000 zł. Wrocław, tel. 0607/46-49-90
FIAT PUNTO, 1998 r;, 58 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielo
ny, ważny przegląd, do lakierowania 2 elementy, -15.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-38-24,0603/31-62-05 

FIAT PUNTO, 1999 r., 1200 ccm, benzyna, jasnozielony me
talic, 3 drzwi, ABS, uszkodzony przód, po dachowaniu, • 9.400 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT RITM0125 TC, 1984 r., 192 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, srebrny metalic, uszkodzony wsteczny bieg, - 2.100 zł. 
Leśnica, tel. 077/461-52-21
FIAT SEICENTO, 2000/01 r., 2 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
niebieski, uszkodzony lekko przód i tył, techn. sprawny, -
15.000 zł. Bielawa, tel. 0603/22-55-40
FIAT SIENA EL, 1998 r., 31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. 
szyby, immobilizer, blokada skrzyni biegów, kupiony w salo
nie, uszkodzony przód, zarejestrowany w kraju, -10.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35
FIATTEMPRA, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, niebieski, inst. 
gazowa, deska digital, pełne wyposażenie eł., wspomaganie 
kier., uszk. silnik, - 6.600 zł. Leszno, tel. 0605/72-56-22 
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
RAT TIPO, 1994 r., 41 tys. km, 1400 ccm, granatowy, I wła
ściciel, kupiony w salonie w kraju, alarm, kpi. dokumentacja, 
mocno uszkodzona dolna część przodu, silnik cały, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/49-98-12

BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO 
- MECHANIKA - OP011897

(ciężarowe, osobowe, autobusy, dostawczej

PRZEWOZY NA LAWECIE 
TRANSPORT CIĘŻAROWY

W-w, f*/. 071/372 03 34,
„ 0-004 770 530, 0-003 720 3SB J

FIAT UNO 45,1987 r., 130 tys. km, 986 ccm, benzyna, czer
wony, lekko uszkodzony przód, nowe opony i amortyzatory, 
zadbany, aluminiowe felgi, silnik dobry, • 2.000 zł. Jawor, tel. 
076/871-03-16
FIAT UNO, 1992 r., 111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szary, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, II właściciel, uszkodzony lewy bok, 
kupiony w salonie, zarejestrowany, - 4.550 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11,0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, wtrysk, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie w kraju, 
kpi. dokumentacja, uszk. przedni prawy bok, silnik „na cho
dzie’ , - 7.800 zł. Świdnica, tel. 074/853-31-10 
FIAT UNO, 1995 r., 1000 ccm, benzyna, turkusowy, 5-drzwio
wy, pełna dokumentacja, silnik cały, mocno uszkodzona stro
na kierowcy, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT UNO, 1997 r., 32 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
5-drzwiowy, mocno rozbity prawy bok, - 6.300 zł. Gostyń, tel. 
0605/72-56-22
FIAT UNO, 1997 r., 1000 ccm, czerwony, 3 drzwi, jeżdżący, 
uszkodzony prawy tył i dach, - 6.300 zł. Wrociaw, tel. 071//
372-87-60
RAT UNO VAN, 1998 r., biały, uszkodzony przód, • 6.300 zł. 
Wrociaw, tel. 071/348-42-16

FORD, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, szary, uszkodzony, 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, stan 
dobry, - 6.000 zł. Głogów, tel. 076/834-65-92 
FORD CARGO, 1981 r. kabina z ramą, na kołach, zarejestro
wana w kraju, bez silnika, - 4.000 zi. Wrocław, tel. 071/ 
349-27-14
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i silnik, 
- 3.800 zł. Wrociaw, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT CLX, 1990/91 r., 150 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czerwony, nowy model, 3-drzwiowy, garażowany, orygi
nalny szyberdach, centralny zamek, odcięcie zapłonu, RO + 
głośniki, stan b. dobry, brak wałka rozrządu, koszt naprawy 
około 300 zi, - 10.000 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento 
900, Uno, w tej cenie. Bolesławiec, tel. 0602/34-50-94 

FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel mocno uszkodzo
ny, po dachowaniu, centralny zamek, wspomaganie, kpi. do
kumentacja, zarejestrowany, „twardy* dowód rejestracyjny, 
przegląd do 02.2002 r, - 4.900 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36,071/348-34-78 
FORD ESCORT RS, 1992 r., 2C00 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 CLX, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, techn. sprawny, uszkodzony prawy przód, zareje
strowany w kraju, przegląd do 02.2002 r., zadbany, centralny 
zamek, alarm, el. reg. lusterka, przednia szyba podgrzewa
na, el. reg. reflektory, reguł, fotel kierowcy, - 10.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/840-53-01,0604/96-00-43 

FORD ESCORT, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, uszkodzony przód, ukł. jezdny spraw
ny, centralny zamek, wspomaganie, reg. kierownica, szyber
dach, welurowa tapicerka, zarejestrowany w kraju, 5-drzwio
wy, kpi. dokumentacja, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 

FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel el. otw. szyby, 
wspomaganie, centralny zamek, poduszka powietrzna, uszko

dzony przód, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -16.500 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 92 tys. km, 1800 ccm. TDI. 
biały, wspomaganie, 2 x poduszki, centr. zamek, szyberdach 
el, roleta, relingi, welur, lekko uszkodzony do sprowadzenia, 
cena 5500 DEM ♦ cło + transport. Wrocław, tel. 338-30-81, 
0607/09-61-42
FORD ESCORT COMBI, 1995 r., 1300 ccm Bolero, po moc
nym dachowaniu, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 90 tys. km. 1800 ccm, TDi, ciem
noniebieski metalic, ks. serwisowa, 5-drzwiowy, poduszka 
powietrzna, wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, 
ABS, lekko uszkodzony, „na chodzie*, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 18.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0601/53-46-55
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r„ 115 tys. km, 1800 ccm, 
TDi, granatowy, 90 KM, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, lekko uszkodzony, koszt naprawy 900 zł, • 20.500 
zł. Kępno, tel. 062/781-20-87,0604/92-79-10 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 132 tys. km, 1800 ccm, tur-
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•  wypłata gotówki natychmiast •  
•  posiadamy swój transport •  

Wrocław 
tel. 071/342-62-64 

kom. 0-501 403 135
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TRANSPORT SAMOCHODÓW
1-2 sztuki, od 0,90 gr/km

J52640I Wrocław, tel. 0-603 89 89 46,071/ 363-15-:
Form alności celne

P O M O C  D R O G O W A

bo D, biały, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., cen
tralny zamek, alarm, relingi, lekko uszkodzony tył, koszt na
prawy ok. 2.500 zł, ważny TUV, „zielona karta*, .na chodzie”, 
na zachodnich tablicach - 3.900 DEM ♦ cło ok. 5.000 zł. Krap
kowice, tel. 077/466-52-06
FORD ESCORT KOMBI. 2000 r., 1600 ccm, wtrysk 16V, ZE- 
TEC, srebmy 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-

J . L .  =  A U T O  F U L L  =
IMPORT H A N D EL  

BLACHAR STW O  LAKIERNICTW O  
BYSTRZYCA  DOLNA 1F, k. ŚW IDNICY 

TelVfax (074) 851 63 67, (074) 851 63 87 
0605 53 60 91,0604 93 87 75 

w  godz. 7.00 20.00

•  POSIADAMY DO SPRZEDAŻY SAMOCHODY 
UŻYWANE SPROWADZONE Z NIEMIEC,
OCLONE, Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ 
OSOBOWE I DOSTAWCZE

•  SPROWADZIMY KAŻDY SAMOCHÓD 
OSOBOWY I DOSTAWCZY
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE 
ZGODNIE Z NOWYMI ZASADAMI IMPORTU g  
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH *

9
•  PRZY ZAKUPIE W ROZLICZENIU MOŻE O 
BYĆ "STARY" SAMOCHÓD

•  ZAWSZE NA PLACU KILKANAŚCIE AUT 
DO NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU

SPRZEDAŻ Z A  GOTÓW KĘ, RATY, LEASING  
FA KTU R Y VAT, B EZ  O PŁATY SKARBOW EJ 

C E N Y  K O N K U R E N C Y JN E !

PROSTOWANIE RAM
sam. ciężarowych, terenowych 
naczep stalowych i aluminium. 

dokładny pomiar 
tel. 071/318-16-01, 0-602 59 55 43

kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 47.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0607/58-17-17 

FORD MONDEO, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, bor
dowy metalic, w kraju 3 tygodnie, bez wypadku, ABS, poduszki 
pow., welurowa tapicerka, stan b. dobry, -17.900 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Chojnów, tel. 0606/78-08-04 

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, 1999 r., 37 tys. km, 1800 ccm, TDi, perło- 
wogranatowy, 5-drzwiowy, po wypadku, wszystkie el. dodat
ki, immobiiizer, alum. felgi, welurowa tapicerka, Mul-T-Lock, 
radio, • 24.000 zł. Obora, tel. 076/846-72-83 
FORD MONDEO, 1999 r„ 37 tys. km, 1800 ccm, TDi. złoty 
metalic, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, radio, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, zarejestrowany, uszko
dzony, „na chodzie', koszt naprawy - 3.000 zł, - 32.500 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/730-17-12, 
0601/25-95-69
FORD ORION, 1990/91 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy, mocno 
uszkodzony, kpi. dokumentacja, • 3.900 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
23-01-19
FORD SCORPIO, 1987 r., 195 tys. km, 2400 ccm, V6, srebr
ny metalic, uszkodzony, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 0503/51-01-24

WYJAZDY PO TANIE AUTA 
NIEMCY - HOLANDIA 

TRANSPORT NA LAWECIE 
ZAŁATWIANIE FORMALNOŚCI CELNYCH 

Polkowice, tel. 076/845-35-67
0-601 67 22 09 0 P99127

ka, RM, dł. 3.3 m, wspomaganie, koła 16*, lekko uszkodzony, 
w pełni sprawny, • 32.900 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/ 
581-04-18, 0606/34-66-37
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, - 28.500 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, srebmy meta
lic, po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i dach, 
silnik .na chodzie*, alum. felgi, bogate wyposażenie, sprowa
dzony w całości, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 4.500 
z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 

HONDA CMC, 1995 r., 90 tys. km. 1600 ccm, 16V, biały, au
tomatic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie 
el., szyberdach, drewniane dodatki, ABS, techn. sprawny, 
uszkodzony przód, - 21.600 zł. Nysa, tel. 0606/34-28-02 

HONDA CMC, 1996 r., 35 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, centralny zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, drewno, 
ABS, immobiiizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pełna doku
mentacja, spoiler, welur, lekko uszkodzony przód, możliwość

K U P IE  A U T O
za 60% ceny giełdowej - po 1990 T.0P99549I

USZKODZONE
(>\ 071/317-81-19 

0-601 82 22 34

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 EXPLORER, 1995 r., 67 tys. km, 4000 ccm, V6, zielo
ny metalic, .na chodzie*, do wymiany dach, drzwi i błotnik, •
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, 1979 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnozielony, 
uszkodzony silnik, po remoncie blacharki, - 1.200 zł. Polani
ca Zdrój, tel. 074/868-17-78
FORD RESTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, szyber
dach, RO z kieszenią, 3-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony 
w całości, hak, lekko uszkodzony przód, sprawny, - 2.800 zł. 
Legnica, tel. 076/866-32-75,0605/51 -95-14 
FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm uszkodzony silnik z pra
wem rejestracji, - 400 zł. Żagań, tel. 0601/42-19-20 
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 RESTA, 1993 r., 1800 ccm, 16V. wiśniowy metalic,

FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, srebmy metalic, centralny zamek, ABS, hak, do wy
miany drzwi, lampy i błotnik, koszt naprawy - 1.500 zł, -10.000 
zl 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, skóra, lekko uszkodzony przód, na chodzie, -
8.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 2000 ccm; 16V, 
fioletowy, lekko uszkodzony, - 23.000 zł. Kalisz, tel. 0605/ 
34-56-32
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, benzyna rej. w Polsce, po 
wypadku, • 700 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA, 1984 r., biały, zdekompletowany, na kołach, 
pełna dokumentacja, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 

FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebmy metalic, bla
charka do poprawek, zniszczona tapicerka, fotele kubełko
we, 3-drzwiowy, zarejestrowany, .na chodzie*, spoiler, spor
towa kierownicza, obrotomierz, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 0601/
21-75-42,071/348-26-11
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3 drzwi, 
uszkodzony silnik, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 

FORD SIERRA, 1987/88 r., 1954 ccm ABS, regulowany fotel 
kierowcy, szyberdach, RO ♦ 6 głośników, centralny zamek, 
uszkodzony przedni błotnik i zderzak, • 4.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/97-28-73
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, uszko
dzony przód, .na chodzie’ , zarejestrowany w kraju, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35

sprzedaży na raty, - 22.000 zł. Bralin, tel. 062/781-29-65 w 
godz. 9-18,0603/13-97-64
HONDA CMC, 1998 r., 100 tys. km, 1500 ccm, zielony meta
lic, klimatyzacja .ABS, centralny zamek, wspomaganie, uszko
dzony przód, .na chodzie’  - 10.000 DEM + eto i transport. 
Głogów, tel. 076/833-40-96
HONDA CMC, 1 $99/001. 27 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, 
uszkodzony przód (maska, błotnik, zderzak, szyba), • 26.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-43-95 
HONDA ĆONCERTO, 1995 r„ 96 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
srebmy metalic, mocno uszkodzony przód i lekko tył, spro
wadzony w całości, w Polsce 3 lata, ABS, welur, wspomaga
nie, el. reguł, szyby, lusterka, szyberdach, centralny zamek, 
udokumentowane pochodzenie, zarejestrowany, - 5.950 z ł , 
do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
HYUNDAI PONY SEDAN, 1991 r., 1500 ccm, niebieski meta
lic, uszkodzony prawy przód, - 4.500 zł. Gostyń, tel. 0603/
97-31-96
HYUNDAI PONY. 1991/92 r„ niebieski metalic, po dachowa
niu, kompl. dokumentacja, • 3.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-14-82,0601/84-67-92 
HYUNDAI SONATA. 1996 r„ 2000 ccm, 16V, srebmy, kpi. 
dokumentacja, ABS, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, 
wszystkie el. dodatki, uszkodzone drzwi, - 14.900 zł. Wro
cław, tel. 071/310-71-38
IVECO 35-8,1996 r., 2500 ccm, diesel, fioletowy, nowy typ, 
centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, długi, niski,

BLACHARSTWO 
LAKIERNICTWO!c

szybko i tanio <
również bezgotówkowo 

warsztat, tel. 071/315-71-24,0-606 58 57 40

czarny, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, sportowa, skó
rzana kierownica, maska i błotnik do lakierowania, • 9.500 zł. 
Nysa, tel. 077/435-96-17,0606/61-30-49 

O  MAZDA 323 F, 1996 r., zielony metalic, miesiąc 
prod. grudzień, ABS, klimatyzacja, el. otw. szy
by, centralny zamek, spoiler ze światłem „stop”, 
lekko uszkodzony prawy przód (naprawa 1.400 
zł), • 21.000 zł. Brzeg, tel. 0604/20-69-34 
02023701

MAZDA 626,1984 r., 2000 ccm, diesel, złoty metalic, uszkodz. 
silnik poza tym stan b. dobry - 4.000 zł lub kupię silnik. Ra
wicz, tel. 0603/31-84-58
MAZDA 626,1985 r., 250 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebieski 
metalic, reg. kierownica, dzielone oparcia, tłumik i akumula
tor na gwarancji, wymieniony silnik, do remontu blacharki 
(drzwi, nadkola tylne) i silnika (pęknięta głowica), - 4.000 zł. 
Chocianów, tel. 076/818-57-49 

MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, diesel, biały, kpi. dokumen
tacja, mocno rozbity przód, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
28-31-59
MAZDA 626, 1988 r.. czerwony, elektryczne dodatki, inst. 
gazowa, 5-biegowy, uszkodzone przeguby, - 4.900 zł. Świe
radów Zdrój, tel. 0605/53-00-47 
MAZDA 626,1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 16V, 
biały, uszkodzone drzwi przednie i tylne prawe, wszystkie el. 
dodatki, klimatyzacja, el. otw. szyberdach, .na chodzie’ , techn. 
sprawny, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-57-00

O  MERCEDES Skup modeli 123,124,201,210,140 
i innych (całe lub po wypadku), natychmiasto
wa wypłata gotówki, transport gratis, satysfak
cja gwarantowana. Wrocław, tel. 0601/77-87-40, 
0605/62-00-14 81010741

MERCEDES 123,1979 r. bez silnika, • 1.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
MERCEDES 124 D, 1992 r. uszkodzony przód (koszt napra
wy 2.500 zł). - 18.000 z*. Wrocław, tel. 0502/39-65-13* 
MERCEDES140 SE, 1991 r., 3200 ccm, czamy, po dacho
waniu, pełne wyposażenie, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
64-82-63
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna, zielony meta
lic, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach; 
spoilery, hak, uszkodzona membrana pompy paliwa, przy
ciemniane lampy, - 6.600 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/
78-82-84,071/348-26-11
MERCEDES 190,1985 r., 2000 ccm, wtrysk, srebmy metalic, 
instal. gazowa, uszkodzony tylny lewy błotnik, koło lewe tyl
ne, automatic, centralny zamek, przyciemniane tyłne 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, srebmy, 
sprowadzony w całości, stan dobry, uszkodzony silnik, pa
newka, - 7.600 zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/520-20-48, 
0502/61-39-54-

O  MERCEDES 190,1991 r., 180 tys. km, 2300 ccm, 
szary metalic, w kraju od 2 lat, sprowadzony w 
całości, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, centr. zamek *  pilot, zadbany,

| |  y 0  OP011884

Sprowadzamy całe 
i lekko uszkodzone samochody.
Oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w internecie:

www.auton.pl
Co tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut 

do obejrzenia. Fachowa pomoc. 
Informacja, tel. 071/353-26-37,0-60170 67 46.

wyposażenie, uszkodzony bok • 17.900 DEM. Jelenia Góra, 
tel. 075/762-11-07
MERCEDES 814, 1994 r. kontener dł. 7.2 m, uszkodzona 
kabina, - 36.000 zł. Nysa, tel. 0602/51-96-63,0607/38-52-13 

MERCEDES SENATOR, 1988 r., 3000 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, uszkodzony lewy przód t  części, - 4.800 zł. Lwó
wek Śl., tel. 0608/23-21-88
MERCEDES SPRINTER 312,1996 r., 160 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D ABS, ABD, wspomaganie kier., EDC, alarm, tacho
graf, lekko uszkodzony przód, „na chodzie’, .- 45.000 zł lub 
zamienię na inny samochód. Opole, tel. 0604/84-79-40

O  MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 1600 gem, GLXi 
ABS, pełne wyposażenie elektryczne, 2 podusz-

I—
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. puiro ____________ OP005558
Wrocław, ul. Adamczewskich 8A 
tel. 071/349 26 61,0-502 269 444 

tel/fax 071/349 51 11

ki powietrzne (nie uszkodzone), I rej. 05.1997 r., 
RM Kenwood, do lakierowania, - 21.000 zł. 
Brzeg, tel. 0604/20-69-34 02023711

MITSUBISHI CARISMA, 1999 r., 2000 ccm, TDi, czamy, 2 
poduszki powietrzne  ̂klimatyzacja, ABS, el. t$g. lusterka, el. 
otw. szyby, uszkodzone drzwi -11.900 DEM + cło. Wrocław, 
tel. 071/355-68-10
MITSUBISHI COLT, 1982 r. pełna dokumentacja, do napra
wy, - 900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r„ 1800 ccm. turbo D uszkodzo
ny przód, zarejestrowany, st. silnika dobry, - 4.400 zł. Wro
cław, tel. 071//348-42-16
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna pełne 
wyp. elektryczne, el. reg. lusterka, szyby i szyberdach, wspo- 

. maganie, welurowa tapicerka, po wypadku, silnik sprawny,

0-601 77 87 40
ospojlerowany, uszkodzony lewy i prawy bok, jeżdżący, - 7.800 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FORD FIESTA, 1993 r., 47 tys. km, 1100 ccm, czerwony, po 
wypadku, uszkodzona prawa strona, • 6.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, lei. 074/815-31-04
FORD FIESTA 1995 r., 1100 ccm, benzyna, perłowowrzoso- 
wy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, w kraju od roku, karta 
pojazdu, uszkodzony lekko tył i prawy przód, - 8.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
FORD FIESTĄ, 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. 9-17,0601/53-46-55 
FORD FIESTA, 1997 r., 1250 ccm, 16V, ciemnozielony meta
lic, 3-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie kier., RO,

N IE M IE C K I  P R Z Y S I Ę G Ł Y  
D O K U M E N T Y  S A M O C H O D O W E

FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 200 tys. km, 2000 ccm. 
wtrysk, bordowy metalic, uszkodzone drzwi lewe tylne, błot
nik i podłoga, nowa inst. gazowa, zarejestrowany, - 3.400 zł. 
Legnica, tel. 076/852-47-09,0604/14-67-71 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, uszkodzony lewy bok, .na chodzie’ , zare
jestrowany w kraju, przegląd do 01.2002 r, • 4.000 zł. Wro
cław, tel. 0602/12-51-35
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, moc
no uszkodzony przód (bardziej prawa strona), poszerzony tył, 
ciemne szyby, relingi dachowe, szyberdach, zarejestrowany, 
2 silniki z dokumentacją gratis, • 4.400 z ł , do uzgod.. Wro
cław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
FORD TAUNUS. 1980 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, beżowy, 
uszkodzona lewa strona (błotnik przedni i tylny), przegląd do

Poltegor, ul. Powst. Śl. 95, 22 piętro 
0P011795 td . 360-50-60, 363-38-00

uszkodzony lewy błotnik, - 12.000 zł + cło i koszt naprawy. 
Oława, tel. 071/313-00-56,0601/55-41-77 
FORD FIESTA ZETEC, 1998 r., 25 tys. km, 1250 ccm. 16V, 
srebrny metalic, 5-drźwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centralny zamek, lekko uszkodzony przód, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, -18.000 złX)dolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0601/53-46-55
FORD RESTA, 1999 r., 15 tys. km, 1250 ccm, ZETEC, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, pełne wypo
sażenie elektr., alum. felgi, uszkodzony przód, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, • 14.000 zł. Krotoszyn, tel. 0604/
53-44-58 _
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 48 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 4 pod. powietrzne (całe), klimatyzacja, 
wszystkie el. dodatki, radio + CD, centr. zamek, immobiiizer, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, inne dodatki, uszkodzony, -

końca roku, stan silnika i skrzyni biegów idealny, - 850 zł. 
Zdziesławice, tel. 065/544-71-06,0502/30-53-08 
FORD TRANSIT, 1981 r., 1600 ccm inst. gazowa, po remon
cie silnika, uszkodzony resor, przegroda celna, • 3.100 zł. 
Opole, tel. 0605/93-61-75
FORD TRANSIT, 1982 r., 1600 cćm, benzyna inst. gazowa, 
blaszak, krótki, niski, 2-osobowy, stan b. dobry, brak przeglą
du, uszkodzone kierunkowskazy, - 2.800 zł. Wrocław, tel.
343-76-17 po godz. 16
FORD TRANSIT BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel po dacho
waniu, po remoncie kapitalnym silnika (2000 km), przegląd 
do 12.2001 r. - 4.500 zł lubz silnikiem do remontu, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0608/01-75-70
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel przedłużony, po 
wypadku, kpi. zniszczony, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/
349-27-14, 0608/07-97-34
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33.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrzeszów, tel. 062/
730-27-92,0601/72-40-02

O  FORD GRANADA, 1980 r., srebrny metalic, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, stan 
b. dobry, uszkodzony silnik, - 2.500 zł. Trzebni
ca, tel. 071/387-26-93 82001111

FORD GRANADA, 1980 r., 2300 ccm, diesel, srebmy, .na 
chodzie’ , do remontu, silnik Forda Sierry, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 0601/77-87-40
FORD KA, 1996/97 r., 33 tys. km, 1297 ccm, fioletowy, spro
wadzony w 2000 r., po odprawie celnej, wspomaganie kier., 
poduszka pow., immobiiizer, tylne szyby uchylane, uszkodzo
ny lekko tył, zdjęcia, -17.000 zł. Pieszyce, tel. 074/836-54-67, 
0602/17-78-17
FORD MAVERICK, 1997 r., 2700 ćcm, TDi, granatowy meta
lic, długi, 5-drzwiowy, klimatyzacja, poduszka powietrzna, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centralny zamek ♦ 
pilot, alarm, alum. felgi, lekko uszkodzony, 100% sprawny,

OG977487

FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel oszklony, krótki, 
przedłużony, uszkodzony silnik, - 9.000 zł. Legnica, tel. 0606/
43-82-10
FORD TRANSIT, 1991 r., 206 tys. km, 2500 ccm, diesel; bia
ły, krótki, niski, kabina 3-osobowa, po wypadku, uszkodzony 
lewy tył (tylna klapa), lekko wgnieciony prawy tok, sprawny, 
ważny przegląd, -10.000 zł. Lubsko, tel. 0601/43-50-19 
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel po wypadku, 8-oso- 
bowy, krótki, kpi. dokumentacja polska, ważny przegąd, -
9.300 zł. Wrocław, tel. 0606/50-99-68 
FORD TRANSIT, 1996/97 r., 126 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, krótki, niski, poduszka pow., wspomaganie, sprowadzo
ny, oclony, uszkodzony, koszt naprawy 1.000 zł, techn. spraw
ny w 100%, - 24.800 zł + VAT (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Ostrów Wlkp.. tel. 062/730-30-72, 062/730-17-12, 0601/
25-95-69
FORD TRANSIT, 1997 r., 114 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, skrzyniowy, książka serwisowa, alum. burty + plande-

lekko uszkodzony przód + części, - 23.000 zł. Leszno, tel. 
0609/45-99-56
IYECO MAGIRUS M 90,1987 r„ 300 tys. km, 4058 ccm ̂ bia
ły, oplandekowany, aluminiowe burty, owiewka na dachu,
3-osoby, ład. 3500 kg, uszkodzony silnik' - 9.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0604/89-38-36
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 GRAND CHEROKEE LIM, 1996 r., 53 tys. km, 5200 
ccm, perłowowiśniowy metalic, 4x4, skórzana tapicerka, ABS, 
podwójna klimatyzacja, komputer, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, wspomaganie kier., poduszka pow., uszkodzony 
przód, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0609/63-41-60 

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 
JELCZ 325 DH, 1987 r., diesel, biały, przystosowany do prze-
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inst gazowa na gwarancji, uszkodzony przód, -
10.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-18-03 02023881

MERCEDES 200 D, 1978 r., czerwony, .na chodzie’, do re
montu, nowy przegląd, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0502/36-30-33 

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 200123,1981 r., diesel, biały, blacharka do re
montu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, .na 
chodzie*, - 2.450 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/
348-26-11
MERCEDES 207,1978 r. skorodowany, - 3.600 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
MERCEDES 207 D BUS, 1981 r. uszkodzony silnik, * 8.000 
zł. Odolanów, tej. 062/733-22-50 
MERCEDES 220 115 W, 1974 r. zdekompletowany, pełna 
dokumentacja, duży odzysk nowych części, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
MERCEDES 230 123 E, 1981 r., 2300 ccm, benzyna do po
prawek blacharskich, do lakierowania, - 2.500 zł. Mrozów, woj. 
wrocławskie, tel. 0503/65-88-37 
MERCEDES 240 D, 1982 r., diesel pa wypadku, pełna doku
mentacja polska, zarejestrowany, - 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 
0605/37-60-35
MERCEDES 240123 D, 1984 r. uszkodzony, mocno rozbity.

kpi. dokumentacja, • 5.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0603/ 
48-41-22
MITSUBISHI GALANT, 1994/95 r., 40 tys. km, 1836 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, uszk. drzwi prawe, do poprawek la
kierniczych i mechanicznych, el. otwierane szyby, szyberdach, 
welurowa tapicerka, • 21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
755-67-00
MITSUBISHI LANCER SEDAN. 1991 r, 160 tys. km, 1800 
ccm, diesel, bordowy metalic, po dachowaniu, .na chodzie’ , 
zarejestrowany w kraju, przegląd do 01.2002 r, - 4.800 zł. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35
NISSAN 200 SX, 1990 r., 1800 ccm., TD, szary metalic, pełne 
wyposażenie, 180 KM, bez silnika, - 5.900 zł. Głogów, tel. 
0602/32-20-31
NISSAN 200 SX, 1991 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, turbo, 
bordowy, uszkodzony prawy tok, do wymiany drzwi, błotnik 
tylny i 2 szyby boczne, • 5.900 zł. Głogów, tel. 076/834-61-37, 
0600/15-06-81
NISSAN 300 ZX, 1992 r„ 131 tys. km, 3000 ccm, 24V, srebr
ny, el. reguł, fotele, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyza
cja, tempomat, skórzana tapicerka, Twin Turbo, Targa, lekko 
uszkodzony prawy tok, - 29.000 zł lub zamie/iię na mniejszy, 
diesel. Wrocław, tel. 0503/86-72-68 
NISSAN PATROL, 1994 r., 200 tys. km. 2800 ccm, turbo D 
kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 4x4, 
orurowany, uszkodzony blok silnika, na białych tablicach, prze
gląd do 05.2001 r., zdjęcia do wglądu • 7.500 DEM. Lubawka, 
tel. 0609/16-68-05,0049/16-24-52-35-32 Niemcy

wozu zboża, uszkodzony silnik, stan dobry, - 4.000 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-65-33,0604/28-30-12 
KIA CERES, 1̂ 997 r. pełna dokumentacja, doszczętnie znisz
czony, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 

KIA PRIDE, 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 2105,1987 r. stan dobry, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
71-69-78
LADA 2107,1991 r. lekko uszkodzony przód, do naprawy •
1.300 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 

O  LUBLIN II, 1999 r., 2400 ccm, diesel, czerwony,
9-osobowy, książka serwisowa, kupiony u dile
ra, uszkodzony silnik, „na chodzie”, • 14.000 zł 
(do uzgodnienia). Wrocław, tel. 0606/52-64-04 
81011611

MAN 19.321,1986 r., czerwony, skrzyniowy, uszkodz. silnik, 
opony 20 % zużyte, w całości lub na części - 10.000 zł. By
czyna, tel. 077/413-42-01
MAZDA 323, 1991 r.,.180 tys. km, 1900 ccm, 16V, DOHC,
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POMOC DROGOWA - TRANSPORT SAM0CH0D0W
tel. 0-606 62 03 46. 071/353-40-38

zarejestrowany, polska dokumentacja, - 2.300 zł. Jelenia Góra,
tel. 075/722-65-10,0602/87-22-35
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 300 123 D, 1980 r., 30 tys. km, 3000 ccm, die
sel, srebrny metalic, uszkodzony, po wypadku, silnik spraw
ny, możliwość sprawdzenia, • 2.500 zł. Kłodzko, tel. 0603/
53-75-30
MERCEDES 300126 SL, 1990 r. składak, uszkodzony przód, 
-14.500 zł lub zamienię. Strzałkowo, tei. 063/279-01-15,0603/ 
19-01-10
MERCEDES 407 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, fur
gon, hak, kpi. dokumentacja, zatrzymany dowód rej., skoro- 

. dowany, - 4.400 zł ♦ VAT. Ząbkowice Śl., tel. 0602/63-63-38 
MERCEDES 560126 COUPE, 1987 r„ 180 tys. km, 5600 ccm, 
czarny metalic, kpi. dodatkowe wyposażenie, uszkodzony 
przód, na .chodzie*, -19.500 zł. Wrocław, tel. 0501/39-17-87 
MERCEDES 600 S COUPE, 1994 r., 177 tys. km, 6000 ccm, 
12V, czamy metalic, do sprowadzenia, techn. sprawny, pełne

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. 1996 r.. 80 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony metalic, klimatyzacja, lekko uszkodzony prawy przód, 
techn. sprawny, zarejestrowany, - 22.900 zł. Lubin, tei. 076/ 
846-73^14
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm, wtrysk automatic, po 
żle przeprowadzonej naprawie blacharskiej, silnik i skrzynia 
biegów w idealnym stanie (pasuje do innych Nissanów), peł
na dokumentacja, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
NISSAN SUNNY SLX, 1991 r.. 122 tys. km. 1400 ccm, kawo
wy metalik, wspomaganie, 4x elektr. otw. szyby, centralny 
zamek, lekko uszkodzony lewy przód, - 8.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0604/88-09-65
NISSAN SUNNY SLX, 1993/94 r., 1600 ccm, 16V, wtrysk, biały, 
uszkodzony dach i lekko przód, geometria prawidłowa, silnik 
.na chodzie*, I rejestracja w 1994 r., ABS, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, wspomaganie, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, alarm, II właściciel, kpi. dokumentacja, - 7.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78
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BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
KABINA LAKIERNICZA, RAMA, WYSOKA JAKOŚĆ, GWARANCJANA WYKONANĄ USŁUGĘ
BARDZO ATRAKCYJNE CENY - ZADZWOŃ I SPRAWDŹ 

tel. 071/3 9 8-82-53 , 0503 972 051 OP010138

| Kupię koicie outo po uiypodku |

| Lubin, tel. 0-601 881 192, 0-607 102501 |
OPEL AGILLA, 2000 r., 1 tys. km, 1200 ccm, niebieski meta
lic, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, halogeny, alum. felgi, lekko uszkodzony przód, .na 
chodzie*, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 26.000 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r„ 1300 ccm, OHC, srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw-, 
ny, .na chodzie”, oryginalny lakier, blacharka do drobnych 
poprawek, pęknięta przednia szyba, - 2.150 zł. Wrocław, tel. 
071/348-34-78,0601/77-61-54 

OPEL ASCONA SEDAN, 1985/93r., 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, uszkodzone tylne lewe zawieszenie, - 2.000 zł. Twar
dogóra, tel. 0601/05-43-89
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 183 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie kierownicy, poduszka powietrzna, RO, 
termometr, 4 elementy do lakierowania, ważny przegląd, 
100% sprawny, odbiór w Goertitz, do sprowadzenia z Nie
miec - 4.100 DEM. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm, zielony metalic, wspoma
ganie, centralny zamek, szyberdach, RM, uszkodzony, 2 ty
godnie w krajU, -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 DĘM. Bolesławiec, tel. 0603/97-56-96 lub 
Niemcy, 0049/17-46-66-67-69
OPEL ASTRA CLASSIC, 1995 r., benzyna mocno uszkodzo
ny, po dachowaniu, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
OPEL ASTRA KOMBi, 1996 r., 1700 ccm, TDi. niebieski me
talic, centrainy zamek, wspomaganie, poduszka pow., relingi 
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, relingi dachowe, uszkodzony przód, - 
16.500 zl. 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 1,1997 r., 50 tys' km. 1400 ccm, benzyna, bia
ły, wspomaganie kier., centralny zamek, poduszka pow., el. 
otwierane szyby, uszkodzony lewy błotnik i drzwi, - 12.500 zł 
+ cło i koszt naprawy. Oława, tel. 071/313-00-56, 0601/ 
55-41-77

OPEL ASTRA TDS, 1997 r., 1700 ccm, zielony metalic, 2 po
duszki powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 5-drzwio
wy, lekko uszkodzony - 6.300 DEM. Wrocław, tel. 071/ 
355-68-10
OPEL ASTRA KOMBI. 1998 r., 28 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, 4  pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 
relingi dachowe, uszkodzony prawy przód - 10.300 DEM + 
cło + transport. Lubin, tel. 076/842-45-74, 0603/32-19-50 
OPEL ASTRA KOMBi, 1998 r.. 50 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, granatowy, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, uszko
dzone zawieszenie lewe, przednie - 7.700 DEM. Sulików, tel. 
075/775-58-22
OPEL ASTRA KOMBI, 1999/00 r., 54 tys, km. 2000 ccm. TDi. 
zielony metalic, ABS, RM, el. reg: lusterka, el. otw. szyby, 
wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, poduszka pow., 
klimatyzacja, lekko uszkodzony, .na chodzie’ , w kraju 2 dni, - 
36.900 zi lub zamienię. Kępno, tól. 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, relingi da
chowe, roleta bagażnika, RO Blaupunkt, możl. faktura VAT, - 
22.900 z l, brutto. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,074/348-26-11 

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, - 
7.200 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. 0607/39-08-51
OPEL CORSA, 1997 r., 38 tys. km, 1700 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, uszkodzony, .na chodzie’ , 
(koszt naprawy - 2.000 zł), -18.100 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/730-^0-78,0601/25-95-69 
OPEL CORSA, 1998/99 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, centralny zamek, 
uszkodzony prawy przód, sprowadzony w całości, -12.700 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL CORSA, 1999 r„ 1000 ccm, 12V, Ecotec. srebrny, lek
ko uszkodzony, .na chodzie’ , 5-drzwiowy, wersja .100", szy
berdach, ABS, centralny zamek, 4 poduszki pow. (całe), alum. 
felgi - 6.500 DEM + cło. Wrocław, tel. 071/364-21-96, 0501/
04-98-57 -
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., 130,0 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
po wypadku, 5-drzwiowy, - 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
323-24-93
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1200 ccm, benzyna zareje
strowany, całkowicie zniszczony, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
55-23-65 - —
OPEL KADETT, 1985/96 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
.łezka’ , 4-drzwiowy, zarejestrowany w kraju, po spaleniu, 
przegląd do 02.2002 r, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r.. 1600 ccm, diesel, czer
wony, po dachowaniu, kpi. dokumentacja, .twardy’ dowód 
rejestracyjny, - 3.550 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 071/ 
348-26-11 •
OPEL KADETT GSI. 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny me
talic, zarejestrowany, przegląd do 10.2001 r, OC, lekko uszko

dzony, el. otw. szyby, alum. felgi, el. reg. lusterka, deska digi
tal, RM, atrakc. wygląd, szyberdach, spoiler ze światłem 
.stop’ , - 6.000 zł. Lubin, tel. 0600/23-38-93 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r. uszkodzony prawy przód,'- 
2.500 zł. Boreczek k. Strzelina, tel. 071/796-14-16 

OPEL KADETT, 1989 r.. 1600 ccm, wtrysk, czerwony, ABS, 
welurowa tapicerka, reguł. wys. foteli, stan silnika i zawiesze
nia idealny, I, właściciel w kraju, do malowania pokrywa silni
ka, w ciągłej eksploatacji, - 6.600 zł lub zamienię na inny sa
mochód. Opole, tel. 0604/65-15-75 
OPEL KADETT KOMBI. 1999 r., 23 tys. km, 2000 ccm, ECO
TEC DTi, lekko uszkodzony, klimatronic, alum. felgi, weluro
wa tapicerka, centralny zamek, relingi dachowe. Pleszew, tel. 
062/742-45-18
OPEL OMEGA SEDAN, 1987 r., 3000 ccm, wtrysk, srebrny, 
sprowadzony w całości, wszystkie el. dodatki, szyberdach, 
alum. felgi, komputer, skórzane dodatki, uszkodzony silnik, 
stan b. dobry, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0606/60-13-92 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych popra
wek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, • 6.300 zł. Wro
cław, tel. 0607/20-79-37
OPEL OMEGA, 1988/89 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, do drobnych poprawek blacharskich 
tylny błotnik i drzwi, automatic, ABS, wspomaganie, kompu
ter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, sprowa
dzony w całości, zadbane wnętrze, sprawny technicznie, za
rejestrowany, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 071/ 
348-34-78
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 185 tys. km, 2300 ccm, TDi, 
biały, stan b. dobry, do małych poprawek lakierniczych, • 9.000 
zł. Wieruszów, tel. 062/581-00-21,0502/81-44-79 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, granatowy, uszkodzony 
prawy przód, centralny zamek, wspomaganie, .twardy* do
wód rejestr., zarejestrowny, - 4.100 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
21-75-42,071/348-34-78
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r.. 2000 ccm, benzyna wspo
maganie, centralny zamek, ciemne szyby tylne, uszkodzone 
przednie drzwi, od strony pasażera, możliwe raty, -11.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-01-71, 0605/40-13-09 

OPEL OMEGA COMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, tur- 
bodiesel intercooler,, centralny zamek, el. lusterka, wspoma
ganie, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, zadbane wnę
trze, hak, relingi, stuki w silniku, - 8.600 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-87-60

OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy, 
welurowa tapicerka, centrainy zamek, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, lekko uszkodzony przód, - 7.000 zł. Legnica, tel. 
0601/55-24-52
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
kombi, szyberdach, roleta, wspomaganie kier., radio, nowe 
kolumny McPhersona, uszkodzony silnik, stan dobry, • 7.800 
zł. Opole, tel. 077/455-29-50 po godz. 20 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
alufelgi, nie składak, zarejestrowany, ważny przegląd, po da
chowaniu, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 

OPEL OMEGA 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., 86 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, automatic, komputer, ABS, ASC, 2 pod. po
wietrzne, tempomat, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, ei. 
reg. fotele, welurowa tapicerka + drewno, skórzana kierowni
ca, spalona komora silnika, wriętrze nie naruszone, sprowa

dzony z Niemiec, nie rej. w Polsce, • 18.500 zł. Bogatynia, 
gm. Syców, tel. 075/773-12-70 
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 B. 1996 r.. 167 tys. km, 3000 ccm, MV6, srebr
ny metalic, klimatronic, drewno, skóra, poduszki pow., sys
tem TC. pełne wyposażenie el., alum. felgi, lekko uszkodzo
ny przód, sprawny, pomoc przy ocleniu - 8.300 DEM. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39 lub Niemcy, 0049/17-46-66-67-69 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996/97 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 
16V, kolor grafitowy metalic, uszkodzony, pełne wyposaże
nie, - 20.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-30-46 

OPEL REKORD, 1986 r., 2200 ccm, wtrysk welurowa tapi
cerka, centralny źamek, aluminiowe felgi, szyberdach, hak, 
do częściowego -malowania, - 2.900 zł. Opole, tel. 0605/ 
93-61-75
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel uszkodzony, bez 
silnika i skrzyni biegów, pełna dokumentacja, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
OPEL TIGRA, 1998 r.. 40 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebieski 
metalic, elektryka, wspomaganie, poduszka powietrzna, ABS, 
uszkodzony, (koszt naprawy 3.000 zł), - 22.900 zł. Kalisz, tel. 
062/502-32-25.0603/69-19-06 
OPEL YECTRA SEDAN. 1992/93 r., 89 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, błękitny, ABS, centralny zamek, wspomaganie, szy
berdach, uszkodzony tył, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. 
dobry • 3.500 DEM lub na gotowo -13.500 zł. Jawor, tel. 0607/ 
39-08-51 '
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 1700 ccm, TDi, srebrny 
metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, c. zamek, wspomaganie, radioodtwarzacz,
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bardzo lekko uszkodzony, koszt naprawy ok. 1.000 zł, spraw
ny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -17.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 

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 KOMBI. 1997 r., 2000 ccm. 16V, zielony me
talic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, lekko uszko
dzony tył -12.500 DEM + cło. Wrocław, tel. 071/355-68-10 
OPEL YECTRA B KOMBI, 1997/98 r., 80 tys. km, 2000 ccm. 
TDI, 16V, ciemnozielony metalic, wersja CD, uszkodzona gło
wica, maks. koszt naprawy 3000 zl, 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
PEUGEOT 205,1990/95 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
zielony, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, szyberdach, 
centralny zamek, skórzana tapicerka, uszkodzony przód, - 
4.300 zl. Wrocław, tel. 0608/39-64-29 

PEUGEOT 206,1998 r.. 55 tys. km, 1400 ccm, seledynowy 
metalic, do sprowadzenia z Niemiec, 3-drzwiowy,ABS, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, uszkodzony - 8.300 
DEM lub na gotowo - 24.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-71 -35, 
0604/24-54-22
PEUGEOT 206,1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, eTT otw. szyby, centr. zamek, 2 poduszki po
wietrzne, ABS, poobijany, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, - 21.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9- 
17.0601/53-46-55. woj. kaliskie 
PEUGEOT 206,1999 r., 1900 ccm, diesel, biały, 2-drzwiowy, 
poobijany, techn. sprawny w 100%, cena - 21.000 FRF. Wał
brzych, tel. 074/846-31-23,0604/77-39-30 

PEUGEOT 206 HDI, 2000 r., 20 tys. km, 1900 ccm, seledyno
wy metalic, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, lekko 
uszkodzony, - 26.000 zł. Żary, tel. 068/374-26-24, 0603/ 
57-38-56
PEUGEOT 306,1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, .na cho- 
dzie*. I właściciel, 3-drzwiowy, alum. felgi z sżerokim 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, biały, mocno 
uszkodzony przód, zarejestrowany w kraju, - 4.000 zł. Wro- 
cław, tel. 0602/12-51-35
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 405,1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm. turbo D. gra
fitowy metalic, uszkodzony lewy przód, silnik i skrzynia bie
gów sprawne, el. dodatki, szyberdach, - 5.500 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 0605/64-64-86
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna, szary metalic, 
alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, szyber
dach, na chodzie, uszkodzone lewe drzwi i próg, lekko przód,
- 4.600 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r.. 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpt. 
dokumentacja, zarejestrowany, do drobnych poprawek (zbity 
kierunkowskaz, pęknięty spoiler przedniego zderzaka), tech
nicznie sprawny, okazja, • 6.950 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
78-82-84.071/348-34-78
PEUGEOT 405 KOMBI, 1995 r., 1900 ccm, diesel do malo
wania przód, - 13.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/ 
482-38-14, 0604/09-01-87
PEUGEOT 405 GL, 1995 r.. 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 zł. Wrocław, 
tel. 0601/21-75-42,071/348-26-11 
PEUGEOT 505,1983 r., 2300 ccm, turbo D, niebieski, zareje
strowany, hak, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie kie-' 
równicy, centralny zamek, uszkodzony silnik - obrócona pa
newka korbowodowa, - 1.700 zł. Wałbrzych, tel. 0606/ 
31-07-43
PEUGEOT 605,1990/95 r., 165 tys. km, 2000 ccm, biały, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
hak, alarm + pilot, stan dobry, uszkodzone zderzaki, do malo
wania,-.12.000 zł. Trzebnjca, tel. 0501/25-90-86 
PEUGEOT 806 VAN. 1998 r>, 39 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
zielony metalic, 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 J 5 .1988 r.. 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, szary, 
skrzyniowy, po wypadku, zniszczona kabina i skrzynia ładun-~ 
kowa, silnik i skrzynia biegów sprawne, nowy typ silnika, - 
3.100 zł. Trzebnica, tel. 071/312-06-51.0601/87-43-67. 
POLONEZ, 1985 r., 1481 ccm, 125 PN, kośósłoniowa, nowe 
amortyzatory Monroe, po remoncie w 2000 r., most tylny, al
ternator, rozrusznik, nowy akumulator, uszkodzona głowica,
- 500 zł. Wrocław, teł. 336-65-75,0503/81-52-35 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, pełna dokumenta
cja, zdekompletowany, zniszczony, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78|
POLONEZ CARO. 1993 r.. 130 tys. km, 1500 ccm. bordowy, 
komora silnika po częściowym spaleniu, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/783-96-70
POLONEZ CARO GLE, 1994 r.. 1600 ccm alum. felgi, nowe 
opony, kubełkowe fotele, mocno rozbita strona kierowcy, tył i 
strona pasażera całe, silnik nienaruszony (500 km po kapi
talnym remoncie), - 2.200 zł (do uzgodnienia). Niedźwiedź, 
gm. Ziębice, tel. 0606/63-11-28 po godz. 17 

POLONEZ CARO, 1994 r. zniszczony, kpi. dokumentacja, - 
450 zł. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ TRUCK, 1993 r.. 1600 ccm, benzyna, bordowy, 
inst. gazowa, zabudowy, dl. 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, zdekompletowany, zarejestrowany, .twardy’ do
wód rejestracyjny, długość 2.5 m, 2-osobowy, - 3.300 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45.0601/78-82-84 

RENAULT 18.1981 r., diesel pełna dokumentacja, doszczęt
nie zniszczony, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 

RENAULT 19,1993 r., 90 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, wspoma
ganie kier., pełne wyposażenie elektryczne, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, 3 elementy do lakierowania, -11.000 zł. 
Leszno, tel. 0603/05-79-44
RENAULT 21.1990 r., 1700 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
bogate wyposażenie, uszkodzony lewy przód, - 3.000 zł. Ka
lisz, tel. 062/751-33-55,0607/49-21-50 
RENAULT 21,1990 r., benzyna, piaskowy, 4-drzwiowy, spa
lone wnętrze, kpi. dokumentacja, po przeglądzie, - 8.600 zł. 
Wolsztyn, tel. 0607/41-75-06
RENAULT 5,1981 r., 1100 ccm do remontu blacharki, -1.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-69-72,868-77-53 
RENAULT CLIO. 1991 r.. 130 tys. km. 1900 ccm, diesê , mor
ski metalic, centralny zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, do

malowania 2 elementy - 2.800 DEM + cło. Chojnów, tel. 0606/ 
33-12-45
RENAULT CLIO, 1997/98 r.-, 1100 ccm. wtrysk, perłowowi- 
śniowy. 5-drzwiowy,uszkodzony, zarejestrowany, • 12.300 zł. 
Strzałkowo, tel. 063/279-01-15.0603/19-01-10 

RENAULT CLIO II. 2000 r.. 1200 ccm lekko uszkodzony pra
wy przód, kupiony w salonie, - 19.500 zl. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/482-38-14,0604/09-01-87 

RENAULT ESPACE, 1993 r.. 160 tys. km. 2200 ccm, benzy
na, granatowy metalic, uszkodzony przód, pełne wyposaże
nie oprócz skóry, dodatkowo części, koszt naprawy 3000 zł, 
cena, -16.000 zł. Bolesławiec, tel. 0604/48-85-65 
RENAULT LAGUNA, 1995 r.,-140 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny metalic, kupiony w serwisie, serwisowany (książka), ciem
ne szyby, spoilery, sportowy wydech, pełne wyposażenie el., 
immobilizer, alarm, I właściciel, uszkodzony lewy bok, -12.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/20-98-49 

RENAULT LAGUNA RT, 1996 r., 105 tys. km, 1800 ccm, ko
lor wiśniowy metalic, 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 KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, alum. felgi, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, wspomaganie, 2 x poduszka powietrz
na, kupiony w kraju, lekko uszkodzony przód, • 25.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-42-16
RENAULT MASTER, 2000 r., 33 tys. km, 2800 ccm, TDI, bia
ły, krótki, niski, mocno rozbity prawy przód, - 35.000 zł. Gło
gów, tel. 0603/21-51-25
RENAULT MEGANE RT, 1998 r„ 31 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne OK., centr. za
mek + pilot, welurowa tapicerka, książka serwisowa, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, sprawny, - 21.500 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.).-Ostrów Wlkp.. teł. 0502752-73-19 

RENAULT MEGANE, 1998 r.. 1900 ccm, TDi. granatowy 
metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, alum. felgi, el. 
otw. szyby, ABS, 5-drzwiowy, uszkodzony - 9.900 DEM. Wro
cław. tel. 071/355-68-10
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny, 
po dachowaniu, kpi. dokumentacja, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 
0605/93-06-69
RENAULT SAFRANE, 1994 c. 140 tys. km, 2100 ccm, srebr
ny metalic, kpi. dokumentacja, lekko uszkodzony, -15.500 żł 
lub zamienię na busa albo Opla Omegę B. Strzałkowo, tel. 
063/279-01-15,0603/19-01-10

RENAULT SAFRANE, 1998 r.. 90 tys. km, 2200 ccm. TDi, 
granatowy metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, klimatronic, 
welur. alum. felgi, halogeny, lekko uszkodzony, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, • 36.000 zł. Odolanów, tel. 062/ 
733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
RENAULT SCENIC, 1997 r.; 72 tys. km, 2000 ccm, granato
wy metalic, stan b. dobry, zadbany, bez wypadku dokumenta
cja, relingi, RO, - 35.000 zł lub zamienię na Forda Escorta 
kombi, w cenie do 15.000 zł. Wrocław, teł. 793-55-99 
RENAULT TRAFIĆ. 1983 r., 2100 ccm, diesel, bordowy, do 
remontu, dokumentacja, - 2.200 zł. Nowa Sól, tel. 068/ 
387-53-16
RENAULT TRAFIĆ. 1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel 
uszkodzony z przodu - lewa strona (naprawa 2500 zł), wyso
ki, długi/bez rdzy, zadbany, dodatkowo części, • 7.200 zi. 
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 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
78-82-84
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 126 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowy, przedłużany, podwyższany, częściowo prze
szklony, lekko uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, - 22.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51. 
w godz. 9-17. 0601/53-46-55
ROVER 200,1998 r.. 56 tys. km. 2000 ccm, TDi 105 PS, bor
dowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centralny zamek + pilot, wspomaganie, alum. felgi, 5-drzwio- 
wy, bardzo lekko uszkodzony przód, 2 dni w kraju, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, •> 24.500 zł. Ostrów Wielkopol
ski, tel. 062/592-03-79,0607/58-17-17 

ROVER 213,1990 r., 180 tys. km, 1300 ccm, granatowy me
talik, uszkodzony przód, sprawny technicznie, zarejestrowa
ny, skóra, eiektr. otw. szyby, centralny zamek, alarm, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0502/37-73-75 
ROVER 620,1996 r., 2000 ccm, SDi, wiśniowy metalic, kli
matyzacja, wspomaganie, ABS. c. zamek, pełne wyp. eiektr., 
poduszka powietrzna i inne, uszkodzony, -19.000 zł. Pleszew, 
tel. 062/742-51-56.0607/73-64-84 

ROVER 820 SI, 1993 r„ 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, welurowa 
tapicerka, zadbany, lekko uszkodzony przód, do sprowadze
nia, na gotowo - 18.000 zł. Stefanowice, tel. 0607/10-69-20 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna,

granatowy, wspomaganie kier., 2 poduszki pow.,immobilizer, 
el. otw. szyby, serwo, reg. kierownica; ekonomiczny, lekko 
uszkodzony lewy bok, w kraju od miesiąca, .na chodzie'. - 
16.500 zł. Twardocice. tel. 076/877-51-22,0501/60-77-43 
SEAT CORDOBA SX. 1996 r.. 55 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy metalić,'do sprowadzenia z Niemiec, uszkodzony, 
ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, 3-drzwiowy - 7.900 
DEM. Chojnów, tel. 076/818-71-35,0604/24-54-22 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm uszkodzony przód, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/92-37-03
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 
SEAT IBIZA, 1998 r., 35 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, centralny za
mek, wspomaganie, el. otw. szyby, lekko uszkodzony, - 23.000 
zł. Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
SEAT MARBELLA, 1992 r., 1000 ccm, benzyna pełna doku
mentacja, .twardy dowód*, identyczny z Fiatem Panda, moc
no uszkodzony, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 

SEATTOLEDO CL, 1992 r., 80 tys. km, 1600ccm lekko uszko
dzony zderzak, • 11.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-05 
SEAT TOLEDO, 1992 r., benzyna, niebieski, uszkodzony 
przód, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0607/20-79-37 

SEATTOLEDO, 1993 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie, el. otw. szyby, spoiler tylny, welurowa tapi
cerka, 4 zagłówki, uszkodzona przednia szyba, skrzynia bie
gów, - 14.400 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 
SEATTOLEDO, 1995/96 r., 90 tys. km, 1600ccm, benzyna, 
zielony, centralny zamek, alarm, wspomaganie, uszkodzony 
prawy przód, wystrzelone 2 poduszki pow., w kraju od 7 mies., 
zarejestrowany, -11.000 zł. Międzyrzecz, teł. 095/742-03-83, 
0605/36-74-19
SKODA 105 L, 1981/85 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwony, 
techn. sprawny, pokrowce, zagłówki, książka serwisowa, brak 
przeglądu, stan dobry, • 390 zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
SKODA FABIA KOMBI. 2001 r., 1 tys. km, 1900 ccm, TDi 101 
KM, granatowy metalic, 4 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz oryginalny, ASR, 
centralny zamek *  pilot, wspomaganie, lekko uszkodzony tył, 
100% sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 
44.800 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33,0601/74-55-33 
SKODA FELICIA, 1996 r., 117 tys. km, 1300 ccm. biały, relin
gi dachowe, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0602/10-02-38 
SKODA FELICIA, 1998 r., srebrny metalic, 5-drzwiowy, ku
piony w salonie, pełna dokumentacja, uszkodzona prawa 
ćwiartka, silnik cały, - 9.900 zł. Wrocław, teł. 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 
grzecznościowy, 0606/60-13-92 
SKODA UAZ MTS-24,1977 r., 11000 ccm, popielaty, po wy
mianie silnika, skrzynia b., mostu tylnego (półbiegi), bez chłod

nicy i skrzyni ład, - 5.000 zł. Nowogrodziec, tel. 0608/86-36-53 
po godz. 17
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 1900 ccm, TDi, zielony metalic, 
alum. felgi, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, 2 x poduszka 
powietrzna, uszkodzony tył i lekko przód, na chodzie, zareje
strowany. - 27.300 zi. Wrocław  ̂tel. 071//348-42-16 
SKODA OCTAVIA CLASSIC. 2000/01 r.. 1 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, kupiony w salonie, lekko uszkodzony przód ( 
maska. dwa błotniki, lampy) na gwarancji, - 33.300 zł. Wro
cław. tel. 071/372-87-60
STAR 200,1987 r., kolor siwy, kabina nowego typu, skrzynio
wy. uszkodzony silnik, brak skrzyni biegów, - 4.000 zł. Bogu
szów-Gorce. tel. 074/844-72-35.090/34-95-66 

SUBARU JUSTY, 1990 r., 80 tys. km. 1200 ccm 4WD, uszko
dzony lewy bok, • 2.000 zł. Leszno, tel. 065/549-41-51 

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 
SUZUKI SWIFT, 1999 r.. 60 tys,km, 1000 ccm. zielony, ABS, 
2 poduszki powietrzne, radio CD, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, welurowa tapicerka, kupiony w salonie, zderzaki w 
kolorze nadwozia, uszkodzony tylne lewy błotnik i lewe drzwi, 
(koszt naprawy 500 zł), - 17.200 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
84-99-80
SUZUKI SWIFT, 2000 r„ 8 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, 3-drzwiowy, el. reg. lusterka, szyby i reflektory, 
welurowa tapicerka, wspomaganie, lekko uszkodzony przód 
z lewej strony (jeżdżący), kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, -16.000 zł. Krotoszyn, tel. 0604/53-44-58 
TOYOTA CARINA SEDAN. 1983/84 r.. 120 tys. km. 2000 ccm, 
diesel, antracytowy metalic, pełne wyposażenie el., nowy 
model, ekonomiczny, uszk. panewka korbowodowa, -13.900 
zł lub zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/ 
61-59-50, 0609/26-96-78
TOYOTA CARINA II. 1990 r., 130 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, czerwony, uszkódz. przód, koszt naprawy 1600 zł, eiektr. 
otw. szyby, reg. lusterka, wspomaganie, - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 781-42-22
TOYOTA CARINA. 1993 r„ 130 tys. km. 1600 ccm, biały, el. 
otw. szyby, szyberdach, alarm, centr: zamek, wspomaganie 
kierownicy, ABS, lekko uszkodzona maska i zderzak, • 17.000 
zł. Jawor, tel. 076/870-04-89
TOYOTA CELICA, 1989/95 r.. 170 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, biały, uszkodzony, po pożarze, kompl. dokumenta
cja, zarejestrowany, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 0601/76-12-96
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Wszysf/ae samochody zdolne do jazdy, 
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z  przeglądem technicznym. 
Ogółem busy- ok. 60 sztuk w sprzedaży

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.
Lubin

076/842-45-74
0-502682055
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- kompleksowe naprawy - wymiana oleju, naprawa ukł. Hamulcowych_______
WROCŁAW ul.Zarembowicza 29, tel. 071/357 97 64
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TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 cem,- czerwony, zareje
strowany, kompletna dokumentacja, uszkodzony lewy przód, 
silnik na chodzie, • 4.900 zł. .Wrocław, tek 071/348-42-16 

TOYOTA COROLLA SEDAN.-1996 r., 1400 ccm, 16V, zielo
ny metalic, lekko uszkodzony tył (wgniecione 2 błotniki, zbite 
lampy), klapa tylna nie uszkodzona, „na chodzie*, II właści
ciel, kupiony w salonie w Polsce, obrotomierz, centralny za
mek, immobilizer, 4-drzwibwy, 5-biegowy, -'15.700 żł; Wro
cław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 

TOYOTA COROLLA, 1997 r., 37 tys. km, 1400 ccm, 16V, czar
ny, do lakierowania maska, błotnik, + lakier, - 17.000 zł. Wro
cław, tel. 0503/90-36-01
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1999 r., 41 tys. km, 1400 ccm, 
16V, zielony metalic, do sprowadzenia z Niemiec, uszkodzo
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry • 8.900 DEM. Chojnów, 
tel. 076/818-71-35,0602/58-06-18 
TOYOTA LANDCRUISER 90,2000 r., 3000 ccm, diesel, błę
kitny metalic, turbo, pierwszy właściciel, kupiona w salonie, 
uszkodzony przód; lewa strona, - 56:000 zł. Wrocław, tel. 0601/
79-30-14-
TOYOTA LITEACE BUS, 1989 r., 176 tys. km, 1500 ccm, bia
ły, 1,21 + 4 osoby, uszkodzony silnik; stan dobry, -  6$ ÓD zł. 
Wrocław, tel. 071/785-14-80 >
TOYOTATERCEL, 1982 r. po wypadku, „na chodzie', - 2.000 
zł. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 090/69-81-12 
VOLVO 244,1985 r., 2400 ccm, diesel, zielony, uszkodzony 
przód, silnik .na chodzie', szyba cała, - 3.000 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 0603/93-60-05
VOLVO 343,1987 r., 150 tys. km; 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, lekko uszkodzony przód, - 2.500 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-63-39
VOLVO 460,1996 r.,46 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy,~2 
poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, uszkodzony błotnik 
tylny, .na chodzie” • 9.000 DEM + cło i transport Głogów, tel. 
076/833-40-96
VOLVO V40 KOMBI. 1996 r., 95 tys. km, 1900 ccm. turbo-D. 
czerwony, 3 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, wolny od podatku, nie eksploatowa
ny w kraju, pęknięty tylny zderzak, - 37.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/782-92-72,0601/56-10-47 

VOLVO V40,1998 r., 43 tys. km, 1900 ccm, TDI, ciemna zie
leń metalic, Idimatyzacja, ABS, 4 poduszki, elektryka, uszko
dzone lewe tylne drzwi, błotnik, próg, - 38.000 zł. Wrocław, 
tel. 0604/24-08-16
VOLVO V40 KOMBI, 1999/00 r., 39 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, srebrny metalic, lekko uszkodzony lewy przód, podłuż
nice cafe, silnik sprawny, homologacja na ciężarowy, wersja 
na zamówienie, pełne wyposażenie (także skóra), kupiony w 
salonie, zarejestrowany, karta pojazdu, książka serwisowa, 
cena nowego 120.000 zł, możl. faktura VAT, • 43.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 

VOLVO OTO KOMBI, 1999 r., 43 tys. km, 2500 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, 4 poduszki powietrzne, ABS, klimatyzacja, 
serwo, pełne wyposażenie elektryczne, lekko uszkodzony 
przód, do wymiany maska, zderzak, wzmocnienie + wszyst
kie części (stoi we Wrocławiu), - 64.000 zł. Wrocław, teł. 0502/ 
30-11-33
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, niebieski metalic, wspomaga
nie, klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm + pilot, alum. felgi 16”, 
2 x poduszka powietrzna, kupiony w salonie, silnik na cho
dzie, lekko uszkodzony lewy przód, • 37.300 zł. Wrocław, tel. 
071//348-42-16
VW CADDY FURGON, 2000 r., 35 tys. km, 1900 ccm, biały, 
uszkodzony przód, - 17.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0605/31-85-89
VW GARBUS 1302,1972 r., 1300 ccm ważny przegląd, znisz
czony, -1.050 żł. Świdnica, tel. 074/640-66-88,0607/35-30-69 

VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, diesel, czamy, po lakierowa
niu, uszkodzone hamulce, - 2.500 zł. Opole, tel. 0605/93-61-75 

VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, czerwony, uszkodz. -1.650 zł 
lub zamienię na Fiata 126p, po 86 r. Rudziny, gm. Niegosła
wice, tel. 068/378-11-03
VW GOLF 1,1982 r., 200 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, skorodowany, zarejestrowany, stan sil
nika b. dobry, • 1.200 zł. Adam, Opole, fel. 077/453-74-31 

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, 1986 r., 130 tys. km, 1600 ccm. diesel, biały, 
całkowicie rozbity, • 2.600 zł. Legnica, tel. 0607/83-72-67 
VW GOLF, 1987/88 r., 1800 ccm, 16V, czamy metalic, szy
berdach, uszkodzony przód; kompletna dokumentacja, zare
jestrowany, - 5.200zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 

VW GOLF, 1989 r., czarny, szerokie zderzaki, el. reg. reflek
tory, I właściciel, w ciągłej eksploatacji, - 7.500 zł. Zgorzelec, 
tel. 0603/48-33-68,0605/15-27-40 
VW GOLF II CL, 1990 r.,166 tys. km. 1800 ccm, czerwony, 
immobilizer, alarm, szyberdach, mocno rozbita karoseria, po 
dachowaniu, silnik techn. sprawny, - 6.500 zł. Zagrodno, teł. 
076/877-53-84 w godz. 17-18
VW GOLF II, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, uszkodz. przód, silnik ide
alny, stan wnętrza i pozostały b. dobry, sprow. w całości, kpi. 
dokumentacja - 7.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-52-52,0607/
47-69-36
VW GOLF III GTI, 1992 r., 2000 ccm, czamy metalic, 5-drzwio
wy, alum. felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, centralny za
mek, uszkodzony (do poprawek lakierniczych), • 14.500 zł. 
Leszno, tel. 0605/08-92-81
VWGOLF III, 1992 r., 137 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor
dowy, uszkodzony bok, brak szyby przedniej, 5-drzwiowy, 
centralny zamek, el. reg. lusterka, wspomaganie, RM, -10.000 
zł. Lubin. tel. 076/842-31-69,0606/41-72-70 
VW GOLF III KOMBI, 1995/96 r;. 120 tys. km, 1900 ccm, die
sel, kolor śliwkowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ro
leta, obrotomierz, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, śtan 
b. dobry, 2 elementy do malowania, w kraju od 5 dni, - 22.800 
zł lub na gotowo (możliwe raty). Bralin, tel. 062/781-25-19, 
0602/26-80-03
VW GOLF. 1996 r., 1400 ccm,.zielony metalię, el. otwierane 
szyby, centralny zamek, z salonu, 3-drzwiowy, uszk. przód 
prawy, -12.800 zł. Gostyń, tel. 0605/72-56-22 

VW GOLF III, 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, GTi. grafitowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne, 
el. reg. lusterka, centralny zamek, ABS, klimatyzacja, uszko
dzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 23.800 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
VW GOLF KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, czamy, ABS, alum. fel
gi, relingi dachowe, 2 poduszki powietrzne, lekko uszkodzo
ny - 6.300 DEM + cło. Wrocław, tel. 071/364-21-96, 0501/
04-98-57
VW GOLF IV. 1999 r., 1600 ccm, czamy, klimatornik, 4 po
duszki powietrzne, ABS, el. otw. szyby (4), uszkodzony pra
wy błotnik, przerysowane drzwi, - 36.000 zł. Borów, gm. Strze
lin, tei. 0608/68-42-93
VW PASSAT KOMBI, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, złoty me
talic, zniszczony, polska dokumentacja, • 550 zł. Wrocław, tel. 
0608/12-06-61,0504/99-04-22 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, b. mocno 
uszkodzony, polska dokumentacja, aktualny przegląd, - 2.000 
zł. Wrocław, teł. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, benzyna po kradzieży, brak 
oblachowania, zawieszenie, silnik sprawny, - 9.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, zadbany, przegląd, stan b. dobry, pęknięta 
przednia szyba, • 11.700 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT, 1993 r. składak, uszkodzone drzwi, • 4.500 zł. 
Opole, tel. 0605/93-61-75

VW PASSAT, 1995 r.V 160 tyskm, zielony metalic, uszkodzo
ny tył, sprawny techn, - 18.500 zł. Nysa, tel. 0604/15 -6 9 -2 t' 
VW PASSAT, 1995 r., 61 tys. km, 1900 ccrtj, TDi, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie elektr., poduszka pow., uszko
dzona prawa przednia lampa i drzwi • 5:300 DEM+cło. Lesz
no, tel. 0605/22-53-65
VW PASSAT KOMBi; 1996 r., 72 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, ABS, 2 poduszki pówietrzne, szyber
dach, wspomaganie/zarejestrowany, w kraju pół roku, uszko
dzony lewy przód, - 22.000 zł. Lubin, tel. 0501/57-39-68 

VW PASSAT KOMBI, 1996 r.,1900 ccm, TDi, czarny metalic, 
klimatyzacja, alum. felgi, el. otw. szyby, ABS -10.800 DEM + 
cło. Wrocław, tel. 071/364-21-96,0501/04-98-57 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r.. 77 tys. km, 1900 ccm, TD1110 
KM, srebrny, klimatronic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, 4 
poduszki pow., uszkodzony -13.800 DEM + cło lub 42.000 zł 
(na gotowo). Wrocław, tel. 071/364-21-96.0501/04-98-57 
VW PASSAT FURGON, 1999 r., 39 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
110 KM, metalic błękit paryski, kupiony.w-salonie, serwiso
wany, klimatronic,A&S, poduszki pow., el. otw. szyby,.uszko
dzony bok, prawe drżwi i próg, - 40.000 zł + VAT. Zgorzelec, 
tel. 0602/55-72-11 •
VW PASSAT KOMBI, 1999/00 r, 49 tys. km, 1900 ccm, TDi 
115 KM, srebrny metalic, kłimatfonic, 2 poduszki powietrzne, 
ABS, ASR, el. otw. szyby, el- reg. lusterka, centralny zamek, 
wspomaganie, Mul-T-Lock, kupiony w salonie, homologacja 
na ciężarowy, uszkodzony, .na chodzie*, faktura VAT, - 50.900 
zł. Kalisz, tel. 062/762-24-99do godz. 18,0601/77-21-51 

VW POLO, 1976 r., 250. tys. km, 1300 ccm, GT, czerwony, 
rozbity lewy przód, sprawny silnik, udokumentowane.pocho- 
dzenie. - 650 zł. Wrocław, tel. 071/348-44-73,0604/66-82-03 
VW POLO KÓMBI, 1993/94 r., 1100 ccm, benzyna, ciemno- 
grafitowy, uszkodzony lewy przód, 3-drzwiowy, zarejestrowa
ny, udokumentowane pochodzenie, - 5.950 zł. Wrocław, tel. 
0601/21-75-42,071/348-34-78 

VW POLO, 1993/95 r., 1000 ccm mocno uszkodzony, zareje
strowany, - 4.200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/
23-45-49
VW POLO, 1997 r., 49 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, katalizator, 5-drzwiowy, RM, wspomaganie, centr. 
zamek, poduszka pow., lekko uszkodzony, w pełni sprawny, 
w kraju od 4 dni, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, stan b. dobry,
• 23.300 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 0606/
34-66-37
VW POLO, 1999/00 r., 37 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, katalizator, alum. felgi, RM, centr. zamek, wspoma
ganie, poduszka pow., lekko uszkodzony tylny błotnik, w peł
ni sprawny, w kraju od 4 dni, stan b. dobry, - 27.500 zł lub 
zamienię. Kępno, teł. 062/581-04-18,0606/34-66-37 

VW SCIROCCO, 1979 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
żółty, całkowicie spalony, kompletna dokumentacja, możliwość 
rejestracji, - 500 zł. Łęknica, tel. 0607/49-42-27 
WARTBURG 353,1987 r., 992 ccm, biały, mocno uszkodzo
ny, pełna dokumentacja, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/342-05-91, 
0605/42-40-59

PRZYCZEPY
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 
Knaus Jet 380, obwód 765 cm. Wrocław, tel. 071/368-61-04 

KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ Sam lub Niewiadów, za- 
rejestrowana z przeglądem, z plandeką lub bez, może być do 
małych napraw, cena do 1000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ do samochodu osobowe- 
go, do remontu, uszkodzoną, dopuszczalna masa całk. do 500 
kg. Wrocław, tel. 071/781-98-99 w godz. 20-21 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ bez prawa rejestracji, 
prod. zachodniej. Wrocław, tel. 0603/46-02-76 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ 2-osiowa , duża, ład. do 
1200 kg, lub pojądę samochodem zagranicę w celu zakupu -

WYPOŻYCZALNIA 
PRZYCZEP BAGAŻOWYCH

ju ż  od 19 zł/dobę 
W rocław , ul. R obo tn icza  22 

tel. .071/78-17-456

dam prowizję, tanio. Wrocław, tel. 071/341-99-70, 0501/
78-04-04
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 KEMPINGOWĄ, 1982/90 r. 3- lub 4-osó- 
bową, z przedsionkiem, w cenie ok. 6.000 zł. Wrocław, tel.
328-26-39,0601/65-68-69
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ, 1989/92 r. bez doku
mentacji, może stać za granicą. Lubin, tel. 0604/58-85-52 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ lub bagażową, 2-ósiową, ład. 
1.51. Polkowice, tel. 076/845-20-50,0605/69-60-13 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ z pełną podłogą, do 1.200,zł. 
Żmigród, tel. 0607/40-13-23
KUPIĘ PRZYCZEPĘ PODŁODZIOWĄ do remontu. Słubice, 
tel. 0602/85-84-72
KUPIĘ PRZYCZEPĘ ROLNICZĄ 1-osiową, z 3-stronnym 
wywrotem, prod. jugosłowiańskiej, na pojedynczych kołach. 
Kalisz, tel. 062/760-28-23
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ prod. zach.. 3 osie. z wy
soką plandeką, masa całkowita ok. 221. stan dobry - do 10.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/93-66-49 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ HL 8011 stan b, dobry, 
podwójne ogumienie, koła 365 x 20, - 5.000 zł. Pogorzela, 
gm. Olszanka, tel. 077/412-98-04,0608/50-16-64 

NACZEPA, 1984 r. chłodnia, agregat chłodniczy Termoking 
SB II, 3-osiowa, dł. 12,6 m, na 30 europalet, • 13.000 zł. Żary, 
tel. 068/375-12-96
NACZEPA, 1985 r. 3-osiowa, dł. 12.80 m, .firanka*, na 31 
europalet, stan b. dobry, • 15.000 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-00-53,0604/63-41-52 
NACZEPA, 1989 r. skrzyniowa, uniwersalna, oplandekowa- 
na, 2-osiowa, z tyłu drzwi, ład. 241, - 6.000 zł. Jawor, tel. 0761 
870-63-13,0605/53-27-42

O  NACZEPA AUTOSAN D11 ład. 10 t, stan b. do
bry, nakładki - 4.100 zł. Budziszów Wielki, tel. 
076/857-46-02 84016261

NACZEPA BRANDYS, 1991 r. opony bezdętkowe, stan do
bry, • 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/778-00^55 
NACZEPA CARGO BULL SCHMITT, 1995/96 r., Thermo King 
3, chłodnia, 33 palety, na białych tablicach, stan idealny, -
68.000 zł. Opole, tel. 0602/67-03-67

^lJW^^IIl.fiunkijrar\iesj®ny z ul. Krzywoustego>25(r^

H A K I
HOLOWNICZE-WSZYSTKIE m o d e le  

W ro c ław , u l. A le i P ra c y  2  
(w ja z d  o d  u l G R A B IS Z Y Ń S K IE J )  

\ fctel/fax 071/339 OO 23, 0-601 786 288^

O  NACZEPA CHEREAU, 1993 r. 32 europalety, 
chłodnia, biała, agregar Carrier Euro Phoenix, 
3 osie, oś podwieszana, ABS, reg. do rampy, 
odbiór we Francji, stan dobry, - 33.480 zł (zero
wa stawka celna). Poniatowice, tel. 0501/ 
27-92-42 oraz Francja, 0033/661-79-99-13 
84016041

NACZEPA ELINGHAVS cysterna, 38 tys. I, aluminiowa, 7 
komór, dolny i górny nalew, ABS, 3 osie, poduszki, po remon
cie w 1994 r., po wymianie zbiornika na nowy typ, aktualne 
dozory, - 62.000 zł. Reda, tel. 0502/57-17-54, woj. gdańskie 

NACZEPA FRUEHAUF, 1982 r. dł. 12,6 m, 3-osiowa, stan b. 
dobry, -10.000 zł. Domaszowice, tel, 0608/70-59-46 -  
NACZEPA FRUEHAUF ET 32,1983 r., ład. 25.2 tony, szeroki 
rozstaw osi, resor o dł. 13.60 m, nowa plandeka, po remoncie 
podłogi, • 12.500 zł + VAT lub zamienię na samochód osobo
wy. Oława, tel. 071/313-10-38,0605/72-16-57 

NACZEPA JYKI, 1982 r, plandeka dł. 12,2 m, ład. 261,2 osie 
bliźniacze BPW, stan b. dobry, - 11.900 zł lub wydzierżawię. 
Strzelin, tel. 071/392-17-41,0503/01-39-29 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1981 r.; 3-osiowa, ład. 26t, plan-

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
lawety, towarowe G“‘
TRANSPORT SAMOCHODÓW  
Wrocław, ul. Kętrzyńska 33

xt«l. 071/325-47-65, 0-602 63 86 99, 3H-32-17

NAJTANSZA 
WYPOŻYCZALNIA 

PRZYCZEP 
autolawet i bagażowych
lawety od 30 zł/dobę, bagażowe - 20 zł/dobę

Wrocław, ul. Smętna 11 
tel. 372-86-13, w godz. 700-1500

PP002693

N A J N IŻ S Z E  C E N Y  
hurt - rabat 

d eta l -  m o n taż  
Wrocław, ul. Długosza 36 

(teren Składu Opału) 
tel. 071/35-25-435 
0-501 531 493 OP011078

deka, aluminiowe burty, wym. 12,2x2,5 m, szeroki rozstaw osi, 
w ciągłej eksploatacji, stan dobry,^11.900 zł. Wrocław, tel. 
071/357-03-52,0601/71-51-65 ^
NACZEPA KAESSBOHRER, 1983 r., 200 tys. km, 2 nacze
py, wywrót do tyłu, 3 osie, szeroki rozstaw, - 20.000 zł. Nowe 
Miasteczko, tel. 0601/56-55-04 

NACZEPA KOEGEL, 1981 r., wywrotka, rama stalowa, 3-osio- 
wa, na resorach parabolicznych, nowe hamulce, nadstawki, 
plandeka, ład. 281, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 22.000 
zł. Wrocław, tel. 071/789-14-00,0601/75-15-31 
NACZEPA LANGENDORF, 1980 r. 3-osiówa, wąski rozstaw, 
stan b. dobry, - 22.000 zł lub zamienię na naczepę skrzynio
wą, dł. 13.60 m. Kłodzko, tel. 074/867-43-91,0601/82-86-93 
NACZEPA LANGENDORF, 1992 r., wywrotka, 3 osie, 1 pod
noszona, ABS, stalowo-aluminiowa, gładkie burty, zawiesze
nie pneumatyczne, nowe amortyzatory, opony i hamulce, ład. 
28 ton, stan b. dobry, - 60.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071// 
325-99-63 0601/84-48-03
NACZEPA N FA MEERT, 1989 r. plandeka, dł. 13.60 m, wys.
2.50 m, na poduszkach, rolki w podłodze. • 15.000 zł. Wro
cław. tel. 0503/04-32-99
NACZEPA NENDRK KOSA. 1989 r. kontener meblowy, win
da załadowcza, na poduszkach, centralne smarowanie, re
gulacja do rampy, drzwi tylne, roleta, wym. 10.6 x 2.45 x 2.30 
m, - 15.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 074/867-19-55, 0603/
11-61-73
NACZEPA SAK H-LM, 1980 r. siodłowa, 3-osiowa, kiper do 
tyłu, góra aluminiowa, - 21.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/
731-62-40, 0603/42-41-21
NACZEPASANOK D11,1979 r. skrzyniowa, ład. 101, do re
montu, -1.200 zł. Pokrzywna, tel. 077/439-76-34 
NACZEPA TRAILOR, 1984 r„ 3-osiowa, (wąski rozstaw), 
burty alum., ład. 24 t, stan dobry, resor, - 10.000 zł + VAT. 
Zgorzelec, tel. 0601/56-39-98
NACZEPA TRAILOR. 1987 r. oplandekowana. • .13.000 zł. 
Rydzyna, tel. 065/538-04-83
NACZEPA TRAILOR, 1991 r. 3-osiowa, szeroki rozstaw osi, 
ład. 28 t, na poduszkach - 40.000 zł. Przemków, tel. 076/ 
831-95-06
NACZEPA VIBERT1. 1990 r. plandeka, 3 osie, 13.6 mu, po
duszki, winda chowana, drzwi, wzmocniona podłoga, opony 

. 80 %, cena 29.000 zł + VAT. Reda, tei. 0502/57-17-54, woj. 
gdariskie

zł, http://www.elcampo.clik.pl. ., tel. 062/ 
730-25-39, 0603/13-69-59 01011951

O PRODUKCJA PRZYCZEP GASTRONOMICZ
NYCH, towarowych, autonadwozi - od 6.000 zł; 
urządzenia gastronomiczne gazowe, nowe i uży
wane (roiny do kurczaków * wsad. od 6 do 66 
szt, grille, gyrosy, bemary, frytkownice, opie
kacze, naleśnikarki, patelnie beztłuszczowe - od 
1.300 zł), krótkie terminy., tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40 01027621 

O PROFESJONALNE NAPRAWY PRZYCZEP, na
prawa nadwozi przyczep kempingowych. Posia
damy wszelkie materiały. Wrocław, tel. 0607/ 
62-52-87,071/344-55-46 01028471

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, 075/644-97-54
PRZYCZEPA BAGAŻOWA wym. 110 x 160 cm, 1 burta otwie-. 
rana, z nakładkami, bez rejestracji, - 320 zł. Góla świdnicka, 
tel. 074/850-78-92
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW 2-osiowa, wym. 300 
x 150 cm, • 3.500 zł. Jeszkowice, tel. 071/318-01 -26, 0604/
08-38-63
PRZYCZEPA BAGAŻOWA oplandekowana, nowa, zareje
strowana, wym. 2.70 x 1.70 m, • 2.000 zł. Śmigiel, tel. 065/ 
518-07-32
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-250 klapa zamy
kana na kluczyk; zarejestrowana, nowe opony, stan b. dobry, 
- 700 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-15-02,0603/79-91-28 

PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM wym. 2.1 x 1.4 x 0.40 m, - 
950 zł. Wieruszów, tel. 062/784-15-66,0605/52-60-10 

PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM przygotowana do rejestra
cji, 180 x 120 x 30 cm, na resorach, solidna, bardzo estetycz
ny wygląd, - 550 zł. Wrocław, tel. 0601/91-04-72 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA nowa, na oryginalnej osi, ład. 750 
kg, wymiary 240x130 cm, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/
349-27-14, 071/349-37-65
PRZYCZEPA BAGAŻOWA ład 550 kg, zarejestrowana bez
terminowo, wysokie burty, stan b. dobry, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-35
PRZYCZEPA BAGAŻOWA .SAM* ład. 500 kg, resory, otwie
rana burta tylna, 1.4 x 1.8, technicznie sprawna, rej. bezter
minowa, • 550 zł. Wrocław, tel. 071/793-55-99,0604/58-60-14 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA D-17,1977 r. stan b. dobry, ład. 
850 kg, hamulec najazdowy, -1.000 zł. Szprotawa, tel. 068/ 
376-34-68
PRZYCZEPA BAGAŻOWA HP 400.01/2,1982 r., ład. 310 kg, 
wymiary ok. 170x120x45 ćm, metalowa, klapa zamykana od

trapezowej, ocynkowana, przygotowana do rejestracji, - 800 
zł. Radwanice, tel. 076/831-14-92,0502/17-72-07 

PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wyni, 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 BAGAŻOWA SAM, 2001 r., kontener, amorty
zatory tylne, koła 13", -1.600 zł. Świdnica, tel. 0604/37-77-30. 
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, fel. 065/543-54-19,0605/06-95-40 . 
PRZYCZEPA CHŁODNIA DĘBICA MS 16 A, 1987.r. ład. 101, 
bliźniacze koła (8 ♦ 1 zapasowe), stan opoń b. dobry (90%), 
nowy układ skrętu (z dyszlem i osią), poj. 13 europalet, stan 
b. dobry, ważny przegląd tech, - 5.500 zł. Wrortów, tel. 065/ 
543-54-19, 0605/06-95-40

H A K I
HOLOWNICZE-WSZYSTKIE MODELE 

SKŁADANE - AUTOMATY  
Niskie CENY I I I  ZADZWOŃ I I I  

Wrocław, ul. Krzywoustego 250 
HP011792 te!/fax 071/325 11 32___________

PRZYCZEPA DO PRZEWOZU SKUTERÓW WODNYCH. 
1997 r. ocynkowana, „Load Rite’ , do przewozu dwóch skute
rów, 2 wciągarki, oryginalna, prod. USA, zarejestrowana, -
3.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-49-12 

O  PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 2-osiowa, dł. 
5 m, szer. 2,4 m, z wyposażeniem lub bez, • 5.500 
zł. Legnica, tel. 076/855-30-50 84016231

PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA nowa, z wyposażeniem, 
wym. 3,75 x 2 x 2 m, -  7.500 zł. Góra Śl., tel. 0607/42-43-73 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA stała lokalizacja na gieł
dzie samochodowej, energia el., zaplecze, kompłetne wypo
sażenie, -12.000 zł. Lubin, tel. 076/842-34-71 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 1-osiowa, o wym. 2x3x2 
m, z rożnem gazowym na 20 kurczaków, atest Sanepidu, 
wyposażona w inst. el., wodno-kanal., lodówka, terma, butla 
gazowa, meble, - 7.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-40-08 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA na 42 kurczaki, gaz, dłu
ga, prod. niemieckiej, - 11.000 zł. Wierzbięcice, gm. Nysa, 
tel. 077/435-47-47,0605/29-58-17

Zarząd Okręgu PZW  w Legnicy ogłasza przetarg na sprzedaż 
PRZYCZEPY CIĘŻAROWEJ UNIWERSALNEJ 

marki SAM, rok. produkcji 1999,2-osiowa, wym. skrzyni 4 x 1,77 x 0,29 m, masa własna 750 kg, 
ładowność 2 i, hamulec najazdowy hydrauliczny i ręczny mechaniczny, zawieszenie - poduszki gumowe, 

otwierane burty, koło zapasowe, wykonana z profili stalowych, podłoga i burty z aluminium, 
pełna dokumentacja, koło postojowe, mało używana, stan idealny, koła 14” (185/75/R14C) 

Dokumentacja do wglądu w Biurze ZO PZW  w  Legnicy, ul. Żwirki i W igury 5, 
tel. 076/852-47*48,852-50-49,0-605 421 604.

Przyczepę można oglądać: www.autogielda.com.pł/pzw

NACZEPA ZREMB N-20.30,1979 r. żółta, niskopodwoziowa, 
ład. 22 1, stan b. dobry, -14.000 zł. Niedaszów, gm. Mściwo
jów, tel. 076/872-85-59,0601/81-39-74 
NACZEPA ZREMB 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 
NACZEPAZVALE, 1980 r. niebieska plandeka, 3-osiowa, na 
poduszkach, ład. 251, dł. 12,5 m, szer. 2,43 m, plandeka roz
suwana, stan b. dobry, -10.000 zł. Legnica, tel. 076/854-68-79 

NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. wywrotki, skrzyniowe,
2-osiowe, 3-osiowe, oplandekowane, 12.6 i 13.6 m, na po
duszkach, cena od 8.000 • 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11.

O  NACZEPY IZOTERMY Lag, 86 r. • 25.000 zł + VAT, 
Trouliet, 86 r., winda • 24.000 zł + VAT, Trailor, 
93 r., firana • 36.000 zł + VAT, Fruehauf, platfor
ma, 12.6 m - 9.000 zł f  VAT, Kaesboher, 84 r., 
wywrotka • 25.000 zł + 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 zł ♦ 
VAT, Błonie, tel. 0601/41-83-87 84015581

O  P.H. ELCAMPO sprzeda różne przyczepy kem
pingowe np. Adria, Burstner, Hobby, Knaus, 
ceny od 5.000 zł do 18.000 zł oraz nowe przed
sionki zachodnie, w cenie od 1.200 zł do 1.700

góry, rejestr, bezterminowo, • 700 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 
071/324-06-74,074/858-84-86 

PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1982 r., wym. 1,3 x 1,4 x 
0,5, rej.bezterminowo, zamykana klapa, całkowicie metalo
wa, ład. 280 kg. - 750 zł. Jabłonów, tel. 068/377-13-48 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-250 C, 1990 r., 1 
tys. km biała, ład. do 500 kg, garażowana, lekka, mało uży
wana, stan b. dobry, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-50-15 

PRZYCZEPABAGAŻOWA SAM. 1990 r.. zarej. beztermino- 
wo, nowa tablica rejestr., felgi 12”, wym. 1 m x 1,5 m, ład. 290. 
kg: - 600 zł lub zamienię na Fiata 126p, motocykl, opał w tej 
cenie. Wałbrzych, tel. 074/665-74-67 po godz. 18 

PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW, 1996 r., dop. masa 
całk. 750 kg, podwójne burty (hermetyczne), zamykana, nie
używana, stan idealny, • 2.500 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/ 
814-65-36
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1996 r„ zarej. beztermino- 
wo, 125 x 100 x 35, otwierana tylna burta, resory, koła od 
126p, - 600 zl. Lwówek Śląski, tęl. 075/782-28-86 
PRZYCZEPABAGAŻOWA SAM, 1997 r„ wym. 190x114x35, 
zarejestrowana bezterminowo, ład. 350 kg, 1-osiowa, otwie
rany tył, -1.200 zł. Góra, gm. Niemodlin, tel. 0602/86-80-23 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1998 r. ocynkowana, zamy
kana, solidna konstrukcja, wym. 170x110x50 cm, stan ideal
ny, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/353-75-98 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1999 r. 2.50 x 1.50 x 1.40 
m, cała kryta, pod zamknięcie, podwozie z przyczepy kem
pingowej, - 2.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-59-91, 0604/ 
39-63-75
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1999 r. felgi 13', ład. 700 
kg - pilne, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-20-85 
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 kg, na resorach, zarej. bezterminowo, amortyza
tory olejowe i gumowe, koło podporowe, - 2.400 zł. Ścinawa, 
tel. 0601/72-61-59
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. 3 x 1.4 x 0.4 m, bla
cha trapezowa, wahacze, nowa, -1.100 zł. Ryszard Mazur,
64-100 Leszno, ul. Moniuszki 34 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r., wym. 2.2 x 1.3 x
0.4 m, burty trapezowe, z profila zamkniętego, amortyzatory, 
ład. 550 kg, kompletna dokumentacja, -1.200 zł. Łosiów, tel. 
077/412-54-69
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowa, wym, 200 x 
115 x 35 cm, tylna burta otwierana, koła 13*, burty z blachy

PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA pręd. niemieckiej, 1-osio
wa, wyposażona w rożen ceramiczny, gazowy, na 52 kurcza
ków, marki Ubert, lodówka, zamrażarka, zlewozmywak, szaf
ki, z atestem sanepidu, zarejestrowana, - 20.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-27-91 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00523 www.autogielda.com.pl) 
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 POL-CAMP, 1998 r. dł. 3.3 
m.b., pełne wyposażenie, -17.000 zł. Lubin, tel. 076/842-12-82 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1998 r. pełne wyposa
żenie, grill, gyros, frytkownice, lodówka, zamrażarka, atest 
Sanepidu, rozdzielnia prądu, - 19.000 zł. Opole, tel. 0503/ 
32-96-71 ś?
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POLCAMP, 1998 r. 330 x 
210 x 220, nie używana, inst. el., lady, -14.000 zł + VAT. Wro
cław, teł. 071/346-43-15
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2Ó00 r. wym. 4 x 2 x 2  
m, 1-osiowa, - 9.000 zł. Nowa Ruda,'tel. 0607/12-78-10 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r., 2 m x 3 m x 2 m,
1-osiowa, piec na 42 kurczaki, atest Sanepidu, pełne wypo
sażenie, przystosowana do ciągnięcia przez samochód oso
bowy. -15.000 zł. Praszka, tel. 0503/20-24-22.034/359-16-37 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA. 2001 r. wym. 2x3x2 m - 
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 

O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA • różne modele, 
kompletne, zarejestrowane, importowane z Ho
landii, faktury VAT, raty, ceny od 3.000 do 18.000 
zł. Przedsionki do przyczep kempingowych, 
nowe i Używane, oryginalne, kompletne • od
1.000 do 2.200 zł. Akcesoria. Wrocław, tel. 071/
343-21-68,0601/77-36-70 02015591

PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP dwa pokoje, kuchnia, ła
zienka, duży przedsionek, instalacja gazowa, 220 V, 12 V, lo
dówka, zarejestrowana, kpi. dokumentacja, żaluzje, hamulec 
najazdowy, 1-osiowa, stan dobry, - 6.000 zł. Głogów, tel. 076/ 
834-62-45
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP, AVENTO sprowadzona z 
Holandii, z przedsionkami, • 4.000 zł. Międzybórz, tel. 062/ 
785-69-27,062/785-66-39
PRZYCZEPA KEMPINGOWA prod. niemieckiej, dług. 6,20 m, 
2 osie, - 5.000 zł. Ostrzeszów, teł. 0605/21-08-16, 062/ 
730-16-00.
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PRODUKCJA PRZYCZEP “GŁOWACZ” 
RAWICZ 0-602 790 212, 0-608 827 685 

Przyczepy skrzyniowe, oplandekowane 
z homologacją i atestem PIMOT-u

c e ^

dł. od 1,5 do 2,5 m i i
szer. od 1 do 1,45 m 
wys. od 0,8 do 1,4 m 
Przyczepy z  hamulcem najazdowym , netiP
dł. od 2,5 do 3,5 m 
szer. 1,4 m, wys. do 1,6 m

PRZYCZEPA KEMPINGOWA biała, dł. 3.30 m, hamulec na
jazdowy, 3 miejsca do spania, szafa, umywalka, zlewozmy
wak, szafki, waga 650 kg, • 3.000 zł. Strzelin, tel. 071/ 
392-09-39; 0601/92-63-61
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 KNAUS 595 2 sypialnie, łazien
ka, przedsionek, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 0602/72-88-47 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA IT 6 m. 780 kg, 2 sypialnie, ła
zienka, przedsionek, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 0602/72-88-47 

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 PEKA 460, 1971 r. w pełni 
sprawna, -1.500 zł. Radwanice, tel. 071/789-16-47 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1971 r., 4-osobowa, 
hamulec najazdowy, szafa, kuchenka gazowa, toaleta, namiot 
dostawiany (tropik), zarejestrowana, nowe tablice, - 3.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-19-56 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA DEREU, 1972 r., 1-osiowa, 
hamulec najazdowy, zarejestrowana, dł. 5 m, inst. 220/12V. - 
3.700 zł. Wrocław, teł. 0605/92-76-48 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA IFACT5,1973 r. ziełono-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. biała, prod. nie
mieckiej, zarej. bezterminowo, 3-osobowa, kuchenka, lodów
ka, hamulec najazdowy, dł. całkowita 4660 cm, waga 680 kg, 
• 2.900 zł. Wrocław, tel. 0603/51-03-80 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADR|A305B, 1975 r. biało-nie- 
bieska, 3-osobowa, lodówka, kuchenka gazowa, c.o., przed
sionek, zarej. bezterminowo, waga 600 kg, • 4.950 zł. Legni
ca, tel. 076/854-44-22
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1976 r. biała, duży przedsio
nek, 6-osobowa, w.c., kuchenka, ogrzewanie, nie eksploato
wana w kraju, kompletna dokumentacja, stan idealny, - 6.300 
zł. Łagiewniki, tel. 071/346-19-39,0603/78-92-88 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1976 r. prod. holenderskiej, 
hamulec najazdowy, 2 sypialnie, łazienka, grzejnik gazowy, 
lodówka, zlewozmywak, umywalka, garażowana, stan b. do
bry, - 6.700 zł. Polkowice, tel. 076/749-88-08,0502/36-26-94 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126B, 1976 r., 
przegląd bezterminowy, stan b. dobry, • 2.000 zł. Wałbrzych,, 
tel. 074/842-53-48
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1976 r. prod. niemieckiej, dł. 
3,7 m, z prawem rejestracji, stan b. dobry, 1-osiowa, - 2.800 
zł. Wschowa, tel. 0603/28-21-10 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEIPERT, 1977 r. na białych 
tabl., dł. 8.3 m, szer. 2.5 m, pełne wyposażenie, stan dobry, •
7.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1977 r. zarejestrowa
na bezterminowo, hamulec najazdowy, z przedsionkiem, lo
dówka, zestaw kuchenny, ogrzewanie gazowe, podwójne szy
by, roleta, koło zapasowe, moskitiera, butla gazowa, przewód 
elektryczny, instalacja 220/12V, szafa, toaletka, stan idealny, 
- 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/329-15-43
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1977 r. dł. 360 cm. 4- lub 5-oso- 
bowa, przedsionek, kuchenka gazowa, lodówka, inst. 220/12 
V + gazowa, zlewozmywak, ogrzewanie gazowe, stan ideal
ny, • 5500 zł. Zielona Góra, tel. 068/454-94-96,0605/96-01-86

O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT 525,1978 r. 
stan b. dobry, ogrzewanie gazowe, zasilanie 12 
V, 220 V, gaz, 1-osiowa, dł. 6,7 m, - 6.000 zł., tel. 
074/836-56-66 01029051

PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1978 r. lekka (575 kg), zareje
strowana bezterminowo, łazienka., hamulec najazdowy, przed
sionek, bez wypadku, - 4.400 zł. Legnica, tel. 076/855-29-67, 
0605/78-30-00
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MUNSTERLAND, 1978 r. 
2-osiowa, długa, bogate wyposażenie, nadaje się na domek 
letniskowy, • 8.600 zł. Legnica, tel. 0605/23-85-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1978 r ,  prod. niemieckiej, 
5-osobowa, 2 sypialnie, hamulec najazdowy i ręczny, ogrze
wanie gazowe, woda, zlewozmywak, licznik 220 V, rejestra
cja bezterminowa, • 3.900 zł. Piotrowice Nyskie, tel. 077/ 
435-69-54
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1978 r. 2-osio- 
wa, 5-osobowa, z przedsionkiem, łazienka + toaleta chemicz
na, aneks kuchenny, lodówka, stan b. dobry, - 8.000 zł. Po
znań, tel. 0502/32-12-92
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1978 r. aluminiowa, 
dł. 8 m, 2-osiowa, pełne wyposażenie, stan idealny, • 11.500 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-68,071/312-15-89 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1978 r. dł. 6.7 m; cię
żar przyczepy 1200 kg, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 
5.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-27-50 po godz. 18 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1978 r. biała, lodówka, 
ogrzewanie gazowe, kuchenka gazowa, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-00-69,0601/77-42-76 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CORSAR, 1978 r. 6-osobowa, 
2-osiowa, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, ogrzewanie, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 6.500 zł. Ząbkowice Śk, tel. 
0605/85-19-78
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK SPORT, 1979 r., długość 
4.5 m, dwie sypialnie, lodówka, ogrzewanie, zlewozmywak, -
4.500 zł. Wrocław, tel. 0502/31-63-89
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK; 1979 r. na białych tabli
cach, dł. 7.3 m, szer. 2.1 m, kompletne wyposażenie, stan b. 
dobry, - 6.500 zł, HOBBY; 1979 r. na białych tablicach, dł. 5.6 
m, szer.' 2.1 m, pełne wyposażenie, stan dobry, - 3.500 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 „
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 540,1979 r. salon, za
mykana sypialnia, kuchnia, lodówka, umywalka, ogrzewanie, 
4-5-osobowa, zarejestrowana, zadbana oraz przyczepa kem
pingowa Weltbummler, wyposażenie j.w., cena - 6.500 zl/szt 
lub wynajmę. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA CNUS-PASSAT, 1979 r. kuch
nia, łazienka. 2 pokoje, waga 1000 kg, hamulec najazdowy,

ogrzewanie, przedsionek, - 4.700 zł. Krotoszyn, tel. 0609/ 
29-06-28, 062/725-03-49
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SOLIFER L 470,1979 r. dł. 4.7 
m, inst. 220/12V, inst. gaz., kuchenka, lodówka, zlewozmy
wak, c.o., z przedsionkiem, mało używana, odrębne po- 
mieszcz. WC - 2900 DEM. Ołobok, tel. 068/381-21-12 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1979 r. 5-osobowy, kuch
nia, ogrzewanie gazowe, stan dobry, długość 4.2 m, hamulec 
najazdowy, • 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/346-63-45. 071/ 
336-30-61
PRZYCZEPA KEMPINGOWA AC EUROPA 10,1979 r. dł. 5 
m, co gazowe, rolety, 5-osobowa, przedsionek, lodówka, 
umywalka, 2 pokoje, 1-osiowa, biała, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 
071/363-31-87,0604/29-62-46 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS KOMFORT 3,1980 r., 
przedsionek, zarejestrowana jako lekka, lodówka, kuchenka, 
ogrzewanie, nawiew, hamulec, butla 11 kg, koło zapasowe, -
5.500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/77-95-09
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KEPIS, 1980 r. 4 miejsca do 
spania, kuchnia, łazienka, ogrzewanie, stan idealny, cena -
3.500 DEM. Legnica, tel. 0601/73-42-88 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 470,1980 r. biało-czer
wona, 5-osobowa, c.o., nawiewy powietrza z regulacją, ra
dio, duża lodówka, inst. 220/12V t  gaz, kuchenka 3-palniko- 
wa, łazienka, ciepła i ziemna woda, + pompki wodne, antena 
TV, sypialnia, • 9.000 zł. Legnica, tel. 076/854-44-22 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E. 1980 r. 
I rejestracja w 1984 r., rejestracja bezterminowa, otwierane 
okna, inst. elektryczna 12 i 220 V, przedsionek, butla, koło 
zapasowe, lusterka wsteczne, gotowa do sezonu, • 2.500 zł. 
Zagórze Śląskie, tel. 074/847-38-85 -
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1981 r. 750 kg. dł. 
4 m. kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ogrzewanie, sypial
nia, nowy, b. duży przedsionek, zadbana, • 9.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-43-67 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem • A00499 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETLEFFS NOMAD LUXUS, 
1981 r., dł. 5.25 m, 5-6-osobowa, waga 1200 kg, dwie sypial
nie, pełne wyposażenie, łazienka, WC, rolety, stabilizator, 
przyciemnione szyby, ogrzewanie, hamulec najazdowy, • 
8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-78-88 
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 NIEWIĄOÓW N-126E, 1981 r. 
na resorach, z teleskopami, koło zapasowe, 2 skrzynie z przo-
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du, okna uchylane, pełne wyposażenie, z przedsionkiem, za
rejestrowana bezterminowo, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
361-65-78
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1981 r. 4-oso
bowa, kuchenka gazowa, lodówka, zlewozmywak, ogrz. z 
nawiewem, inst. 220/12 V, gaz, WC, łazienka, przedsionek, 
RM Z pełnym nagłośnieniem, I właściciel w kraju, pełna doku
mentacja, przegląd do 27.03.2002 r., stan idealny, - 9.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/337-10-17,0605/43-50-21 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1982 r. 2-osiowa, dł. 6.8 m, 
pełne wyposażenie + nowy przedsionek, • 9.800 zł. Rychtal, 
tel. 062/781-61-67,0606/87-05-69 

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/ 
842-47-93
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 KNAUS, 1982 r. przedsionek, 
ogrzewanie, lodówka, hamulec najazdowy, w kraju od roku, - 
7.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-79-79 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TECV4983 r. dł. 6,8 m, prod. 
niemieckiej, 2-osiowa, 2 sypialnie, dla 4-6 osób, przedsionek, 
kuchenka gazowa, umywalka, stan dobry, - 7.500 zi. Kom
prachcice, tel. 0605/29-76-55
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1983 r. kolor 
kremowy,' dł. 5.8 m, waga 850 kg, nowy przedsionek dach 
przeciwsłoneczeny, namiot, pełne wyposażenie, w.c., łazien
ka, w kraju od tygodnia, oclona, stan idealny, - 9.200 zł. 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.c., 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. nowy mo
del, 3-osobowa, sprowadzona z Holandii, oclona, przedsio
nek, ogrzewanie, kuchnia, lodówka, zlewozmywak, radio, 
hamulec najazdowy, na amortyzatorach, ciężar 525 kg, stan 
b. dobry, - 8.200 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-98-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1983 r. stan dobry, przystaw
ka, -10.000 zł. Wrocław, tel. 311-11-22,0604/73-66-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1984 r.
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gaz, umywalka, zarej. bezterminowo, • 2.100 zł. Kłodzko, tel. 
■ 0501/31-48-13 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1984 r. prod. holenderskiej, Kip 
450-K, 5-osobowa, 2 przystawki namiotowe, lodówka, ogrze
wanie, aneks kuchenny, stan b. dobry, - 8.250 zł. Bogatynia, 
tel. 075/773-82-21,0600/12-82-54 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1984 r. 850 kg, przed
sionek, lodówka, ogrzewanie, - 5.300 zł. Godziszowa, gm. 
Mściwojów, tel. 0601/54-61-14 

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 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 LORD MUSTERLAND 610, 
1985 r., aneks kuchenny, lodówka, ogrzewanie gaz, łazienka, 
osobna sypialnia, antena sat, dł. 7.5 m x 2.5 m, 2-osiowa, 
stan b. dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-92-41 
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 zl. Legnica, tei. 076/818-58-41, 
0608/01-77-13 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -AG0206 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1986 r., toaleta i 
przedsionek, 3-osobowa, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 7,84-55-58 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA DIGUE, 1986 r., dł. 4,5 m, 5 
miejsc do spania, łazienka, WC, -10.000 zl. Wrocław, tel. 071/ 
346-66-77,0606/25-26-09

' PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME CAR, 1986 r. produkcji 
belgijskiej, całoroczna, 1-osiowa, duża, kompletnie wyposa
żona, TV kolorowy, nowy przedsionek, dł. 5.50 m, dwie sy
pialnie, kuchnia, łazienka, • 10.000 zł.'Wrocław, teł. 0607/ 
53-68-64
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT-CONTESSA, 1987 
r. 2-osiowa, 5 do 6-osobowa, kremowa, dł. 6.80 m, szer. 2.45 
m, waga 1200 kg, sypialnia kremowa, salon i kuchnia w kolo
rze czereśniowym, meble stylowe • retro (rzeźbione), kuchen
ka 3-palnikowa, łazienka (umywalka, brodzik, prysznic), szy
by termiczne, -15.000 zl. Wrocław, tel. 071/322-30-19.0501/ 
46-50-87
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126 NIEWIADÓW, 1987 r. 
duża, numery nabijane przez stację diagnostyczną, 3 okna 
otwierane, schowek na 2 butle, zlewozmywak, stan b. dobry, 
• 3.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-93-31,0607/11-57-62 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126N, 1987 r. 
duża, I właściciel, ubezpieczenie, stan b. dobry, - 4.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-44-10,074/666-10-34 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1987 r. dł. 4 m. kuchnia, WC, 
waga 750 kg, prawo jazdy kat B, zarejestrowana, - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/347-91-81
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1987 r. 
z przedsionkiem, zadbana, garażowana, • 3.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 0603/07-37-65
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1987 r., 
stan b. dobry, - 3.250 zł lub do wynajęcia - 30 zł/doba. Żarów, 
tel. 074/858-90-52
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-126 E, 1988 r. 
biała, resory, z przedsionkiem, inst. 220/12V, koło zapasowe, 
- 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-31-26 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1988 r. waga 560 
kg, dł. 5 m, szer. 2.10 m, tropik, stan b. dobry, - 12.000 zł. 
Brzeg Opolski, tel. 077/416-41-82,077/416-11-84 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1988 r. 
pełne wyposażenie, hamulec najazdowy, - 3.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-69-72,868-77-53 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA STECKERMAN, 1988 r„ 4-oso
bowa, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, dł. 4.7 m, instal. rtv, tele
wizor 21*. stan b. dobry, • 10.800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
353-52-36,0604/29-14-41
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N -t26 ,1988 r. biała, z przed
sionkiem, inst. 220/12V, kuchenka, butla gazowa 3 kg, stan b. 
dobry,-4.500 zł. Zabrze, tel. 0600/14-65-72 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HP-650,1989 r. beżowo-brą- 
zowa, stan b. dobry, drewnopodobne wykończenia wnętrza, 
żaluzje pkienne, kuchenka gazowa, zlewozmywak, duży 
przedsionek, 3-osobowa, -4.800 zł. Księgienice, gm. Legnic
kie Pole, tel. 076/858-22-06
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY PRESTIGE 425 T, 1989 
r., łazienka, co gazowe z nadmuchem, instal. tv, z  masztem, 
moskitiery, rolety, nowy przedsionek, • 13.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-46-96,0603/94-60-50 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126N, 1989 r. 
duża, rejestracja bezterminowa, hamulec najazdowy i ręcz
ny, wszystkie instalacje, pełne wypsażenie + nowy duży przed
sionek, koło zapasowe, butla, lusterka wsteczne, el. pompa 
wody, - 5.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-85,0608/45-14-02 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126N, 1989 r. 
zarejestrowana bezterminowo, hamulec najazdowy + ręcz

my, koło zapasowe, zlewozmywak, lodówka, RM, inst. 220/ 
12V + gaz, kuchenka gazowa, z przedsionkiem + stelaż, mało 
używana, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 373-70-46,0601/79-78-43 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA HP 500-83,1990 r., kuchenka 
gazowa, zlewozmywak, otwierane szyby, hamulec najazdo
wy, 4-osobowa, zarej. bezterminowo, stan dobry, - 3.000 Zł. 
Nielubia, tel. 076/831-40-72
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1990 r. 4-osobowa, pełne wy
posażenie, • 6.400 zł. Wołów, tel. 389-31-43,0604/09-01-68 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SKAMPER, 1991 r. składana 
na wysokość samochodu osobowego, dł. 6.5 m, 6-osobowa, 
zlewozmywak, szafki, stół, fotele, kuchenka gazowa 3-palni- 
kowaTlodótfka, gaz, sypialnia, z przedsionkiem, zarejestro
wana, - 8.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-49-12 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1992 r. 2-osiowa, 
w.c., sypialnia na 7 osób, ogrzewanie nadmuchowe, podgrze
wane łóżka, kuchenka, zlewozmywak, żaluzje przeciw koma
rom, barek, 3 szafy, - 22.000 zł*Sulechów, tel. 068/385-37-27, 
0604/98-38-68 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0194 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1992 r. namiotowa, 5-osobo
wa, - 1:500 zł. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1993 r., bez wy
padku, stan idealny, łazienka, ogrzewanie, lodówka, 5 miejsc
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do spania, faktura VAT, • 24.000 zi brutto. Wrocław, tel. 071/ 
782-84-69
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1995 r„ 
przedsionek, schowek na 2 duże butle, hamulec najazdowy, 
zaczep specjalistyczny, okna otwierane, zlewozmywak, ku
chenka gazowa, inst. 220V/24V + gaz, rejestracja beztermi
nowa, sprowadzona z Francji, • 7.000 zł. Krotoszyn, tel. 0621 
722-65-08, 0602/84-40-72
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS LUKS R-3,1995/ 
96 r. 1-osiowa, 4 do 5-osobowa, biała, dł. 4.40 m, szer. 2.05 
m, waga 810 kg, meble jasne + dodatki granatowe (nowocze
sne), sypialnia zasuwana, łazienka (WC-Eko, brodzik, umy
walka), 2 stoły, lodówka, kuchenka 3-palnikowa, zlewozmy
wak, szyby termiczne uchylne, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
322-30-19, 0501/46-50-87

O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 19,1996 r. 
I rejestracja w 1998 r., ubezpieczona, pokój go
ścinny, kuchnia, WC, pełne wyposażenie, ku
chenka mikrofalowa, ogrzewanie gazowe, moż
liwość podłączenia kanalizacji, do użytku cało
rocznego • cena do uzgodnienia., tel. 0603/ 
77-50-57,0601/87-70-49 01002841

PRZYCZEPA KEMPINGOWA MAXOR SAMOA, 1996 r. bia
ła, 1-osiowa, oddzielnie zamykana sypialnia, z pełnym wypo
sażeniem, stan dobry, • 14.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
843-47-35, 0504/96-47-19

O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 375, 
1997 r. 4-osobowa, stan idealny, nowy model, 
WC, łazienka, dwie butle gazowe, żaluzje, cena 
15.400 zł, możliwa faktura VAT lub zamiana na 
samochód diesel, w tej cenie. Wrocław, tel. 071/ 
351-63-22,0601/70-23-73 81010771

PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT CORRNET, 1999 r. 
z przedsionkiem, uszkodzone poszycie boku, wc, sypialnia, 
kuchnia, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 0605/10-57-33 
PRZYCZEPA LAWETA, ściągany najazd, duża ładowność, -
3.000 zł. Przemków, tel. 076/831-95-76
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL" do przewozu samochodów, 
brak kół I zaczepu, • 200 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/ 
887-44-86,0600/30-22-22
PRZYCZEPA LAWETA z burtami, wym. 5x2 m, do wykończe
nia, zarejestrowana. • 800 zł. Wrocław, tel. 071/364-52-03, 
0605/57-28-43
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1993 r. oryginalna wcią
garka, koło podporowe, po remoncie hamulców, stan b. do
bry. - 3.800 zi. Chojnów, tel. 076/818-79-01.0602/89-20-52 

PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1995 r. przegląd do 12.2001 r, -
2.000 zł. Żórawina, tel. 071/316-52-49 po godz. 20, 0604/ 
73-09-18
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1996 r. na oryginalnym podwo
ziu Niewiadów, pełna podłoga, niskie burty, ład. 1,t, masa wła
sna 400 kg, hamulec najazdowy, zarejestrowana, - 3.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-19-98,0603/19-51-61 
PRZYCZEPA LAWETA, 1996 r. 2-osiowa, na podzespołach 
Knott, koła pod spodem, hamulec najazdowy, wciągarka ręcz
na, stan techn. b. dobry, - 3.500 zł., tel. 075/773-83-08,0607/ 
10-65-49
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1996 r. oryginalna, stan 
b. dobry. - 4.100 zł. Prochowice, tel. 076/858-41-58 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1996 r. masa 600 kg, 
ład. 1.41, kompletna, kupiona w salonie, I właściciel, stan b. 
dobry, • 4.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-36-66 
PRZYCZEPA LAWETA, 1997 r. 2-osiowa, ład. 1580 kg, - 2.500 
zl. 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 NAMIOTOWA, 1984 r., 4 miejsca do spania, 
kuchnia, nie eksploatowana w kraju, stan idealny, - 2.500 zł. 
Legnica, tel. 076/854-74-51
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA ŚREM T-035,1979 r. 8 
t, stan b. dobry, • 7.000 zł. Budków, gm. Wińsko, tel. 071 /  
389-91-17,0602/10-21-42
PRZYCZEPA ROLNICZA ład. 4.5 tony, -1.400 zł. Gośdeszo- 
wice, gm. Niegosławice, tel. 068/378-14-69 
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotka, ład. 8 ton, • 7.500 zi oraz 
o ład. 3.5 t, do remontu, cena - 480 zł. Wąsosz, tel, 065/ 
544-75-93.0503/79-77-05
PRZYCZEPA ROLNICZA PIŁAWA D-44B, 1980 r. 1 właści
ciel, ład. 3,5 tony, drewniane burty, stan dobry, - 800 zł. Żemi- 
kiWr., tel. 071/316-53-97
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-46,1986 r. zarejestro
wana, stan b. dobry, • 4.500 zł. Stefan Sokołowski, 59-227 
Okmiany 60. gm. Chojnów, woj. legnickie 

PRZYCZEPA ROLNICZA, 1988 r. ład. 7 1, - 2.500 zł. Nysa, 
tel. 077/435-44-44
PRZYCZEPA SAMOWYŁADOWCZA BRANDYS BSF, 1986 
r. ład. 121, podwójne burty, stan dobry, - 6.800 zł. Prudnik, tel. 

T 077/436-08-74,0607/68-52-94 

PRZYCZEPA SKRZYNIOWA D-83,1980 r. ład. 101, stan do
bry, -1.600 zl. Sobótka, tel. 071/346-13-27 
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA SANOK D-46B, 1987 r. ład. 4,5 
t, niebieska, oplandekowana, nowa podłoga, koła 8,25 x 20, -

• 1.500 zł. Brzeg, tel. 0608/07-60-84
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA KUAN, 1993 r. 2-osiowa, ład. 2

• t, zamknięta skrzynia, wym. 5 x 2 x 2  m, otwierany tył metalo
wą klapą, dostosowana dla samochodów dostawczych, -
10.000 zł. Ulanowice, gm. Otmuchów, tel. 0608/76-66-07 
PRZYCZEPA TOWAROWA ład. 2 1, do rej., oclona, nowe osie, 
opony i zaczep, poj. 17 nt3, - 5.000 zł. Bielawa, tel. 0605/ 
65-31-56
PRZYCZEPA TOWAROWA 2-osiowa, dł. 8.5 m, do przewo
żenia lekkich towarów przestrzennych, 100 m3, - 9.000 zł. 
Brzezina, tel. 071/317-72-45 X  *
PRZYCZEPA TOWAROWA 3 sztuki, ład. 3.5 tony, stan b. 
dobry, ceny 1.000 • 1.500 zł, zarejestrowane i opłacone. Le
gnica, tel. 076/873-84-13
PRZYCZEPA TOWAROWA bez wywrotki, - 1.500 zł. Lewin 
Brzeski, tel. 077/412-75-15 do godz. 15, (i§02/65-71-18 

PRZYCZEPA TOWAROWA z plandeką, 140x240x160 cm, 
1-osiowa, zarejestrowana, -1.800 zł. Nowe Miasteczko, woj. 
zielonogórskie, tel. 0608/45-88-18,0503/74-16-84 
PRZYCZEPA TOWAROWA 12 ton, prod. niemieckiej, alumi
niowe burty, technicznie sprawna, - 5.000 zł. Ocice, gm. Bo
lesławiec, tel. 075/736-11-14 '
PRZYCZEPA TOWAROWA BPW izoterma, na 2-osiach, masa 
całkowita do 2 1, otwierana z prawej strony i z tyłu, -11.000 zł. 
Strzałkowo, tel. 063/279-01-15,0603/1941-10 
PRZYCZEPA TOWAROWA WABCO 2-osiowa, szeroki roz
staw, nowe poduszki pow. (10.000 km), odbudowana w 2000 

, r., nowa skrzynia ładunkowa, wym. 7.50 x 2.50 x 0.90 m, koła 
balonowe • stan b. dobry, lad. 12.900 kg, stan ogólny idealny,
- 18.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-55 
PRZYCZEPA TOWAROWA 1-osiowa, ład. 1350 kg, może słu
żyć jako reklamowa, lekka, masa własna 300 kg, • 1.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/373-00-34
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-11 ładowność 8 t, -
5.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-57-19 
PRZYCZEPA TOWAROWA KOŻUCHÓW D-83, 1975 r ., .-
4.000 zl. Wrocław/teł. 0601/75-20-85
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-83,1978 r. nowe opo
ny, wysokie burty, ład. 10 t, zarejestrowana, aktualny prze
gląd, stan b. dobry, - 4.000 zł. Jawor, tel. 076/870-20-57,0605/ 
82-59-39
PRZYCZEPA TOWAROWA. A 979 r. ład. 3.5 tony, nowe drew

niane burty, spód metalowy, • 1.200 zł. Bukowina Sycowska. 
tel. 062/785-65-62
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50. 1979 r. stan do
bry, -1.900 zł. Długołęka, tel. 071/315-25-04 

PRZYCZEPA TOWAROWA HW 8011,1979 r., ład. 8 6 1, stan 
idealny, • 8.000 zł. Góra, tel. 065/543-12-19 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50,1979 r. nowe opo
ny 900, metalowa podłoga, zarejestrowana, -1.800 zł. Wro
daw, tel. 373-70-46,0601/79-78-43 
PRZYCZEPA TOWAROWA IFA, 1980 r. HL 120, uniwersal
na, ład. 13.5 t, stan dobry, • 4.000 zł. Lipinki Łużyckie, tel. 
068/375-20-59
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1980 r. ład. 3.5, 4.5 i 6 1, stan 
dobry - 1.800 zł/szt. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22,0603/83-55-66 
PRZYCZEPA TOWAROWA GBK, 1981 r. ład. 121. nowe opo
ny, przystosowana do przewozu zboża, stan b. dobry, • 4.000 
zł. Kąty Wrodawskie, tel. 071/316-65-33,0604/28-30-12 
PRZYCZEPA TOWAROWA LOGEMANN, 1983 r. waga 121, 
aluminiowe burty, plandeka, 54 m3, mało używana, • 7.200 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734r-60-72 

PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50,1986 r., - 2.500 zł. 
Wiązów, tel. 071/393-10-57
PRZYCZEPA TOWAROWA 663,1987 r. felgi proste, 2-obwo- 
dowy ukł. hamulcowy, opony 900 x 20, ład. 6 ton, • 2.500 zł. 
Bukowina Sycowska, tel. 062/785-65-62 
PRZYCZEPATOWAROWAAUTOSAN, 1988 r. ład. 11.5 t.stan 
dobry, - 2.800 zł. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-93-64 
PRZYCZEPA TOWAROWA WZGS, 1990 r. zarejestrowana, - 
4.000 zł. Wrodaw, tel. 071/349-42-22,0603/55-00-34 

PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 1995 r. kolor stalowy, 
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 SAM, 1995 r. 2-osiowa, oplande
kowana, koło podporowe, 4 nowe opony, 400 x 185 x 175, 
hamulec najazdowy, podłoga aluminiowa, - 2.300 zł. Lubań, 
tel. 0602/88-30-08
PRZYCZEPATOWAROWA NIEWIADÓW F-203011HT, 1996 
r. 2-osiowa, ład. 1 .21, wym. 305x181x210 cm, aluminiowa z 
roletami bocznymi, - 5.000 zł (cena nowej 17.000 zł). Wro
daw, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 1999 r. wym. 425x205x180 
cm, może służyć jako laweta, lad. 1 1, plandeka celna, koła 
pod podłogą, zarejestrowana, - 8.500 zł. Ścinawa, tel. 076/ 
843-62-85,0601/72-61-59
PRZYCZEPATOWAROWA SAM, 2000 r. ład. 2 L zarejestro
wana, możliwa funkcja lawety, wym. skrzyni 4.20 x 1.85 x 0.30 
m, wg projektu z oceną rzeczoznawcy, mocna, 2-osiowa, ha
mulec najazdowy, - 8.500 zł. Strzeleczki, tel. 077/466-84-62 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011 wywrót 2-stronny, 2 szt:, 
ceny od 3.600 zł do 5.700 zł. Nowa Wieś, tel. 0604/82-56-45 
PRZYCZEPA WYWROTKA 3 .51,2 tłoki do remontu, -1.000 
zł oraz druga, KIRÓW 2 komory, 12 ton, - 2.500 zł. Ocice, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 80-11 ład. 121, nowe siłowni
ki wywrotu, 3 szt., wys. burt 1 m, bliźniacze koła 900, stan b. 
dobry, • 5.500 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/ 
56-39-28
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1980 r. przystosowana 
do przewozu zboża, stan b. dobry, • 5.000 zł. Kąty Wr., tel. 
071/316-76-13,0601/75-37-78 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8111,1984 r. 2-stronna, ład. 8 
t, wysokie burty, dzielone, • 5.000 zł. Gniechówice, teł. 0600/ 
63-30-62
PRZYCZEPA WYWROTKA AUTOSAN D-46,1985 r. 4 .51,2 
szt., nowe opony, mało używane, rolnicze, kompletna doku
mentacja, stan dobry, - 2.100 zł. Osiecznica, tel. 075/ 
644-95-56
PRZYCZEPA WYWROTKA KL 81,1985 r. ład. 8 1, do małych 
poprawek, kpi. dokumentacja, podwójne burty, - 3.600 zł. Pie- 
trzykowice, tei. 0604/82-56-45 

PRZYCZEPA WYWROTKA BRANDYS, 1991 r. opony bez
dętkowe, w dągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 8.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/846-46-50
PRZYCZEPA WYWROTKA D-636,1996 r. wywrót 2-stronny, 
ład. 111, wysokie burty, stan b. dobry, - 21.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-00-49'

O  PRZYCZEPY Serma 89 r., przestrzenna, tandem, 
niski dyszel -13.000 zł, Fruehauf, 88 r., 3-osio- 
wa, aluminiowe burty, plandeka, resor • 15.000 
zł + VAT, przyczepa izoterma, Jelcz, 2-osiowa, 
poduszki • 21.000 zł + VAT, Mauśer, 78 r., prze
strzenna, resor, koła R15 - 14.000 zł *  VAT. Bło
nie, tel. 0601/41-83-87 84015591

PRZYCZEPY WYWROTKA HL-8011 2 szt., ład. 8 1, wywrót 
na 2 strony - 9.100 zł/2 szt. Gniechówice, woj. wrodawskie, 
tel. 0600/63-30-62 rano lub wieczorem 
PRZYCZEPY WYWROTKI D-55-01,1990 r. i IFA HN 60-11, 
1787 r. - 4.700 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-11-84 

ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ HOME-CAR 550, 
1986 r. produkcji belgijskiej, całoroczna, duża, 1-osiowa, kom
pletnie wyposażona, TV kolorowy oraz Rat 126p BIS, 1991 r., 
stan b. dobry, po remoncie blacharki, silnika, dużo nowych 
podzespołów -13.000 zł, na Fiata Cinquecento z 1997/98 r. 
Wrodaw, tel. 0607/53-68-64
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ HL 8011,1985 r. 2 szt., 
wywrót 2-stronny, ład. 8 1, opony 1200. razem lub osobno • na 
ciągnik Ursus C-385, prasę do słomy Z-224. Wrocław, tel. 
0604/82-56-45

ZAMIANA
ALFA ROME0164,1990 r., 15 tys. km, 3000 ccm, V6, czer
wony, pełne'wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, alum. 
felgi, RO Philips, alarm, welurowa tapicerka, zadbany, stan 
dobry, zamienię na mniejszy i nowszy. Wrocław, tel. 071/ 
357-45-94,0604/06-06-83
ALFA ROMEO 164,1990 r.. 3000 ccm, V6, zielony metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, • 10.000 zł, 
zamienię na inny. Legnica, tel. 0601/05-62-52 
AUD1100,1980 r., 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, bordowy, 
przednia szyba do wymiany, pokrowce, RO - 3.600 zł, zamie
nię na Mercedesa 200, 240, 300 D. Kłodzko, tel. 0600/ 
18-96-22
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 
AUD1100,1986/87 r., 2000 ccm, diesel .cygaro", wszystkie 
el. dodatki, stan dobry • zamienię na busa. Legnica, tel. 0609/ 
63-50-75
AUD1100,1990 r., 160 tys. km, 2300 ccm, bbrdowy metalic, 
el. otwierane szyby. el. reguł, lusterka, klimatyzacja, wspo
maganie kier., zamienię na nowszy samochód, kombi, z ho
mologacją na ciężarowy, z dopłatą. Kłodzko, tel. 074/ 
647-15-67 wieczorem
AUDI 80,1981 r. • 1.000 zi, zamienię na samochód Daihatsu 
bus, Fiat 200B lub Suzuki bus. Wrodaw, tel. 071/355-99-37 
AUDI 80 GLS, 1984 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ja
snozielony, stan dobry, - 5.000 z ł , zamienię na prasę do sło
my Z-224. Nowa Ruda, tel. 074/873-30-33.
AUDI 80 GLS, 1986 r., 1600 cćm, złoty, stan dobry, szyber
dach, ładna welurowa tapicerka, ocynkowane nadwozie, nowe
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opony, model przejściowy, - 6.500 z ł , zamienię na tańszy. 
Leszno, tęl. 065/520-20-48, $502/61 -39-54 

AUDI 80,1988 r , 80 Iys.knv.1800 ccm, benzyna, granatowy, 
szyberdach, stan techn. b: dobry, cena - 11.000 z); zamienię 
na Opla Vectrę, diesel. Wałbrzych, tel. 074/845-03-15 
AUDI 80 83,1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordo* 
wy, immobilizer, atermiczne szyby, aluminiowe felgi, ciemne 
lampy, kpi. opon zimowych, welurowa tapicerka, stan b. do
bry, v 13.200 z ł , zamienię na VW Golfa. Szklarska Poręba, 
tel. 0603/31-23-11
AUDI 80 B4,1993 r., 139 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szyber
dach, el. reg. lusterka, welur, 2 alarmy, blokada skrzyni bie
gów, dodatki w drewnie, spoiler, radioodtwarzacz oryginalny, 
4 zagłówki, możliwość sprzedaży ha raty, - 21.900 z ł , zamia
na na tańszy. Syców, tel. 062/785-35-03,062/786-90-05 
AUDI A4,1995 r., turbo D - zamienię na Audi A4 kombi, także 
turbo D. Kobierzyce, tel. 071/311-13-22 

BMW 316,1977 r., 1600 cęm, niebieski-metalic, zamienię na 
Fiata 126p. Leszno, tel. 0607/44-23-14 

BMW 316,1979 r., 1600 ccm, benzyna po remoncie silnika, 
bez przebiegu, zamienię na większy,* z^dopłatą. Wschowa, 
tel. 065/540-31-82,0600/11-21-83 

BMW 323 i, E-30,1983/84 r., 2300 ccm, wtrysk, złoty metalic, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, alum. felgi, szyberdach;' 
fotele kubełkowe • 5.000 zł, zamienię na inny, może być uszko
dzony, do remontu, rozbity, tańszy lub w tej cenie. Wałbrzych, 
tel. 074/846-38-57
BMW 324,1989/93 r., 240 tys. km, diesel, niebieski metalic, 
alum. felgi, stan dobry, zamienię na Audi albo BMW 524, może 
być uszkodzony albo inny, z dopłatą. Zielona Góra, tel. 068/
325-04-69, 0601/18-89-01, 0608/23-55-66 
BMW 520 i, 1984 r., 206 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, c. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierowni
ca, komputer, stan b. dobry, właściciel niapalący, wspomaga
nie, alum. felgi, - 6.800 z ł , zamiana na motocykl. Kalisz, tel. 
062/763-85-04
BMW 520 i E-34,1988 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
ABS, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby przed
nie, alum. felgi -14.000 zl, zamienię na kombi, van, inne. Gło
gów, tel. 076/831-59-90, 0502/36-19-78 

BMW 520,1991 r., 180 tys. km, 24V, biały, klimatyzacja, inst. 
gazowa, zamienię na inny, z dopłatą, na VW Sharan, Ford: 
Galaxy, BMW 7. Wrocław, tel. 071/784-55-22.
BMW 520.1991/92 r.. 150 tys. km. 2000 ccm. 24V. biały, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyberdach, komputer, centr. zamek, 
drewno, radioodtwarzacz ♦  CD, ABS, wspomaganie, - 24.000. 
zł, zamiana na inny. Kalisz, tel. 062/766-28-13.0602/30-06-54 

BMW 524 D E-28,1987/88 r.; 115 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zloty metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja, zadbany, 5-biegowy, wspomaganie, centralny 
zamek, szyberdach, alum. felgi, oszczęny (71/100 km) - za
mienię z dopłatą na busa lub kombi, diesel. Wrocław, tel. 0603/ 
85-23-25
BMW 525 TDS, 1994 r., 2500 ccm, turbo D pełne wyposaże
nie, skórzana tapicerka, zamienię na naczepę lub sprzęt bu- 
dowalny. Chojnów, tel. 076/819-14-76.0602/30-72-49 

BMW 525 tds, 1994 r„ 240 tys. km, 2500 ccm, bordowy, peł
ne wyposażenie, zamienię na kombi. Zielona Góra, tel. 0603/
65-16-75
CITROEN C35 RE, 1986 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna 
blaszak, krótki, podwyższony, ład. 1700 kg, przegląd do 
02.2002 r, prawo jazdy na kat. B, dużo nowych części, po 
remoncie blacharki, zadbany, stan dobry, - 7,000 zł zamienię 
na samochód osobowy. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-66-22 
CITROEN CX KOMBI, 1983 r., 2000 ccm, złoty metalic, hak, 
wspomaganie, el. otw. szyby, 5-biegowy, inst. gazowa, gara
żowany, zarejestrowany lub zamienię na mniejszy, diesel lub 
z inst. gazową. Nowa Sól, tel. 068/387-30-27,0603/97-11 -60 
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny, klimaty
zacja, skóra, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, do 
małych poprawek - 7.000 zł, zamienię na mniejszy,.uszko
dzony. Wrocław, tel. 0608/72-76-40 

DAEWOO NEXIA GTX, 1996 r.. 100 tys.km, 1500 ccm, 16V, 
czerwony metalic, I właściciel, kupiony w salonie, ABS, kli- 
matyzacja, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szyby, ha
logeny, 5-drzwiowy, spoiler tylny,, cena- 18.000-zł, zamienię 
na inńy, o większej pojemności bagażnika, z klimatyzacją. - 
Wrocław, tel. 071/344-63-70 po godz. 20 *
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1999 r., 19 tys. km, 1600-Ccm, 
bordowy metalic, alarm, centralny zamek, e1: reg. lusterka, el. 
ótw. szyby, poduszka pow., wspomaganie, RM, gwarancja, •
27.000 z ł , zamienię na tańszy, do 15.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-58-14

szyby, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, dodatkowe 
światło .stop" - 7.600 zł, zamienię, na na Fiata Cinquećentó, 
Seata Ibizę, w tej cenie. Jelenia Góra, tel. 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 CLX, 1991 r., 1600 ccm, EFl, wtrysk, czarny,
3-drzwiowy, pełna elektryka, alarm, alum. felgi, RO z dżojsti
kiem i 6 głośników -11.900 zł, zamienię na 5-drzwiowy, prod. 
zachodniej, mniejsza pojemność, po 96 r., z dopłatą. Wał
brzych, tel. 074/841-47-81,0604/36-60-84 

FORD ESCORT, 1992 r.. 102 tys. km, 1800 ccm, 16V DOHC, 
czarny, 3-drzwiowy, w kraju od 8 miesięcy, I właściciel w Pol
sce, książka serwisowa, wspomaganie kier., centralny zamek, 
szyberdach, zamienię na inny, VW Golf, Audi 80. Wrocław, 
tel. 0503/68-55-65
FORD ESCORT, 1995 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, RO, 4-drzwiowy, 
drewniane dodatki, sprowadzony w całości, ABS, - 20.000 zł 
, zamienię nar dośtawczy. Nowe Boryszewo, tel. 024/ 
266-96-19, 0501/53-19-12
FORD ESCORT, 1998 rN 48 tys. km, 1800 ccm, turbo D, per* 
łowoczamy, dodatki, zamienię na większy, kombi, TD. Lesz
no, tel. 065/520-89-03,065/520-69-77,0603/54*86-98 

FORD FIESTA, 1989 r., 1300 ccm, szary, sprowadzony w 
całości, nowe amortyzatory Sachs, alarm + pilot, klimatyza* 
cja, zamienię na VW Golfa albo inny lub sprzedam. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 0607/79-39-31:
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 35 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
seledynowy metalic, Ghia, ABS, klimatyzacja, c. zamek * pi
lot, immobilizer, pełne wyp. eiektr., radioodtwarzacz, 2 podusz
ki powietrzne, wspomaganie, I właściciel, pefna dokumenta
cja, wykończenia w drewnie, - 41.900 z ł , zamiana na inny. 
Kalisz, tel. 062/766-47-64,0603/07-91-83 

FORD GRANADA, 1982/91 r., 2000 ccm wspomaganie, ga
rażowany -1.600 żł, zamienię na tańszy, na białych tablicach, 
może być do remontu. Jawor, tel. 076/870-37-13 

FORD KA, 1999 r.,.220 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, - 
21 500, zamienię na ciężarowy do przewozu paliw płynnych. 
Ostrzeszów, tel. 0502/59-53-85 

FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, 16V, kolor wiśniowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, immobilizer, RO, 
wspomaganie, kupiony w salonie, serwisowany, - 24.000 z ł , 
zamienię na busa osobowego w tej cenie. Borek Wlkp., tel. 
065/571-67-06
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 78 tys. km, 2000 ccm, 
16V, granatowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, 
system antyj)oślizgowy, el. reg. reflektory. 4 pod. powietrzne,
I właściciel, • 34.500 z ł , zamienię na osobowy, tańszy, w ce
nie ok. 12-16.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-67-71, 0604/
24-68-41
FORD MONDEO, 1998 r., 63 tys. km, 1600 ccm, 16V, Zetec, 
czerwony, stan b. dobry, kupiony w salonie w Polsce, homo
logacja na ciężarowy, uniwersalny, 2 pod. powietrzne, ABS i 
inne dodatki • 37.000 zł, zamienię na Mercedesa, możl. do
płata. Trzebnica, tel. 071/312-06-51,0601/87-43-67 

FORD PUMA ZETEC, 1999/00 r., 24 tys. km, 1400 ccm, czar
ny metalic, klimatyzacja, ABS, EBD, SRS, el. otw. szyby, el. 
reg. i podgrzewane lusterka, centr. zamek, immobilizer, alum. 
felgi, komputer, stan b. dobry, - 39.900 z ł , zamiana na inny. 
Kalisz, tel. 0600/33-50-46,0502/08-20-52 :
FORD SCORPIO SEDAN. 1992/93 r„ 119 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry 
i klimatyzacji, drewno, nowy akumulator, w kraju od 2 mies., 
stan idealny • 15.500 zł, zamienię na Hondę Civic. Bogu
szów-Gorce, tel. 074/844-22-45, 0608/73-29-62 
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 175 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, perłowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, relingi 
dachowe, automatic, regulowana kierownica, hak, ogrzewa
ne szyby przednia i tylna, firmowe radio i odtwarzacz, pom
powane siedzenia, -18.500 zł zamienię na mniejszy. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-25-75 
FORD SCORPIO GHIA KOMBI, 1996/97 60 tys. km, 2000 
ccm, DOHC, 16V, perłowobordowy, ABS, wspomaganie, cen
tralny zamek, alarm, el. otw. szyby, szyberdach, el, reg. re
flektory, 2 x SRS, czarne szyby, welurowa tapicerka, wykoń
czenia w drewnie, po wypadku, alum. felgi, RÓ, I właściciel, 
atrakc. wygląd, - 35.200 zł. zamienię. Wałbrzych, tel. 074/
841-03-31; 0604/83^74-39
FORD SIERRA, 1984 r.,-98 tys. km, 2000 ccm, .delfin’ meta
lic, szyberdach, dzielona tylna kanapa, z urzędu celnego, stan 
blacharki b. dobry, zamienię na Fiata 126p, po 1993 r. lub 
Mercedesa 200 123D. Leszno, tel. 0501/72-18-07

daclCsfe^brdóbry,Zamienię na droższy. Jaworzyna śl.; tel., 
..074/858-86-90 

IFA L6Ó, 1989 r., 9160 ccm 2 napędy, stan dobry, tachograf, w 
ciągłej eksploatacji, -“15.000 z ł, zamienię na dostawczy. Sła
wa, tel. 068/352-41-18 do godz. 15,356-68-85 po godz. 17 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r., 4000 ccm, metalic me
talic, orurowany, stan b. dobry, • 65.000 z ł , zamienię na tań
szy. Wrocław, tel. 071/343-22-49 

LADA 2105,1983 r., 1300 ccm nowy silnik, inst. gazowa, stan 
dobry - 3.000 zł, zamienię na motocykl ścigacz, do 200 ccm, 
w stanie dobrym. Gryfów śl., tel. 075/781-29-05 
LANCIA THEMA, 1989 r., 149 tys. km, 2000 ccm, 16V, turbo, ‘ 
granatowy, limuzyna, ABS, centralny zamek, el. ótw. szyby, 
wspomaganie, wykończenia w drewnie, zadbany - 14.200 zł, 
zamienię na Opla Omegę, może być uszkodzony silnikiem 
lub bez silnika. Lubin, tel. 0607/20-79-59 
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 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 x\a uszkodzony. Kalisz, tel. 
0605/41-02-68
MAZDA 626, 1992-r., 170 tys, km, 2000 ccm, DOHC, 16V, 
kolor platynowy metalic; wszystkie el. dodatki, ABS, alarm, 
RM, serwisowany, stan idealny - 22.000 zł, zamienię na inny. 
do 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/50-19-55 v
MERCEDES 190 E, 1985/86 r„ 198 tys. km, 2000 ccm, ber* 
zyna, bordowy metalic, ospoilerowany, zderzaki Zender, li
stwy progowe, lotka tylna, maska Brabus, obniżony, alum. felgi" 
15" 205/50, białe zegary, sportowa kierownica, ekonomizer,. 
podłokietniki, zadbany, -13.200 z ł , zamienię na inny w cenie 
do 5.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0501/55-67-20 

MERCEDES 190 E, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny, 
sprowadzony w całości, stan dobry, uszkodzony silnik, pa
newka, - 7.600 z ł , zamienię ńa Poloneza, Fiata 126p albo 
inne propozycje. Leszno, tel. 065/520-20-48,05,02/61-39-54 

MERCEDES 200 115 D, 1976 r., 2000 ccm, diesel, zielony, 
po remoncie silnika, nowy układ wydechowy, hamulce, hak, 
stan dobry, - 2.500 z ł , zamienę na tańszy lub sprzedam. Le
gnica, tel. 076/837-10-28
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 210 KOMBI, 1998 r„ 2000 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, nawigacja, klimatyzacja, ABS, ESP, HSP, BAS,
4 pod. powietrzne, pełna elektryka, atrakcyjny wygląd, .oku
larnik', zamienię na inny. Rawicz, tel. 065/575-13-97,0Q01/ 
56-90-25, 0502/22-98-01
MERCEDES 220 123 D, 1979/91 r.. 2200 ccm, biały, po re
moncie blacharki, nowe opony, ważny przegląd, stan dobry -
4.800 zł, zamienię na tańszy, VW Golf, Opel Rekord, Volvo, 
Audi, Ford albo inny. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
MERCEDES 250124 D. 1986 r., 235 tys. km, 2500 ccm, die
sel, czarny metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, 5-biegowy, 
stan b. dobry -1.990 zł, zamienię na VW T4, Mercedesa 208 
D lub 310 D, po 1990 r. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 230 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, czarny metalic, zadbany, szyberdach, wspomaganie, 
centralny zamek, podłokietnik, stan b. dobry, zamienię na 
osobowy, kombi, TDi lub busa np. VW T4, Mercedesa. Wro
cław, tel. 0607/81-54-10
MERCEDES 250124 E, 1995 r., 60 tys. km, 2500 ccm, Diesel 
20V, pertowoczarny, przyciemniane szyby, klimatyzacja, ABS, 
radioodtwarzacz, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, ma
nualna skrzynia biegów, el. reg. lusterka, stan idealny, - 55.000 
z ł, zamiana z dopłatą na Mercedesa poniżej 1990 roku. Rasz
ków, tel. 062/734-21-71,062/739-13-27,0605/51-46-73 
MERCEDES 280 126E, 1985 r., 2800 ccm, benzyna, grana
towy, nie składany, stan b. dobry - 23.000 zł, zamienię na droż
szy C-220D, 95-98 r. lub model 140,95 r. Gryfów Śl., tel. 075/ 
781-24-22
MERCEDES 307 D, 1979 r. ład. 1700 kg. blacharka do czę
ściowego remontu, zadbany, • 8.000 z ł , zamienię na osobo
wy o małej pojemności. Świebodzice, tel. 0605/69-20-69 
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, zamienię na 
mniejszy dostawczy, może być truck. Góra, tel. 065/543-37-20 
MERCEDES 608,1974 r., 3800 ccm, diesel, pomarańczowy, 
po remoncie kapitalnym, oplandekowany. stan b. dobry, • 8.500 
zł, zamienię na osobowy lub,busa, możl. dopłata. Trzebnica,

. tel?'071/387-12-43,0604/34-37-66 
MERCEDES 608 D, 1976 r.,‘3800 ccm, diesel, biało-zielony, 
kontener, izoterma, wym:220x220x460 cm, po remoncie sil
nika i nadwozia - 9.500 zł, zamienię na osobowy lub busa. 
Oleśnica, tel. 071/3,14-96-26 " ■
MERCEDES 809 D, 1981 r., 3800 ccm, diesel, niebieski,.po 
remoncie, nowe opony, skrzynia ład. o wym. 4.65x2.45x2.00 
m, oplandekowany, na poduszkach,.regulacja do rampy, nad
wozie typu BDF, zamienię na dostawczy lub osobowy, rów
nież droższy. Dzierżoniów, tel. 0604/50-67*17 

MERCEDES SPRINTER 312,1996 r„ 160 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, ABS, ABD, EDC, alarm, wspomaganie kier., 
tachograf, - 45.000 zł, zamienię na'VW T4. Niemodlin, tel. 
0604/84-79-40
MERCEDES SPRINTER 312 MAX|, 1996 r.,-160 tys. km, 2900 
ccm, turbo D wysoki, średnia długość, ABS, ABD, EDC, wspo
maganie kier., alarm + pilot, tachograf - 45.000 zł, zamienię 
na VW T4 do 25.000 zł, inne propozycje. Opole, tei. 06021
64-61-72
MITSUBISHI COLT, 1984 r., 1500 ccm, kolor grafitowy meta
lic, 3-drzwiowy, - 3.200 zł, zamienię na Forda Escorta, 5-drzw.
1.6 D z lat 86-87 w tej cenie. Bolesławiec, tel. 0603/65-85-05 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r.. 278 tys. km, 2000 ccm inst. 
gazowa, centralny zamek, wspomaganie, hak, alum. felgi, -
1.900 zł zamienię na droższy. Świeradów Zdrój, tel. 075/ - 
781-74-01,0606/16-39-18
MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 172 tys. km, 2000 ccm, 16V 
DOHC GTi^śrebrny metalic, ABS, 4x4,4W 3,150 KM, wspo
maganie kier., pełne wyposażenie elektryczne, podgrz. luster
ka, szyberdach, podłokietnik, regulowana kierownica,"central
ny, zamek ♦ pilot, ilacha ocynkowana \  11.000 ZI, zamienię 
na kombi, do 15.000 zł. Wrocław, tel. 0503/38-68-92 

MITSUBISHI LANCER KOMBI GLI, 1991 r„ 147 tys. km. 1500 
ccm, 12V,-złoty metalic, szyberdach; centr..zamek, hak, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, zamienię na inny, chęfnie Fiat. 
Oława, tel. 0609/58-44-08*
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1990 r., 193 tys. km, 2000 ccm, . 
benzyna, granatowy/ instalacja gazowa, 4 el. otw. szyity, wspo
maganie kieroWhicy, el. reg: lusterka, tylna szyba ogrzewa
na, welurowa tapicerka, 7-osobowy, -14.000 z ł , zamienię na 
Mercedesa 190D po 86 r. albo innego'-diesla. Legnica, tel. 
0606/11-80-91
OPEL ASTRA CL, 1993/94 r.; 98 tysj km; 1400 ccm, benzy
na, bordowy metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, - 
5-biegowy, szyberdach, kpi. dokumentacja, w kraju od 6 mies.
• zamienię z dopłatą na busa, Mercedesa 208 D, 310 D, VW 
T4,2400 ccm diesel lub na kombi, po 1990 r., w dieslu. Wro
cław, tel. 0607/81-54,10
OPEL ASTRA KOMBi, 1996 r., 20 tys: km, 1600 ccr* benzy
na, bordowy metalic, relingi dachowe,:centralny zamek, wspo
maganie, szyberdach, dzielone tylne opoarcie, zadbany -
23.000 zł, zamienię na Forda Transita, diesla lub inny. Boga
tynia, tel. 075/773-83-78
OPEL ASTRA SEDAN, 1996/97 r., 50 tys. km, 1400 cgn, ben
zyna, 16V, biały, kupiony w salonie, ABS, centralny Zamek, 
el. otw. szyby przednie, alum. felgi 14* + felgi 13* z oponami

zimowymi, białe zagary - 25,000 zł, zamienię na Toyotę Co?, 
rollę 1400 ccm lub 1600 ccm, rok 1998/99. Świebodzice, tei. 
074/854-22-80
OPEL CALIBRA, 1993 r. ♦ Skoda Felicia, 97 r, - 37.000 z ł , 
zamienię na samochód, najchętniej kombi, możliwa dopłata. 
Wrocław, tel. 071/336-04-54, 0503/37-80-67 

OPEL CORSA, 1989 r., 150 tys. km, 1200 ccm,.benzyna, 
czarny, sedan, zadbany, stan b. dobry • 8.500 zł, zamienię 
na Fiata Cinquecento 900 do 1993 r. Kłodzko, tel. 074/ 
647-47-49
OPEL CORSA, 1999 r., 35 tys. km, 1700 ccm, diesel, czar
ny, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, •
25.000 z ł , zamiana na inny. Witaszyce k. Jarocina, tel. 
0503/03-49-.13
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, czer
wony, do remontu - 1.500 zł, zamienię na droższy, nowy z 
dopłatą, Bolesławiec, tel. 075/644-94*78, 0606/78*56-39 
OPEL KADETT, 1984 r., .114 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
wiśniowosrebrny. po remoncie silnika, nowe blachy, do la
kierowania - 5.200 zł, zamienię na VW Transporter, Trans* 
ita busa diesel, w tej cenie, bez dopłat. Świdnica, tel. 074/
851-26-19, 0605/68-79-83
OPEL KADETT, 1986/96 r., 1300 ccm, niebieski, stan ogól
ny dobry, atrakcyjny wygląd, alum. felgi, 5-drzwiowy, waż
ny przegląd i OC, cena - 6000 zł, zamienię ha inny z do
płatą do 2000 zł. Wrocław, tel. 0609/15-60-18 

OPEL KADETT, 1987 r.; 120 tys. km, 1300 Ćcm, kolor gra
fitowy, 2-drzwiowy, szyberdach, radio, kpi. dokumentacja 
- 6.500 zł, zamienię na Fiata 126p lub Cinquecento. Wo
łów, tel. 0604/27-41-29
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, centralny zamek, szyberdach, katalizator, we
lurowa tapicerka, dzielona kanapa • 10.000 zł, zamienię 
na tańszy lub uszkodzony. Międzybórz, tel. 062/785-65-62 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 144 tyś. km, 1400 ccm, 
wtrysk, biały, relingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, 
kubełkowe fotele, nowe amortyzatory, stan b. dobry • 9.700 
zł. zamienię na uszkodzony (Opel. VW TD, TDi) lub dział
kę rekreacyjną nad jeziorem, w okol. Leszna. Leszno, tel. 
0603/37-35-55
OPEL OMEGA, 1989 r., 212 tys; km, 2000 ccm, benzyna,

' biały, centralny zamek, hak, alarm, blokada, radio, stan b. 
dobry, - 10.400 z ł , zamienię na Forda Escorta, VW Passa
ta, z małą dopłatą. Wrocław, tel. 0600/66-00-75 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, ABS. centralny zamek, wspomaganie kierownic/, szy- 
beradch. alarm, alum. felgi, RM, hak - 12-000 zł, zamienię 
na busa, VW Golfa III, inne propozycje. Modlęcin, gm. 
Strzegom, tel, 0503/06*28*81 
OPEL OMEGA, 1991/97 r., 23 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, 24V, czarny metalic, klimatyzacja, skórzane fotele (pod
grzewane), el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi, zamie
nię na inny aibo inne propozycje. Wrocław, tel. 0601/
22-84-22, 0606/9^-43-77
OPEL OMEGA, 1997 r., 171 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie kier., ABS, el. reguł, lusterka, hak, 5-bie
gowy, pełna dokumentacja, RO, przyciemniane szyby, •
9.500 zł, zamienię na tańszy samochód (ciężarowy, oso
bowy). Opole, tel. 0608/22-93-38 
OPEL REKORD, 1986 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-biegowy, aluminiowe felgi - 5.500 zł, za
mienię na VW Transportera, oszklony, benzyna, VW LT, w 
tej cenie. Gryfów Śl., tel. 075/781-29-05 
OPEL SINTRA ECOTEC, 1997 r., 83 tys. km, 2200 ccm, 
16V, ciemnozielony metalic, ABS, klimatyzacja, 2 podusz
ki powietrzne, 7-osobowy, alum. felgi, pełne wyp. eiektr., 
stan b. dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, •
42.000 z ł , zamiana na tańszy. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/733-31-94, 0601/56-55*59
OPEL TIGRA, 1998/99 r., 37 tys. km, 1400 ccm, 16V, gra
natowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, radio
odtwarzacz,^poduszka powietrzna, atrakcyjny wygląd, -
31.000 z ł , zamiana na tańszy. Pleszew, tel. 062/742-57-69, 
0608/15-86-55
OPEL VECTRA, 1991 r., 170 tys. km. 2000 ccm. grafitowy 
metalic, elektryka, ABS, instalacja gazowa, hak, -11.000 
z ł , zamiana na busa. Kalisz, tel. 062/752-82-73 po godz. 19 
OPEL VECTRA B. SEDAN, 1997/98 r., 67 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, 16V, granatowy metalic, klimatyzacja, alarm, 
bogate wyposażenie - 35.000 zł, zamienię na samochód o 
pój. do 1100 ccni. Wrocław, tel. 362-62-31 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccrrt, 
czerwony, kupiony w salonie w Polsce, centr. zamek + pi
lot, alarm, immobilizer, blokada skrzyni biegów, możliwość 
sprzedaży na raty, - 18.000 z ł , zamiana na inny. Kalisz, 
tel. 0604/78-54-02
PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm, benzyna, Zamienię na 
inny, chętnie diesel, możliwa dopłata. Świdnica, tel. 074/ 
640-45-68
PEUGEOT 406, 1996/97 r.. 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
grafitowy metalic. ABS, poduszka pow., pełne wyposaże
nie el., RO oryginalny, drewniane wykończenia na 
drzwiach, garażowany, I właściciel w kraju - 34.500, za
mienię na inny. Rawicz, tel. 0607/09-45-21 

POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm stan idealny • zamienię na 
inny. Kożuchów, woj. zielonogórskie, tel. 0605/40-88-73 
POLONEZ, 1984/85 r., 1500 ccm, czerwony, zadbany, po 
wymianie wielu części (nowe), stan b. dobry, - 2.800 z ł , 
zamienię na Fiata 126p w takim samym stanie. Pieszyce, 
tel. 074/836-91-92
POLONEZ, 1987 r. karoseria z 92 r., halogeny, alarm, nowe 
fotele, boczki, kanapy, nadkola plastikowe, stan dobry -
3.000 zł, zamienię na busa, Forda Transita, Transportera - 
LT 28,79/85 r., z dopłatą. Jelenia Góra, tel. 075/642-12-74 
POLONEZ SLE, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
halogeny, .nosek’ , szybki z tyłu, ciemne szyby, 5-biego
wy, inst. gazowa, zarejestrowany, pokrowce, zadbany, na 
białych tablicach - 2.400 żł, zamienię na VW Golfa, Polo, 
Derby, do 1300 ccm. Wrocław, tel. 0600/11-13-13 
POLONEZ CARO, 1992 r„ 39 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy, stan b. dobry, bez korozji, radioodtwarzacz, 
inst. gazowa, nowe oleje, płyny, atrakcyjny wygląd - 4.000 
zł, zamienię na inny. Nysa. tel. 077/433-08-46, 0604/
58-60-47.
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, metalic, zadbany, 
dzielona tylna kanapa, regulowana kierownica,-aluminio
we felgi, zamienię na mniejszy. Brzeg, tel. 077/416-78-03 

POLONEZ TRUCK, 1995 r., 30 tys. km. 1600 ccm, grana
towy,.aluminiowe burty, zabudowa Atarex, 2.5 m, hak, nowy 
gażnik, po remoncie kapitalnym silnika, inst. gazowa
6.900 zł..zamienię na Fiata Cinquecento + dopłata. Wro- . 
cław, tel. 0605/28-70-82
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały* stan dobry, 2 miejsca , zamienię na Fiata Uno, 
Cinquecento, Seicento, podobny. Nowa Ruda, tel. 074/ 
872-11-14
PORSCHE 924, 64 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwony, 
aium. felgi ATŚ z szerokim rantem, nowe wnętrze, el. otw. 
szyby, atrakcyjny wygiąd, RO * głośniki, stan 5. dobry, za
mienię na motocykl CBR, GPZ RX lub podobny, - 8.000 zi. 
Żary, tel. 068/375-21-81
RENAULT18,1981 r„ 1400 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry • 1.800 zł, zamienię na Fiata 126p lub Skodę. Lądek 
Zdrój,' tel. 074/814-70-39
RENAULT 19. 1990 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
Czarny, 3-drzwiowy, • 8.000 z ł , zamienię na Fiata 126p. 
Osiecznia, woj. jeleniogórskie, tel. 06Ó3/10-15-77 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 146 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, grafitowy metalic, instal. gazowa, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, hak, sprowadzony w całości 
• 9.400 zł, zamienię na inny, diesel lub E * gaz, uszkodzo
ny. Bolesławiec, tel. 075/732-84-07,0606/83-07-99

RENAULT 1 9 ,1991 r., 1 80ffcW,-t8.V;Czarhyr ̂ o^radzie- 
ży, zarejestrowany w kraju , zamienię na Mercedesa 115. 
Wrocław, tel- 071/781-37.-35 po godz. 17 

RENAULT 21 SEDAN, 1992 r., 1700 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, centralny zamek; el.szyby, alarm, wspoma
ganie, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona 
tylna kanapa • ,  zamienię na tańszy do 6*7.000 zł. Wro
cław, tel. 325*52*15
RENAULT 5,1985 r., 119 tys. km, 1100 ccm, biały, nowe 
opony, rozrusznik, gażnik, akumulator, garażowany, zadba
ny, RM. stan techn. b. dobry - 4.000 zł, zamienię na Fiata 
126p. Świebodzice, tel. 074/854-33-22 
RENAULT CLIO, 1991 r., 128 tys. km, 1200 ccm, czerwo- 
ny, nowe opony, tłumiki, centr. zamek, el. otw. szyby,
3-drzwiowy • 11.500 zł, zamienię na Forda Scorpio, Sier
rę, 89-91 r. Polkowice, tel. 076/749-65-18.0601/72-65-65 
RENAULT CLIO, 1995 r., 78 tys. km, 1390 ccm, bordowy 
metalic, - -15 000 zł, zamienię na Fiata.Punto 75. Opole, 
tel. 077/442-39-05, 0607/34-81-55, po 18 
RENAULT RAPID, 1992 r„ 191 tys. km, 1400 ccm, biały, 

. oszklony, 5-osobowy, otwierany dach, hak, RO, garażo
wany, stan b. dobry»11.000 zfczamiehtę na kombi. Legni
ca, tel. 076/854-72-28, 0603/31-44-54 

SEAT TOLEDO, 1993 r.j 1600 ccm, benzyna bogate wy
posażenie • 15.500 Zł; zamienię na busa lub osobowy die
sel. Wałbrzych, tel. 074/845-38-73 5 
SKODA 105,1982 r., 1046 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
po remoncie blacharki, do malowania, hak, bagażnik da
chowy, RO, pokrowce, zadbany, nowe opony, przegląd do
12.2001 r., stan techn. b. dobry, zamienię na innyjiib sprze
dam. Lubin, tel. 076/842-53-99 J  '
SKODA FABIA COMFORT, 20Ó1 r., 2 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, bogate wyposażenie, zamiana 
na Opla Astrę, Forda Focusa, Skodę Octavię z, 1999 roku, 
z salonu, z małym przebiegiem. Kalisz, tel. 062/503-32-22 
w godz. 7-15,062/760-31-05 po godz. 20 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 62 tys. km. 1300 ccm, szaro-nie- 
bieski, bogate wyposażenie dodatkowe, - 8.000 z ł . zamie
nię na Fiata Cinquecento. Wrocław, tel. 071/372-03-58 
SKOPA LIAZ, 1980 r., 11940 ccm, zielony,.oryg. wywrotka
3-stronna, stan b. dobry: 12.500 zł, zamienię ńa sam. oso
bowy lub inne propozycje. Lubawka, tel. 075/741-17-52 
SKODA OCTAVIA, 1998 r„ 46 tys, km, 1600 ccm, perło- 
Wogranatowy, poduszka powietrzna, centr. zamek, wspo
maganie; - 31.500 z ł , zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 062/ 
766-28-15, 0602/35-13-72
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 125 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
szary metalic, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa, kpi. dokumentacja -11.800 zł, zamienię ha Fiata 126p, 
Daewoo Tico, Matiz, inny mniejszy, możliwa dopłata. Wał
brzych, tel. 0604/34-93-01
TOYOTA COROLLA, 1997 r„ 57 tys. km, 1400 ccm, 16V, zie
lony metaiic, automatic, nowy model, ABS, 2 pod. powietrz- 

; ne, wspomaganie, wszystkie.el. dodatki - 33.000 zł, zamienię 
na Daihatsu Charade, diesel lub inny - do 8.000 zł. Opole, tel. 
0606/11-35-10
TOYOTA YARIS, 1994 r., 48 tys. km, 1000 ccm, czerwony, I 
właściciel, zadbany, serwisowany w ASO, spłacone 20 z 36 
rat, zamienię na większy np. Jeep Voyager, Mercedes, BMW, 
Audi. Wrocław, tel. 0604/05-55-92 
VOLVO 850 GLT, 1993/94 r., 2500 ccm. benzyna. 170 KM. 
czerwony, automatic, stan b. dobry, - 26.000 z ł , zamienię na 
inny, może być droższy. Głogów, tel. 076/833-47-44, 0602/
55-19-42
VW GOLF, 1980 r.; 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony, 
• 1.900 zl, zamienię na inny. Nowa Kuźnia, tel. 076/831 -15-96 
VW GOLF 1,1983 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy, z urzędu celnego, - 3.500 z ł , 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, 5-drzwio- 
wy, szyberdach, 4 lampy z przodu, sprowadzony w całości, 
stan b. dobry, - 6.900 z ł , zamienię na Fiata 126p EL od 1995 
r. + dopłata. Radwanice k. Wrocławia, tel: 0609/49-96-15 

VW GOLF II, 1987/97 r., 160 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 16V, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, fotele kubełkowe, wspo
maganie kierownicy, komputer, centralny zamek, szyberdach, 
stan b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię na busa, z dopłatą do
2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-28-08 

VW GOLF II, 1988 r.f 183 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar, 
ny, inst. gazowa, szyberdach, alarm, blokada skrzyni biegów, 
przegląd do 05.2002 r. - 8.500 zf, zamienię na Seata Ibizę, 
Toledo, diesla 4-drzwiowego. Nowa Ruda, tel. 074/872-59-07, 
0608/39-83-62
VW GOLF III GT, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zie
lony metalic,.po tuningu, alum. felgi, klimatyzacja, komputer, 
wykończenia w drewnie, szyberdach -19.900 żł, zamienię na 
inny. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
VW GOLF III, 1992 r., 125 tys. km, 1400 ćcm, benzyna, czer
wony, - 14.500 zł, zamienię na tańszy lub uszkodzoriy, chęt
nie busa skrzyniowego. Wałbrzych, teł, 0607/53-81-60 

VW JETTA, 1982 r., 220 tys. kmT 1500 ćcm, czerwony, hak,
4-drzwiowy, stan dobry, zamienię na.VW Jetta. diesel, z do
płatą, może być uszkodzony. Legnickie Pole, tel. 076/ 
858-25-77 *  >
VW PASSAT, 1982 r., 1600.ccm. benzyna, czerwony, hak, 
garażowany, przegląd do 12!20Ó1 r., w ciągłej eksploatacji, 
RO , zamienię na Fiata 126p w dobrym stanie. Bolesławice, 
tel. 075/644-90-56,0604/07-18-88 

VW PASSAT KOMBI, 1991/97 r., 2O0tys. km, 1900 ccm, die
sel, beżowy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, po 
remoncie silnika • 18.500 zł, zamienię na Transita. Głogów, 
tel. 076/834-70-06, 0601/39-67-01 

VW PASSAT KOMBI, 1994 r„ 163 tys. km, 2000 ccm, kolor 
śliwkowy metalic, kliamtyzacja. ABS, wspomaganie kierowni
cy, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centralny zamek, alarm 
+ pilot, alum. felgi, RM, relingi dachowe, hak, roleta bagażni
ka • 25.000 zł, zamienię na większy, diesel, bus, kombi lub 
van. Wałbrzych, tel. 074/842-17-36,0604/13-80-65 
VW POLO, 1988 r.. 190 tys. km, 1050 ccm, bordowy metalic, 
ciemne szyby, alum. felgi, sportowe zawieszenie i ukł. wy
dech., sportowa kierownica, atrakcyjny wygląd, zamienię na 
Hondę Prełudę z inst. gazową, do 91 .r. Gryfów Śl., tel. 075/ 
781 -45-48 po godz. 16,0602/87-72-23 
VW POLO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perło- 
wogranatowy metalic, ABS.,centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne (całe),, el.. reg. świa
teł. szeroki zderzak, 5-drzwiowy, dzielona kanapa, koła 14*, 
opony Michelin (Pilote), ks. serwisowa, - 25.000 z ł , za
miana na osobowy, w cenie do 10.000 zł. Witaszyce, tel. 
062/740-15-01
VW TRANSPORTER T4,1993 r„ 230 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, niebieski metalic, zarejestrowany jako uniwersalny, 
oszklony, 8-osobowy, hak, immobilizer, stan dobry, zamienię 
na VW Sharana, .1900 TDI, z dopłatą. Bolesławiec, teł. 0751
732-24-49
WARTBURG 353,.1982 r., 40 tys. km, 992 ccm, 2-suw, czer
wony, zarejestrowany, szyberdach, dźwignia zmiany .biegów 
w podłodze, 2 nowe opony - zamienię na rower górski. Nysa, 
tel. 0601/16-78-49
ŻUK A-11B, 19.76 r., benzyna, żółty, po remoncie ogólnym, 
nowa skrzynia biegów -1 rok, plandeka, po wymianie mostu, 
nowe hamulce, bębny, tłoczki i szczęki hamulcowe • 2.200 zł, 
zamienię na Fiata 126p lub maszyny stolarskie. Wałbrzych, 
tel. 074/880-31-44
ŻUK, 1986 r. kontener, silnik po remoncie, -1.200 zł .zamie
nię na przyczepę bagażową. Wrocław, tel. 0600/52-12-48 
ŻUK, 1992 r., 136 tys. km, 2400 ccm, diesel, szary, blaszak, 
dodatkowo 2 opony zimowe, przegląd do 03.2002 r., stan 
dobry, zamienię na osobowy, w podobnej cenie. Wałbrzych, 
tel. 0502/55-00-65

DAEWOO NUBIRA SX, 1999 r., 40 tys. km, '1600 ccm, ben
zyna, srebrny, zamienię na Forda Transitar Mercedesa Vito, 
Sprintera 5 ,6-osobowego. Zgorzelec, tel. 0604/20-62-38 

FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, niebieski, szeroka deska roz
dzielcza i zderzaki, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, nowe 
oponyj przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry * cena 1500 zł, 
zamienię na Opla Kadetta, Golfa I, Audi 80, do remontu bla
charki. Trzebień, tel. 075/736-51 -33,0501/76-66-73 
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, kolor groszkowy, po 
remoncie silnika, alternator, zapłon w stacyjce, deska rozdz. 
nowego typu rozdzielcza, wysokie fotele. - 2.100 zł, zamienię 
na Forda Escorta, Fiata Uno, Opla Kadetta. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-23-08
FIAT 126p, 1987 r. po remoncie blacharki i silnika, lotnicze 
fotele, zapłon w stacyjce - 2.000 zł, zamienię na Polonez Truc- 
ka, w tej cenie. Wałbrzych, tel. 0604/16-91 -82 
FIAT 126p EL, 1996 r., 48 tys. km, 650 cem, zielony, zadbany, 
garażowany, tylne szyby uchylane • 5200 zł, zamienię na Tico 
z centr. zamkiem, przebieg do 35.000 km, od 98 r., z dopłatą 
lub sprzedam. Rogoźnica, tel. 074/855-90-21 

FIAT 126p ELX, 1997 r., 50 tys. km, 650 ęcm, czerwony, I 
właściciel, faktura zakupu, alarm + pilot, katalizator, garażo
wany, zadbany, stan b. dobry - 6.900 zł, zamienię na diesla. 
Nysa, tel. 077/433-12-19,0606/17-34-89 
FIAT BRAVA, 1999 r., 73 tys. km, 1900 ccm, TD, morska zie-. 
leń, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby. el. otw. szyber
dach, wspomaganie, radioodtwarzacz oryginalny, centr. za
mek, • 29.500 z ł, zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 062/760-19-13  ̂
po godz. 20
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 zł . zamienię na Mercedesa 124 
lub inny. Jelenia Górą, tel; 075/713-72-02 

FIAT PUNTO, 1998 6,33 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3^drZwiowy, tylne szyby uchylne, immobilizer, ga
rażowany, aluminiowe felgi • 18.500 zł, zamienię na 4- lub 
5-drzwiowy, po 1996 r;, Opel Astra, Renault Megane, chętnie. 
TD lub D, możliwość dopłaty. Jelenia Góra, tel. 075/713-21-^2 
po godz. t7  •' - r * ; /
FIAT SIENA, 1998 r„~kfys. km, 1600 ccm, 16V,'niebieski.' 
cena 22.000 zl. zamienię.ria kombi lub sprzedam. Leszno^ 
tel. 0601/36-14-22 ' : Ą  ; * . O .
FIAT TIPÓ, 4990 r., 1600-ccm, kolor grafitowy metalic, wspo
maganie, reg. WeroWhica, el. otw. szyby, centralny zamek,. 
deska digital, welurowa tapicerka • 9.000 zł, zamienię na do
stawczy, np. Poloneza Trucka. Prochowice, tel. 076/ 
858-46-21,0606/45-92-36
FIAT UNO, 1988 r., 1300 ccm, diesel/szary metalic, + VW 
Derby (2 szt.), Fiat 126p, wszystkie auta zarejestrowane, za
mienię na 1 nowszy. Bukowice, gm.-Krośnice, teł. 0604/ 
19-89*07
FIAT UNO, 1990 r., 148 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czarny,
3-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, 113 KM, - 9.000 zł 
, zamienię, chętnie na kombi. Wrocław, tel. 071/357-90-28, 
0607/76-64-79
FORD ESCORT SKŁADAK, 4989 r., 1300 ccm, grafitowy 
metalic, dzielona tylna kanapa, 3-drzwiowy, przyciemniane

FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 150 tys. km, 2300 ccm, die
sel, niebieski metalic, centralny zamek,, el. otw. szyby, hak, 
nowy akumulator, stan b. dobry, zamienię na busa, małego. 
Molestowice, tel. 0603/51 -27-35 - 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, szyberdach, aluminiowe felgi, reguł. wys. pasów, rę- 
gul. fotel kierowcy, ospoilerowany, dodatkowe światło .stop*, 
sprowadzony w całości • 7.500 zł, zamienię na nowszy, z do
płatą. Oława, tel. 0503/07-41-82 

FORD TAURUS, 1992 r., 100 tys. km, 2986 ccm, śliwkowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz1 skóry, oznakowany, za
bezpieczony, sprawna klimatyzacja, instalacja do tel. komór
kowego -17 000 zł, zamienię na domek ha wsi lub grunt rol
ny, do 40 km od Wrocławia. Wrocław, tel. 0601/71-64-31 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ćcm, diesel, kolor wiśniowy,
9-osobowy, rozkładane fotele, hak, - 14.800 zł, zamienię na 
inny. Nysa, tel. 0604/45-88-20 
FORD TRANSIT, 1991/96 r., 2000 ccm, benzyna zarejestro
wany, poobijany, techn. sprawny - zamienię na inny. Wrocław, 
tel. 0502/33-68-67
FORD TRANSIT, 1992 r.', 2500 ccm, turbo D, biały, blaszak, 
podwyższony, przedłużony, ściana grodziowa, wspomaganie 
kierownicy, Obiegowy, alarm, nowy model, stan techn. b. do
bry, zamienię na inny. Nysa, tel. 0607/33-04-44 
FORD TRANSIT BUS, 1994/95 r., 230 tys. km, 2500 ccm, die
sel,' biały, 9-osobowy, poduszka, immobilizer, dodatkowe 
ogrzewanie • 27.000 zł, zamienię na auto osobowe, do 19.000 
zł. Bielawa, tel. 074/883-70-07,0602/58-18-66 

FORD TRANSIT, 1997 r., 87 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
bez wypadku, poduszka pow., serwo, el. reguł, lusterka i re
flektory, RO Ford, 6 foteli, centralny zamek, faktura VAT, -
29.500 zł, zamienię. Nowa Ruda, tel. 074/867-48-16 . ;J
HONDA CIVIC, .1989 r., 123 tys. km, 1500 ccm, 16V, biały 
akrylowy, 3*drZwiowy, 5-biegowy, szyberdach, sportowa kie
rownica Momo, końcówka Rerhus, garażowany, tylne szyby 
uchylane • 9200 zł, zamienię na tańsźy, do 3000 zł. Fiat 126p. 
Rydzyna, tel. 065/538-08-58

4IÓ'NDA CMC, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, 16V, wtrysk, 
niebieski metalic, szyberdach, hak, el. reg. reflektory, zamie- 
nię na inny. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 

HONDA l»RELUDE, 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 
12§p, Polonez Caro, Fiat Cinquecento). Leszno, tel. 065/ 
520-20-48, 0502/61-39-54
HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1999 r., 48 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, srebrny, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, radio, ABS, 2 pod. powietrzne - 32.000 zł, zamienię na 
mniejszy. Niemodlin, tel. 077/460-66-84 ..
HYUNDAI PONY. 1990 r., 120 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, bia
ły, wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, klimatyzacja. -
7.500 z ł, zamienię na inny, może być uszkodzony. Kalisz, tel. 
0607/79-07-57
HYUNDAI SONATA, 1995 r., 82 tys. km; 1795 ccm, benzyna, 
granatowy, sprowadzony w całości, wszystkie el. dodatki, 
wspomaganie kier., centralny zamek, duża limuzyna, szyber-
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AKCESORIA
SAMOCHODOWE

T R O C TO ffA W E  FEŁfl>

AKUMULATOR CENTRA PLUS 61 Ah. z 2000 r. -100 zł. Wro
cław. tel. 0603/85-13-62
AKUMULATOR CENTRA 55 Ah, nowy, rok gwarancji, -110 zl. 
Wrocław, tel. 071/355-24-27,0605/14-41-11 
AKUMULATORY 2 x 165 Ah -150 zł/szt., 2 x 200 Ah -150 zł/szt., 
3 x 100 Ah -100 zł/szt., 2 x 70 Ah - 70 zł/szt.. 1 x 62 Ah • 60 zl, 
1 x 50 Ah • 50 zl oraz akumulatory o innej pojemności, możl. 
sprawdzenia. Prusice, tel. 071/312-61-90,0609/49-86-62 
AKUMULATORY 50-100 Ah, 2 • 4-letnie, używane-* od 50 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12r55 £
ALARM SAMOCHODOWY SCORPION * 200 zł, Alfa 1 - 230 zł, 
atest, gwarancja. Wałbrzych, tel. 074/843-43-65,0609/16-40-86

p i
ALUMINIOWYCH, REGENERACJA 

I OPONY UŻYWANE, MONTAŻ, WYWAŻANIE I 
V 'Wrocław, ul. Grota-Rowecki ega 55, tel. 364-41-57J  

w godz. 8M-17M, sob. do godz. 14”
OP990176

usztywnianych tarcz zegarowych, tłumików baso
wych ze stali nierdzewnej typ DTM, gałki zmiany 
biegów, okleiny do kokpitów, magnetyzery pali
wa Maksor, świece zapłonowe Brisk Spiitfire, fil* 
try powietrza • 140 zł, napisy na samochody, spor* 
towe chłapacze, Rabaty dla firm, tel. 074/841*22*65 
(oraz fax), 0604/51*44*59 01018621 

O  AUTO TUNING PANTHALER przyciemnianie szyb 
samochodowych z certyfikatem i homologacją, 
tłumiki „basowe” ze stali nierdzewnej, produkcja

„MOTO CENTRUM  M RO ZIŃ SKF W ROCŁAW  /hurt-detal/

L m c  m ”  B A G A Ż N IK I  „ T H U L E ’
OPOI19I9

/n a  ro w e r, n a  n a rty ,n a  s u r f in g , o w ie w k i, .p o k ro w ce , h a k i h o lo w n ic z e , 
fo te lik i,m a ty  b a g a ż n ik a ./

I  N a j w i ę k s z y  na Dolnym Śląsku tel. 337-20-73
I  salon p rzy  stacji pa liw  S H E L L  ul. Ślężna 146-148 teł. 337-11-17

oraz u l. Legn icka 62 tel. 351-23-71
A  ul. Powstańców Śl. 122 tel. 373-24-15 i

..Gdzie kupić bagażniki? Wiem ! W “mcm” !!!.,

O  ALARMY „Aligator”, „Tar", „Cassini”, „Sęka", „Le- 
gendford", „Lampart", „Scorpion” • kpi. zestawy 
z syrenami oraz czujniki udarowe, ultradźwięko
we, radarowe, ciśnienia przechyłowe, radiopowia- 
domienia, centralne zamki, antyradary, sterowni
ki zamków. Profesjonalny montaż lub wysyłka 
detal i hurt. Opisy, schematy, instr. montażu. NAJ 
NIŻSZE CENY, SPRAWDŹ! W rocław (e-ma 
il:imr@go2.pl), tel. 071/343*48*14, 0601/73*75*30 
01025251

ELEKTRYKA SAMOCHODOWA tel.0502-038-595
O  ALARMY SAMOCHODOWE: Gepard 2, Legenford, 

Lampart, Skorpion, Alfa • od 100 zł, centra Ine zam
ki • od 75 zł, czujniki • od 20 zł, syreny * od 25 zł, 
blokady elektroniczne • od 35 zł, blokady skrzyń 
biegów TytanrDipol * od 260 zł, haki holownicze 
atestowane, odkręcane kule z kompletem monta
żowym - od 160 zł, montaż, sprzedaż, naprawa, 
wysyłka,, faktury VAT. Legnica, ul. Kręta 10 (w lewo 
od s. Real), tel. 0602/43-01-75 84015291

ANTYRADAR funkcje: miasto, autostrada, rozpoznaje kamery, 
- 700 zł. Wrocław, tel. 0602/74-50-29 
ANTYRADAR ULTRA LIMITED nowy, model 2001 r., prod. USA 
szerokopasmowy, multisystem cyfrowy, 360 stopni, wykrywa 
wszystkie typy radarów m.in. foto* wideo itp, - 950 zl. Wrocław, 
tel. 336-23-51,0603/91-54-12
ANTYRADAR UNIDEN nowy, model 2001 r., prod. USA, 6-pa- 
smowy, wykrywa radary pistoletowe, stacjonarne foto, wideo, 
lasery, 360 stopni, • 450 zł. Wrocław, tel. 336-23-51, 
0603/91-54-12

O  AUTO TUNING • profesjonale przyciemnianie szyb 
(z. homologacją), produkcja białych i kolorowych

Bagażniki THULE 
Wszystkie modele aut ■ montaż gratis 

do każdego bagażnika wczasy dla dwóch osób
w Polsce. Czechach, słowacll lub Austrii 

gratlsl 
AUTO CENTRUM OP011900 

W-w, ul. Rakowi 16, tri. 871fl2Mm. 0502569 265,0607 241 W6

r 'M A K S O R sport
- oszczędność paliwa do 15%
- większa moc silnika opo1(̂

MOCNE magnetyzery 
MOCNE efekty

Aktualne informacje

www.maksor.pl
www.magnetyzery.pl

Punkty sprzedaży i montażu : 
WROCŁAW

Dolnośląska Hurtownia Motoryzacyjna,
Karkonoska 45. taL (071) 366-2042,339-93-82 

MTK DESIGN. Swojczycfca 99. tal. 0601 75-72-95 
DŁD ip . z o.o. Karkonoska 45, tai. (071) 33-99-349 

ELCAR sp. Z  o.o. Grunwaldzka 49-51, taL (071) 326-09-21 
PPHU JACKY. Pełczyńska 6, tal. (071) 372-67-21 

PUH ARDA, Bogusławskiego 31, tal. (071) 362-79-53 
SPARKO AUTOGAZ, Bogusławskiego 27. taL (071) 361-60-30 

PUHP Pańczyszyn Tomasz, iw . Wincentego 39, tal. (071) 372-21-23 
LAJERPOWER. Strachowskiego 2, W. (071) 366-16-02

JELENIA GÓRA
PH SKLEP Motoryzacyjny, Sudecka 30, tel. (075) 753-43-28 

AUTO HALE. Pleudsldego 47, tal. (075) 764-72-58 
GRABOWSKI sp. z o.o., Wołnoid 133. taL (075) 76-76478 
JEL-CAR sp. Z o.o., Spółdzielcza 38, tal. (075) 76-46-555

NOWA RUDA
DANMOT Sklep Motoryzacyjny, Słuplecka 5, tal. (074) 872-33-79 

PHU KAS Serwis Ogumienia. Niepodlegfcrfd 9. tei. (074) 872-45-69

WAŁBRZYCH
BUCAR. Armii Krajowej 64, taL (074) 847-65-77 

MALUCH a f t  Motoryzacyjna, 11-go latopada 16. tal. (074) 84-784-82

ŚWIDNICA
MARKO sc. Komunardów 7. teł. (074) 852-27-09

KŁODZKO
SKLEP MOTORYZACYJNY. Lutycka 11, taL (074) 867-27-77

DZIERŻONIÓW
PHU AUTO-MOTEX. Przedmieście 38. tai. (074) 831-49-47 
PHU AUTOLOB S.C . Daszyrtefciego 1,teL (074) 831-3841

BOLESŁAWIEC
PPHU ALPA. aL 1000 lada 17a. tal. (075) 732-62-48

LEGNICA
SKLEP JOTA. Cmentarna 2. (076) 854-40-47

JAWOR
PHU MAL-POL, Kolejowa 1. tel. (076) 870-72-06

LUBIN
Mechanika Pojazdowa R  Korga. J. Zygadto, Rzeźnicza 2. (078) 642-61-99 

ŻARY
ZUH K.MazufWewtcz. Warsztatowa 1, tal. (068) 374-20-34 

PRODUCENT MAKSOR S.C. WAŁBRZYCH, Chrobrego 41

ny kod, czujnik wstrząsowy, ster. zamka, progra
mowany) • 160 zł, „Scorpion” (wszystkie możliwe 
funkcje, immobilizer, atest) -166  zł oraz radiopo* 
wiadom., czujniki, syreny, anteny e l. , antyradary 
• od 20 zł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. Najniższe 
ceny, tel. 071/343*48*14, 0601/73*75*30 Wrocław 
01025241

O  AUTOZABEZPIECZENIA • autoalarmy, centralne 
zamki, immobilizery, blokady skrzyń biegów, an* 
tynapady, zniżki w ubezpieczeniach, dodatkowe 
promocje, informacja w autoryzowanym serwisie, 
także montaż audio!. Wrocław, ul. Grota Rowec
kiego 75, te l. 071/373*03*36, 0501/33*00*74, 
0601/83*53*19 01027571

BAGAŻNIK DACHOWY do Fiata 126p, 125p. Poloneza, Skody, 
stan b. dobry, - 70 zi. Wrocław, tel. 071/784-46-32 
BAGAŻNIK DACHOWY pasuje do VW, Toyoty, stan b. dobry, • 
100 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
BAGAŻNIK DACHOWY do Skody Felicji lub Favority, -100 zł. 
Wrocław, tdi. 071/329-64-66,0502/20-89-44 
BAGAŻNIK DACHOWY firmy Inter-Pack, do samochodu oso
bowego Golfa ljl>  uchwyty rowerowe i na narty, wszystko na 
kluczyki, • 150 zl. Wrocław, tel. 071/368-12-99 
BAGAŻNIK DACHOWY (baza), do Astry, • 70 zł. Wrocław, tel. 
071/329-55-85 po godz.19
BAGAŻNIK DACHOWY (baza), do Opla Vectry • 80 zł. Wro
cław, tel. 071/341-28-92
BAGAŻNIK DACHOWY do Toyoty Corolli, 1990/2000 r. prod.. 
stelaż, zamykany na kluczyk, nowy, nie używany, • 250 zi. Wro
cław, tel. 071/353-52-36,0604/29-14-41 
BAGAŻNIK DACHOWY do samochodu osobowego Audi 100 
CC, .cygaro*, 2 belki, - 70 zl. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0607/43-12-55
BAGAŻNIK DACHOWY,1996 r. do Fiata 126p, używany, • 30 
zl. Wrocław, tel. 071/784-65-75 po godz. 17 
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna • 150 
zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18

O  CENTRALNE ZAMKI od 70 zł, alarmy: „Gepard” • 
75 zł, „Patriot” • 125 zł, „Legendford" • 160 zł, 
„Scorpion" • 168 zł oraz czujniki; syreny, immo
bilizery, blokady sensorowe, sterowniki zamków, 
antyradary • ceny od 20 zł. Montaż lub wysyłka 
pocztą, rachunki, gwarancje pomoc techn., opi
sy instalacji. NEGOCJACJA CEN. ZAWSZE NAJ
TANIEJ!, W rocław (e -m ail:im r@ go2.pl), tel. 
071/343-48-14,0601/73-75-30 01025231

FARBA renowacyjna, do samochodu, kolor czeiwony i czerwień 
meksykańska, cena • 15 zl/l oraz farba akrylowa - 20 zł/l. Wro
cław, tel. 343-16-93
FELGA ALUMINIOWA 6Jx14, do VW, Opla, 4 x 100 mm. stan 
idealny • 750 zł/kpi. Polanica Zdrój, tel. 074/868-14-11 
FELGI 5,5J x 14 HI, 4 szt, • 100 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/642-23-19,0502/33-72-97 

/  FELGI PIRELLI 175/50 R13 (4 szt.), • 450 zl lub zamienię na 
rower górski lub telewizor kolorowy. Kłodzko, tel. 0600/18-96-22

O  FELGI ALUMINIOWE nowe I używane, atrakcyjne 
wzory i ceny; opony nowe i używane, sprzedaż, 
montaż; felgi stalowe. Kotowice 58 k. Obornik ślą
skich, tel. 071/310*75*60 01023411

O  FELGI ALUMINIOWE 13,14,15,16,17”, do wszyst
kich typów samochodów, atrakcyjne wzory i ceny, 
od 900 do 1.300 zł, komplety nowe i po fabrycz* 
nym odnowieniu, duży wybór oraz prostowanie, 
spawanie, wypełnianie ubytków, odnowienia fa
bryczne. Wrocław, tel. 0603/16-31-97 . 81010251 

FELGI ALUMINIOWE 7.5 Jx16\ HZ ET 41, pasują do Mercede
sa 210, 140,202,208,4 sztuki, tzw Avantgarde, mało używane, 
stan b. dobry, *1.550 zł. Bolesławiec, tel. 0606/94-74-68 
FELGI ALUMINIOWE AZSV18 z oponami 235 i 265. Bolesła
wiec. tel. 0501/76-66-56

FELGI
PROSTOWANIE, PIASKOWANIE 

LAKIEROWANIE. WULKANIZACJA
W ro c ław , ul. A le i P ra c y  2  

(wjazd od ul GRABISZYŃSKIEJ) 
l t e l/ fa x  071/339 OO 23, 0-601 786 288J

FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Audi iiib Mercedesa, 15*, 
5-otworowe, - 1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
FELGI ALUMINIOWE RIAL15', opony Dunlop 195/50/15,5-ra
mienne gwiazdy, z rantem, • 1.300 zl oraz 15”, oryginalne, do 
Audi, rozstaw 108,5 szt, -750 zl. 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-ramienńa gwiazda, 7Jx15H2E11, 
ze śrubami • 550 zł. Brzeg, tel. 077/404-61-61 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • AC0505 
www.autogielda.com. pl)

ka gwiazda, 7J x 15 H2, opony GóodYear 205 x 50 x 15, stan 
dobrym - 850 zł: Oława, tel. 0602/52*56*97 
FELGI ALUMINIOWE 6Jx15, do Mercedesa, na 5 śrub, 5-ra
mienna gwiazda, • 1.200 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-14-11 
FELG! ALUMINIOWE oryginalne do VW, 6Jx14 • 500 zł. Prze
mków, woj. legnickie, tel. 0608/09-42-98 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 9 x 16, 5 x 100, z oponami, -
1.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-81 wieczorem 
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub, 6Jx14x47.5, * 220 
zl. Szewce, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-83-38 
FELGI ALUMINIOWE 15*, 5-otworowe, stan b. dobry, • 550 zł. 
Świdnica, tel. 0605/69-21 -28
FELGI ALUMINIOWE 7J x 15’ , rozstaw 108,-4-otworowe, po 
renowacji, stan b, dobry, 12-ramienne gwiazdy, pasuja do Audi, 
Forda, Peugeota, Volvo 850, cena • 650 zl/komplet. Świdnica, 
tel. 074/853-37-36, 0607/48-99-86 

FELGI ALUMINIOWE po renowacji, oryginalne, BMW 195/15, 
7J x 15H2, pasują do VW Golfa, Opla, rozstaw 4 x 100, stan 
dobry, * 500 zł lub zamienię na mniejsze. Świnobród, tel. 
071/796-16-55
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub, 6Jx14x47.5, - 220 
zl. Trzebnica, tel. 071/312-83-38

[p K O M A jj

OPONY - NOWE. UŻYWANE i BIEŻNIKOWANE - duż
W-w, ul. J. Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-601 75 02 60 >

tarcz zegarowych podświetlanych, spoilery, alu
miniowe felgi, zawieszenia, iw iece sportowe 
Brisk i Spiitfire, filtry sportowe, fot. kubełkowe 
siatki aluminiowe. Tuning od A do Z, montaż, raty, 
wysyłka, poszukujemy dystrybutorów, Wałbrzych 

. (sklep), ul. A. Krajowej 64b, tel. 074/846-90-96, 
0600/12*98*58,0503/57*02*17 01018611

O  AUTOALARMY „Gepard” * 75 zł, „Gepard 2” • 87 
zł, „Patriot" (zmienny kod, immobilizer, sterowa
nie zamkiem) • 125 zł, „Legendford” (atest, zmień-

FELGI ALUMINIOWE 7Jx15,4-otworowe, 15-ramienne gwiaz
dy, do VW Golfa I, II, i III, VW Passata oraz Opla, • 450 zl. Brzeg, 
tel. 077/412-91-21
FELGI ALUMINIOWE 15*, Ronal, 4-otworowe, oryg. do VW 
Passata, rozstaw 100 mm, 5-ramienna gwiazda • 300 zł. Cho
cianów, tel. 076/818-54-71
FELGI ALUMINIOWE RIAL 15*, zoponami 195/50, szeroki rant, 
pasują do VW, Opel, stan dobry, • 500 zi. Chojnów, tel. 
0606/87-7848
FELGI ALUMINIOWE 15*, na 4 śruby, rozstaw 100 mm, bez 
opon - 400 zl/kpi. Głogów, tel. 0600/37*73*29 

FELGI ALUMINIOWE 114,3 x 14, do Mitsubishi, Honda, Volvo, 
Nissan, bez opon, • 350 zł. Gryfów Śl., tel. 0606/64-00*98 
FELGI ALUMINIOWE BORBET A 9Jx16, stan idealny, 4 sztuki, 
z oponami, odl. między otworami 4x100 mm, • 7.950 zł. Ka
mienna Góra, tel. 0604/80-93-21 
FELGI ALUMINIOWE dwa komplety, 16*. i 17*, do Audi CC. A3. 
Kłodzko, tel. 0601/75-48-79
FELGI ALUMINIOWE do Audi A4, A6, 5-ramienne gwiazdy, 4 
szt., na 5 śrub, 8J x 16*H ET40, pasują do VW, Mercedesa, • 
600 zl. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FELGI ALUMINIOWE 13*, z oponami 175/50/13, stan dobry. 
Kłodzko, tel. 0606/16-85-80
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 124 (2 szt.), do Mercede
sa 126 (2 szt.) • 100 zł/szt. Kobierzyce, teł. 071/311-18-43 
FELGI ALUMINIOWE ARTEC 7F x 15, Hankook Optimo, 5-ra
mienne gwiazdy, na 4 śruby, - 850 zl. Komprachcice, tel. 
0605/29-76-55
FELGI ALUMINIOWE 14*, rozstaw 114.3, 6-ramienne, opony 
letnie do Nissana, • 990 zl. Legnica, tel. 076/854-19-89, 
0604/33-86-24
FELGI ALUMINIOWE TECNOCAST 7Jx15. 4 sztuki, stan b. 
dobry, • 550 zl. Legnica, tel. 076/856-05-46 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 215/40 R17,3-ramienne, na 4 
śruby, do VW, - 2.000 zl. Legnica, tel. 0605/26-54-64 
FELGI ALUMINIOWE 5-otworowe, szprychowe, ze śrubami i 
deklami, opony Firestone 225/50 R16, stan b. dobry, • 550 zl. 
Legnica, tei. 076/866-32-48
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, z oponami Michelin 
220/55/390, stan b. dobry, do BMW E-28, - 650 zł. Lubin, teł. 
0605/52-90-40
FELGI ALUMINIOWE BORBET 15*, z oponami. 4-otworowe. 
rozstaw 100* do Opla, VW, Seata, • 1.200 zl. Lubin, tel. 
0603/04-19-15
FELGI ALUMINIOWE TEKN015* 7J, rozstaw śrub 108 mm, do 
Hondy, Forda, 5-ramienne gwiazdy, - 1.200 zl. Lubin. tel. 
0601/06-10-24 •
FELGI ALUMINIOWE OZ 7.5Jx16,6-ramienne gwiazdy, szpil
ki, rozstaw 5x112 mm, ET 41 oraz 7.5Jx15, nowe, 5-otworowe,
5-ramienne gwiazdy, szpilki, do BMW. Lubin, tel. 0604/75-68-25 
FELGI ALUMINIOWE 6-ramienne, oryg., opony Michelin 195 x 
60 X 15,4 szt, -1.600 zl. Lwówek Śląski, lei. 075/784-22-43

OPONY CIŻYWfiNE
CO TYDZIEŃ NOWA DOSTAWA
Wrocław, uL Opatowiclui 67 
tal. 071/341-56-58, 0-501 286 136

5*, rozstaw śi
mm, gwiazda 5-ramienna, 4 szt. - 800 zl, RSn4*. 4 x 108 mm, 
do Forda, Audi - 400 zl. Wałbrzych, tel. 0Ś05/11-28-22 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 15*, szer. V, rozstaw 10,8 cm, 
wzór .A' (gwiazda szeroka 5-ramienna z rantem ok. 3 cm), kom
pletne, z kluczykiem i dekielkami, stan b. dobry - z oponami 
870 zl, zużycie opon 20 %, bez opon - 670 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-95-25,074/664-94-01 po godz. 20 

’ FELGI ALUMINIOWE RONAL 7J15 4x100, gwiazda 5-ramien
na z szerokim rantem, do VW, Opla, Toyoty, Seata, Fiata, atrak
cyjne, stan b. dobry, • 700 zł. Wołczyn, tel. 0603/03-49-57 
FELGI ALUMINIOWE z oponami letnimi Pirelli P 2000,165/70 
R13, rozstaw 4x100 mm, 2 szt, • 120 zł. Wrocław, tel. 
071/321-64-64
FELGI ALUMINIOWE pojedyncze, od 30 zl/szt. Wrocław, teł. 
071/321-31-55
FELGI ALUMINIOWE 15* 4 x 100, z oponami 205 x 50 Pirelli 
P6000, używane 2 lata. -1.050 zł. Wrocław, tel. 0601/70-49-98 
FELGI ALUMINIOWE 18*. opony 225/45/18, do VW Passata 
B5, -1.700 zl. Wrocław, tel. 071/322-44-54 do godz. 18 
FELGI ALUMINIOWE 14 cali, duży rant do Opla, Toyoty, stan b. 
dobry, - 500 zł, 14 cali, 5 śrub, 5 x 110 mm, pasują do Opla 
Omegi, Senatora, Vectry, • 450 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 15 cali, rozstaw śrub 5 x 130, pasują do 
Porsche, Mercedesa 207, • 500 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE do samochodu Dodge Grand Caravan, 
$tan b. dobry, • 550 zł. Wrocław, tel. 071/342-20-21. 
0601/77-52-24
FELGI ALUMINIOWE 6x13,4-otworowe, 4-ramienne gwiazdy, 
rozstaw 108 mm, do Forda, 4 szt, - 370 zł. Wrocław, tel. 
0602/1841-14

STOMIL-KLEBER-DĘBICA
fm o n ta ż  z a k u p io n ^ h  opon  g ra t is l

(OPONY UŻYWANI
duży wybór auta osobowe i busy

JPRÓSTOWANIE FELG;
alu. i stalowych

^Usługi wykonujemy w ciągu jednego dnialliy

Tęczowa S7y 
Je l.  341-16-74,

FELGI ALUMINIOWE BBS 16*, opony 205/55/16, rozstaw 5 x
100, - 2.000 zl. Wrocław, tel. 0601/96*71-01
FELGI ALUMINIOWE 205x65x15 (Opel) - 4 szt. i pojedyncze.
Wrocław, tel. 071/368-19-33.0602/74-84-24
FELGI ALUMINIOWE z oponami, 15*, do VW Passata. 4 szt, -
200 zł. Wrocław, tel. 0601/91-04-72 •
FELGI ALUMINIOWE R16x100, nowe • 1.600 zl; bagażnik do 
Renaulta Kangoo, oryg., nowy -250 zł; felgi stalowe R14 nowe, 
R15 ♦ opony wielosezonowe. Wrocław, tel. 0502/93-90-21 
FELGI ALUMINIOWE 14*. 4-otworowe. odl. między otworami
114.3 mm, stan idealny, pasują do samochodów prod. japoń
skiej: Mitsubishi, Nissana, Hyundai, - 700 zł lub z oponami Dun
lop, cena • 900 zł. Wrocław, tel. 071/357-90-28,0607/76-64-79 
FELGI ALUMINIOWE BORBET model CB 7J x 15H2 - LK 98/4, 
4 szt. • 370 zł/szt., model BS 7.5J x 16H2 - LK 112/5,4 szt. • 570 
zl/szt., model CF 5.5J x 13H2 - LK 114.3/4,4 szt. - 250 zł/szt., 
model CF 5.5J x 13H2 - LK 98/4,4 szt. • 250 zl/szt. Wrocław, 
tel. 071/321-54-13. 0601/54-36-88 
FELGI ALUMINIOWE 2 szt., do Mercedesa C-Klasse, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/78843-60
FELGI ALUMINIOWE 13, 14, 15,* do Forda, Peugeota, stan 
idealny, nowy wzór. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
FELGI ALUMINIOWE 14115*. do VW. Opla. Seata, Skody, nowe, 
nie używane, atrakcyjny wzór. Wrocław, tel. 0601/55-26-69 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x60x15, do BMW 318, ory
ginalne, • 650 zl. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FELGI ALUMINIOWE RIAL 16*. 5-ramienn*gwiazda, - 800 zł. 
Zgorzelec, tel. 0604/96-86-50
FELGI ALUMINIOWE nowe. 13*-17*:Alfa Romeo, Citroen, Rat, 
Lancia, PeugeoL Renault, cena felgi 14* • 1.100 zł. Żary. tel. 
068/470-58-83,0604/79-52-93
FELGI ALUMINIOWE MICHELIN PILOT SPORT, 2001 r. do VW 
Passata B5, gwiazda 5-ramienna, nowy wzór, z oponami, 225/50 
ZR 16.4 szt., stan idealny. - 2.550 zl. Opole. tel. 077/456-2140

O  FELGI ALUMINIOWE, STALOWE komplety na koła, 
skup, sprzedaż, zamiana, rozmiary 13,14,15,16  i 
17”, do różnych modeli aut osobowych (Audi,

K O R Z Y S T N E  RABATY N A  OPONY
LETNIE O S O B O W E .  D O S T A W C Z E  

■ C IĘ Ż A R O W E .  CENY (BRUTTO) OD:
G RUPA MICHELIN - 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  - 126,30 zł
B F  G O O D R I C H  - 1 2 4  z ł  
GRUPA FIRESTONE - 158,81 zł 
E U R O P A  II -8 4 ,5 5  zł 
B R I D G E S T O N E  -156,60 zł

GRUPA GOODYEAR - 1 4 9  z ł 
D Ę B I C A  - 6 6 ,3 7  z ł
S A V O  - 7 7 , 1 0  z ł
D U N L O P  - 148,50 zł
GRUPA CONTINENTAL - 147 z ł 
G R U P A  P I R E L L I  - 134,70 zł 
C O U R I E R  - 9 9  z ł

Montaż -  < 4 , 5 0  zł, wyważanie opon -  4 , 5 0  zł OPO11829
Z a k u p i o n e  u  n a s  o p o n y  m o n t u j e m y  G R A T IS  ! 
SERWIS: Muchoborska 4 CZYNNE: —̂  M  _
(przy skrzyżow aniu S trzegom ska-K lec ińska) U  %M
tel. 071/373-72-15. fax 373-72-18 pn-pt O *  I  57, so O ”  I 9

FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy, 16*, odl. między 
otworami 4 x 100 mm, • 1.300 zł. Nowa Sól, tel. 0503/92-71 -24 
FELGI ALUMINIOWE 14* z oponami, stan dobry, do Seata Ibi- 
zy, - 230 zł. Nowe Miasteczko, teł. 068/378-13-29 
FELGI ALUMINIOWE BBS, 15*. na 4 śruby, rozstaw 100 mm, 
do VW Golfa, Opla, 6-ramienne, z oponami 195 x 50, -1.200 zl 
lub zamienię na 16*, z dopłatą. Nysa, tel. 0609/4046-09 
FELGI ALUMINIOWE EXIP 15J, do Forda, Audi, z oponami. 
Oława, tel. 0606/2549-91
FELGI ALUMINIOWE BORBET z oponami, 5-ramienna szero

FELGI ALUMINIOWE 6J x 14, gwiazda 6-ramienna, - 700 zl, 
gwiazda 5-ramienna, 5 otworów, nowe, - 950 zl. Wrocław, tei. 
071/339-87-10.0601/71-59-50
FELGI ALUMINIOWE 8Jx17,4 sztuki, do BMW M5. Wrociaw, 
tel. 0605/11-62-99
FELGI ALUMINIOWE BORBET C 2 sztuki oraz 7Jx16,4 sztuki 
oraz inne pojedyncze do BMW 3, 5, 7, 8. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
FELGI ALUMINIOWE 15* odl. między otworami 4x100 mm, 4 
sztuki, pasują do VW, BMW, Opla, Toyoty, Nissanam, Hondy, • 
600 zł, 14* 8-ramienne gwiazdy, odl. między otworami 4x108 
mm, stan b. dobry, pasują do VW, Toyoty, 4 sztuki, - 400 zl, 13* 
odl. między otworami 4x100 mm, stan dobry, pasują do Opla, 
VW, Hondy, Toyoty, Nissana. - 300 zł, oryginalne do VW Garbu
sa. odl. między otworami 4x100 mm, 4 sztuki, stan b. dobry, • 
500 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 

FELGI ALUMINIOWE 15*, 4-otworowe, rant, szprycha, rozstaw 
100 mm, używane ♦ opony 185/55 R15, • 500 zł. Wrocław, tel. 
357-97-35 po godz. 19
FELGI ALUMINIOWE 15*, BBS, kompletne + opony do Audi 80, 
• 700 zl. Wrocław, tel. 071/321-84-24

BMW, Opel, VW, Renault, Peugeot, Honda, Mitsu
bishi, Citroen, Mercedes, Toyota, Skoda, Hyundai, 
Daewoo, Fiat) i dostawczych (Mercedes, Fiat Peu
geot, Renault, VW i inne). Relizujemy zamówie
nia. indywidualne, Wrocław, tel. 071/349-40-62, tel. 
071/34947-55 (fax), 0502/37-81-98, 0601/77-68-33 
81011361

FELGI ALUMINIOWE, STALOWE Opel. VW. Ford. Audi, Mer
cedes, opony. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
FELGI NIKLOWANE CHRYSLER 15*. z oponami prod. USA, 
odl. między otworami 114 mm, 6-otworowe - 1.700 zł, felgi alu
miniowe do Chryslera, 15*. wzmocnione, odl. między otworami 
114 mm, 6-otworowe - 800 zł. Milicz, tel. 071/384-07-26 
FELGI STALOWE do Forda Escorta, 13*. 2 szt., z oponami, 
stan dobry, - 75 zl. Bolesławiec, tel. 075/644-90-29 
FELGI STALOWE 13*. do Forda, BMW, Opla, Hondy -100 zł/kpi. 
Jawor, tel. 076/870-37-13
FELGI STALOWE 2 szt., 5-otworowe, 14*, stan b. dobry, orygi
nalne np. do Forda Scorpio, mogą być do Mercedesa 123 itp., 
cena - 45 zł/szt. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-51-85 

FELGI STALOWE 16* oryginalne, 5-ramienna gwiazda, do For-

K u p u j ą c  4  o p o n y
otrzymasz w prezencie jeden 
'z  upominków:
*notes elektroniczny 
*zegarek
* a p a r a t  f o t o g r a f ic z n y  

* 4 .o p o n ę  z a  5 0 %

DĘBICA,GOODYEAR, DUNLOP,
SAVA,KORMORAN, MICHELIN, 
BFGOODRICH, PIRELLI, FIRESTONE
i inne.

Regionalny Skład Opon i Serwisy

W r o c ł a w
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AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zamki s
znakowanie pojazdów |
głośniki samochodowe 

montaż, sprzedaż 
naprawa, raty, wysyłka

ceny z montażem:
autoalarmy z atestem, od 290 z ł ra ta ok .28 z ł
autoalarmy bez atestu, od 250 z l   rata ok. 25 zl

autoelamiy24V do sam. ciężarowych, od6002l  rataok. 60 zł

alarmy motocyklowe z atestem, od 400 z i ......i;:... rata ok. 40 zl
centralne zamki, 2 drzwi -1 8 0  z ł  ..................... rata ok. 18 Zl

centralne zamki, 4 drzwi -  230 z i  ...................rata ok .24  zl

blokada TytanrOipot, od 340 z l . .. .* .£ U ..i^ . ...^ ... rata ok. 33 zł- 
biokady elektroniczne od 50 zi 

moduły antynapadowe od  70 zi 
znakowanie pojazdu od 30 zł

UWAGA: nowe pojazdy bez utraty gwaranqi fabrycznej 
Legnica, al. Rzeczypospolitej 116 

(lotnisko) naprzeciw hurtowni Żywiec-Trade,
tel. 0-606 966-264.

OPONY
KRAJOWE I IMPORTOWANE 

NOWE I UŻYWANE . 
FELGI STALOWE I ALU ■ 
- MONTAŻ I SERWIS - i 

Wrocław, ul. Buraczana 10 ‘ 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

m m  m m m
Autoryzowany Przedstawiciel "Sachs”

S p rz e d a ż  I  w y m ia n a  
a m o rty z a to ró w  I  s p rz ę g ie ł 

k o m p u te ro w e  te s ty  a m o rty z a to ró w  
n a p ra w a  z a w ie s z e ń  o

n a p ra w y  g łó w n e  s iln ik ó w  §  
/  s k rz y n i b ie g ó w

P r z y  z a k u p ie  I  w y m ia n ie  
w y w a ż a n ie  I  te s t  k o m p u te ro w y  

a m o rty z a to ró w  g ra t is  I

Wrocław, ul Terenowa 62 
(boczna Buforowej) 

tel. 071/373 08 90, 0602 71Ś 347

i CAŁODOBOWY
SER W IS O P O N  “ M A R K O ” 

prostowanie felg alum iniowych,sprzedaż opon

Wrocław
ul.Kaszubska 9
(boczna ul.PomorskleJ)

tel.328-73-00
KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTONE STEEL BELTED 60 275/60/15. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
KUPIĘ OPONĘ DĘBICA V IV 0185/70 R13 • D 164 albo kolo z 
oponą. Wrocław, tel. 348-06-59 po godz.20 
KUPIĘ OPONY 175/50/13 lub 195/50/13 lub 235/50/13,2 sztu
ki. najchętniej Dunlop. Wrocław, tel. 0503/67-00-77'
KUPIĘ OPONY do Hanomaga (Fadroma), 2 sztulff, wymiary
20.5 x R25, Michelin typ B lub 20&x-25 EM Nylon Semperit 
albo podobne. Wrocław,-tel. 0502/54-08-12 
KUPIĘ OPONY BRIDGESTONE 385x65x22,5, inne, stan do
bry, 1100x20,315x22,5 na przód. Strzelin, tel. 071/392-17-41, 
0503/01-39-29
KUPIĘ OPONY GOODYEAR 175/65/14, mogą być z felgami

O P O N Y  N O W E  I  U Ż Y W A N E
F E L G I  S T A L O W E  I  A L U M I N I O W E  

Sprzedaż, montaż, wulkanizacja. Duży wybór
Wrocław, ul. Miechowity 2 -  boczna pl. Kromera, tel. 0-503 83 90. w godz. S00- ^ 00

da Mondeo, Scorpio, 4x108 mm, stan idealny, z oponami 205/55 
R16. Kamienna Góra, tel. 0604/80-93-21 
FELGI STALOWE 4 sztuki, stan b. dobry, do Mazdy, • 200 zł. 
Lubin. tel. 0605/52-90-40
FELGI STALOWE na 4 śruby, standardowe, z kołpakami i opo
nami, - 210 zł. Lubin. tel. 0503/90-30-60 
FELGI STALOWE + kołpaki. 7 JX 15.H2, 4 szt.. opony 205 x 
65 x 15.4 szt., stan idealny. Nysa, tel. 077/435-94-32 
FELGI STALOWE 15*. 5 sztuk, do Opla Omegi B. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73,0603/2345-49 
FELGI STALOWE 14* do VW -  200 zł, 14*, do Mercedesa 123,. 
Forda Scorpio • 200 zł, 13*. do Audi 100, VW • 160 zl, do Opla 
• 120 zl. Przemków, woj. legnickie, tel. 0608/0942-98 
FELGI STALOWE do Seata Toledo, 13*. 4 szt, • 120 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-34-97.071/373-0847 
FELGI STALOWE 4 szt., z używanymi oponami, do VW Golfa 
II • 40 zl/szt. Wrocław, tel. 071/359-00-10 
FELGI STALOWE do Mercedesa, 70x15 H2, stan b. dobry, 4 
szt. - 200 zł. Wrocław, tel. 071/786-75-97 
FELGI STALOWE do Mazdy 626, • 30 zł. Zawonia, tel. 
071/312-90-73
FELGI STALOWE 15*. do BMW 5,5 śrub - 50 zl/szt. Złotoryja.
tel. 076/878-37-54. 0604/53-18-57
FELGI STALOWE. 1998 r. 14", na 5 śrub. do Mazdy 626. 4
szt, -160 zl. Wrocław, tel. 782-69-85
FELGI STALOWE, 1999 r. 15*. do BMW 520, • 120 zł. Jawor,
tel. 0607/5542-83

W ro c ła w , u l. K r z y w o u s te g o  2 5 0  I 
te l /fa x  0 7 1 /3 2 5  11 3 2  OP012048I

FOTEL KUBEŁKOWY JAMEX wygląda jak Sparco Sprint, czar
ny, przeloty na pasy * pasy szelkowe Shrott (1 szt.), stan b. 
dobry, - 430 zł. Bolesławiec, tel. 0606/3644-93 
FOTEL KUBEŁKOWY SPARCO, rajdowy, z przelotami na pasy, 
twardy + pasy Schrotha 3-punktowe, szelkowe, - 300 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/751-50-04, 0603/69-89-76 
FOTEL KUBEŁKOWY i felgi stalowe z oponami zimowymi do 
Mazdy. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
FOTELE DO BUSA 2-, 2 i 3-osobowe, wygodne, regulowane, 
stan b. dobry. „ tel. 0503/68-27-55 
FOTELIK SAMOCHODOWY prod. niemieckiej, 0-18 kg. reg. 
-150 zł. Bielawa, tel. 074/645-53-76,0600/24-5342 
FOTELIK SAMOCHODOWY od 0-9 kg. w bardzo dobrym sta
nie ♦ nosidełko, -120 zl. Brzeg, tel. 077/411-18-97 
FOTELIK SAMOCHODOWY własne pasy, regulacja pochyle
nia. -150 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-83-24 
FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, do 13 kg. -150 zł. Wro
cław, tel. 337-10-84
FOTELIK SAMOCHODOWY do 10 kg, własne pasy, atest, stan 
b. dobry, pojemnik na butelki + fotelik Romer, do 20 kg, wła
sne pasy, 5-punktowy, rozkładany, atest, stan b. dobry -130 i 
120 zł. Wrocław, tel. 071/372-97-75.0601/19-08-44 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER od 4 miesięcy do 6 lat, 
własne pasy, rozkładany, atest, stan b. dobry - 120 zł, fotelik 
Renolux, od 0-18 kg, własne pasy, rozkładany, atest, stan b. 
dobry -110 zł. Wrocław, tel. 071/372-97-75.0601/19-0844 
FOTELIK SAMOCHODOWY firmy Renolux, prod. francuskiej, 
do 19 kg, granatowy welur w czerwony wzór, 5-punktowe pasy, 
obrotowy na boki, stan idealny, • 200 zł albo inne propozycje. 
Wrocław, tel. 071/328-95-77,0501/4141 43  
FOTELIK SAMOCHODOWY CONCORD 9-36 kg, Renolux do 
18 kg, rozkładany do leżenia, z własnymi pasami, z atestem, 
cena • 90 zł/szt. Wrocław, tel. 071/322-37-85 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER od 4 mies. do 5 lat, roz
kładany do spania, 3 pozycje, własne pasy, atest, * 110 zl, 
RENOLUX od 0 do 18 kg, 5 pozycji, rozkładany, pasy 5-punk
towe, obrotowy, • 110 zł. Wrocław, tel. 0600/55-91-57, 
071/322-21-89, 071/784-65-62 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER KING 9-20 kg (od 8 mies. 
do 5 lat), reguł, pozycji, 5-punktowe pasy. tapicerka ściągana 
do prania, atest europejski, stan b. dobry, -110 zl, RENOLUX
0-18 kg, 4-stopniowa reguł, pozycji, własne reguł, pasy, atest, 
montowany przodem lub tyłem do jazdy, •'110 zł, MAXI COSI 
do 10 kg, własne pasy, atest, sztywna rączka do przenosze
nia, z tylu. schowek na akcesoria, funkcja bujaczka, stan b. 
dobry, -110 zł- Wrocław, teł. 793-52-82,0608/62-12-03 . 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAX!-COSI nosidełko, 0-10 kg, 
z budką,.-150 zł, ROMER CHICCO dla dziecka 9-20 kg, regu
lacja oparcia, pasy 5-punktowe, atest, -110 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
HAK HOLOWNICZY do Forda Escorta, • 50 zł. Grodziszcze, 
tel. 076/831-55-83

HAK HOLOWNICZY oryginalny z instalacją, do Mazdy, • 100 
zł. Lubin, tel. 0605/52-9040
IMMOBILIZER CEL-PROTECTOR, - 60 zl. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
INSTALACJA GAZOWA LOVATO zbiornik 701, do wszystkich 
typów gażników, • 600 zł. Boguszów-Gorce, teł. 074/844-02-58 
po godz. 20
INSTALACJA GAZOWA kpi. z dokum., zbiornik Stako 1201 z 
wlewem • 600 zl. Wojcieszów, tel. 075/751-18-01 

INSTALACJA GAZOWA do silników gaźnikowych, do Forda 
Transita, ze zbiornikiem ó poj. 9 0 1 - 650 zl, do Forda Sierry, 
zbiornik 6 5 1 - 650 zl oraz do VW Transportera, zbiornik 1001 
• 650 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 

INSTALACJA GAZOWA do silnika 2.000 cm3, częściowa do
kumentacja. Wrocław, tel. 0605/8249-57 

INSTALACJA GAZOWA BRC, 1997 r. 60 1, kompletna, z do
kumentacją, - 600 zl. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 
090/34-14-92
INSTALACJA GAZOWA BRC, 1998 r. do samochodu z wtry
skiem, najlepiej nadaje się do BMW, do 3500 ccm, • 1.300 zl. 
Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19.0601/92-97-29

O  INSTALACJE GAZOWE • skup; sprzedaż instala
cji gazowych. W rocław, te l. 071/350-10-33, 
0601/74-56-32 81011421

KANISTRY NA PALIWO 3 szt. - 201, 3 szt. - 1 0 1. 3 szt. -51. 
cena 120 zł. Wrocław, tel. 071/357-51-03 
KATALOG CZĘŚCI DO MOTOCYKLA M-72 oraz zdjęcia czę
ści, format 9x13, • 50 zi. Polanica Zdrój, tel. 074/868-23-50 
KIEROWNICA z taśmą i poduszką oraz makieta poduszki, sen
sor (poduszki pow. foteli), napinacze pasów pirotechnicznych, 
do Opla Omegi B. Jelcz-Laskowice, teł. 071/318-67-18 
KOŁA 195/50 R15 z felgami aluminiowymi, 3 szt. • 200 zł; 
koła t75/70 R14 z felgami stalowymi i oponami Uniroyal, 2 
szt. • 80 zł, stan dobry. Gajków, tel. 071/318-53-29 
KOŁA, opony zimowe, do Skody Favorit, Opla Corsy, Forda 
Eskorta. Jawor, tel. 076/870-37-13 
KOŁA3 szt., opony Barum, bezdętkowe, z felgami, nowe, wym. 
425 x 65R x 22.5 • 800 zl/szt. Popielów, tel. 077/469-70-66 
KOŁA do Opla Corsy, z oponami, 145 R13 MS - 250 zł. Prze
mków, woj. legnickie, tel. 0608/0942-98 
KOŁA kompletne, opony zimowe 175/65 R14, nowe. do Opla 
lub Daewoo, 4 sztuki • 720 zl/szt. Wrocław, tel. 0601/78-28-97 
KOŁA VIBORK do Forda, prod. duńskiej, 165 x R13, bieżnik 1 
cm, kompl, • 200 zl. Wrocław, tel. 071/327-86-92 
KOŁO rozm. 385 x 65 R22.5, 5 rowków, - 350 zł. Rąbienice, 
tel. 076/85745-73
KOŁO do Tarpana, kompletne, stan opony b. dobry, 185/B15C,
-100 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
KOŁPAKI do Daewoo -50 zł. tel. 0607/84-83-15 
KOŁPAKI oryginalne do sam. zach., 13*, 14*, 15*, nowe i uży
wane, od 20 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/85-94-50 
KOŁPAK115*. oryginalne, do Mercedesa 124, stan b. dobry - 
150 zł/kpi. Wrocław, tel. 0501/79-70-81 
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY do Opla Astry. Trzebnica, tel. 
071/312-12-87,0600/26-55-35 
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY do Nissana Almery. Wrocław, 
tel. 343-70-11
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ 15*. 4 x 98 mm, 7 J x 15 H.2,
6-ramienna gwiazda, do samochodu Alfa Romeo. Gubin, tel. 
0603/44-01-39
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ INTRA GM 7J x 15 H2 ET-33, 
do Opla Omegi B. Kłodzko, tel. 074/867-71-65 
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ VALBREM 5-ramienną gwiaz
dę. 7Jx15, ET 38, LK 100. na 4 śruby. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEIHR 8/5J/15 ET35,1989 
r., prod. japońskiej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Fiata Punto 113*. rozstaw 4 + 
98, 3. 4, 5 gwiazdy, w stanie dobrym, w rozliczeniu telefon 
Nokia 3310 z wibracją, nowy karton gwarancja, nie używany, 
działa w .Erze’ , w cenie do 450 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/16-91-82
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 16*. z oponami 215/40/16, roz
staw otworów 108 mm. stan idealny, - 1.600 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/732-88-10 .
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 14*, do Forda Fiesty, mogą być
z oponami. Kłodzko, tel. 0608/49-53-01
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Forda Eskorta. Syców. tel.
0605/38-05-59
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 13*. 4x98 mm, 3-, 4-ramienne, 
do Fiata Punto, w cenie do 480 zł, w rozliczeniu telefon ko-. 
mórkowy Nokia 3310, nowy, nie używany, na gwarancji. Wał
brzych, tel. 0604/16-91-82
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE alpina 17*, • 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/96-71-01
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE ATS 13* x 7*, Ford • 108, kpi. lub 
pojedyncze, do renowacji. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa III, oryginalne. 14*. 
Bolesławiec, tel. 075/647-81-00, 0600/42-27-32 
KUPIĘ INSTALACJE GAZOWE do silników z wtryskiem i gaź
nikowych, z demontażu, z dowolnym zbiornikiem, mogą być 
beż dokumentacji oraz same zbiorniki toroidalne(w miejsce 
koła zapasowego), z terenu Dolnego Śląska. Opolszczyzny 
lub Wielkopolski. Syców, tel. 0502/53-97-04 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do Audi 2.3 E (wtrysk), z 1990 
r. Kalisz, tel. 062/78144-74
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, 1990 r., 1300 ccm do VW Gol
fa II, 1990 r., 1.3. Zgorzelec, tel. 075/771-6145 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ, 1996 r. • do 550 zl. Dzierżo
niów, tel. 0606/24-58-60
KUPIĘ KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH lub książkę napraw 
samochodu Avia A31. Wrocław, tel. 0607/28-47-15 
KUPIĘ KSIĄŻKĘ NAPRAW MERCEDESA 123 z lat 19786-85,
II część, autorstwa B. Kalinowskiego. Kłodzko, tal. 
0605/37-7341

ET 49 lub bez felg, do Fiata Sieny oraz książki serwisowe w 
etui. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
LODÓWKA SAMOCHODOWA do samochodu dostawczego 24 . 
V. agregat, temp. do -"5 st. C, - 450 zl. Legnica, tel. 
076/854-28-70
OLEJ CASTROL GTX 5 41, półsyntetyk. - 80 zl, GTX 51, mine
ralny, • 55 zi. Wrocław, tel. 0602/65-51 -89 

OPONA 155/70 R13,1 szt. - 85 zl. Wrocław, tel. 071/368-80-12 
OPONA BRIDGESTONE 190x50 ZR17. stan b. dobry. • 150 
zł. Wschowa, tel. 065/543-56-44, 065/54344-56 

OPONA DĘBICA PRESTO PLUS 195/65/15 H, prawie nowa, 
przebieg 800 km, stan idealny, • 100 zl. Opole, tel. 
077/454-12-68,0606/97-7444 
OPONA DUNLOP 195/65/15, felga na 5 śrub. -120 z l... gm. 
Dzierżoniów, tel. 074/833-03-26 

OPONA KLEBER nowa. 205/60 R15 C601V, z felgą, do Re
nault Safrane lub Laguny, na 5 śrub, - 200 zł. Opole, tel. 
077/454-12-68, 0606/97-7444 
OPONA MICHELIN MXT, 1 tys. km 165/70R14, -100 zl. Kłodz
ko, tel. 074/867-71-65
OPONA MICHELIN MXT185 x 70 x R14, -10 zł. Kobierzyce, 
tel. 071/311-1843
OPONY nowe, do Liaza, 215x380,840x15,215/9015C, cena
• 150 zł/szt. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-13-46, 
0601/42-14-79
OPONY do ciągników rolniczych, używane, 13.6/28 Kleber, 2 
szt., cena • 300 zł/szt. oraz 12.4/32 Semperit, 5 szt., cena - 
250 zl/szt. Dzierżoniów, tel. 074/831-31-61,0605/4.1-29-69 
OPONY do motocykli, używane, różne rozmiary, cena od 40 • 
100 zl. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 0605/43-73-16 
OPONY do Forda Transita. 225/70 R15C, stan b. dobry, 4 szt,
• 430 zł. Legnica, tel. 076/722-9043.0606/14-33-94 
OPONY 165/70 R14 - 50 zl/szt.. 155/70 R13 - 60 zł/szt.. 146/80 
R13 • 25 zl/szt. Legnica, tel. 076/856-0546
OPONY wszystkie rozmiary i marki. Leszno, tel. 0602/88-12-63 

OPONY nowe, 1200x22 oraz zużyte w 5%. 1200x18 > 150 
zl/szt. Lubsza, tel. 077/416-87-61,0602/18-21-80 
OPONY 155/55/13, do Daewoo Matiz. Opole, tel. 
0604/95-94-62
OPONY zimowe, 225 x 45 x 16, prawie nowe, - 1.200 zł. Pia
ski, woj. leszczyńskie, tel. 0601/73-92-95 
OPONY 840 R15C, 825/20, 900/20, cena 100-200 zl/szt. Po
lkowice, tel. 0606/12-36-56
OPONY używane, 13-14*, od 40 zl. Przemków, woj., legnickie, 
tel. 0608/0942-98
OPONY używane, 135 x 13,145 x 13.155 x 13, cena 20 zl/szt. 
Sieradz, tel. 043/841-93-82
OPONY letnie i zimowe, hurtem. Świdnica, tel. 0607/54-54-50 
OPONY używane, 25 zl/szt. Świebodzice, tel. 074/85448-72 
po godz. 20, 0602/19-12-76
OPONY używane 16/55/205 2 szt. i 16/50/225 2 szt., stań ide
alny - po 150 zł. Wiązów, tel. 0605/05-93-66 
OPONY 185x14 z felgami stalowymi od 30 zl/szt. Wrocław, 
teł. 071/321-31-55
OPONY 185/R14, 4 szt - 200 zł, 175/R14, 4 szt. - 200 zł, 
175/R13, 4 szt: • 200 .zł, stan b. dobry. Wrocław, teł. 
0601/88-32-87 ’
OPONY używane 185x65x14 - 2 szt., 165x70x14 - 4 szt., 
235x65 VR13 - 6 szt., 205x50x15 - 2 szt. Wrocław, teł. 
071/368-19-33,0602/74r84-24 
OPONY używane, 13! 14,15 cali, prod. zachodniej, stan b. 
dobry, letnie i zimowe, ceny od 45 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/35141-87 w godz. 9-17 
OPONY 3.25x16 - 30 zł. Wrocław, tel. 372-62-94 
OPONY 185x70x14*, 195x65x14*, 195x70x14*, 185R/14C, 
195x60x15*, 195x55x15*, 195x50x15*, 205x50x15*, 
205x55x15*. 195x65x15*, 205x60x15*, 205x65x15*C i RF, 
205x50x16*. 205x55x15*. 205x45x16*. 215x55x16*. 
225x55x16*. 215x60x16*i, stan idealny itd., ceny od 50 zł. Wro
cław, tel. 071/315-30-99, 0605/95-15-85 
OPONY nowe. 225 x 60 x 15. Wrocław, tel. 36346-76 
OPONY 2 szt. *  felga, do Żuka. Zawonia, tel. 071/312-90-73. 
OPONY używane, rozm. 13,14,15*, ok. 100 sztuk, cena 10-25 
zł/szt. Żary, tel. 068/375-7448 
OPONY nowe i używane, 13*-17*, firm Barum, Dunlop, Miche
lin, Continental, do samochodów osobowych i dostawczych, 
nowa oponą od 150 zł. Żary, tel. 068/470-58-83,0604/79-52-93 
OPONY 18.4 x 34, 2 szt., cena 300 zł/szt. Żmigród, tel. 
071/385-66-84
OPONY BARUM BRAVURA195/50 R15, bieżnik kierunkowy, 
przebieg 1.5, na gwarancji do 06.2001 r, - 650 Zł. Opole, tel. 
0602/86-82-96
OPONY BARUM 205 x 60 x 15,2 sztuki • 350 zł/kpi. Wrocław, 
.teł. 071/789-52-21
OPONY BRIDGESTONE 215/45 R15, 84 V (2 szt.) -130 zł. 
Jawor, tel. 0602/3044-26 :

OPONY
NOWE I UŻYWANE

sprzedaż, wyważanie, serwis 
montaż zakupionych opon ; 

gratis I

PROMOCJA 1
przy zakupie opon letnich

do 20% rabatu
W ro c ław , ul. Ś lę ż n a  7 8  (przy basenie) 

łtel. 3 6 7 - 0 1 - 7 5  lu b  0 -6 0 1  7 3 0  1 9 7

O OPONY CIĘŻAROWE I ROLNICZE prod. rosyj- 
skiej, nowe, dętkowe: 650x16, 840x15, 750x20, 
825x20, 900x20, 1000x20, 1100x20, 1200x20,
11.2x20,12.4x28,15.5x38 oraz opony bezdętko
we: 215x17.5, 295x22.5,315x22.5, 385x22.5. Fak
tury VAT. Możliwość dowozu do nabywcy. Gry- 
fów Śl., tel. 075/781-41-74, 0603/66-16-74 
01026161

O  OPONY CIĘŻAROWE I ROLNICZE produkcji ro- 
syjskiej, nowe, dętkowe: 650x16,840x15,750x20, 
825x20, 900x20, 1000x20, 1100x20, 1200x20,
11.2x20,12.4x28,15.5x38 oraz opony bezdętko
we: 215*17.5,295x22.5,315x22.5,385x22.5. Fak
tury VAT. Możliwość dowozu do nabywcy. Gry
fów Śl., tel. 075/781-41-74, 0603/66-16-74 
01022521

OPONY CONTINENTAL Conti Ecocontact CP 205/60 R 15,91 
V (4 szt.), - 270 zl. Jawor, tel. 0602/3044-26 
OPONY CONTINENTAL oraz inne. 13,14,15,16* i inne, stan 
idealny, b. mało używane i nowe, od 50 zl. Wrocław, tel. 
071/349-27-83
OPONY CONTINENTAL 225 x 50 R16, letnie, stan b. dobry, 4
szt. - 600 zł. Wrocław, tel. 0607/53-51-09
OPONY DĘBICA VIVO 4 szt., 175/70xR13, letnie, używane -
30 zł/sżt. Strzelin, tel. 071/796-21-99
OPONY FIRESTONE 195/60 R14 (2 szt.), -120 zł. Jawor, tel.
0602/3044-26
OPONY FIRESTONE rozm. 225/60/15.2 szt, stan dobry - 50
zl/szt. Wrocław, tel, 0501/81-36-18
OPONY GOODYEAR 65 Ń, 205/60 R15 - 280 zl. Jawor, tel.
0602/3044-26
OPONY GOODYEAR NCT 3195/60 R 15, • 130 zł. Jawor, tel. 
0602/3044-26
OPONY GOODYEAR M+S, 185/65/R15*, stan dobry • 150 zl/4 
szt., opony Firestone 205/60/R15*, 19911„ stan b. dobry • 85 
zl/2 szt. Świdnica, tel. 074/853-37-36,0607/48-99-66 
OPONY GOODYEAR nowe, 315/80R x 22.5, kompletne, do 
ciągnika siodłowego • 1.650 zł/szt., Stomil Steel 20% zuży
cia, napędowe, z felgami, 4 sztuki • 1.050 zł/szt. opona 10R x 
20, 50% zużycia • 100 zl. Wrocław, tel. 071/324-24--33, 
0603/9149-63
OPONY HANKOOK 195/65/14, nowe • 200 zł/szt. „ tel. 
0607/06-22-77
OPONY KORMORAN IMPULSER letnie, rozm. 175/70 R14, 
używane przez 1 sezon, stan dobry, 4 sztuki - 80 zl/para. Strze
lin, tel. 071/796-21-99
OPONY MICHELIN 2 szt., bieżnik 5 mm, 1.4*, 185/70. stan 
dobry, - 70 zł. Brzeg, tel. 077/412-91-21 
OPONY MICHELIN HX 205/50 R16 (4 szt.) • 240 zl. Jawor. tel. 
0602/3044-26
OPONY MICHELIN PILOT HX16* 215 x 55 (2 szt.) • 20 zł/szt. 
Kobierzyce, tel. 071/311-1843 
OPONY MICHELIN 165 x 70 R 14, bieżnik 7 mm. stan b. do
bry, 4 szt. • po 100 zl. Lwówek śląski, tel. 075/784-2243 
OPONY MICHELIN nowe, 205 R14C, - 600 zł. Mietków, tel. 
071/316-91-94
OPONY MICHELIN 175/70 r13, z felgami do Forda, - 350 zł. 
Oława, tel. 0602/64-92-94
OPONY MICHELIN 5 szt., rozm. 195 R65/15. przebieg 1000 
km ♦ felgi stalowe, do Mercedesa E-Klasse - 220 zł/szt. Wro
cław, teł. 071/342-90-20
OPONY MICHELIN 195/65/R15, 2 szt, -100 zł. Wrocław, tel. 
0503/04-6947

O OPONY NOWE I UŻYWANE zimowe i letnie: 
165x70x13, 175x70x13, 175x70x14, 185x65x14, 
185x70x14, 185x65x15, 195x65x15, 205x65x15, 
205x55x16/205x55x15, 205x50x15, 185x14C, 
195x50x15, 225x55x16, 235x35x18, 235x35x17 
oraz inne rozmiary. Felgi aluminiowe • ceny kon
kurencyjne. Sobótka, tel. 0606/40-81-20, 
071/391-11-64 01024371

O OPONY NOWE I UŻYWANE do samochodów oso
bowych i dostawczych, np. rozmiary 175/70 R13, 
175/65 R14,195/65 R15, 205/50 R16, 205/55 R16, 
215/55 R16, 225/50 R16 i wiele innych. Koła alu
miniowe: VW T4 -15”, Renault Megane 16", Mer
cedes 15", czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-15. Wro
cław, ul. Bora Komorowskiego 53, tel. 
071/345-47-34,0501/02-60-62 81011151

O OPONY NOWE I UŻYWANE 12-17", równiei do 
aut dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz 
felgi stalowe i aluminiowe, nowe modele, skup, 
sprzedaż, zamiana. Czynne codziennie w 
godz. 9-22, takie w soboty. Wrocław • Złotniki, 
tel. 0502/37-81-98, ul. Kielecka 64, tel. 
071/34940-62,071/349-47-55 (fax), 0601/77-68-33 
81011341

O P O N Y t a n i o i

N O W E  I U Ż Y W A N E
Wrocław, tel. 342 32 52, 
342 76 87, O 601 701 801

OPOH454

O OPONY NOWE I UŻYWANE różne rozmiary:
12-18", 225x40x17, 245x40x17, 235x40x17, 
245x45x17, 235x45x17, 215x45x17, 215x40x17, 
225x45x17, 225x55x16, 225x50x16, 205x55x16, 
205x50x16, 205x45x16, 215x40x16, 205x50x15, 
225x50x15, 195x50x15, 195x45x15, 185x55x15 i 
inne. Wrocław, tel. 071/349-40-62, tel. 
071/34947-55 (fax, w godz. 9-22), 0502/37-81-98, 
0601/77-68-33 81011351

O OPONY NOWE I UŻYWANE, WULKANIZACJA, do 
aut osobowych i dostawczych, duży wybór roz
miarów: 12,13,14,15,16 i 18" oraz FELGI STA
LOWE I ALUMINIOWE, nowe modele, przystęp
ne ceny, możliwość montażu i komputerowego 
wyważenia, pełna obsługa wulkanizacyjna oraz 
prostowanie felg. Przyjmujemy indywidualne za
mówienia na każdy rodzaj opon i felg. Przy za
kupie kpi. opon, montaż gratisl Wrocław-Leśni- 
ca, ul. MokrzańskalO,wylot na Lubin, tel. 
071/349-27-83 w godz. 8-20, 0601/55-26-69 
02021821

O OPONY NOWE, UŻYWANE, BIEŻNIKOWANE do 
aut osobowych i dostawczych, 12-17", Dębica, 
Olsztyn, Kleber, Michelin i inne. Rozmiary: 
195x50 R15,195x55 R15,195x60 R15,205x50 R15, 
205x55 R15,205x60 R15,205x65 R15,205x45 R16, 
205x50 R16,205x55 R16,215x55 R16,225x50 R16, 
225x55 R16,225x60 R16,235x60 R16,205x50 R17, 
235x45 R17, 255x50 R17 i inne. Felgi stalowe.

Wymiana i, wyważanie na miejscu, Wrocławiu!. 
Jedności Narodowej187oficyna, tel. 

'071/372-16-85,0601/75-02-60 81011371
OPONY PIRELLI P-6000,bieżnik 6 mm, wym. 195/60715-2 
szt., 70 zl/szt. Wałbrzych, tel. 074/841-26-38 po godz. 20, 
0606/97-19-21
OPONY PIRELLI P4 175 R14, 4 szt.. około 5 mm bieżnika, 
stan b. dobry, - 240 zl. Wrocław, tel. 071/316-51-67
OPONY PIRELLI 205/60/ZR15, stan b. dobry, 4 szt., cena • 
100 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/44-8148 

OPONY PNEUMANT letnie, 175x70x13, stan b. dobry -100  
zł/szt. Świeradów Zdrój, teł. 075/781-74-01. 0606/16-39-18
OPONY SILVERSTONE 185/60 R14 (2 szt.) -110 zl. Jawor, 
tel. 0602/3044-26
OPONY STOMIL rolnicze, 4 szt. • 200 zł. • 400 zł. Jelenia Góra. 
tel. 075/742-31-95. 0605/43-73-16 

OPONY UNIROYAL 175 x 70 x 14, 4 szt., stan b. dobry - 75 
zł/szt. Jelenia Góra, tel. 075/642-23-19.0502/33-72-97

•PONY. nowe 
używane 

- sprzedaż, montaż - komputerowe wyważanie 
• wulkanizacja • wymiana i sprzedaż oleju (MOBIL) 
DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 13B 
tal. 071/315-30-99, 0-605 951 585
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O  OPONY UŻYWANE letnie i zimowe, 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

O  OPONY DO AUT CIĘŻAROWYCH używane, bież
nikowane, nowe, 8.25 x 20, 900 x 20,1000 x 20, 
1100 x 20,295/80 R22.5,11R x 22.5,315/80R 22.5, 
,12R 22.5, opony do naczep, 365/80 R20, 385/65 
R22.5, opony „do lasu”: 1200 x 18, 1200 x 20, 
1500 x 20, w ciągłej sprzedaży felgi bezdętkowe 
do aut ciężarowych, możliwość montażu zaku
pionych opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szt. 
Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 13, tel. 
074/81540-67,0601/79-01-77 01022911

O  OPONY UŻYWANE SPRZEDAM - wszystkie typy, 
rozmiary, serwis, gwarancje, felgi stalowe i alu
miniowe, niskie ceny. Grabów, tel. 062/730-52-06, 
0603/88-29-85 01028961

PASKI KLINOWE różne rozmiary - 4 zł/szt. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tył, czarne lub czerwo
ne • od 1 50-200 zl. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 

PLANDEKA pokrowiec, na samochód Polonez lub inny, prod. 
polskiej, - 80 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-25-72

O PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekkie, silne, trwa
łe, metalowe oczka mocujące, odporne na tem
peraturę. Również pokrowce na przykrycie kom
bajnów, maszyn rolniczych i samochodów. Cena 
4 zł/m2. Plandeki grube • 20 zł/m2. Na życzenie 
wysyłamy pocztą, wystawiamy faktury VAT. Świd
nica, tel. 074/853-72-77 01029141

POKROWCE NA FOTELE do Opla Kadetta, .miś’ , czarno-bia
łe, - 80 zł. Wrocław, tel. 071/341-67-00 

PROSTOWNIK z rozruchem, nowy, 220/380 V. 350 A  • 850 zl. 
Bojanowo, tel. 065/545-66-98
ROLETY BAGAŻNIKA do samochodów kombi - od 300 zl. Na
mysłów, tel. 0604/89-65-56
ROLETY BAGAŻNIKA * siatki do samochodów kombi, Audi, 
BMW, VW, Opel, Ford, Mercedes i inne. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61

O SERWIS I SPRZEDAŻ OPON ORAZ FELG ALUMI
NIOWYCH I STALOWYCH, 12-18", również do sa
mochodów dostawczych i ciężarowych (na za
mówienie). Felgi stalowe, w kompletach i poje
dynczo, do aut zachodnich osobowych i dostaw
czych. Sprowadzamy felgi na indywidualne za
mówienie. Felgi aluminiowe, nowe modele,
13-18", nowe i używane, do wszystkich typów 
pojazdów. PROMOCJA!. Przy zakupie kpi. opon, 
montaż gratisl Wrocław-Leśnica, ul. Mokrzań
skalO,wylot na Lubin, tei. 071/349-27-83 w 
godz. 8-20, 0601/55-26-69 02021851

SZYBERDACH ELEKTRYCZNY do Mercedesa, uszkodzone 
prowadnice, • 70 zl. Legnica, teł. 076/850-61-86, 
0604/47-31-57
TAKSOMETR TAXEL 03, - 200 zl. Wrocław, tel. 0501/0346-54 
po godz. 15
TŁUMIK SPORTOWY REMUS oraz podkładki dystansowe, alu
miniowe, ze śrubami, grub. 25 mm, oryginalne, do VW Golfa 
III • 150 zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-98

O TŁUMIKI SPORTOWE do wszystkich samocho
dów, wysoka jakość, montaż bezpłatny. Ceny 
od 200 zł. Świdnica, tel. 0605/44-04-71 
01027901

TŁUMIKI SPORTOWE „Remus’ i „Sebring* do różnych typów 
samochodów. Krotoszyn, tel. 0608/40-6548 

WYKŁADZINA BAGAŻNIKA ochronna, do Opla Vectry, -150 
zł. Wrocław, tel. 071/341-28-92

KUPIĘ  
SAMOCHÓD

O CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ” - całkowi
cie rozbite, spalone, płacę gotówką natychmiast, 
własny transport, fachowe doradztwo, auta oso
bowe, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, 
aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0605/38-04-78 
81011301

O „ABC-AUTO". Jeżeli chcesz dobrze sprzedać swój 
bardziej lub mniej rozbity samochód, także po po
żarze lub na części, zadzwoń, tel. 071/311-39-61 
lub 0602/12-51-35. Transport oczywiście gratis. 
Wrocław 01024601

O  0601/71-69-78,0601/77-8740 to numery telefonów, 
które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wy
padku. Natychmiastowa wypłata gotówki, trans
port gratis • wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81011321

O  „UNIWER AUTO” kupi zdecydowanie każdego Fia
ta 126p, wypłata gotówki w 20 minutl Czynne całą 
dobę. Dzwońl. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
01023761

O ALFA ROMEO, FIAT PUNTO, TIPO, UNO, SEICEN-
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p r PA R O Z B I T E  I C A Ł EUr Ui Iff
TO, CINOUECENTO, BMW, Mercedes, Ford Fiesta, 
Mondeo, Escort, Daewoo, Peugeot 206, 4Q6, 407, 
Renault Megane, Laguna, Clio, Scenic, Kangoo, 
Seat Leon, Toledo, Ibiza, Cordoba, Toyota, Maz
da, Honda, Opel Corsa, Astra, Vectra, Omega, 
Agila, Kadett, Audi A6, A 8 ,100, C4, 80 VW Polo, 
Golf, Passat oraz wszystkie inne marki i modele. 
Kupię po wypadku, lub do remontu, takie busy. 
Oleśnica, te l. 071/314-33-73, 0603/23-45-49  
81011181

AUDI na białych tablicach, uszkodzony lub na części. Wrocław, 
tel. 0503/79-99-02
AUD1100 C3 na białych tablicach lub bez prawa rejestracji. 
Świdnica, tel. 074/853-07-73
AUD1100, 1982/88 r .cygaro', na białych tablicach. Jelenia , 
Góra, tel. 0607/65-59-61
AUD1100 CC, 1984/87 r. 1800-2300 ccm gaz, lekko uszkodzo
ny. Sława; teL 0605/40-01-13.
AUD1100 AVANT, 1988/91 r. stan b. dobry, na białych tablicach. 
Oława, tel. 0503/89-92-39
AUD1100, 1989/90 r., diesel .cygaro', może być rozbity (nie 
uszkodzony przód), na białych tablicach, w cenie ok. 1.500 DEM. 
Opole, tel. 077/415-96-48
AUDI 80 SKŁADAK, 1982/93 r. uszkodzony, po wypadku, do 
remontu, bez silnika lub z uszkodzonym silnikiem, zarejestro
wany Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
AUDI 80, 1987/93 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32

FIAT 126p po wypadku lub do remontu, rozsądna cena, gotów
ka. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
FIAT I26p BIS na części lub do remontu. Wrocław, tel. 
071/373-90-73,0501/94-75-25,,.
FIAT 126p EL, CINOUECENTO, UNO zadbany, bez wypadku 
lub lekko uszkodzony, sprawny, pilne, plącę gotówką. Wrocław, 
tel. 071/324-11-69,0604/33-33-32
FIAT 126p uszkodzony. Wrocław, tel. 071/342-05-91, 
0605/42-40-59
FIAT 126p, 1980 r. uszkodzony, do lakierowania, do remontu. 
Głogów, tel. 0608/52-48-56
FIAT 126p, 1987/90 r., 650 ccm do remontu lub lakierowania. 
Siedlce, tel. 071/302-90-10
FIAT 126p FL, 1988/94 r., 652 ccm uszkodzony, do remontu lub
lakierowania. Wrocław, tel. 0607/82-97-45
FIAT 126p, 1996-98 r„ 650 ccm bez wypadku. Lubin, tel.
076/749-49-26
FIAT 126p, 1996/97 r., I właściciel, do 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/36-64-48
FIAT CINOUECENTO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
FIAT CINOUECENTO po 1995 r., uszkodzony lub cały. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
FIAT CINOUECENTO, 1991/00 r., 900 cćm do naprawy blacharki 
lub z uszkodzonym silnikiem. Kłodzko, tel. 0608/14-00-39 

FIAT CINOUECENTO. 1992/93 r. zadbany lub lekko uszkodzo-

K U P I E KAŻDE AUTO-p/afne gotówką 
te l. 0-601 77 87 40 0P011575

AUDI 80 B4,1992/95 r. na części w Niemczech, możliwość ocle
nia. Jelenia Góra, tel. 0603/20-61-12 
AUDI 80 B4, 1993/94 r. kpi. dokumentacja, klimatyzacja, do
22.000 zł. Nysa, tel. 077/433-11-30, 0608/59-11-91
AUDI 80, VW PASSAT, GOLF IlJII, 1990 r., diesel lub mala 
pojemność, może być lekko uszkodzony, -10.000 zł.'Wrocław, 
tel. 0603/80-37-47, wieczorem

O  AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO WYPADKU lekko lub 
mocno rozbite, również uszkodz. mechanicznie I 
do remontu blacharki, po pożarze i całkowicie 
rozbite • osobowe, terenowe, dostawcze, cięża
rowe i vany. Jeżeli posiadasz takie auto * dzwonili 
Zero formalności, dojeżdżamy wszędzie, odbie
ramy auto własnym transportem gratis!I! Najlep
sze ceny!!! Fachowa i. dyskretna obsługa, GO
TÓWKA NATYCHMIAST, ZAWSZE AKTUALNE!!!, 
tel. 0601/70-76-45, 0601/78-82-84 (non stop) 
81010971

BMW 318,320, 323,325,1980/92 r. stan b. dobry, na białych 
tablicach. Wrodaw, tel. 0503/30-90-88 
BMW 318, 320 E-30,1985/92 r. na białych tablicach, w cenie 
do 1.500 zł. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
BMW 320 KOMBI, 1990 r. na białych tablicach. Lubsko, woj. 
zielonogórskie, tel. 0601/49-10-87 
BMW 323 E-30,1985/92 r. na białych tablicach, w cenie do 1.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
BMW 325,1997/01 r„ 2500 ccm. TDS.., tel. 0607/23-98-71 
BMW 325, 524, 525 td, tds 1990/95 r., może być cały samo
chód bez prawa rej. Głogów, tel. 0603/10-97-64 
BMW 5, 1988 r. lub Hondę Civic po 1991 r. Złotoryja, tel. 
0600/28-93-96 -
BMW 520, 525 E-28, 1985/87 r. z uszkodzonym przodem lub 
bez silnika. Wrocław, tel. 0609/17-91-95 
BMW 525,1989/93 r. na białych tablicach lub bez prawa reje
stracji. Świdnica, tel. 0609/28-94-19 
BMW 525, 1996 r., 2500 ccm, nowy model, zadbany, maks. 
wyposażony, w rozliczeniu tańsze auta i dopłata, - 60.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 0605/44-22-32
BMW 730, 735, 1991/94 r. pełne Wyposażenie, w cenie do
30.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-22
BMW AUDI, FIAT, OPEL, 1987/00 r. może być bez dokumenta
cji lub zastaw, bez pośredników, stan dobry lub uszkodzony. 
Paczków, tel. 0603/36-63-27
BMW E-39, nowy model, skóra, lekko uszkodzony, do sprowa
dzenia. Niemcy, tel. 0049/17-57-95-82-60, Wałbrzych, tel. 
0606/82-10-22
CHEYROLET ASTRO cały lub po wypadku, do 1.500 DEM. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
CHEVROLET C AM ARO, 1986-90 r., 2800 ccm stan b. dobry, 
chętnie z inst. gazową, za około 15 000 zł. Poznań, tel. 
0609/47-82-43
CHRYSLER LE BARON zniszczony, rozbity, z dokumentacją. 
Wrocław, tel. 0608/22-30-63
CHRYSLER VOYAGER, 1990/95 r., 3000 ccm, benzyna na bia
łych tablicach. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
CITROEN BX, 1992/93 r., 1900 ccm, benzyna bordowy metalic, 
mały przebieg, na białych tablicach, maksymalnie wyposażo
ny, stan idealny • 1.200 DEM. Wałbrzych, teł. 0605/92-86-83 
CITROEN C15 na białych tablicach. Wrocław, teł. 0501/98-75-85 
CITROEN XANTIA, 1993/94 r., diesel zadbany, nie do remontu, 
z kompletną dokumentacją w b. dobrym stanie, do 19.500 zł. 
Lubin, tel. 076/749-03-62, 0608/45-56-91 
CITROEN XM, 1995 r . 2100 ccm, turbo D, białe tablice. Wro
cław, tel. 0606/16-75-61
CITROEN ZX, diesel w idealnym stanie, w cenie do 10.000 zł. 
Domaniów, woj. wrodawskie, tel. 0603/12-74-09 
CITROEN ZX, 1993/94 r., diesel zadbany, nie do remontu, z 
kompletną dokumentacją w b. dobrym stanie, do 19.500 zł. 
Lubin. tel. 076/749-03-62, 0608/45-56-91 
CITROEN ZX, 1994-96 r., 120 tys.-km, 1900 ccm 5-drzwiowy, 
sprawny. Wrocław, tel. 0501/13-98-19 
DAEWOO LANOS SEDAN SE. SX, 1998/99 r. sedan, od I wła
ściciela, bez wypadku, do 18.000 zł. Opole. tel. 077/474-76-62 
DAEWOO TICO bez wypadku, I właściciel. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0604/17-92-85
DAEWOO TICO SX, 1998/99 r., sprawny technicznie, z pełnym 
wyposażeniem, spoiler, przez komis, w cenie do 12.000 zł. 
Galowice, gm. Żórawina, tel. 071/316-5546,0601/26-54-37 
FIAT osobowy, lekko uszkodzony (sprawny), w cenie do 5.000 
zl. Wrodaw, tel. 071/361-30-79,0603/21-18-41 
FIAT 125P, POLONEZ w zamian za wyrejestrowanie, z Wrocła
wia lub okolic. Wrocław, tel. 0608/16-25-78 
FIAT 125p po wypadku, do remontu, gotówka natychmiast. 
Wrodaw, tel. 0605/8249-57 
FIAT 126p. Boguszów-Gorce. teł. 074/844-87-29.
FIAT 126p wyprod. po 86 r., może być do poprawek. Dzierżo
niów, tel. 074/831-3948,0608/5541-87 
FIAT 126p na części, w dobrym stanie. Głuszyca, tel. 
074/845-90-86
FIAT 126p, 650 ccm, benzyna do remontu lub na częśd, może 
być po wypadku. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-55, 
0503/6840-19
FIAT 126p w całośd lub na części. Legnica, tel. 0606/36-82-75 
FIAT 126p do poprawek, uszkodzony lub na częśd. Oleśnica, 
tei. 0600/35-36-53
FIAT 126p od 1987 r. - do 1000 zł, zarejestrowany, środa ślą
ska, teł. 0609/47-10-76
FIAT 126p rocznik i stan obojętny. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p do 1998 r.. stan obojętny, za rozsądną cenę. Świe
bodzice, teł. 074/854-36-50

ny, bez wypadku. Wrocław, tel. 071/361-30-79 po godz. 18, 
0603/21-1841
FIAT CINOUECENTO. 1997-98 r., 1100 ccm może być Spor- 
ting. Lubin. tel. 076/846-73-73
FIAT CROMA, turbo D może być do poprawek blachar- 
sko-lakierniczych. Wrodaw, tel. 0608/77-97-09 
FIAT PANDA na białych tablicach, najchętniej 900 ccm. Jawor, 
tel. 076/870-86-36
FIAT PANDA zarejestrowany, stan ogólny dobry, nie wymaga
jący remontu blacharki, z ok. Wrocławia, do 2.500 zl, pilne. 
Wrocław, tel. 0502/31-65-51
FIAT PANDA, 1989/91 r., 837 ccm, benzyna czerwony, stan b. 
dobry, na białych tablicach • do 500 DEM. Wrocław, tel. 
0608/33-68-01
FIAT PANDA, 1991/93 r., 750 ccm rozbity, uszkodzony, z doku
mentacją. Bogatynia, tel. 075/775-01-33 po godz. 20 
FIAT PANDA, 1993/94 r., 1000 ccm, na białych tablicach. Le
gnica, tel. 0605/31-07-30
FIAT PUNTO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
FIAT SEICENTO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234 5 4 9
FIAT SEICENTO. 2000/01 r.. 900 ccm bez wypadku, Ostrze
szów, tel. 062/730-83-17 ,
FIAT SEICENTO. 2001 r.. Wrocław, tel. 0602/60-26-37 
FIAT TIPO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234 5 49
FIAT UNO po 1993 r., uszkodzony lub cały. Wrodaw, tel. 
0601/71-69-78
FIAT UNO, 1989/90 r. 3-drzwiowy, bez prawa rejestracji. Jele
nia Góra, tel. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
FIAT UNO, 1991/93 r. w stanie dobrym, 5-drzwiowy, nie biały. 
Wrodaw, tel. 071/355-24-27, .0605/1441-11 
FIAT UNO, CINOUECENTO po wypadku, do remontu. Wrodaw, 
tel. 071/34146-89
FIAT UNO, PUNTO, TIPO, SIENA do 16.000 zl. Wrocław, tel. 
0600/29-3846
FORD CAPRI MK I, MK II, 1969/77 r. na części,'z dowolnym 
silnikiem, może być wyrejestrowany, do 500 zł. Wrocław, tel. 
0601/94-54-20
FORD ECONOVAN na białych tablicach. Brzeg, tel. 
0603/1046-24
FORD ESCORT CABRIO uszkodzony, rozbity. Jelenia Góra, tel. 
0604/31-79-02
FORD ESCORT, 1980/85-r., benzyna, diesel na białych tabli
cach. Jelenia Góra, tel. 0609/63-96-19 
FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrodaw, tel. 07.1/341-61-82,0604/06-55-32 
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub do re
montu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
FORD FIESTA, 1988/89 r., benzyna uszkodzony, po wypadku, 
zarejestrowany. Złotoryja, teł. 0606/46-9449 
FORD FIESTA 1991/95 r., 1400 ccm 5-drzwiowy, w b. dobrym 
stanie, bez prawa rejestracji. Wrocław, teł. 0604/24-78-79 

FORD FIESTA, TRANSIT SKŁADAK, 1982/92 r. uszkodzony, 
po wypadku, do remontu, bez silnika lub z uszkodzonym silni
kiem, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0607/43r12-55
FORD MONDEO, 1800 ccm od 1996 r., bogato wyposażony, 
nie składak. Świdnica, tel. 0605/92-71-14 
FORD MONDEO, 1800 ccm, 2000, benzyna klimatyzacja lub 
szyberdach, może być lekko uszkodzony, do 20.000 zl. Zawo
nia, tel. 0603/50-83-21
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32

FORD ORION, 1990/91 r. nie zarejestrowany w kraju. Wrodaw, 
teł. 0501/23-01-19 }
FORD ORION, 1992/93 r.. 1800 ccm, diesel nie biały, beż wy
padku, sprowadzony z Niemiec, odony, nie eksploatowany w 
kraju, • 12.000 zł. Legnica, tel. 076/721-95-01 
FORD SCORPIO, 1990/92 r. w b. dobrym stanie. Opole, tel. 
077/453-83-86
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 KOMBI, 1984/87 r., 2300 ccm, diesel, na bia
łych tablicach, tanio. Nysa, tel. 077/433-3942 
FORD SIERRA, 1990/92 r . Opole, tel. 077/453-83-86 
FORD TAUNUS, 1983/84 r., 1.300-1.600 ccm, bez prawa reje
stracji, stan b. dobry. Ząbkowice śląskie, tel. 0606/82-62-31 ‘ 
FORD TRANSIT, 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszkodzony, 
po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tablicach*. Wrodaw, 
tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, uszko
dzony lub po wypadku, rej. na 3.51 (całk. masa). Wrocław, tel.
349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lub blaszak, na białych tabli
cach lub rej. w Polsce, po wypadku. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1986/99 r. uszkodzony, rozbity, zarejestrowa
ny - do 4.50Ó zf lub na białych tablicach - do 2.000 DEM. Kęp
no, tel. 0607/43-1143 ś
FORD TRANSIT, 1987/92 r., 2000 ccm, benzyna na białych ta
blicach, częściowo oszklony, stan dobry lub do małego remon
tu., tel. 0604/99-66-30
FORD TRANSIT, 1990/96 r., 2500 ccm, diesel zarejestrowany, 
techn. sprawny, w dobrym stanie. Legnica, tel. 076/722-9043, 
0606/14-33-94
FORD TRANSIT, 1990/96 r., diesel chętnie do drobnych popra

wek blacharsko-lakierniczych, mechanicznych, po wypadku lub 
zlecę sprowadzenie. Wrocław, teł. 0603/8523-25 
FORD. TRANSIT, 1991/95 r., 2500 ccm, diesel na zachodnich 
tablicach, bez dokumentacji lub na układ, w b. dobrym stanie, 
najchętniej biały. Jelenia Góra, tel. 0603/48-66-26 
FORD TRANSIT, 1991/96 r., benzyna, diesel oszklony, z sie
dzeniami, na białych tablicach. Brzeg, tel. 0603/1046-24 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel bez prawa rejestra
cji. Koźmin, tel. 062/721 -60-93
FORD TRANSIT. 1997/98 r., 2500 ccm. TDi podwyższony 1 raz. 
przedłużony 1 raz, blaszak, na białych tablicach. ., tel. 
0600/65-99-89
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, rej. w 
kraju. Wrodaw, tel. 071/349-27-14 
HONDA ACCORD zadbany, inst. gazowa. Świerzawa, woj. jele
niogórskie, tel. 0600/28-93-96
HONDA ACCORD, 1983/87 r., benzyna stan dobry, na białych 
tablicach. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 
HONDA ACCORD SEDAN, 1987/89 r.. 2000 ccm, 12V w kolo
rze grafitowy metalic, na białych tablicach, może być uszko
dzony. Legnica, tel. 076/721-87-85 
HONDA ACCORD KOMBI, 1993-95 r.. Wrocław, tel. 
0603/99-97-98
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
LUBLIN może być do remontu. Wrocław, tel. 341-64-61, 
0608/254)2-11
LUBLIN II, 1995/98 r. może być uszkodzony lub do remontu.
Wrocław, tel. 071/341-61-82.0604/06-55-32
LUBLIN III, 1999/00 r, 2400 ccm, turbo D blaszak • kontener,
możliwe przejęde kredytu, leasingu. Wrodaw, tel. 0601/79-68-39
MAZDA 323, 1986 r. 3-drzwiowy, do remontu. Sława, tel.
0600/83-5049
MAZDA 626 SEDAN, 1988/92 r.. 2000 ccm. diesel bez prawa 
rejestracji, może być uszkodzony. Nowy Dwór, gm. Trzebnica, 
tel. 0601/8743-67
MAZDA XEDOS 6,1993-95 r.. Wrodaw. tel. 0603/99-97-98 
MERCEDES lub inny dostawczy, stan karoserii b. dobry, silnik 
może być do remontu, 10-letni.., tel. 0600/83-26-76 wieczorem 
MERCEDES 123, 1980/85 r. poj. od 2400 ccm do 3000 ccm. 
dowolny kdor, może być na zachodnich tablicach i z uszkodzo
nym silnikiem, bez śladów korozji, w cenie do 1.500 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/775-17-12
MERCEDES BUS, 1990/96 r., diesel chętnie do drobnych po
prawek blacharsko-lakierniczych, mechanicznych, po wypadku 
lub zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
MERCEDES 123,126 po wypadku, do remontu lub na zachod
nich tablicach. Bolesławiec, tel. 0604/69-5847 
MERCEDES.124,1991/94 r., diesel, turbo D sedan lub kombi, 
może być taxi, na białych tablicach. Brzeg, tel. 0603/1046-24 
MERCEDES 140 S, 1993 r., 3500 ccm. stan b. dobry, • 60.000 
z ł, w rozliczeniu tańszy. Zgorzelec, tel. 0605/44-22-32 
MERCEDES 207 po wypadku, do remontu lub na zachodnich 
tablicach. Bolesławiec, tel. 0604/69-5847 
MERCEDES 207,307,208,308,210,410 BUS. 1988/93 r. die
sel przedłużony, podwyższony, na białych tablicach, w dobrym 
stanie technicznym. Sława, tel. 0607/32-06-22 
MERCEDES 207,309,410 D może być do remontu. Góra, tel. 
0601/84-83-52
MERCEDES 208,210,308,310,410,1989/94 r. zarejestrowa
ny, techn. sprawny, w dobrym stanie, 2.3 D lub 3.0 D. Legnica, 
tel. 076/722-9043,0606/14-33-94 
MERCEDES 208,308,1993 r. blaszak, może być uszkodzony. 
Wrocław, tel. 0602/26-76-79
MERCEDES 300 123 D, 1983/85 r. w dobrym stanie, oryg., 
manualna skrzynia b., nie składak. Nysa, tel. 077/435-94-32 
MERCEDES 307 po wypadku, do remontu lub na zachodnich 
tablicach. Bolesławiec, teł. 0604/69-5847 
MERCEDES 308 lub 310,410,94/95 r„ przeb. do 200 tys. km, 
biały, trzy .płaty*, blaszak, stan b. dobry. Legnica, tel. 
076/858-20-25.0601/55-72-68
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z lat 87 - 96, również po wypadku, uszkodzonego

, Wrocław, tel. 0-601 71 03 50 ,

MERCEDES 408,508,608 D od 1978 r., najchętniej kontener,
5-biegowy, .na chodzie”, zarejestrowany. Wrocław, tel. 
071/786-78-51,0607/18-20-59
MERCEDES 508 skrzyniowy lub inny.'Siemkowice, tel. 
043/841-7448.0603/58-95-08
MERCEDES SPRINTER, 1995/98 r. blaszak. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
MITSUBISHI CANTER od 1992 r.. na białych tablicach. Wro- 

- cławjel. 071/788-60-95.0601/7046-16 
MITSUBISHI L300,1995/96 r„ diesel osobowyt na białych ta- 

• blicach. Brzeg, tel. 0^03710^46-24 
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1984/87 r„ benzyna na białych 
tablicach. Brzeg, tel. 0603/1046-24 
MITSUBISHI PAJERO, 1985/87 r. na białych tablicach. Wro
daw, tel. 0503/99-07-05
MITSUBISHI SAPPORO na części lub niedrogo. Nowa Sól, tel. 
06Ś/387-53-16
NISSAN 300. ZX. Wrocław, teł. 0605/58-01-80 
NISSAN NAVARA PICK-UP, 1999 r , 2500 ccm, turbo D stan 
dobry, bogate wyposażenie, w cenie do 70.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-93-30 po godz. 18,0605/54-11-78 
NISSAN PATROL GR, 1997 r. w demnym kolorze, orurowany, 
zarejestrowany na 7 osób.., tel. 0601/76-24-77 
NISSAN PRIMERA, 1990/94 r., 2000 ccm. diesel mocno uszko
dzony lub spalony, z kpi. dokumentacją. Wrocław, tel. 
0608/27-21-22
NISSAN PRIMERA, 1993/94 r., diesel zadbany, nie do remon
tu, z kompletną dokumentacją, w b. dobrym stanie, do 19.500 
zl. Lubin, tel. 076/749-03-62, 0608/45-56-91 
NISSAN PRIMERA. 1996 r„ diesel 5-drzwiowy • do 22.000 zł. 
Lubin. teł. 0602/29-2841
NISSAN SUNNY, benzyna, diesel po wypadkti, do remontu lub 
na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 0604/69-5847 
NISSAN SUNNY KOMBI, 1986 r., 1700 ccm, diesel, może być 
uszkodzony silnik, karoseria w dobrym stanie, bez prawa re
jestracji. Kępno, tel. 062/782-29-75 
NISSAN SUNNY, 1993/94 r., diesel zadbany, nie do remontu, z 
kompletną dokumentacją w b. dobrym stanie, do 19.500 zl. 
Lubin, tel. 076/749-03-62, 0608/45-56-91 
OPEL osobowy, lekko uszkodzony (sprawny), w cenie do 5.000 
zl. Wrodaw, tel. 071/361-30-79,0603/21-1841 
OPEL ASCONA, 1980/88 r., 1600 ccm, diesel na białych tabli
cach. Jelenia Góra, tel. 0609/63-96-19 
OPEL ASTRA po wypadku. Oleśnica, (el. 071/314-33-73, 
0603/234549
OPEL ASTRA II KOMBI homologacja na ciężarowy, 5-osobo
wy. Wrocław, tel. 0605/07-87-67 
OPEL ASTRA bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel. 
Złoty Stok, teł. 0604/17-92-85
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, teł. 
077/41049-10.0602/43-0941
OPEL ASTRA KOMBI. 1995/96 r.. 1700 ccm. TDI, przebieg do 
120 tys. km, silnik Isuzu, wspomaganie, pod. powietrzna, cen
tralny zamek ♦ pilot, z kratą i roletą, stan b. dobry, bez wypad
ku. Wrodaw. tel. 0606/18-84-74 
OPEL ASTRA SEDAN. 1996/97 r.. 50 tys. km. 1400 ccm I wła
ściciel, z salonu w Polsce, do 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/1749-72
OPEL ASTRA, CORSA, VECTRA, 1990/96 r. stan b. dobry, z 
małym przebiegiem, zlecę sprowadzenie, może być do niewiel
kich poprawek blacharsko-lakierniczych. Oława. teł. 
0605/11-62-99
OPEL ASTRA, VECTRA diesel w idealnym stanie, w cenie do
10.000 zł. Domaniów; teł. 0603/12-74-09
OPEL CALIBRA po 1991 r„ może być uszkodzony lub po drob
nej kradzieży, na białych tablicach'. Twardogóra, tel. 
0605/60-33-12
OPEL CORSA po wypadku. Oleśnica, tel. 0605/12-2141 
OPEL CORSA po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
OPEL CORSA zadbany, bez wypadku lub lekko uszkodzony, 
sprawny, pilne, płacę gotówką. Wrocław, tel. 071/324-11-69, 
0604/33-33-32
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, zareje
strowany w kraju, pełna dokumentacja. Wrocław, tel. 
0608/52-03-08,0502/54-08-12
OPEL CORSA. 1994/95 r., 1200 ccm od I właściciela, zdecydo
wanie, do 14.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-81-91 
OPEL CORSA, 1995/96 r., diesel do 16.000 zł. Gromadka, tel. 
076/817-2743,0601/48-22-71
OPEL KADETT, OMEGA, VECTRA po wypadku. Oleśnica, tel. 
0605/12-2141
OPEL KADETT GSI bez wypadku, na białych tablicach. Wro
cław. tel. 328-11-81,0602/48-56-95 
OPEL KADETT. 1985/91 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
OPEL KADETT KOMBI, 1985/92 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, te|. 071/341-61 -82, 0604/06-55-32 .
OPEL KADETT, 1989/91 r. kolor ciemny, pełne wyposażenie, 
na białych tablicach, ew. zlecę sprowadzenie. Wrodaw, tel. 
0600/88-1543
OPEL KADETT, 1998/99 r., 1600 ccm, stan b. dobry, na za
chodnich tablicach. Chojnów, tel. 0604/75-81-96 
OPEL MANTA stan b. dobry, na białych tablicach. Kalisz, tel. 
062/761-26-66
OPEL OMEGA. 3000 ccm, MV6 pełne wyposażenie, może być 
uszkodzony, w cenie do 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-22 
OPEL OMEGA, 1987/92 r. może być do małego remontu. Wro
cław. tel. 0606/93-82-96
OPEL OMEGA, 1988/92 r'.. diesel, benzyna stan b. dobry, na 
białych tablicach. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 
OPEL OMEGA SEDAN, 1991/93 r.. 2000 ccm wersja Diamond 
lub CD, na białych tablicach. Wrocław, tel. 071/341 >-65-44. 
0502/96-51-22
OPEL OMEGA B. 1995/00 r. nie biały, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, poj. silnika do 2.51, w cenie do 27.000 zł. Wrocław, tel. 
071/317-97-71.0603/37-81-16
OPEL OMEGA B SEDAN, 1995/98 r., 2500 ccm, benzyna stan 
b. dobry, na białych tablicach. Oborniki Śląskie, tel. 
0503/89-92-39
OPEL YECTRA po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
OPEL VECTRA, ASTRA na białych tablicach, uszkodzony lub
n  ̂części. Wrocław, tel. 0503/79-99-02
PEUGEOT osobowy, lekko uszkodzony (sprawny), w cenie do
5.000 zł Wrocław, tel. 071/361-30-79.0603/21-1841 
PEUGEOT 205,1200 ccm 5-drzwiowy, bez wypadku, oryg. la
kier, garażowany, bez korozji • do 9.000 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-34-72
PEUGEOT 205,1984/92 r. może być do małego remontu. Wro
cław, tel. 0606/93-82-96
PEUGEOT 205, 1984/92 r.-stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73

PEUGEOT 205, 1984/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrpclay& tęL 071/341-61-82. 0604/06*56*32' «  
PEUGEOT 306, 1400 ccmr benzyna zadbany, inst. gazowa. 
Świerzawa, woj: jeleniogórskie; tel. 0600/28-93-96 
POLONEZ, diesel w idealnym stanie, w cenie do 10.000 zl. 
Domaniów, woj. wrodawskie, teł. 0603/12-74-09 

POLONEZ może być uszkodzony lub do remontu. Wrodaw, tel. 
071/3444 242.0608/75-16-34
POLONEZ po wypadku lub do remontu, rozsądna cena, gotów
ka. Wrodaw, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ CARO stan obojętny. Wrocław, tel. 0502/84-72-88 
POLONEZ CARO, 1990/98 r. W stanie dobrym lub do remontu, 
z inst. gazową lub bez. Wrocław, tei. 071/355-24-27, 
0605/1441-11 •
POLONEZ CARO, 1991/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1991/98 r. może być do małego, remontu. 
Wrodaw, tel. 0606/93-82-96
POLONEZ CARO, 1991/99 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
POLONEZ CARO, 1993/96 r. 1500-1600 ccm, z inst. gazową 
od I Właściciela., do 5500 zl. Leszno, tel. 065/526-62-68 
POLONEZ CARO, 4994/96 r. może być uszkodzony. Świdnica, 
tel. 074/853-58-14
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. Wrodaw, 
tel. 0601/80-99-18
POLONEZ TRUCK może być do remontu. Wrocław, te|. 
341-64-61,0608/25-02-11
POLONEZ TRUCK. Zielona Góra. tel. 0603/65-16-75 
POLONEZ TRUCK, 1993/97 r. stan obojętny. Wrodaw, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK, 1993/98 r. może być do małego remontu. 
Wrodaw, tel. 0606/93-82-96
POLONEZ TRUCK, 1993/99 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrodaw, tel. 071/341-61-82.0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK, 1994/00 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ TRUCK. 1994/99 r.. 1.6 E lub 1.9 D 2- lub 5-osobo- 
wy, bez wypadku, w dobrym stanie. Legnica, tel. 076/722-9043, 
0606/14-33-94
POLONEZ TRUCK, 2000/01 r. krótki, chętnie z inst. gazową 
bez nadbudowy lub zamienię na 95 r., z dopłatą. Wrodaw, tel. 
346-26-02
PORSCHE 911 lub inny model z lal 70., może być uszkodzony. 
Wrocław, tel. 0600/21-61-17
RENAULT osobowy, lekko uszkodzony (sprawny), w cenie do
5.000 zł. Wrodaw. tel. 071/361-30-79.0603/21-1841 
RENAULT 11 po wypadku, do remontu lub na zachodnich tabli
cach. Bolesławiec, tel. 0604/69-5847
RENAULT 18 na białych tablicach, diesel, w bardzo dobrym 

^stanie. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 19,1990/92 r., 1800 ccm. 16V na zachodnich tabli
cach lub bez prawa rejestracji. Leśna, woj. jeleniogórskie, tel. 
0606/26-58-82
RENAULT 19, 1992/93 r., 1900 ccm, diesel nie biały, bez wy
padku, sprowadzony z Niemiec, nie eksploatowany w kraju, •
12.000 zł. Legnica, teł. 076/721-95-01
RENAULT 19 CHAMADE, 1994/95 r„ 1700 ccm. 1800 ccm. 
Góra, tel. 0603/0849-61
RENAULT 21 po wypadku, do remontu lub na zachodnich tabli
cach. Bolesławiec, tel. 0604/69-5847 
RENAULT 21, 1992 r. na białych tablicach. Kalisz, tel. 
0601/29-06-62
RENAULT 25. 1986/90 r. o poj. 2200 ccm lub 2900 ccm V6. 
nalepiej z pełnym wyposażeniem, kpi., sprawny, na białych ta
blicach, w b. dobrym stanie - do 10.000 zl. Wałbrzych, teł. 
0603/87-73-04
RENAULT 9 po wypadku, do remontu lub na zachodnich tabli
cach. Bolesławiec, teł. 0604/69-5847 
RENAULT9,1982/86 r., 1400ccm, 1700 stan dobry, bez prawa 
rejestracji. Wałbrzych, tel. 0607/42-81-22 
RENAULT CLIO, KANGOO, LAGUNA, SCENIC. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/234 549
RENAULT LAGUNA, 1800 ccm, 2000. benzyna klimatyzacja 
lub szyberdach, może być lekko uszkodzony, do 20.000 zł. Za
wonia, tel. 0603/50-83-21
RENAULT MEGANE uszkodzony. Wilkszyn, tel. 071/396-36-21' 

O  RENAULT TRAFIĆ na białych tablicach, od 1995 
r.t 2500 ccm diesel, przedłużony, podwyższony, 
kolor biały, zdecydowanie kupię. tel. 
0606/3647-00,0606/63-18-91 84016101

ROVER 214,216,1986 r. 4-drzwiowy, na białych tablicach, cena 
do 500 DEM. Wrodaw, tel. 0607/77-10-02 
SAMOCHÓD DOSTAWCZY MAXI. diesel, turbo D po 88 r lub z 
podwójną przyczepą i skrzynią lad., min. dl. 3 m, stan dobry, do
7.000 zł albo droższy na raty. Góra, tel. 0608/42-9449 
SAMOCHÓD DOSTAWCZY ze skrzynią ładunkową o dł. 7 m, 
szer. 2,5 m, z alum. burtami. Legnica, tel. 076/85242-73,

. 0603/95-44-64
SAMOCHÓD DOSTAWCZY BUS izoterma z agregatem lub wy
najmę - 0.80 zł/km. Wrocław,-tel. 071/334-65-33 do godz. 12 
SAMOCHÓD OSOBOWY najchętniej Ford, Mercedes, Audi, po 
1988 r.,diesel lub benzyna + gaz, w rozliczeniu dam nowe czę
ści zamienne ze zlikwidowanego sklepu motoryzacyjnego war
te ok. 6.000 zl * dopłata do 1.7.000 zł. Lubachów, tel. 
074/850-99-38.0502/52-04-87
SAMOCHÓD OSOBOWY, 1990/00 r. okazyjnie, każdy. Wrodaw, 
tel. 0608/0240-26
SEAT IBIZA, TOLEDO, diesel w idealnym stanie, w cenie do
10.000 zł. Domaniów, woj. wrocławskie, tel. 0603/12-74-09 
SEATTOLED0 1600,1800 benzyna, po spaleniu, rozbidu, kpi. 
dokumentacja. Ostrów Wlkp., tel. 0600/11-75-60
SKODA FAVORIT po wypadku, do remontu, po spaleniu, może 
być b. mocno uszkodzona. Kłodzko, tel. 074/868-53-87 
SKODA FAYORIT zadbany, bez wypadku lub lekko uszkodzo
ny, sprawny, pilne, płacę gotówką. Wrodaw, teł. 071/324-11-69, 
0604/33-33-32
SKODA FAVORIT lekko uszkodzony (sprawny), w cenie do
5.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-30-79,0603/21-1841 
SKODA FAVORIT, 1990/92 r., 1300 ccm w b. dobrym stanie. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 0604/9343-11
SKODA FAVORIT. 1991/93 r. lub Opel Kadett, 91 r., Ford Escort 
90/91 r„ VW Golf. 89/90 r. Paczków, tel. 077/431-77-52, 
0602/67-58-35
SKODA FAVORIT, 1991/93 r. po wypadku lub do remontu, peł
na dokumentacja, może być na białych tablicach. Wrodaw, tel. 
071/362-16-15,0601/70-22-65
SKODA FAVORIT, FELICIA do remontu lub po wypadku. Wro
daw, tel. 0501/48-57-50
SKODA FELICIA po wypadku, do remontu, po spaleniu, może 
być b. mocno uszkodzona. Kłodzko, tel. 074/868-53-87 >  
STAR 200 krótki, 3-stronna wywrotka, może być do poprawek. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-3948,0608/5541-87 
SUZUKI LJ 80,1978-83 r>, 800 ccm 4x4, .na chodzie’, chętnie 
na białych tablicach, może być lekko uszkodzony. Wrocław, tel. 
0604/9740-16
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 2000 r., 1600 ccm, benzyna na bia
łych tablicach. Wrocław, tel. 0607/53-75-00 
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1993-95 r., turbo D. Wrodaw, tel. 
0603/99-97-98
TOYOTA CARINA E lub II benzyna lub diesel, uszkodzony, bez 
prawa rejestracji. Wrodaw, tel. 0602/12-51-35 
TOYOTA CELICA, 1988/92 r. poj. silnika od 1.600 do 2.200 ccm, 
wtrysk, stan b. dobry, na białych tablicach. Oława, tel. 
0503/89-92-39
TOYOTA COROLLA, 1988/93 r. może być do małego remontu. 
Wrodaw, tel. 0606/93-82*96

<[JŃIWER-Aufjt>
KUPI ZDECYDOWANIE KAŻDEGO

ROK I STAN TECHNICZNY OBOJĘTNY 

G O T Ó W K A  W  20. M IN *

* Najwięcej płacimy
* Posiadamy własny transport
* Skupujemy FIATY z całej Polski
* Wystawiamy zaświadczenia do wyrejestrowania

ZADZWOŃ
Wrocław 

Tel/Fax 071342-62-64 
Lub 0501 403-135 
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TOYOTA COROLLA. 1992. r, 1300cttnbezWypadk*3-drżwifc. 
vtp z Jfpl. JJoiaimantacją, pełne wyposażenie, stan'techn. b'f 
dobry, w cenie do 12.000 zł. Jelenia Góra, teł. 075/764-93-32. 
TOYOTA COROLLA, STARLET, TERCELIub Mazda, Hoi)da, 
po wypadku lub na białych tablicach, do 1990r-.-śwldnica, tel. 
0605/83-96-80
TRABANT 601 ze sprawnym silnikiem i skrzynią biegów, z 
możliwością rejestracji, rok i stan obojętny, chętnie w okolic 
Pielgrzymki, Twardoćic, Nowego Kościoła. Lubin, tel. 
0604/31-33-48
UAZ lub w rozliczeniu silnik, do VW Golfa II.J800 ccm, 130 
KM. Wrocław, tel. 0602/89-72-84 
VOLVO do remontu, do 1969 r. Wrocław, tel. 0501/71-06-48 
VOLV0340, 343, 345 stan dobry, na białych tablicach. Wro
cław. tel. 0501/03-63-17
VW na białych tablicach, uszkodzony lub na części. Wrocław, 
tel. 0503/79-99-02
VW BUS T4 multivan, 1.9 TOI, do 1995 r., na białych tablicach, 
do oclenia, może być lekko uszkodzony, w rozsądnej cenie. 
Wrocław, tel. 071/316-25-01
VW GOLF II GTI, 1800 ccm do 1988 r., na niemieckich tabli
cach. Sulechów, tel. 0607/79-20-79 „ ^
VW GOLF III, 15 tys. km, 1400 ccm, benzyńa może być uszko
dzony. Św. Katarzyna, tel. 071/311-64-70 

VW GOLF II, III może być po wypadku. Wrocław, tel. 341-64-61, 
0608/25*02-11
VW GOLF I, 1980/84 r., diesel stan b. dobry, na białych tabli
cach. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 .
VW GOLF, 1980/86 r., benzyna, diesel do remontu blacharki 
lub silnika, Fiata 126p, 85/95 r, do remontu blacharki lub pod
zespołów, może być bez przeglądów. Sobótka, tel. 
071/316-33-64 po godz. 18,0604/96-02-73 
VW GOLF llr IH, 1984/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW GOLF II, III, 1984/95 r. może być do małego remontu. Wro
cław. teł. 0606/93-82-96
VW GOLF II, III, 1984/96 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW GOLF II, 1988/90 r., 1600'ccm, diesel 3-drzwiowy, ciemny 
kolor, na białych tablicach lub bez dokumentacji. Chojnów, tel. 
0502/20-66-10
VW GOLF II, III, 1989/95 r. może być do małej naprawy. Lesz
no. tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56 
VW GOLF III, 1992/95 r., benzyna, diesel na białych tablicach. 
Oława, tel. 0603/10-46-24
VW GOLF III, 1994 r. na białych tablicach lub bez prawa reje
stracji. Świdnica, tel. 074/858-07-73 

VW GOLF, PASSAT, diesel w dobrym stanie techn., w cenie do
2.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-26-26,0502/30-01-08 
VW GOLF, PASSAT, POLO SKŁADAK, 1982/92,r. uszkodzony, 
po wypadku, do remontu, bez silnika lub z uszkodzonym silni
kiem, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0607/43-12-55
VW JETTA II bardzo mocno rozbity. Wrocław, teł. 0503/99-07-05 
VW JETTA, GOLF, diesel w idealnym stanie, w cenie do 10.000 
zł. Domaniów, tef. 0603/12-74-09 
VW LT po wypadku, do remontu lub na zachodnich tablicach. 
Bolesławiec, tel. 0604/69-58-47 
VW LT 35 do remontu. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW PASSAT po 1988 r. Opole, tel. 077/453-83-86 
VW PASSAT SEDAN. Świerzawa, tel. 0600/28-93-96 
VW PASSAT, 1984/92 r. uszkodzony, bez silnika, z uszkodzo
nym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57
VW PASSAT HB, 1985/87 r., turbo D lub diesel, stan b. dobry - 
do 1.000 DEM. Będzin, tel. 032/761-11-65 wieczorem, 
0504/93-97-57
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel z uśzkodzonym 
silnikiem, zarejestrowany. Zawidów, tel. 075/778-84-66 
VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, na białych 
tablicach. Kalisz, teł. 0602/48-65-92 
VW PASSAT, 1991/92 r., 1600 ccm, diesel na zachodnich tabli
cach, w cenie do 3000 DEM. Legnica, tel. 0604/88-93-27 
VW PASSAT, 1991/93 r., benzyna, diesel sedan lub kombi, na 
białych tablicach. Oława, tel. 0603/10-46-24 
VW PASSAT KOMBI, 1998/00 r. zarejestrowany, albo po kra
dzieży lub sama zarejestrowana karoseria. Legnica, tel. 
0603/47-22-58
VW POLO FOX, 1987 r., 1300 ccm stan obojętny, zarejestro
wany. Wrocław, tel. 071/321-54-36 
VW POLO FOX, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, stan b. dobry, na 
białych tablicach. Chojnów, teł. 0602/23-29-81 
VW POLO, 1989/94 r. może być do małego remontu. Wrocław, 
teł. 0606/93-82-96
VW POLO, 1989/94 r. stan obojętny. Wrocław, tei. 0603/43-97-73 
VW POLO, 1989/96 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82.0604/06-55-32 
VW POLO KOMBI. 1991/94 r„ 1043 ccm na białych tablicach. 
Mirków, tel. 0605/12-21-41
VW POLO CLASSIC. 1996/98 r., benzyna stan b. dobry, na bia
łych tablicach. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 
VW SHARAN, 1997/99 r., 1900 ccm, TDi dobrze wyposażony, 
może być mocno uszkodzony. Jelenia Góra, teł. 0604/47-41-88 
VW TRANSPORTER T4 najchętniej osobowy • do 20.000 zł. 
Skierniewice, tel. 046/833-76-36, 0503/89-57-01.
VW TRANSPORTER oszklony, na białych tablicach Wrocław, 
tel. 0503/99-07.-05
VW TRANSPORTER, 1984/87 r. uszkodzony, z dokumentacją, 
skrzyniowy z pojedynczą kabiną, diesel. Wrocław, teL 
0503/99-07-05
VW TRANSPORTER T4.1990/92 r.. 2400 ccm. niski, krótki, tyl
na klapa otwierana do góry, 4x4, webasto, oszklony lub prze
szklony do połowy, w cenie do 30.000 zl. 22.000 zł płatne go
tówką, pozostałość w ratach. Oława, tel. 071/313-81-88 
VW TRANSPORTER T 4 ,1990/94 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być uszkodzony lub 
do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1990/96 r„ diesel chętnie do drob
nych poprawek blacharsko-lakierniczych, mechanicznych, po 
wypadku lub zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
VW TRANSPORTER T4,1991/94 r„ 2400 ccm, diesel po wy
padku lub Spaleniu. Nowa Sól, tel. 068/387-55-21, 
0602/22-35-84
VW TRANSPORTER T4.1991/97 r„ diesel, turbo D oszklony, z 
siedzeniami, na białych tablicach. Oława, tel. 0603/10-46-24 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1995/99 r., 2500 ccm, TDI 
syncro, 9-osobowy • do 15.000 DEM. Wrocław, tel. 
0601/72-37-47
VWVENTO. Świerzawa; lei. 0600/28-93-96

KUPIĘ  
CZĘŚCI

ALFA ROMEO GIULIETTA: obudowa sprzęgi, tarcza hamulco
wa tylna, linka hamulca ręcznego, drążek zmiany biegów (dol
ny). Trzeboszowice, gm. Paczków, tel. 0600/16-07-86

ARO, 3200 cćm, diesel : silnik kpi. Stróńie Śląskie, tel. 
074/814-17-66
AUD1100,1980 r., 2000 ccm, diesel: silnik, w dobrym stanie' 
tanio. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95 
AUD1100 C4,1991/94 r. 2800 ccm : części przodu ♦ klimaty
zacja lub całe auto. Głogów, tel. 0603/10-97-64 
AUDI 80 B4 : części przodu, elementy zawieszenia. Jelenia 
Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
AUDI 80 B4: nadwozie, może być lekko uszkodzone. Wrocław, 
teł. 0502/82-30-45
AUDI 80 B4: listwy dolne, na drzwi i błotniki, rura do klimatyza
cji. Wschowa, tel. 065/540-10-71 
AUDI 80 B3,1991 r .: zderzak przedni z halogenami, zderzak 
tylny, kierunkowskazy przednie (białe). Byczyna, tel. 
077/413-44-57
AUDI HO, 1992/95 r .: nadwozie kpi., kompletna dokumentacja.
Jelenia Góra, tel. 0603/20-61-12
AUDI 80 B4,1994 r . : maska, poduszki, lampy, drzwi, błotniki,
nadkola, chłodnica. Wrocław, tel. 0602/26-7^-79
AUDI 80 B4,1994 r.: różne części. Wrocław, tel. 0602/26-76-79
AUDI A 6.1996 r; :Tampy ksenonowe, skóra, części przodu.
Oleśnica, tel. 0605/68-81-77

O  AUTO CZĘŚCI KUPIĘ (LUB KOMIS): silniki na czę- 
ści, skrzynie biegów, zawieszenia tylne i przed
nie oraz różne części do Mercedesa Sprinytera, 
Fiata Ducato, Peugota J5, Boxera, Partnera, Ber- 

. lingo, Renault Kangoo. Zielona Góra, tel. 
0608/71-01-32 87022811

BMW 318 tds, 1995 r., 1700 ccm: dużo części lub cały samo
chód na części. Legnica, teł. 0604/58-85-52 
BMW 5 E39,1997 r . : zawieszenia, lampy, tapicerka, wał, kli
matyzacja, poduszki, maska i inne., tel. 0502/67-17-61 
BMW 520 i, 1990 r.: części przodu. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW E-36 COUPE, 1994 r .: przednia prawa ćwiartka, maska, 
błotniki, lampy, zderzaki (M-3). lusterka i inne. Wrocław, tel. 
0501/53-37-78,0503/90-55-84
BMW M5 E-34 : lusterka zewn. lewe i prawe, oraz oryg. hak,
zdejmowany. Namysłów, tel. 0608/88-48-73
CITROEN AX, 1990/97 r., 1500 ccm, diesel: pokrywa zaworów
(plastikowa) oraz inne części osprzętu silnika, wygłuszenie pod
maskę, pilne. Ryczeń, tel. 065/543-31-71, 0601/91-97-74
CITROEN CX, 1986 r., 2200 ccm : skrzynia biegów. Legnica,
tel. 076/862-07-52, 0601/44-92-19
CITROEN SAXO, 1999 r. : drzwi tylne lewe. Złotoryja, tel.
0604/07-22-70
CITROEN XM : klimatyzacja kpi., na części. Wąsosz, tel. 
0605/58-37-73
DAEWOO ESPERO : osłona silnika (dolna lewa), plastikowa. 
Wrocław, teł. 0502/31-65-51
DAEWOO LANOS: części przodu, 2 poduszki powietrzne, szy
ba przednia, klapa tylna, zderzak, belka zawieszenia tylnego. 
Świebodzice, tel. 074/850-88-76 

DAEWOO LANÓS : elementy przodu i inne. Wrocław, teł. 
0601/71-69-78
DAEWOO MATIZ, LANOS : różne części. Wrocław, tel. 
0600/29-38-46
DAEWOO MUSSO, 1999 r..i różne części. Wrocław, tel. 
341-64-61,0608/25-02-11
DAEWOO NUBIRA I : przednia szyba. Kalisz, tel. 062/762-19-55. 
0601/17-09-56
DAIHATSU ROCKY, 1986 r., 2800 ccm, diesel: tylny most. Ro
gów Opolski, gm. Krapkowice, tel: 077/467-21-12 
FIAT 125p : okrągłe zegary • do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 126p : fotele kpi. do eleganta lub lotnicze. Bolesławiec, 
tel. 075/784-11-81
FIAT 126p : fotele kpi. do eleganta lub lotnicze. Bolesławiec, 
teL 075/784-11 -81,0502/54-56-65 
FIAT 126p EL: kpi. silnik (bez alternatora), aparat zapłonowy. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-15-03 
FIAT 126p : skrzynia biegów, alternator, koła, licznik, rozrusz
nik, głowica, zderzaki i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-81-55,0503/68-40-19
FIAT 126p : silnik, skrzynię biegów, koła, alternator, fotele wy
sokie lub cały samochód po wypadku. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
FIAT 126p : alternator - do 80 zł. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p: skrzynia biegów, szeroka deska rozdzielcza, alter
nator, rozrusznik na kluczyk. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p EL SX, 1995 r .; drzwi lewe (kpi.), zderzak przedni, 
maska, kierunkowskaz lewy, lampa lewa, nadkole lewe, kierun
kowskaz prawy, błotnik lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p, 1998 r . : maska, klapa, szyby, półka przednia, pe
dały i inne. Wrocław, tel. 0607/28-20-82 
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm, 16V,: maska, atrapa, lewy, 
przedni błotnik, przedni zderzak, listwy. Wrocław, tel. 362-83-63 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r.: błotniki tylne, błotniki przednie, 
dwie maski przednie, zderzak tylny i przedni, lampy przednie i 
tylne. Żórawina, tel. 071/316-58-50 po godz. 20,0606/95-33-16 
FIAT MULTIPLA, 2000 r . : fotel, radio, pasy, poduszka pow. i 
inne części. Leszno, tel. 0603/10-60-10 
FIAT PANDA, 1991 r., 1000 ccm, FIRE : fotel kier., drzwi lewe i 
prawe, najnowszy model. Legnica, tel. 0605/31-07-30 
FIAT PUNTO II, 2000 r . : 3-drzwiowy, dach z podsufitką. lewe 
drzwi z szybą, szyba czołowa, szyba lewa boczna, wykładzina 
podłogi, drążek kierownicy lewy. Prudnik, tel. 0604/60-81-13 
FIAT SEICENTO, 2000 r.: maska przednia, błotnik prawy, lam
pa przednia, prawa, zderzaki, klapa tylna + szyba, stan idealny. 
Bielawa, teł. 0603/22-55-40
FIAT UNO: 2 lusterka zewn. Lewin Kłodzki, tel. 074/869-80-98, 
0609/15-87-32
FIAT UNO, 1992/99 r .: błotniki przednie 2 szt., zderzak przed
ni, wzmocnienie przednie do kielichów, maska przednia, lampy 
przednie z migaczami. Nowa Ruda, tel. 0608/55-98*69 
FORD CONSUL • CORTINA, 1962-64 r.. 1200 ccm : błotniki, 
lampy przednie oraz osprzęt silnika. Legnica, tel. 076/862-07-52, 
0601/44-92-19
FORD COUGAR : różne części. Leszno, tel. 065/571-22-88, 
0607/38-00-40
FORD ESCORT : felgi aluminiowe. Jelenia Góra, teł. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FORD ESCORT: różne części. Wrocław, tel. 0600/29-38-46 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, turbo D 5-drzwiowy: tylna 
lewa ćwiartka, drzwi prawe przednie, maska, refl., zderzak z 
halogenami i inne. Oława, teł. 071/313-73-85 po godz.16 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r. : roleta. Leszno, tel. 
065/533-18-68,0603/10-60-10
FORD FIESTA, 2000 r. 5-drzwiowy: cale oblachowanie, lampa. 
Ostrzeszów, tel. 0605/21-08-16,062/730-16-00 
FORD FOCUS TDI, 1800 ccm alternator z łapą mocującą, chłod
nice z wentylatorem, osłona paska rozrządu. Góra, tel. 
065/543-49-66
O  FORD GRANADA : silnik. Trzebnica, tel.

071/387-26-93 82001101
FORD MONDEO KOMBI, 1993/95 r.,: tylny zderzak piankowy i 
teleskopy tylnej klapy. Legnica, tel. 076/722-16-53 wieczorem 
FORD SCORPIO, 1992 r. (model przejściowy): błotnik przedni 
lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FORD SCORPIO, 1996 r.: silnik 2.0E DOHC, 136 KM. Duszniki 
'Zdrój, tel. 074/866-95-96,0605/40-50-05 
FORD SIERRA SEDAN: spoiler na tylną klapę, narożny. Legni
ca. tel. 0605/12-25-00
FORD SIERRA: szybę przednią ziełonąipo 1987 r.). Wrocław,
tel. 071/350-00-42.0502/82-81 -12
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel: przód cały lub na

VW - AUDI
części używane |
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Wrodaw, tel. 071/372-55-11.0-601-71-12-32

części, maska, błotniki, zderzak, wzmocnienie czołowe, chłod
nica, szyba czołowa. Opole, tel. 0604/87-77-67 
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DÓHC: przewody ukł. wspo
magania, gałka i osłona drążka zmiany biegów. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD TRANSIT : opony 185 x 14C, felgę. Leszno, tel. 
065/520-83:00,-0605/Ó6-97-09
FORD TRANSIT : szyba boczna, odsuwana oraz przednia • 
połowa, bez ramy i uszczelki, lewa strona. Opole, tel. 
0602/12-89-72
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., diesel: nadwozie, może być 
na białych tablicach.., tel. 0608/01-75-70 
FORD TRANSIT BUS, 1988 r., 2500 ccm, diesel: klapa tylna. 
Wrocław, tel. 071/341-99-70,0501/78-04-04 
FORD TRANSIT, 1990 r. : pompa hamulcowa vacum. Węgli
niec, tel. 0606/31-30-37
FORD TRANSIT MAXI, 1996/98 r., 2500 ccm, diesel : szyba 
tylna, kierownica, wykładzina podłogowa kabiny, uszczelka drzwi 
lewych przednich, fotel kierowcy. Wrocław, tel. 0601/73-74-90 
HONDA CIVIC, 1991 r. 3-drzwiowy: różne części przodu. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-14-82, 0601/84-67-92 
HONDA CONCERTO : lampa przednia prawa. Sulików, tel. 
075/775-58-22
IVECO 35-8, 1995 r., 2500 ccm, diesel: wiatrak, szyba drzwi 
lewych, nakładka na słupek zewn., stacyjka z kluczykiem. Opo
le. tel. 077/441-08-25 po godz. 20,0602/11-53-79 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1994 r.: zderzak przedni. Legnica, 
tel. 0601/7342-70-
KOP AR KOL ADO WARKA T-174 : wałek i obudowa skrzyni ką
towej jazdy (przy skrzyni biegów). Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-91-10 wieczorem
LANCIA DELTA, 1992 r . : klapa bagażnika, zderzak tylny, lam
pa tylna prawa. Gostyń, tel. 0605/72-56-22 

MAZDA 323,1990 r., 1800 ccm, turbo 4WD: skrzynia rozdziel
cza do napędu na 4 koła. Lubin, tel. 076/842-62-02, 
0604/14-75-93
MAZDA 626, 1983/97 r. : różne części. Wrocław, teł. 
0601/70-57-00
MAZDA 626,1995 r. 5-drzwiowy: klapa tylna z szybą, spoiler, 
lampa prawa (klosz), poduszka pasażera i inne. Lubin, tel. 
0601/92-33-07
MERCEDES : konsola z poduszką pow. • 1.500 zł lub bez po
duszki pow, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 0608/74-45-33 po godz. 19 
MERCEDES 124, 1992 r. : ścianka tylna z błotnikiem. Nowa 
Sól, tel. 0608/09-19-74
MERCEDES 123,1982 r.: przerywacz kierunkowskazów, listwy 
dolne błotników, kierunkowskaz lewy, inne. Opole. tel. 
077/441-11-95 po godz. 20
MERCEDES 124 W : elementy przodu i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 124,1988 r . : listwy szerokie (białe). Wałbrzych, 
tel. 0601/76-55-47
MERCEDES 124,1990 r .: listwy szerokie, listwy na progi, lam
py przednie, klamki, zderzak przedni, szyba czołowa, obudowa 
wentylatora. Oławą, tel. 0605/11-62-99 
MERCEDES 126 W : elementy przodu i inne. Wrocław, teł. 
0601/71-69-78
MERCEDES 207: zawias boczny, zamki, kierownica. Kłodzko, 
tel. 0603/16-55-95
MERCEDES 207: wałek sprzęgła do 5-stopniowej skrzyni bie
gów łub synchronizator. Wrocław, tel. 071/355-99-37 
MERCEDES 207 D, 1980-88 r., 2400 ccm: blok silnika, model 
616, może być z tłokami. Kostomłoty, tel. 071/795-17-75 
MERCEDES 210 W : elementy przodu, silnik V6, skrzynia bie
gów automatic (320 E) i inne. Wrocław, teł. 0601/71-69-78 
MERCEDES 220 D, 1994 r . : silnik lub części silnika. Konary, 
tel. 076/870-92-10, 0601/73-72-86 
MERCEDES 300 124 D : silnik kompletny, b. dobrym stanie, do 
manualnej skrzyni b., dokumentacja. Nysa, tel. 077/435-94-32 
MERCEDES 307 D i skrzynia biegów (5), w b. dobrym stanie. 
Wrocław, teł. 0501/40-31-35 -
MERCEDES 608, 1979 r.“ wał korbowy, silnik niekompletny. 
Wrocław, tel. 0601/81-06-37
MERCEDES 813, 1974 r . : przekładnia kierownicza ze wspo
maganiem. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
MERCEDES 814 . silnik (po 1993 r.), 4-cylindrowy z turbiną i 
intercoolerem. Wałbrzych, tel. 074/848-12-93,0604/52-69-35 
MERCEDES A-KLASSE : tapicerka skórzana, kpł: oraz boczki 
drzwi (popielate), podłokietnik, felga aluminiowa, oryginalna, 15*. 
Wrocław, teł. 0603/35-80-56 -
MERCEDES SPRINTER : części przodu. Legnica, teł. 
0603/80-26-88-
MERCEDES VITO, 1997 r., 2300 ccm,: elementy deski roz
dzielczej. Góra, tel. 0603/70-95-52 
MERCEDES VITO, 1997 r .: kompletna tapicerka welurowa lub 
skórzana oraz wyposażenie (webasto, szyberdach), do przero
bienia z wersji towarowej na van. Legnica, tel. 0607/09-95-19, 
076/721-94-70
MITSUBISHI COLT, LANCER, 1998 r., 1300 ccm: silnik lub blok 
silnika. Jawor, teł. 0602/47-75-59 
MITSUBISHI PAJERO, 2500 ccm, turbo D : skrzynię biegów. 
Prusice, tel. 071/312-53-41.071/312-63-41 
MITSUBISHI SPACE WAGON. 1992 r., 1800 ccm, turbo D : sil
nik lub złecę sprowadzenie. Rychwał, tel. 063/248-10-93 wie
czorem
MITSUBISHI TREDIA, 19871. : drzwi prawe przód i tył, błotnik 
przedni prawy, lampa prawa przód i tył. Legnica, tel. 
0603/05-16-34
MOTOCYKL JUNAK: szeroka felga 15" lub 14*, przerobiona, z 
oryginalnym środkiem łub zlecę wykonanie. Chojnów, tel. 
076/817-21-15 po godz.14.0609/28-33-17- 
MOTOCYKL JUNAKA M-10 : różne części. Oleśnica, tel. 
071/314-24-47
MOTOROWER SIMSON : ramę z dowodem rej. Żarów, tel. 
074/858-94-54
NISSAN 200 SX. 1989/94 r.: maska silnika, nadkola(x2), tylne 
amortyzatory, osłona komputera, wkład lampy przedniej. Wo
łów, tel. 071/389-85-95 po godz. 20,071/389-06-35 po godz. 20 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1987 r., 2000 ccm, benzyna : sil
nik oraz inne części. Wrocław, teł. 071/357-79-47 
NISSAN BLUEBIRD. 1988 r„ 2000 ccm. diesel: skrzynia bie
gów (5). Opole, tel. 077/474-56-02,0502/07-89-03 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna : sterownik 
centralnego zamka; amortyzatory tylne. Lubin, tel. 
076/846-78-35 po godz. 18,0602/29-28-41 
OPEL ASTRA: różne części. Wrocław, tel. 0600/29-38-46 
OPEL ASTRA, 1992/94 r. 5-drzwiowy: tył nadwozia, elementy 
przodu nadwozia. Namysłów, teł. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
OPEL ASTRA, 1995 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL ASTRA, 1997 r. : części zawieszenia, poduszki pow.. 
Zgorzelec, lei. 075/775-58-22
OPEL CORSA, 1998 r .: napinacz pasa bezpieczeństwa pasa
żera (pirotechniczny) oraz zagłówki tylne z tulejami. Wrocław, 
tel. 071/354-10-62, 0606/92-96-96 
OPEL KADETT, 1300 ccm: silnik gażnikowy lub sam blok, może 
być uszkodzony, z dokumentacją. Paszowice, tel. 076/870-14-79 
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: sprawny silnik. Wałbrzych, 
tel. 0604/32-78-65

OPEL MANTA GSI : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0501/83-99-43
OPEL MANTA A, 1971 r., 1600 ccm: szyba drzwi lewych, sprę
żyna, zawieszenie przednie i inne części. Sierakowo, tel. 
065/512-50-03
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, TD : silnik. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA B : tylna kanapa * oparcie, szyby boczne lub 
całe do kombi. Nysa, tel. 0607/38-85-80. 0607/38-85-70 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 2500 ccm, turbo D : klimatyzacja kpi. 
Lubin, tel. 0601/5640-73
OPEL OMEGA, 1996 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL OMEGA, 1997 r .: halogeny. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
OPEL VECTRA, 1992 r. : spoiler. Nowogrodziec, tel. 
075/731-70-27
OPEL VECTRA B SEDAN, 1999 r.: grill przedni, rączka na pod- 
sufitkę, tapicerka bagażnika, półka tylna, tapicerka drzwi, gło
śnik tylny. Dobroszyce, tel. 071/314-14-81 
PEUGEOT 106,1997 r., 1600 ccm, benzyna: pompa wspoma
gania elektr. Wałbrzych, tel. 0604/1843-91,074/847-71-05 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1998 r .: dach, szyby, felgę, zwrotnicę 
lewą, 2 poduszki pow. Góra Śl., tel. 0601/46-88-56 
PEUGEOT BOXER : głowica, niesprawna. Przedborów, tel. 
062/731-03-99,0608/83-18-71
POLONEZ : skrzynię biegów (5), kola, inst. gazową lub cały 
samochód po wypadku. Trzebnica, tel. 071 /312-33-54, 
090/34-14-92
POLONEZ ATU PLUS, wtrysk : inst. gazowa. Wrocław, tel. 
0502/17-5745
POLONEZ CARO: zderzak, reflektory, drabinka, maska, drzwi. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
POLONEZ CARO PLUS : maska, zderzaki, drabinka, chłodni
ca. pompa paliwa do GSi, elektryczne podnośniki szyb, reflek
tory. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS : maska, drzwi, most, lampy, błotniki, 
fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO: zderzak, maska, lampy, drzwi/most, skrzy
nia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
POLONEZ CARO: zderzak tylny do 100 zl, listwa nadzderza- 
kowa do Caro Plus, podnośniki szyb, nakładka na przedni zde
rzak. Wrocław, tel. 342-04-80
POLONEZ CARO, 1991-93 r . : skrzynia 5-biegowa. Rydzyna, 
tel. 0603/55-92-00
POLONEZ TRUCK : aluminiowe burty dł. 2 m, klapa tylna do 
nadbudówki, dolne zabudowy. Wrocław, tei. 0603/85-13-62 
RENAULT 5 GTS, 1988 r., 1400 ccm: obudowa filtra powietrza, 
gażnik Weber, mocowanie na 3 szpilki, dwie komory, tarcze 
hamulcowe wentylowane z zaciskami. Jelenia Góra, tel. 
075/762-15-62
RENAULT ESPACE : fotele kompletne, 2 szt. Wrocław, teł. 
0603/98-96-87 lub 357-97-75
ROVER 213 S, 216 S, 1988 r . : szyba trójkątna drzwi tylnych 
prawych. Kluczbork, tel. 077/418-06-34 wieczorem 
ROVER 214 CABRIO, 1994 r., 1400 ccm, 16V: części. Zielona 
Góra. tel. 0604/14-91-59
ROVER 820,1994 r.: części przodu. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
SEAT CORDOBA : felgi aluminiowe z oponami 185 x 60 x 14. 
Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
SEAT IBIZA : felgi aluminiowe z oponami 185 x 60 x 14. Lwó- 
wek Śląski, tel. 0603/74-73-17
SEAT IBIZA, 1998 r. 3-drzwiowy: kpi. drzwi, lewe, ćwiartka lewa, 
maska, zderzak, konsola kpł. z poduszki + sensor. Świdnica, 
tel. 074/850-12-49
SEAT TOLEDO, 1993 r . : części przodu. Legnica, teł. 
0603/80-26-88
O  SILNIK S-359 do Stara 200, stan dobry, blok że

liwny • PILNIE KUPIĘ!. Wrocław, tel. 071/365-79-06, 
0605/07-87-77 02023961

SIMCA MATRA, 1976 r.: różne części mechaniczne. Nowa Sól, 
tel. 0600/34-65-16
STAR: nowe tuleje silnika r 200 zi. Kotlin, tel. 071/367-92-62 
SUZUKI SWIFT, 1994 r., 1300 ccm : czujnik położenia prze- 
pustnicy. Wrocław, tel. 0503/08-2345,322-90-99 
TOYOTA SEDAN, 1980 r.„ 1300 ccm,: szyba drzwi kierowcy, 
opuszczana, pióra wycieraczek, kpł. Wrocław, tel. 0603/91-7240 
TOYOTA 4RUNNER : komputer 8966135470. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 2000 r., 1600 ccm: drzwi (4 szt.), 
błotniki, zderzaki, lampy, dach, zawieszenia, maska, klapa tyl
na, chłodnica klimatyzacji, osprzęt silnika, siedzenia oraz 
wszystkie inne. Wrocław, tel. 0609/40-33-64 
TOYOTA CAMRY, 1995 r., 2200 ccm, 16V : przepustnica po
wietrza do silnika, automatyczna skrzynia biegów. Kłodzko, tel. 
0605/11-93-55
TOYOTA CELICA, 1995 r.: .sanki* pod silnik. Zielona Góra, tel. 
0604/52-11-55
TOYOTA COROLLA proszę o kontakt Pana z Jawora, który ofe
rował silnik typ silnika 2A, 1.3 Pb z 86 r. Strzegom, teł. 
074/649-16-23 po godz.19,0604/70-10-52 
TOYOTA COROLLA, 1986 r.. 1300 ccni: silnik typ 2A. Strze
gom, tel. 074/649-16-23,0604/70-10-52 
TOYOTA COROLLA, 2000 r. $ spoiler. Brzeg Dolny. teł. 
071/389-54-91
TRABANT POLO: zwrotnica przednia prawa, półoś prawa, fel
ga z oponą (2 szt ), wahacz tylny prawy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
VOLVO różne części do modeli sprzed 1970 r. Wrocław, teł. 
0503/5948-85
VOLVO 440, 1996 r. : błotnik przedni prawy, listwy progowe, 
prawe. Legnica, teL 076/722-54-19 
VOLVO 760,1986 r., 2300 ccm, turbo bezyna : turbinę, silnik 
wentylatora klimatyzacji, kolumny McPhersona, lampę lewą tyl
ną, klosz kierunkowskazu prawego przedniego. Wrocław, tel. 
0601/75-82-31
VW BORA, GOLF IV, 2300 ccm, V5 benzyna : sprzęgło kpi., 
koło zamachowe, tarcza + docisk sprzęgła. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78 .
VW GOLF III, 1900 ccm, TDi. 110 PS : silnik kpi., ze skrzynią 
biegów, instalacją elektr., komputerem, pedały, intercooler, z 
dokumentacją lub bez. Gostyń, tej. 06Q3/49-88-32 
VW GOLF, 1500 ccm. benzyna: silnik, bez dokumentacji, • 150 
zł. Wrdcławjel. 322-67-39
VW GOLF III, 1994 r. 5-drzwiowy: tapicerka drzwi kierowcy i 
pasażera, czarna, licznik z obrotomierzem (do 1800 ccm benz.). 
Wrocław, tel. 0605/24-22-11
VW LT 28-31,1980/88 r., 2000 ccm. benzyna: silnik. Kalisz, 
tel. 062/781-44-74
VW PASSAT, 1993 r., 190 tys. km, 1800 ccm,: fotele i kanapę, 
z zagłówkami, - 250 zł. Wałbrzych, tel. 0606/83-36-19 
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, TDI: spód miski olejowej. Ja
wor, tel. 076/870-21-83
VW POLO: błotnik prawy tylny lub ćwiartka 3-drzwiowa, halo
gen przedni. Leszno, tel. 0602/28-71-37 
VW TRANSPORTER T4.1992/99 r.: opony 195/70. R15, mogą 
być z felgami. Oława, teł. 0604/27-51-21.
VW YENTO : elementy tuningu, skóra. Jelenia Góra; tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78

MOTOCYKLE
APRIUA, 1991 r., 27 tys. km, niebieski metalic, ścigacz, 50-80, 
2 hamulce tarczowe, rozrusznik chłodzony cieczą, brak tłumi

ka, cena - 3.500 zł lub żamienię na Fiata ?26p z 95 r z dopłatą. 
Pokój, tel. 077/469-34-30 " ?
APRILIA150,1991 r., 150 ccm, srebrny, po remoncie, zadba
ny, dużo części zamiennych, • 1.400 zl. Prudnik, tel. 
077/43643-90,0501/41-26-28
APRILIA AF-1,1989 r., 125 ccm jednostronny wahacz, dozow
nik oleju, 2x tarcza, Zaciski Brembo, obudowany ścigacz. atrak- 
cyjny wygląd, stan bardzo dobry, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-02-36,0502/08-17-98
AVO SIMSON 250,1956 r., 250 ccm, 4-suw, czarny, do lakiero
wania, chromowania, oryginalny, - 2.000 zl. Legnica, tel. 
076/831-86-83,0608/12-9848
BERLIN 150 SKUTER, 1956 r., 150 ccm, niebieski, dokumenta
cja niemiecka, - 1.000 zł. Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 
0609/6440-97
BMW K 100,1992 r., 1000 ccm, srebrny, ABS, lusterka el. regu
lowane, alarm, owiewka przednia, - 18.000 zł. Głogów, tel. 
076/83340-96
BMW R 35 2 szt., Ariel Redchanter 500 OHV górnozaworowy, 
Royal Enfild SV 500 dólnozaworowy, • 2.000 zl. Strzelin, tel. 
071/392-68-05,0605/14-50-50 \ '
BMW R 35, 1937 r., 250 ccm, zielony, stan b. dobry, techn. 
sprawny, - 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/23-21 
CAGIVA C12,1992 r., 15 tys. km, 125 ccm, 33 KM, żółty, -4.200 
zł. Nysa, teł. 077/448-25-37. .
COBRA 200,1997 r., 700 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 2-suw, 
czarny, terenowo-szosowy, chłodzony powietrzem, przegląd do 
2002 r., do poprawek, kupiony w 1999 r. w salonie, nowy aku
mulator, prod. rosyjskiej, -1.200 zł. Lubin, tel. 0503/54-38-57 
CZ 125 CROSS, 1991/96 r. po remoncie kapitalnym silnika i 
zawieszenia, ♦ ochraniacze i buty, • 1.900 zł lub zamienię na 
MZ ETZ 251 e. Bielawa, tel. 0603/87-99-32 po godz. 16 
CZ 175,1972 r. po remoncie kapitalnym silnika + drugi w czę
ściach, dokumentacja, - 230 zł lub zamienię na telefon komór
kowy. Domaszowice, woj. opolskie, tel. 077/41945-92 
DKW RT 200, 1954 r. kompletny, bez dokumentacji, • 660 zł. 
Olszyna, tel. 075/721-2541 .
DNIEPR MT16.1992 r., 125 tys. km, 650 ccm, boxer, czarny, 
napęd na boczny kosz, bieg wsteczny, kompletna dokumenta
cja. - 4.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/23-21-68 
DUCATI MONSTER 600,1998/99 r., 7 tys. km, 600 ccm, czamy 
metalic, bardzo atrakcyjny wygląd, -16.000 zl. Lwówek Śląski, 
tel. 0606/74-2348,075/782-33-86 
GILERA SP-125,1990 r., 23 tys. km, 124 ccm, biało-czerwony, 
sprowadzony z Włoch, przygotowany do sezonu, kompletna 
dokumentacja, oclony, nie zarejestrowany w kraju, stan b. do
bry, - 3.600 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-31-88,0608/61-56-87 
GILERA STO 2,1990 r., 21 tys. km, 125 ccm zawieszenie przed
nie Upside Down, hamulce tarczowe, rozrusznik, dozownik ole
ju, stan b. dobry, • 3.900 zł. Wrocław, tel. 0607/54-35-39 
GOKART HONDA, 160 ccm, OHV, srebrny, oryg., automatic + 
komplet kół do jazdy terenowej, - 2.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-95-62
HARLEY DAVIDSON SPRINGER, 1997 r„ 1340 ccm, srebrny 
metalic, wersja Custom Chrome, budowany w Kanadzie, stan 
idealny, bardzo bogata wersja, - 60.000 zł. Jelenia Góra, teł. 
0607/10-63-07
HERKULES 690,1986 r., 31 tys. km, 80 ccm, czerwony, chło
dzony cieczą, aluminiowe felgi, hamulec tarczowy, teleskopy 
tylne olejowe, -1.700 zł. Kluczbork, tel. 0604/35-98-27 
HONDA 125,1986 r., 125 ccm zarejestrowany jako motorower, 
el. zapłon, dozownik oleju, po remoncie silnika, stan b. dobry, •
2.200 zł. Prusice, tel. 071/312-60-53
HONDA 650 DOMINATOR ENDURO, 1995 r., &  tys. km, 650 
ccm, zielono-morski, I właściciel w Polsce, książka serwisowa, 
stan dobry, -10.500 zł. Głogów, tel. 0601/05-92-56 
HONDA 750 AFRICATWIN, 1998 r„ 2 tys. km, 750 ccm. bia- 
ło-niebieski, nie eksploatowany w kraju, sprowadzony ze Szwaj
carii, stan idealny, - 22.000 zł. Legnica, tel. Q76/85478-08 
HONDA CB1000,1993 r., czamo-srebmy metalic, sprowadzo
ny z Niemiec, oclony, bagażnik, tłumik Sebring, r 17.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/76-62-80
HONDA CB 250G, 1975 r., 250 ccm, czarny, stan dobry, gara
żowany, bez wypadku, niklowane dodatki, - 1.900 zl. Oława, 
teł. 071/313-44-37 po godz. 15,0502/93-6049 
HONDA CB 500,1986 r., czerwony metalic, nowy akumulator, 
zębatki, łańcuch, • 5.800 zi. Kalisz, tel. 062/763-85-04 
HONDA CB 500,1994 r„ 33 tys. km, bordowy metalic, 58 KM, -
8.200 zł. Bystrzyca Górna, tel. 074/850-99-17
HONDA CB 500,1998/99 r„ 3 tys. km, 500 ccm, brązowy meta
lic, 60 KM, sprowadzony z Niemiec, pełna dokumentacja, stan 
idealny, • 10.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-33-86, 
0606/74-2348
HONDA CBR1000,1990 r, 35 tys. km, 1000 ccm, biało-niebie- 
ski, zarejestrowany, kompletna dokumentacja, stelaż, trzy ku
fry, stan b. dobry, • 9.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-31-88, 
0608/61-56-87
HONDA CBR 600F1,1987 r., 37 tys. km, 600 ccm, żółto-czer- 
wony, • 7.300 zl. Cieszków, tel. 071/384-8148 
HONDA CJ 260T, 1977 r., 250 ccm, zielony metalic, inst. 12V, 
do wymiany tłok i pierścienie, zadbany, -1.200 zł łub zamienię 
na Junaka, MZ 250. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24 
HONDA CM 125 REBEL, 1997 r„ 125 ccm, czerwony, oclony, 
stan idealny, - 6.000 zl. Żary, tel. 068/375*06-17 
HONDA CR 250 CROSS, 1988 r., 250 ccm, 2-suw, czerwony, 
chłodzony cieczą, nowe opony, centralny amortyzator, wyczy
nowy, hamulec tarczowy, 56 KM, stan dobry, • 3.300 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/751-20-93,0607/33-72-05 
HONDA CX 500,1983 r., 40 tys. km, 500 ccm, bordowy, stan b. 
dobry, - 5.500 zł. Wrocław, teł. 0606/44-12-31 
HONDA GL 200,1998 r., 4 tys. km, 4-suw 2 lata nie eksploato
wany, stan idealny. - 8.700 zł. Świdnica, tel. 074/853-11;24 
HONDA LEAD 80.6 tys. km, 80 ccm, czerwony, dozownik ole
ju, rozrusznik, bez prawa rejestracji, stan b. dobry, • 1.200 zł. 
Grodków, tel. 077/415-34-14

O HONDA MBX, 1983 r. hamulce tarczowe, wzornik 
oleju, stan dobry, obudowany ścigacz, • 1.500 zł. 
Rawicz, tel. 065/54645-03 01028611

HONDA MCX 80,1986 r„ 80 ccm, czerwony, oryginalny lakier, 
dozownik oleju, 5-biegowy, zarejestrowany jako motorower, stan 
b. dobry, • 2.400 zł. Namysłów, tel. 077/410-21-18, 
0605/14-51-91
HONDA MTX 80 ENDURO, 25 tys. km, czerwony, centralny 
amortyzator, opony kostki, + 2 silnik na części, stan b. dobry, -
2.200 zł. Jełenia Góra, tei. 075/767-84-88
HONDA MTX 80,1983 r., 20 tys. km, 80 ccm, czerwono-czarny, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, po malowaniu, • 1.700 zł. Góra, 
tel. 065/543-23-63
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., 5 tys. km sprowadzony z Niemiec, I
właściciel w kraju, drobne rysy na obudowie (powstałe podczas
transportu), pilne, • 8.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel.
074/815-26-56
HONDA NSR 125,1999 r., 15 tys. km, czerwono-fioletowy. stan 
idealny, zarejestrowany, tarcze hamulcowe, • 9.500 zl. Nowe 
Miasteczko, tel. 068/378-13-29 
HONDA NSR 125R, 1997 r., 7 tys. km, 124 ccm, żółty, 31 KM. 
po serwisie w Niemczech, w kraju od 03.2001 r, -10.800 zł łub 
zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 074/867-19-17 
HONDA NSR 80,1996 r., 17 tys. km, 80 ccm, czamo-pomarań- 
czowy, motorower, hamulec tarczowy, dozownik oleju, mały ści
gacz. wydech sportowy, prędkość maks. 130 km/h, stan ideal
ny, - 5.900 zl. Jelenia Góra, tel. 075/75548-54 
HONDA NTV 650,1988 r., 52 tys. km. zielony, odony, stan b. 
dobry, - 7.200 zł. Chojnów, teł. 076/818-71-35,0604/24-54-22 
HONDA VF 500F, 1985 r.. 40 tys. km, 500 ccm. biało-czerwony, 
sprowadzony z Niemiec, nie eksploatowany w kraju, bez wy
padku, - 4.000 zł. Wschowa, tel. 065/54045-23.0603/35-07-16 
HONDA VF 700S, 1983 r., niebieski, po wymianie świec, filtrów, 
sworzni, uszczelek w całym silniku, uszczelniaczy w zawiesze-
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mu f  Szyba turystyczna, stan techn. i wizualny b. dobry, - 6.500 
zł. Oborniki Śląskie,tel. 071/310-33-20 
JAWA 175,1958 r., 300 tys. km, 175 ccm, 2-suw„do remontu 
lub na części, -150 zl. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-15-34 
JAWA 350,1987/89 r., czerwony, stan b. dobry + dużo części, - 
700 zl. Polanica Zdrój, tel. 074/866-99-26 po 17,0607/58-32-67 
JAWA 350 TS, 1989 r., 20 tys. km, 350 ccm, pertęwoczarny, po 
remoncie silnika 02.2001 r., nowy wał, pierścienie, łożyska, 
skrzynia biegów i ukł. napędowy, szeroka tylna opona, 2 luster
ka, nowy dowód rej., atrakcyjny wygląd, - 900 zł lub zam. na MZ 
ETZ, poj. 150-250 ccm, rok prod. 1986-1990. Nowa Bystrzyca, 
gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0606/62-51-96 
JAWA 350 TS, 1989 r., 16 tys. km, zielony, w całości • 650 zł lub 
na części - 250 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-01-91 
JAWA 350 TS, 1989 r., 28 tys. km, 343 ccm. bordowy metalic, 
stan b. dobry, nowe linki, świece, szczęki, nowe opony, prze
gląd do 04.2002 r., udokum. pochodzenie, 2 kaski, opłacony, -
1.200 zł. Wałbrzych, tei. 074/664-74-38 Grzesiek 
JAWA 350 TS, 1989 r., 12 tys. km, czamy metalic, nowe tłoki, 
pierścienie i łańcuszek sprzęgłowy, koła i przód od Kawasaki, 
kwadratowe lampy i kierunkowskazy, aluminiowe felgi, 2 tarcze 
hamulcowe, pompowane amortyzatory, atrakcyjny wygląd, -
1.500 zł. Wróblowice, tel. 0605/57-26-51 po godz. 15 
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, czamy, sportowy, atrakcyjny 
wygląd, zarejestrowany, instalacja 12V, alternator, kufer, halo
geny, stan idealny, • 1.000 zł. Stogniewice, tel. 062/761-66-86 
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, szary, dodatki, • 820 zł. Zielo
na Góra, teł. 068/326-91-21
JAWA 350,1990 r., 350 ccm, czarny, dokumentacja, • 350 zi. 
Środa Śląska, tel. 0607/73-02-18 
JAWA 350 TS, 1991 r., 10 tys. km, 343 ccm, czerwony, orygi
nalny lakier i przebieg, nowy akumulator (gwarancja), oryginal
ny w 100%, Stan techn. i wizualny idealny, -1.550 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-21-09
JUNAK M-10,1964 r., 350 ccm, czamy, oryginalny, • 1.500 zł. 
Gorzów Śl., tel. 034/359-43-89
JUNAK M-10 CHOPPER, 1964 r., 350 ccm, czarny, inst. 12 V, 
alternator Bosch, długi przód, kolo tylne 15 x 135, profilowany 
tylny błotnjk, zarejestrowany, opłacony, przegląd do 04.2002 r., 
ubezpieczony, -1.500 zł. Kłodzko, tel. 0503/99-89-12 
K 750,1951 r., 750 ccm, zielony, po remoncie, przód na waha
czu, zarejestr. jako M-72, inst. 6V. Boguszów-Gorce, tel. 
0606/68-91-45
KASK MOTOCYKLOWY. • 50 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-63-77
KASK MOTOCYKLOWY SHOEI rozm. 56-58, czerwony, wen
tylowany, biała szyba, stan idealny, • 280 zł. Wschowa, tel. 
065/543-56-44,065/543-44-56
KAWASAK11500 VULCAN, 1989 r., 1500 ccm. benzyna, wi
śniowy metalic, oclony, bez wypadku, po tuningu, stan b. dobry, 
-16.000 zł. Chojnów, tel. 076/819-15-99,0602/58-06-18 
KAWASAKI 750, 1982 r., zielony, przerobiony na ścigacza, •
3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/64-08-88 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AE0053 www.au- 
togielda.com.pl)
KAWASAKI 750 ZEPHYR, 1993 r., 750 ccm, zielony metalic, • 
12 000 z lub zamiana na choppera. Namysłów, tel. 
0607/16-37-23
KAWASAKI GN 125,1992/93 r., 32 tys. km, 500 ccm. wiśnio- 
wo-biały, bardzo zadbany, sprowadzony z Nimiec, nie eksplo
atowany w kraju, 60 KM, - 7.300 zl. Lwówek Śląski, tel. 
0606/74-23-48
KAWASAKI GPX 600R ZX, 1994 r., 9 tys: km, 600 ccm, 16V,
różowo-srebrny metalic, atrakcyjny wygląd, lekko uszkodzony,
• 8.000 zł. Sława, tel. 068/356-60-45
KAWASAKI GPX 750 ZX, 1990 r., 750 ccm, zielono-biały, ści*
gacz, 3 tarcze, 105 KM, sprowadzony 05.2001 r„ bez wypadku,
-stan b. dobry, - 9.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,
0608/10-08-32
KAWASAKI GPZ1100,1996 r., 1100 ccm, czarny, po tuningu w 
USA, -16.500 zł. Wrocław, teł. 071/343-22-49 
KAWASAKI GPZ 500, 1994 r., wiśniowy metalic, do sprowa
dzenia z Niemiec - 2.700 OEM lub „na gotowo' • 8.000 zł. Choj* 
nów, tel. 076/819-15-99,0602/58-06-18 
KAWASAKI GPZ 500S, 1992/93 r., 32 tys. km, 500 ccm, wi- 
śniowo-biały, sprowadzony z Niemiec, pełna dokumentacja, 
atrakcyjny wygląd, 60 KM, • 7.300 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-33-86,0606/74-2348
KAWASAKI GPZ 550F, 1985 r.. czamy, w kraju od mies, - 4.500 
zł. Chojnów, tel. 076/818-97-28,0606/85-95-93 
KAWASAKI GPZ 600R, 1986 r., 600 ccm, czarno-czerwony, 
ścigacz, 6-biegowy, 72 KM, nowy silnik (udokum. pochodze
nie), sprowadzony w sierpniu 2000 r., przygotowany do sezo
nu, stan b. dobry, - 6.100 zł lub zamienię uszkodzony samo
chód. Nysa, tel. 077/435-68-12,0600/16-12-52 
KAWASAKI GPZ 600R, 1986 r.. 600 ccm, czerwono-niebie- 
sko-biały, nowe opony, nowy łańcuch i zębatki, tłumik 4 w 1, 
antynurek - 5.750 zł. Lubomierz, tel. 075/783-95-75, 
0603/12-38-34 po godz.18,
KAWASAKI GPZ600R, 1986 r., czerwono-niebiesko-biały, nowe 
opony, łańcuch, zębatki, • 5.650 zl. Mirsk, tel. 075/783-95-75, 
0603/12-38-34
KAWASAKI GPZ 600R, 1986 r. po wymianie silnika w 1999 r., 
stan dobry, • 5.800 zł lub zamienię na osobowy, dostawczy. Nysa, 
tel. 0600/16-12-52
KAWASAKI KLR 250,1991 r., 22 tys. km, 250 ccm, 4-suw, bia- 
ło-niebieski, duże enduro, 4 zawory, silnik chłodzony cieczą 
hamulce tarczowe, obrotomierz, osprzęt Acerbisa, dynamicz
ny, nie używany w terenie, stan idealny, • 6.600 zł. Wrocław, tel. 
071/353-86-43,0501/28-38-83
KAWASAKI KR 250,1989 r., 22 tys. km. 250 ccm. 2-suw, czer
wony, ścigacz, 3 tarcze, ok. 60 KM, V. max. ok. 200 km/h, do
zownik oleju, chłodzony cieczą, I właściciel w kraju, • 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/25-49-91
KAWASAKI SR 80,1986 r., 13 tys. km, 80 ccm, benzyna, błę
kitny, 5-biegowy, 2-osobowy, bagażnik plastikowy, zamykany, 
hamulec tarczowy z przodu, kompletna dokumentacja, stan 
dobry, • 1.300 zl. Bolesławiec, tel. 075/644-95-56 
KAWASAKI VN1500,1990 r., 45 tys. km, 1500 ccm, bordowy, 
stan b. dobry, dużo chromu, silnik V2, dodatki, atrakcyjny chop
per, wał Kardana, konsola, • 15.600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-56-88,0606/32-02-44
KAWASAKI Z 650,1983 r., 53 tys. km, 650 ccm, czamy meta
lic, turystyczno-sportowy, po tuningu w Niemczech, sportowa 
kierownica, ukl. wydechowy 4w1, stożkowe filtry pow. ok. 100 
KM, nowy olej, świece, akumulator,, rachunki, w kraju od roku, 
stan b. dobry, • 5.000 zł. Lubin, tel. 0603/99-91-39 
KAWASAKI ZL 900,1985/86 r, 26 tys. km. 900 ccm, perłowo- 
czarny, udokum. pochodzenie, dużo chromu, 6-biegowy, 3 tar
cze, chłodzony cieczą, dodatki, aluminiowe felgi, centralny 
amortyzator, wersja otwarta, przygotowany do sezonu, • 11.500 
zl. Bralin, tel. 062/781-24-03,0606/27-83-39 
KAWASAKI ZX 1000, 1988 r„ 46 tys. km, 997 ccm. srebr- 
no-czarny, stan dobry, - 9.000 zl. Kępno, tel. 062/782-09-01 w 
godz. 18-21
KAWASAKI ZX 600,1987 r., 600 ccm, żółty, nowy akumulator, 
zębatki i łańcuch, • 5.800 zł lub zamiana na inny motocykl lub 
samochód osobowy. Kalisz, tel. 062/763-85-04 
KAWASAKI ZX 750E, 1986 r, 38 tys. km. 738 ccm, czar- 
no-czerwono-srebmy, stan b. dobry, przygotowany do sezonu, 
nowe opony, filtry, świece, olej, zarejestrowany, przegląd do
04.2002 r. • 6.600 zł lub zamienę na ZXR 750, ZZR 600 lub 
CBR 600 od 90 r., dopłacę. Parzyce, teł. 075/736-30-78, 
0601/99-38-29
KAWASAKI ZX 7R, 1997 r„ 12 tys. km, czerwono-biało-fioleto- 
wy, bez wypadku, stan idealny, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/23-39-67
KAWASAKI ZXR 750J  989/93 r„ 40 tys. km, 750 ccm. czerwo- 
no-czamy, 132 KM. sprowadzony, nie rejestrowany, + dużo czę
ści, po wymianie płynów, po regulacji, nowy tłumik, 4w1 orygi
nalny, serwisowany, książka serwisowa, opona Metzeler, mo
del z rurami powietrza, .anty nurek*, nie wymaga nakładów fi
nansowych, • 10.500 zl. Perzów 10. tel. 0604/09-46-82 
KAWASAKI ZZR 1100,1994 r., 28 tys. km. 1100 ccm, DOHC, 
16V, wiśniowy metalic, po wymianie oleju, filtrów, świec • 16.500 
zl, lub zamienię na samochód dostawczy, skrzyniowy lub bla-
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szak, długi, z dopłatą do 20.000 zl. Gostyń Stary 2. tel. 
0609/28-25-43 po godz. 20
KAWASAKI ZZR 600,1990 r., 600 ccm przygotowany do sezo
nu, alarm ♦ 2 piloty, polerowana rama, nowe klocki, płyny, łań
cuch + zębatki, synchronizacja, sprawny, stan idealny, • 9.800 
zł. 2agań, tel. 068/377-16-21, 0502/87-26-25 
KAWASAKI ZZR 600,1991 r„ 600 ccm, benzyna, zielono-fiole- 
towy, nowy akumulator, po lakierowaniu, po wymianie oleju, fil- 
tF8v sportowy ukł. wydechowy, - 11.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-53-32
KAWASAKI ZZR 600 NINJA, 1992 r, 30 tys. km, 600 ćcm, nie- 
biesko-srebrny, po wymianie płynów, akOmuiatora i klocków 
hamulcowych, sprowadzony z Niemiec, stan b. dobry, • 11 £00 
zl. Brzeg, tel. 077/416-72-55
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY czarny, na szczupłą osobę, - 
700 zl. Wrocław, tel. 0605/0745-44 
KTM PL 80,1985 r., 25 tys. km, 80 ccm, 2-suw, czerwono-czarny, 
szosowy, 9 KM, 5-biegowy, nowe opony, po przeglądzie, kom
pletna dokumentacja, • 2.200 zl. Namysłów, tel. 077/410-26-71, 
0502/13-02-75
KUPIĘ MOTOCYKL stary, do remontu. Głogów, tel. 
0608/84-29-68
KUPIĘ MOTOCYKL po wypadku lub na białych tablicach, po 
93 r, poj. ok. 500 ccm + części. Lwówek śląski, tel. 
0604/99-42-81
KUPIĘ MOTOCYKL CHOPPER, 1995 r. o poj. ok. 500 ccm, w 
cenie 10.000 do 15.000 zl. Wrocław, tel. 071/368-19-10, 
0501/41-07-17
KUPIĘ MOTOCYKL BMW. HOREX, ZUNDAPP do remontu lub 
po wypadku. Opole, tel. 077/441-11-95 
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA, MZ, WSK, PZL, 1985 r. stan este
tyczny obojętny, musi być .na chodzie*. Wrocław, tel. 
0503/31-42-31
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150, ETZ 251 stan dobry, pełna 
dokumentacja, w cenie do 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/20-57-06 wieczorem
KUPIĘ MOTOCYKL WFM OSA stan obojętny, może być bez 
dokumentacji, na części. Kłodzko, tel. 074/647-59-81. 
0607/43-44-13
KUPIĘ MOTOCYKL WFM, SHL do 1965 r.. może być do małe
go remontu, njchętniej z dokumentacją. Wrocław, tel. 
071/342-17-20,0504/90-59-32
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA DRAG STAR CLASSIC. Wrocław, 
tel. 071/785-79-07,0601/70-84-92 
KUPIĘ MOTOROWER SKUTER 2-osobowy. automatic, • 1.200 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/49-99-70

MOTOR-CENTRUM
LUBIN, ul. Wyszyńskiego 6 a 

tel. 076/842-40-26,0-601 70 55 12

M O T O R O W E R Y  M M  
S K U T E R Y  W  I
M O T O C Y K L E  U Ż Y W A N E  £

Organizujem y spotkanie handlowo- °  
tow arzyskie dn. 27.05.01 r., na terenie  

giełdy sam ochodowej w  Lubiniu. 
Zapraszam y  

Przyjmujemy do sprzedaży komisowej. 
AKCESORIA - SERWIS - GWARANCJA

KUPIĘ MOTOROWER ROMET SHARP 210 kompletna doku
mentacja, do remontu. Rawicz, tel. 0503/03-94-59 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON może być uszkodzony lub do 
remontu, lakierowania lub na części. Wrocław, tel. 
0604/14-68-58
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER lub zwykły, do remon
tu, z dokumentacją, z Wrocławia i okolic. Wrocław, tel. 
071/357-59-08
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON do remontu. Żarów, tel. 
074/858-94-54
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51,1983/89 r., 50 ccm w ce
nie do 1.000 zł. Tułowice, tel. 077/460-03-09 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON, 1985/92 r. w cenie do 800 zl. 
może być bez dokumentacji. Kalisz, tel. 062/781-44-74 
KURTKA MOTOCYKLOWA SKÓRZANA sportowa, biało-niebie- 
sko-czarna, z usztywniaczami, rozm 58. (ok. 182 cm) -  200 zł, 
kask Levior, otwierana szczęka, czamy -150 zł, kombinezon 
przeciwdeszczowy, gumowy, żółty, firmy Luis * 60 zł, - 350 zl 
/całość. Wałbrzych, tel. 074/845-81-67 Piotrek, 0604/61-94-23 
MIŃSK 125 400 A, 1990 r., 5 tys. km, 125 ccm, granatowy, wy
rejestrowany, brak akumulatora, kompletna dokumentacja, II 
właściciel, stan dobry, + drugi silnik, - 330 zl. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-28-22
MOTOCYKL TRZYKOŁOWY nowy silnik Zaporożca oraz skrzy
nia biegów, blachy, aluminiowe felgi 15*. wahacze, • 500 zł. 
Zagrodno, tel. 076/877-31-83
MOTOROWER APRILIA S51,1986 r.. 25 tys. km, 50 ccm, zie
lony, - 1.200 zł. Kolsko, gm. Przemęt, tel. 0606/18-70-45, 
068/352-46-58
MOTOROWER APRILIA RS 50,1992 r., 19 tys. km, 50 ccm, 
biało-czerwono-fiolelowy, obudowany ścigacz, centralny amor
tyzator, el. rozrusznik, hamulce tarczowe, dozownik oleju, chło
dzony cieczą, obrotomierz, atrakcyjny wygląd, stan dobry, •
4.400 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-81,0604/36-89-38 
MOTOROWER APRILIA RX 50 ENDURO, 1999 r„ 3 tys. km, 50 
ccm, szaro-pomarańczowy, stan idealny, 6-biegowy, - 4.990 zł 
lub zamienię na Fiata 126p: Karpacz, tel. 075/761-90-88 
MOTOROWER APRIUA RX, 1999 r., 50 ccm, - 5.500 zl. Wilko
wice, gm. Lipno, tel. 065/534-11-27 
MOTOROWER CHART ROMET, 1989 r., 50 ccm, wiśniowy, nowy 
wal, tłok, pierścienie, akumulator. 3-biegowy, stan b. dobry, •
1.000 zł. Michałów, tel. 076/817-42-09.0604/26-55-79 
MOTOROWER CHART 210,1990 r., 50 ccm, biały, nowe linki, 
po remoncie silnika, opłacony, zarejestrowany, kierunkowska
zy, stan b. dobry, zadbany, • 1.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-81-55,0503/68-40-19
MOTOROWER HONDA SKUTER, 1995 r., 6 tys. km, 50 ccm, 
czerwony, 2-osobowy, kierunkowskazy, dozownik oleju, 2 luster
ka, nowy akumulator, starter, nie zarejestrowany w kraju, • 2.600 
zł lub zamienię. Kotowice 58, gm. Oborniki Śląskie, tęl. 
071/310-75-60
MOTOROWER HONDA BALOO, 1996 r„ czerwony, 2-osobo- 
wy, rozrusznik, automatic, stan idealny, • 5.300 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0603/93-45-72
MOTOROWER JAWA 50.1972 r., 18 tys. km, bordowy, techn. 
sprawny, po wymianie pierścieni, opony, stan b. dobry, zareje
strowany * Ogar 205, uszkodzony, dokumentacja, części, • 320 
zł. Buków,^m. Żarów, tel. 074/850-73-80 
MOTOROWER JAWA 50 ,1979'r., bordowy, oryginalny lakier, 
stan dobry, • 250 zł. Prusinowice, gm. Pakosławice, tel. 
077/435-75-56 po godz. 18
MOTOROWER JAWA SPORT, 1988 r„ 50 ccm, pomarańczo
wy, po remoncie silnika, po lakierowaniu, stan b. dobry, -480 zł. 
Ratowice, tel. 071/318-93-30
MOTOROWER JINCHENG, 2000 r„ 50 ccm, żółty, stan ideal
ny, atrakcyjny wygląd, - 5.500 zł. Piaski, tel. 065/571-91-61 
MOTOROWER OGAR, 1985 r., zielony, silnik Jawy, 3-biegowy, 
owiewka, kratka na lampę, kompletna dokumentacja, stan ide
alny, • 700 zl lub zamienię na Hondę MBX, Herkulesa RX9, lub 
podobny. Kujakowice Górne, tel. 077/413-11-27 
MOTOROWER PEUGEOT, 1995 r., 50 ccm. żółto-czarny, sku
ter, na grubych kołach, rozrusznik, automat, - 2.900 zl. Wro
cław, teł. 348-74-08, 0604/47-50-66 
MOTOROWER PEUGEOT SV 50,1996 r,. 24 tys. km, 50 ccm, 
bordowy metalic, automatic, zapłon w stacyjce, po przeglądzie 
serwisowym, stan b. dobry, • 3.500 zl lub zamienię na kompu
ter. Turkowy, tel. 062/786-13*16 
MOTOROWER PEUGEOT SPEEDFIGHT, 1997 r., 15 tys. km,
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50 ccm, czamy.skuter, stan dobry, V maks. 80 km/h, atrakcyjny 
wygląd, - 5.500 zl. Wrocław, tel. 071/369-27-27 
MOTOROWER PGO BIG MAX, 4997^50 ccm, czerwony me
talic, skuter, rozrusznik, dozownik oleju, autórriatio-, schowek na 
kask, - 3.700 zi lub zamienię na Simsona skutera do 1.700 zi 
albo komputer. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86, 
0600/30-22-22
MOTOROWER PIAGGIO SKUTER, 1999 r„ 3 tys. km, 5 ccm, 
czarny metalic, mało eksploatowany, hamulec tarczowy, roz
rusznik, • 4.400 zł. Kępno. tel. 062/782-85-50 
MOTOROWER PIAGGIO ZIP 50 SKUTER, 2000 r., 2 tys. km, 
50 ccm, niebieski metalic, automatic, gwarancja do 08.2001 r. •
5.000 zl. Strzelce Nam., tel. 077/419-45-83,0603/63-38-90 . 
MOTOROWER ROMET, czerwony, kompletna dokumentacja, 
przegląd bezterminowy, w ciągłej eksploatacji, - 300 zł. Mierz- 
win 7, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-12-06 
MOTOROWER ROMET OGAR 200,1988/89 r., 5 tys. km, nie
bieski, 3-biegowy, nowe opony, kratka na lampie, techn. spraw
ny, II właściciel, faktura zakupu, oryg. wygląd, stan idealny • 
750 zł. Kłodzko, tel. 074/647-56-79, 0603/45-28-42 
MOTOROWER SIMSON SPORT, 1959 r., 250 ccm, czerwony, 
błotniki niklowane, siedzenie skórzane, stan b. dobry, techn. 
sprawny, zarejestrowany, OC, zapasowy cylinder z tłokiem, 
skrzynia biegów i inne + kombinezon rajdowy, kask, itp, • 2.500 
zł. Kępno, teł. 062/782-37-84
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1978 r., 50 ccm .na chodzie*, 
brak dokumentacji, stan dobry, • 200 zl. Byczeń, tel. 
074/817-38-13
MOTOROWER SIMSON S 53,1983 r., 50 ccm. czerwony, -1.100 
zl. Lubin. tel. 0609/27-59-82
MOTOROWER SIMSON S 51, 1984 r., zielony, po remoncie, 
zarejestrowany, nowe opony, akumulator, bagażniki boczne, stan 
b. dobry, -1.400 zł. Pisarzowice, tel. 075/722-41 -62 
MOTOROWER SIMSON, 1985 r., 50 ccm, czerwony, 4-biego
wy, po lakierowaniu, nowa instalacja, - 950 zl. Wrocław, teł. 
0501/28-64-59 po godz. 15
MOTOROWER SIMSON S 51,1987 r., 50 ccm, zielono-zloty, 
oryginalny lakier, nowy wał, tłok, pierścienie, akumulator, świa
tła pozycyjne, kierunkowskazy, zadbany, stan b. dobry, - 2.000 
zł. Michałów, tel. 076/817-42-09,0607/55-20-54 
MOTOROWER SIMSON S 51,1987 r., 15 tys. km. 50 ccm. zie
lony metalic, kierunkowskazy, 4-biegowy, pełna dokumentacja, 
po remoncie kapitalnym, zadbany, opłacony, nowy łańcuch, 
zarejestrowany, ubezpieczony, atrakcyjny wygląd, dużo nowych 
części, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-93-49,0607/30-63-28 
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1987/88 r.. 9 tys. km. kolor 
groszkowy, stan b. dobry, po remoncie silnika, 4-biegowy, kom
pletna dokumentacja, nowa tablica rej., opłacony do 04.2002 r.t 
dużo nowych części (tłok, zębatki, pierścienie, łożyska, plastiki 
i inne), kask gratis - 1.650 zł. Stwolno, gm. Rawicz, tel. 
065/546-91-25 po godz.16
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1988 r., czarno-źółty, 4-bie
gowy. nowe pierścienie, tłok, głowica, łożyska, simeringi, cylin
der po szlifie, nowe opony i sprzęgło oraz zębatki, łańcuch i 
inne części, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, mało eksploato
wany, zarejestrowany bezterminowo, - 1.495 zł. Bierutów, tel. 
071/314-67-72
MOTOROWER SIMSON SR 51,1988 r., 50 ccm. czerwony, •
1.700 zl. Jelenia Góra. teł. 0603/57-82-17 '
MOTOROWER SIMSON SR 51.1988 r.. 50 ccm. niebieski me
talic, kompletna dokumentacja, zarejestrowany, techn. spraw
ny, nowa instalacja i akumulator, atrakcyjny wygląd, kask, -1.150 
zł. Legnica, tel. 076/862-84*70,857-03-31 
MOTOROWER SIMSON SR 50 B4,1988 r., 6 tys. km. 49 ccm, 
bialo-brązowy, skuter, 4-biegowy, po remoncie silnika, dużo 
nowych części, * kask, zarejestrowany, stan b. dobry, • 1.700 zi 
lub zamienię. Miękinia, teł. 071/317-81-23, 0604/96-69-11
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MOTOROWER SIMSON S 51, 1988 r. 4-biegowy, części za
mienne, -1.700 zl. Paczków, tel. 077/431-77-10 
MOTOROWER SIMSON S 51B, 1988 r., 12 tys. km. 51 ccm, 
zielony, nowy akumulator, łańcuch i migacze, do wymiany opo
ny, stan dobry - 850 zł. Wrocław, tel. 071/322-17-83 
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r. komfort, brak dokumen
tów, - 900 zł. Gajków, tel. 0609/38-96-37 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r , 15 tys. km, 50 ccm, 
bordowy, owiewka, bagażniki, prostokątne kierunkowskazy, stan 
b. dobry. * 1.300 zl. Jelenia Góra. tel. 075/755-18-17, 
0601/44-90-20
MOTOROWER SIMSON ENDURO. 1989 r.. niebieski metalic. 
stan b. dobry, • 1.550 zl. Wrocław, tel. 071/330-00-80 
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r„ 49 ccm, 12V, czerwony, 
enduro, nowa owiewka, kierunkowskazy, tylne oparcie, akumu
lator, po remoncie silnika, elektronie, po lakierowaniu, atrakcyj
ny wygląd, stan b. dobry, -1.700 zł. Parowa, tel. 075/731-26-46 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 3 tys. km, 50 ccm, 
biały, oryginalny lakier, oryginalny przebieg, 1. właściciel, in
stalacja 12 V, atrakcyjny wygląd, 8 lat stał, 4-biegowy, zadbany, 
stan idealny, prostokątne kierunkowskazy, pełna dokumenta
cja, w 100 % sprawny, -1.700 zl. Wrocław, tel. 0607/10-92-68 
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., 50 ccm, zielony, enduro, 
po remoncie, • 1.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-25-06 
MOTOROWER SIMSON S-51,1990 r„ 8 tys. km, 50 ccm, czer
wony, 4-biegowy, nowy akumulator, bagażniki boczne, mało 
używany, stan idealny, • 1.700 zl. Żagań, tel. 068/376-72-14, 
0606/46-31-42
MOTOROWER SUZUKI CROSS, 1989 r., 50 ccm, czerwony,
5-biegowy, dozownik oleju, niemiecka dokumentacja, stan b. 
dobry, -1.250 zł. Ratowice, tel. 071/318-93-30 
MOTOROWER VERHOVINA, 1976 r., 50 ccm. czerwony. ♦ dru
gi na części, nowe opony, dowód rejestracyjny, - 250 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/327-62-92,0603/44-06-23 
MOTOROWER YAMAHA RD 50M, 1979 r., 50 ccm stan ideal
ny, 5-biegowy. hamulec tarczowy, chromowane dodatki, • 1.400 
zl. Lubin, tel. 0607/47-46-10
MOTOROWER YAMAHA 80 DT CROSS. 1982 r., czamy, po 
kapitalnym remoncie, kierunkowskazy, nowe liczniki, pilne, •
1.900 zł. Prusice, teł. 071/312-52-60 
MOTOROWER YAMAHA V50 SKUTER. 1998 r., 7 tys. km. 50

ccm rubinów} metalic, rozrusznik, aluminiowe felgi, po tuningu,
• 4.900 zł. Pleszew, tel. 062/742-45-18
MOTOROWER YAMAHA NEO’S, 2001 r., 50 ccm nowy, nie uży
wany, kask, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0606/21-89-17 
MOTORYNKA, 50 ccm, zielony, bez dokumentacji, stan dobry,
• 120 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-66-58.
MOTORYNKA, czerwony, dużo części, techn. sprawna, udoku
mentowane pochodzenie, stan b. dobry, • 320 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-84-84
MOTORYNKA, 50 ccm, czerwony, bez dokumentacji, nowy ukł. 
wydechowy, nowe linki sprzęgła i gazu, nowa opona, stan techn. 
b. dobry, - 200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-10-06, 
0600/66-19-05
MOTORYNKA, 1989 r., 50 ccm, zielony metalic, oryginalny w 
100%, prawie nie używany, przebieg ok. 500 km, stan idealny;
• 950 zl. Złotoryja, tel. 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, 1990 r. zarejestrowana. - 300 zl. Karpacz, tel. 
075/761-99-14
MOTORYNKA PONY, 1986 r., czerwony, po remoncie; tekieco*- 
waniu, • 260 zl. Czechy, gm. Kostomłoty, teł. 071/795-19-18 
MOTORYNKA ROMET, 1988 r., czerwona, stan dobry, sprawna
•  druga motorynka, kompletna i dużo części, • 350 zl. Wrocław, 
tel. 071/342-17-20,0504/90-59-32
MW 650,1978 r., 650 ccm, boxer pełne wyposażenie wojsko
we, napęd na koło wózka, wsteczny, po remoncie kapitalnym, 
nowe tłoki, sprzęgło, gaźniki, opońy kostki, link), zarejestrowa
ny, oryg. lakier, stan b. dobry, - 4.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-66-10,0604/57-06-31
MZ 150 TS, 1982 r., 150 ccm, niebieski, stan idealny, nowe 
opony, sprzęgło, akumulator, po remoncie - 500 zł. Bralin, tel. 
062/781-21-97
MZ 250,1980 r., 250 ccm, czerwony, stan b. dobry, nowe opo
ny, akumulator, zarejestrowany, opłacony, bagażniki boczne i 
tylny, nie eksploatowany 18 lat, • 990 zł. Wołów, tel. 
071/389-85-63,0602/30-81-51
MZ 250, 1983 r., 21 tys. km, 247 ccm, niebieski,-stan dobry, 
kierunkowskazy, po remoncie silnika, • 8.500 zl. Wałbrzych, tel. 
0604/52-83-57
MZ ETZ 150,1987 r., żółty, kompletna dokumentacja, hamulec 
tarczowy, • 750 zł. Mikoszowa, tel. 074/858-90-52 
MZ ETZ 150, 1987 r., 10 tys. km, zielony, oryginalny lakier i 
przebieg, hamulec tarczowy, H4, stan b. dobry, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 071/352-54-52
MZ ETZ 150, 1988 r., 150 ccm, żółty, • 900 zł. Pieszyce, tel. 
0608/12-26-69
MZ ETZ 150,1989 r., 150 ccm, czerwony, stan b. dobry, • 1.000 
zł. Jerzy Jodłowski, Lenartowice, tel. 071/317-11-64 
MZ ETZ 150,1989 r., 2 tys. km, czarno-źółty, mało eksploato
wany, stan idealny, • 1.800 zł lub zamienię na motorower Sim
son po 1989 r. albo komputer. Bielawa, tel. 0604/14-68-58 
MZ ETZ 150,1990 r., kolor wiśniowy, stan dobry, dokumenta
cja, hamulec tarczowy, - 900 zł. Łambinowice, tel. 077/43546-31 
MZ 250,250 ccm uszkodzony wal, - 400 z ł.., tel. 0607/84-83-15 
MZ 250, 1984 r., kolor grafitowy metalic, owiewka z przodu, 2 
rury wydechowe, obudowane, siedzenia, lotka, koła 16*, hamu
lec tarczowy, tarcza nawiercana, silnik do złożenia, wał po re
generacji, w całości lub na części, • 450 zł. Wrocław, tel. 
071/789-51-47
MZ 250,1984 r., czerwony, oryginalny lakier, nie wymaga na
praw, mało używany, zadbany, stan b. dobry, • 1.550 zł. Oleśni
ca. tel. 071/399-04-22
MZ ETZ 250,1986 r., 250 ccm, beżowy metalic. po remoncie 
silnika i malowaniu, stan b. dobry, - 1.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-53-48
MZ ETZ 250,1987 r.. 6 tys. km, 250 ccm, niebiesko-żółty, po 
remoncie kapitalnym silnika (4 szlif), sportowy wygląd, nakład
ki na koło, kufer, owiewka, szeroka opona (160/60), podniesio
ny tył i tłumik, 2 tarcze hamulcowe, wzmocniony silnik, prze
gląd do 2002 r, -  1.500 zł. Jugów, gm. Nowa Ruda, tel. 
074/841-82-97
MZ ETZ 250,1987 r, 250 ccm, zielony, technicznie sprawny, 
zadbany, niekompletna dokumentacja, stan b. dobry, cena - 700 
zł, łub zamienię na ETZ 150, Simsona, w tej cenie, może być 
bez dokumentacji. Zielona Góra. tel. 0608/68-31 
MZ ETZ 250,1988 r., 25 tys. km, 250 ccm, niebieski, bez prze
róbek, atrakcyjny wygląd, • 1.200 zł. Oleśnica, tel. 0606/63-17-09 
MZ ETZ 250,1988 r., 250 ccm, czerwony, hamulec tarczowy, 
zapłon elektroniczny, prostokątne kierunkowskazy, stan b. do
bry, udokum. pochodzenie, lakierowany, po remoncie silnika, -
1.200 zl. Czarny Bór, teł. 0606/25-60-42 ,
MZ ETZ 250,1988 r, zielony metalic, nowy akumulator, po re
moncie kapitalnym silnika, dużo nowych części, hamulec tar
czowy, obrotomierz, żarówki H4, pompka hamulca ręcznego 
Yamahy, • 1.000 żł lub zamienię na Fiata 126p, możliwa dopia- 
ta. Lojowice, tel. 0606/12-64-02 
MZ ETZ 250,1989 r., 21 tys. km, 243 ccm, szary metalic, stan 
dobry, nowy akumulator i łańcuch, owiewka przednia, owiewki 
na nogi Tropika, żarówki H4 i sześciokątne kierunkowskazy, 
nóżka boczna, • 1.700 zł. Lojowice, tel. 071/393-00-22 
MZ ETZ 251 E, 1989 r., 21 tys. km, czerwony, po kapitalnym 
remoncie silnika, nowe części, na dotarciu, przegląd do kwiet
nia 2002 r., nowy łańcuch i zębatki, nowy akumulator, opłacony, 
gotowy do sezonu, stan b. dobry, • 1.750 zł. Tuplice, tel. 
068/375-71-06
MZ ETZ 251,1989 r., 11 tys. km, 243 ccm, czerwony, oryg., 2 
lusterka, kufer, stan b- dobry, • 1.650 zł. Kiełczów, tel. 
071/399-06-84
MZ ETZ 251,1989 r„ 5 tys. km, 250 ccm, niebieski, nowy wal, 
tlok, zębatki, sprzęgło, tylna opona, stan idealny, - 1.700 zł. 
Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 0603/38-17-66 
MZ ETZ 251,1989 r., 21 tys. km, 243 ccm, szary metalic, stan 
dobry, nowy akumulator i łańcuch, owiewka przednia, owiewki 
na nogi z Tropika, żarówki H4 i sześciokątne kierunkowskazy, 
nóżka boczna, • 1.700 zł. Lojowice, tel. 071/393-00-22 
MZ ETZ 251,1989 r., 25 tys. km, 243 ccm, czerwony, po lakie
rowaniu w 07.2000 r., lusterka • 2 szt., kufry boczne plastikowe
• 2 szt., halogeny, stan dobry, • 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/22-52-97
MZ ETZ 251,1990 r., 30 tys. km, 250 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, po remoncie kapitalnym, dużo nowych części, • 1.800 zł. 

•  Kobylin, tel. 065/548-22-98 
MZ ETZ 251, 1990 r., 8 tys. km, 251 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, • 1.500 zl. Krosno Odrzańskie, tel. 0605/52-08-92 
MZ ETZ 251,1990 r., 27 tys. km, 243 ccm, szary metalic, este
tyczny wygląd, nowe opony, łańcuch, tłumik, przygotowany do 
sezonu, • 1.900 zł. Miechów, gm. Perzów, tel. 062/786-12-52, 
0605/23-73-14
SHL 125, 1951 r., 125 ccm, czamy, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
365-55-30 U
O  SPRZEDAŻ MOTOROWERÓW SIMSON duży wy

bór, atrakcyjne ceny. Parczew 114, k. Ostrowa 
Wlkp., tei. 062/739-65-77,0603/87-80-75 02021611 

SUZUK11400 CAVALCADE, 1986 r„ 1360 ccm, beżowy, chro
mowe dodatki, • 20.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-66-08 
SUZUK11400INTRUDER, 1995 r., 20 tys. km, 1400 ccm, czar
ny, brak prawego kolanka, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, 
sprowadzony z Niemiec, - 22.000 zł. Poniec, tel. 0603/26-24-90 
SUZUKI DR 650 DAKAR, 1990 r., 32 tys. km, 650 ccm. 4-suw, 
żółto-niebieski, 46 KM, stan idealny, kompletna dokumentacja 
celna i niemiecka, sprowadzony w 2001 r. - 6.900 zl. Namy
słów. tel. 077/410-26-71.0502/13-02-75 
SUZUKI DR 650 DAKAR, 1991 r., 39 tys. km, czerwono-biały, 
stan techn. b. dobry, bez wypadku, • 6.800 zi lub zamienię na 
inny w podobnej cenie. Gryfów śl., tel. 0604/24-27-49 
SUZUKI DR 800,1994 r., 42 tys. km, 800 ccm, niebieski, stan 
bardzo dobry, • 11.000 zl. Oleśnica, tel. 0503/03-47-27 
SUZUKI GN 125 CHOPPER, 1997/98 r., 11 tys. km, 125 ccm, 
zielony metalic, sprowadzony z Niemiec, pełna dokumentacja,
• 5.500 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-33-86, 0606/74-23-48

SUZUKI GN 250,1992 r., 16 tys. km, 250 ccm, kolor wiśniowy, 
zarej., w pełni sprawny - 4.200 zl. Jarosław, gm. Udanin, tel. 
0605/25-97-22
SUZUKI GS 450,1980 r., 29 tys. km, niebi&ki, zarej., stan do
bry • 3.000 zł. Jarosław, gm. Udanin, tel. 0605/25-97-22'*--» 
SUZUKI GS 500,1990 r., 21 tys. km, 500 ccm, czerwony, spro
wadzony z Niemiec, zadbany, • 5.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-32-12
SUZUKI GS 500,1991 r., 45 tys. km, pertowoniebieski, po wy
mianie sprzęgła, płynów, klocków, po remoncie przedniego za
wieszenia, nowy lakier, książka serwisowa, kask, pilne, • 6.300 
zl. Dzierżoniów, tel. 0608/74-98-17 
SUZUKI GS 500E, 1990 r., 20 tys. km, 500 ccm, czerwono-biały, 
sprowadzony z Niemiec, zadbany, • 6.300 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 0606/74-2348
SUZUKI GS 500E, 1996 r, 31 tys. km, czarny, aluminiowe felgi, 
tylny kufer, szyba frontowa, stan b. dobry, - 9.900 zk Nysa. tel. 
077/435-96-09
SUZUKI GS 550E, 1978 r., 25 tys. km, 550 ccm, DOHC, czer
wony, zadbany, nie eksploatowany w kraju, odony, aluminiowe 
felgi, hamulec tarczowy, wyświetlacz biegów, 6-biegowy, • 3.100 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-13-46,0601/42-14-79

M O T O R O W E R Y  - R Ó Ż N E  M A R K I
|  NOWE I UŻYWANE - RATY 
g CZĘŚCI DO SIMSONA I ROMETA 
i  OGUMIENIE, AKUMULATORY-SPRZEDAŻWYSYŁKOWA 

PIASKI k. Gostynia, ul. św. Marcina 13, teL 065/571-91-61

SUZUKI GS 550M, 1982 r., czarno-biały, katana, stan dobry, 
stelaże, kufer, • 3.000 zl. Lubin, tel. 076/724-64-96 
SUZUKI GSX 250,1983 r., 42 tys. km. 250 ccm, 27 KM, 4-suw, 
czarno-czerwony, 6-biegowy, rozrusznik, nowe opony, dużo 
nowych części, • 2.200 zl. Wołów, tel. 071/389-32-17, 
0607/55-36-85
SUZUKI GSX 400,1982 r., 50 tys. km, 400 ccm, czerwony, bez 
wypadku, bez dokumentacji, • 2.500 zł. Świebodzice, tel. 
0605/82-60-61
SUZUKI GSX 600F, 1997 r., 17 tys. km, 86 KM, żółty metalic, •
11.000 zł. Jelenia Góra. teł. 075/751-53-89 

O  SUZUKI GSX 600F, 2000 r., 6 tys. km, 83 KM, czar
ny metalic, sportowy ukł. wydechowy WMB, ku
piony w salonie, bez wypadku, stan idealny, do* 
skonały do celów turystycznych i sportowych, •
21.000 z ł. Kostom łoty, tel. 0607/63*35*28  
01027981

SUZUKI GSX 750F, 1991 r„ 34 tys. km, DOHC, czarno-czerwo
ny, 105 KM, wymienione oleje, świece, filtry, płyny, nowy aku
mulator i opony, sprowadzony z Niemiec w 2000 r., przegląd do 
2002 r., stan b. dobry, • 7.300 zł. Pieńsk, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0603/20-30-64
SUZUKI GSX 750F, 1992/93 r.,̂ 34 tys. km. 750 ccm, bordowy, 
nowy łańcuch i zębatki, nowy akumulator, stan b. dobry, - 9.000 
zl lub zamienię na samochód, możliwa dopłata. Głogów, tel. 
076/834-83-10,0607/75-76*43
SUZUKI LS 650 CHOPPER. 1994 r., 120 tys. km. czerwony 
metalic, boczne sakwy, tylne oparcie, stan b. dobry, • 10.500 zi. 
Nysa, tel. 077/435-96-09
SUZUKI LS 650 SAVAGE, 1996 r., wiśniowy metalic. nie eks
ploatowany w kraju, -11.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/666*27-50 
po godz. 18
SUZUKI RG 80 GAMMA, 1992 r., bialo-niebieski. 13 KM. 6-bie
gowy. hamulce tarczowe, chłodzony cieczą, możliwość zareje
strowania jako motorower, wygląd ścigacza, • 2.000 zł. Pieńsk, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0609/64-40-97 
SUZUKI RG 80 GAMMA. 1993 r„ 26 tys. km. 80 ccm. biało-nie- 
bieski, ścigacz, obudowany, hamulec tarczowy, chłodzony wodą
6-biegowy, nie eksploatowany w kraju, - 3.500 zł. Lubin, tel. 
0607/47-46-10
SUZUKI RM 250 CROSS, 1989 r., żółty. -1.500 zl. Wrocław, tel. 
0501/48-87-79
SUZUKI VX 800,1991 r., wiśniowy metalic, sprowadzony z Nie
miec, oclony, bagażnik chromowy, - 10.500 zł. Wrocław, tei. 
0601/76-62-80
URAL 650.1983 r., 12 tys. km, 650 ccm, boxer, zielony, boczny 
kosz, wsteczny bieg, stan techniczny b. dobry, kompletna do
kumentacja, • 4.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/23-21 -68 
WFM 175 OSA, 1959 r., 175 ccm, ciemnozielony, w 100% ory
ginalny i  2. silnik, • 1.200 zł. Opole, tel. 077/456-72-95 
WÓZEK BOCZNY do Junaka, odrestaurowany • 300 zł. Wro
cław, tel. 071/347-91-81
WSK 125 po wymianie opon, łańcucha, po remoncie silnika, 
wyrejestrowany, kompletna dokumentacja, • 300 zl. Wołów, tel. 
071/389-65-16
WSK 125,1981 r., czerwony, zarejestrowany, opłacony, stan 
dobry, -170 zł. Bojanowo, teł. 065/545-67-42 
WSK 175,175 ccm, zielony, stan b. dobry, przerobiony na Cross, 
nowe opony, przód i tył podniesiony, 2 liczniki, -180 zł. Male- 
rzowice Małe, gm. Otmuchów, tel. 077/431-51*62 
YAMAHA 535 S VIRAGO, 1996 r., 38 tys. km, 535 ccm. czerwo- 
no-biały, stan idealny, • 14.500 zł. Rypin, teł. 0602/44*28-88 
YAMAHA 80 CROSS, 1983 r, 80 ccm, wrzosowy metalic, brak 
cylindra, - 700 zł. Krotoszyn, tel. 0606/16-77*67 
YAMAHA DT 50/80 zarejestrowany jako motorower, atrakcyjny 
wygląd, lusterka, 6-biegowy, dozownik oleju, chłodzony cieczą 
do drobnego remontu. Wroicław, tel. 0602/46-67-63 
YAMAHA DT 80 ENDURO, 1985 r., bialo-niebieski, centralny 
amortyzator, po remoncie silnika, po lakierowaniu, b. dużo no
wych części, zarejestrowany, w pełni sprawny, zadbany, stan 
idealny, - 2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-84 
YAMAHA DT8 LC ENDURO hamulec tarczowy, dozownik oleju, 
chłodzony cieczą oclony, stan idealny, • 3.800 zł. Sobótka, tel. 
0603/21-72-98
YAMAHA FZ 750,1986 r., 23 tys. km, biało-czerwony, stan b. 
dobry, • 7.500 zl. Świdnica, tel. 0603/09-99-34 
YAMAHA FZR 1000,1994 r., 16 tys. km. 1000 ccm. 20V, bia- 
lo-fioletowy, bez wypadku, wersja otwarta, moc silnika 150 KM, 
rama DELTABOX, ukl. wydechowy DEVILL, stan idealny, -
14.800 zl (możliwe raty lub zamiana na tańszy). Wałbrzych, tel. 
0605/55-48-22
YAMAHA FZR 600, 1993/94 r„ 38 tys. km. 600 ccm, bia- 
lo-czerwono-niebieski, wersja Genesis, przygotowany do sezo
nu, stan idealny, atrakcyjny wygląd, -10.700 zł lub zamienię na 
Renault Clio w tej samej cenie. Oleśnica, tel. 071/399-39-11, 
0502/94-99-75
YAMAHA FZR 600,1994 r., 18 tys. km, niebiesko-fioletowy, stan 
dobry. -12.000 zl- Polkowice, tel. 076/847-91-26.076/847-92-32 
YAMAHA FZR 600.1996 r., żółto-czarny, 98 KM, wersja USA, 
sportowy układ wydechowy, nowy akumulator, łańcuch i zębat
ki, serwisowany. • 12.500 zł. Wrocław, tel. 0605/35-10-93 
YAMAHA FZR 600R, 1995 r„ 26 tys. km kompletna dokumenta
cja, stan b. dobry, -13.000 zł. Wrocław, teł. 0603/23-39-67 
YAMAHA FZR 750R, 1989 r., 48 tys. km, czerwono-biały, oclo
ny, nie rej. w kraju, stan b. dobry • 10.500 zl. Jarosław, gm. 
Udanin, tel. 0605/25*97*22
YAMAHA TZR 600,1990 r., 600 ccm. czamoperlowy, 100 KM, 
przygotowany do sezonu,- 7.900 zł. Wrocław, tel. 071/354-12-36 
YAMAHA XJ 600,1989 r.,-600 ccm do ukończenia, • 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/90-67-95
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YAMAHA XJ 600N, 1998 r. 17 tys. km, 600 ccm, czerwony, 67 
KM, stelaż pod kufer, gmole, dużo chromu, stan idealny, - 13.000 
zł lub zamienię na Renault, może być uszkodzony. Brzeg, tel. 
0502/52-09-54
YAMAHA XJ 650 TURBO. 1986 r., 650 ccm, srebrny, w b dobry 
stanie, nowy filtr oleju, - 6.000 zł. Wąsosz, tel. 0605/54-30-60 
YAMAHA XJ 900S DIVERSION, 1999 r.. 3 tys. km, 900 ccm, 
kolor pertowogranatowy, stan b. dobry, • 21.000 zł. Leszno, tel. 
0604/05-21-59
YAMAHA XS 400, czarny, bez prawa do rejestracji, brak przed
niego koła, - 1.500 zł lub zamienię na skuter Simson na małych 
kołach. Lubań, tel. 075/721-72-17 
YAMAHA XS 400 SPECIAL, 1981 r„ 400 cćm, wiśniowy, chop- 
per, dwa cylindry, 27 KM, el. rozrusznik, stan b. dobry, • 3.300 
zł. Żary, teł. 068/374-60-77
YAMAHA XT 600E ENDURO, 1987 r., czarny, stan idealny, 45 
KM, rozrusznik, szyba MRA, 170 km.godz., po pełnym śewisie, 
zadbany, • 12.800 zł. Wtócław,' ter. 0606/82-53-26, 
071/361-55-32
YAMAHA YZF 600,2000 r., 600 ćcm, niebieski metalic, stan b. 
dobry, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-22-49 
ZAMIENIĘ MOTORYNKĘ PONY, 1987 r., 32 tys. km, 50 ccm, 
czerwony, silnik do regulacji - 350 zl na motocykl Jąwęr-bez 
dokumentacji. Sobótka, tel. 071/346-17-23 po godż! 19

CIĄGNIKI 
MASZYNY ROLNICZE

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY RAU-ROTOTILLER aktyw
ny, szer. 3 m, stan idealny, - 12.500 zl. Dąbcze, tel. 
065/538-06-18
AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY *  siewnik Amazone, -4.400 
zł. Nysa, teł, 0606/55-77-24
AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY 2.5 m, • 4.500 zł. Nysa, tel. 
077/433-25-79 wieczorem, 431-22-21,0608/13-40-83 
AGREGAT UPRAWOWY szer. 2.4 m, podwójne wałki. • 1.200 
zl. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36 
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3 m, -1.100 zł. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-48-77
AGREGAT UPRAWOWY szer. 2.6 m, • 3.000 zł. Mierzwin, tel. 
075/734-44-02,0605/42-69-17
AGREGAT UPRAWOWY zęby oborotowe, 3 m, - 4.500 zł oraz 
drugi, 4.8 m, sprężynowe zęby, - 5.300 zł. Nysa, tel. 
077/433-25-79 wieczorem. 431-22-21,0608/1^-40-83 
AGREGAT UPRAWOWY GRUBER podworywkowy, z wałem
2.5-3 m. - 4.300 zł. Paczków, tel. 0608/80-44-97 
AGREGAT UPRAWOWY 2.5 m. z podwójnym wałkiem struno
wym, • 1.300 zł. Paczków, tel. 0608/80-44-97 
AGREGAT UPRAWOWY U-231, prod. polskiej, szer. robocza 3 
m, b. mało używany, • 1.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-81-92 
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3,3 m. • 1.800 zl. Siemianów, 
tel. 071/393*20-11
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B231 szer. 5.2 m. -
3.000 zl. Środa Śląska, lei. 071/317-08-78
AGREGAT UPRAWOWY szer. 2.70 m, podwójne walki, ciężkie 
brony, stan b. dobry. - 2.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-49-56 
AGREGAT UPRAWOWY hydrauliczny, szer. robocza 4.5 m, -
2.800 zł. Wąsosz, tel. 065/544-75-93, 0503/79-77-05 
AGREGAT UPRAWOWY, 1996 r. 4.2 m, hydraulika, mało uży
wany, - 4.600 zl. Wrocław, tel. 311-49-92 
BECZKOWÓZ 2 szl., 6000 i 8300 I. w cenie 3.000 - 4.000 zl. 
Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
BECZKOWÓZ 1-osiowy, 30001, nowa pompa, beczka wklęśnię
ta ♦ druga beczka na wymianę, stan b. dobry, • 3.000 zł. Żary, 
tel. 068/375-92-58
BECZKOWÓZ PN 20,1984 r. koła 10/15, pompa po remoncie, 
stan b. dobry, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 311-49-92 
BRONA TALERZOWA szer. robocza 2.7 m, uszkodzona 1 sek
cja, -1.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-31-43 po godz. 19 
BRONA TALERZOWA U-241 szer. robocza 2.7 m. • 2.200 zł. 
Jelćz-Laskowice, tel. 071/31848-77 
BRONY półciężkie, 5 sztuk • 500 zł/szt. Golostowice, tel. 
0606/65-48-58
BRONY 3-polowe, 2 komplet, cena • 400 zł/szt. Pielgrzymka, 
tel. 076/877-51-33
BRONY CIĄGNIKOWE .piątki* - 550 zł, .trójki’ • 300 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-48-77
CIĄGNIK SAM, diesel silnik 2-cylindrowy, maska Ursusa C-385, 
podnośnik hydrauliczny, pług 2-skibowym, przyczepa, slan b. 
dobry, - 2.600 zł. Kostomłoty, woj. wrocławskie, tel. 
0603/45-00-14
CIĄGNIK SAM 4-kolowy, z przyczepką oraz kompletne wypo
sażenie, - 4.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-60-43 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-80,1978 r. w rozliczeniu może być 
koń, - 5 000 zł. Środa śląska, tel. 071/317-14-51 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1982 r. techn. sprawny, zareje
strowany, - 6.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-58 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1983 r„ -10.000 zł. Podgaj 35, 
gm. Kondratowice, tel. 0601/54-39-31 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1983 r„ - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
071/317-85-94 po godz. 20
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1987 r. stan idealny. -13.000 zł. 
Zmigródek. tel. 071/385-36-92
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1988 r. czerwony, stan dobry, •
13.000 zl... tel. 0609/15-75-88
O  CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ 6,1989 r. nowa kabina 

- 12.000 zł i 1981 r., stara kabina - 5.000 zł, kom
bajn do buraków, 1998 r., 3-rzędowy, prod. Kuź
nia Jawor • 13.000 zł, mieszalnica pasz' 1 1,1997 
r. + śrutownik, kosz zasypowy + waga • 17.000 zł, 
przyczepa HL 6011,1985 r., 6 1, wywrotka - 4.800 
zł, naczepa Autosan, 1985 r., 10 t, stan. b. dobry, 
nakładki -, 4.200 zł, Budziszów W ielki, tel. 
076/857-46-02 84014911

O  CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ 6,1989 r. nowa kabina 
• 1.100 zł, 1981 r., stara kabina - 4.000 zł, kombajn 
do buraków, 1998 r., 3-rzędowy, prod. Kuźnia Ja
w or* 12.000 zł, mieszalnica pasz, 1 1 ,1997 r., śru
townik, koszt zasypowy, waga - 7.000 zł. Budzi
szów Wielki,4el. 076/857-46-02 84016241

CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ 82,1990 r. 4x4, zarejestrowany, nowy 
lakier, • 19.900 zł lub zamienię na konie. Piskorzówek, woj. wro
cławskie, teł. 0601/55-20-47
CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1990 r. przegląd do 10. br., stan b. do
bry, - 9.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-57-19 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1996 r. I właściciel, stan b. do
bry, ♦ pług 4-skibowy, • 29.000 zł. Kolnica, tel. 077/415-22-22 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-300 z przodu spych, podnoszony, 
odczepiany, stan dobry, • 5.000 zł. Świerzawa, teł. 075/751 -24-21 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-300 mało używany, stan opon b. 
dobry, - 7.000 zł. Węgliniec, tel. 0606/31 -30-37 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300D, 1978 r., stan b. dobry, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, możliwość zarejestrowania, -
3.700 zł. Jelenia Góra. tel. 0607/06-07-71,0605/51-35-06 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1980 r. techn. sprawny, - 5.500 
zł. Iwiny, tel. 076/818-98-42
CIĄGNIK FORTSCHRITT Z 300,1980 r. stan b. dobry. - 5.100 
zl. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22, 
0603/83-55-66
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1983 r. stan b. dobry, zareje
strowany, • 5.200 zl. Żmigród, tel. 071/385-66-84

FORTSCHRITT - IFA
CZĘŚCI DO SILNIKÓW  

TEL. 071/311-27-00  
Bielany Wr. ul.Wrocławska 48 

AUTO-BOS

CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323 A, 1987 r. stan b dobry, -
16.500 zl. Iwiny, lei. 076/818-98-42 . . .  -
CIĄGNIK FORTSCHRITT, 1987 r. ogrodniczy + kosiarka, pług, 
brony, kuHywatpr, obsypnik, opielacz, spulchniacz, glebogryzar
ka, przyczepką, • 2.700 zł. Strzelce Opolskie, tel. 0600/11-75-00 
CIĄGNIK IMT stan dobry, -10.000 zł. Stefan Sokołowski, 59-227 
Okmiany 60, gm. Chojnów, woj. legnickie 

CIĄGNIK INTERNATIONAL 1055,1983 r. przebieg 6000 mtg, 
stan b. dobry, dwa walki przekaźnika mocy, wieszaki hakowe* 
przedni napęd, duża kabina, - 20.000 zl. Jelenia Góra; lei.
0607/06-07-71,0605/51-35-06 .....
CIĄGNIK KIROWI 150K, 1980 Cnowy silnik, stan dobry. opo- 
ny'80%,-f.CfOO zł. Jelenia Góra, tel. 0607/06-07-71 
CIĄGNIK KIRÓW T -150,1995 r. uszkodzone sprzęgło *  nowe, 
zapasowe. • 14.000 zł. Lubań. tel. 075/722-14-14,0608/63-34-24 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 8160,1996 r. 200 KM. klima
tyzacja, pełne wyposażenie, stan idealny, • 125.000 zł. Kłodz
ko, tel. 0605/26-85-00
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09 z ładowaczem Tur, • 2.700 zł.
Ostrów Wlkp., tel. 062/734-31-79
CIĄGNIK OGRODNICZY HAKORETTE 220 KF 530 2-kołowy,
silnik Kawasaki, prod. japońskiej, • 3.300 zl. Radwanice, tel.
071/311-71-99
CIĄGNIK URSUS 1734,2001 r., nowy, pakiet A, gwaranęja 18 
mies., 4-biegowy, wom • 540/1000, podnośnik 7200 kg, opony: 
przód 14.9r28, tył 20.8r38, -16.500 zł. Wrocław, tel. 782-71-25, 
0607/32-73-42
CIĄGNIK URSUS C-328,1966 r. + pług 2-skibowy, brony 5-rzę- 
dowe, kultywator, siewnik, stan dobry, -5.100 zł. Chojnów, tel. 
076/819-61-56
CIĄGNIK URSUS C-330 SAM z osprzętem, pług, brony, kopacz
ki. kultywator, • 3.700 zl. Milicz, tel. 071/384-10-35 
CIĄGNIK URSUS C-330, 1970 r. zielony, kabina, rejestracja, 
nowe opony, akumulatory, ukl. chłodzenia, silnik po remoncie, 
stan b. dobry, • 8.400 zł, Budziszów Wielki, tel. 076/857-46-84 
CIĄGNIK URSUS C-330, 1977 r., 1960 ccm stan b. dobry. -
10.500 zl. Żary, tel. 068/375-92-58
CIĄGNIK URSUS C-330, 1978 r., - 7.400 zł. Pokój, tel. 
077/469-81-57

O  CIĄGNIK URSUS C-330,1981 r, nowe opony, nowe 
akumulatory, stan b. dobry • 11.000 zł, pług Atlas, 
91 r., 4-skibowy, stan b. dobry - 4.500 zł, ładowar
ka Cyklop, 78 r., stan dobry • 2.500 zł. Legnica, 
tel. 076/858-20-77 84015981

CIĄGNIK URSUS C-330,1982 r. szeroka kabina, po remoncie 
silnika, nowe akumulatory (gwarancja), stan opon dobry (przed
nie szerokie), • 11.500 zł. Ułanów, tel. 076/831-10-28 
CIĄGNIK URSUS C-355.1976 r. * ładowacz Tur. stan dobry. -
5.900 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22. 
0603/83-55-66
CIĄGNIK URSUS C-360, 1975 r. po remoncie kapitalnym, 
wszystkie części nowe, nowe akumulatory (gwarancja) * czę
ści zapasowe, po przeglądzie, nowa kabina i opony, nie eks-, 
ploatowany v> rolnictwie, *-12.000 zł. Kozielno, tel. 0609/16-60-86 
CIĄGNIK URSUS C-360.1977 r., stan dobry, rejestracja i OC 
do 21.07.2001 r.. pług 3-skibowy, kultywator 2.20 m. pilne, •
6.500 zł. Głogów, tel. 076/832-11-32
CIĄGNIK URSUS C-360. 1978 r., • 7.000 zl. Wielgie Milickie. 
tel. 0602/62-25-14
CIĄGNIK URSUS C-360. 1979 r., - 8.000 zl. Ramiszów. tel. 
071/398-76-42
CIĄGNIK URSUS C-360,1979 r. stan dobry. -10.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-49-56
CIĄGNIK URSUS C-360.1980 r. po remoncie, nowa blacharka, 
-10.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-38-24 
CIĄGNIK URSUS C-360,1981 r. nowe opony, duża kabina, stan 
b. dobry. • 8.000 zł. Żary, tel. 068/375-92-90, 0601/43-49-09 . 
CIĄGNIK URSUS C-360,1983 r. 2400 mtg, duża kabina. I wła
ściciel, slan b. dobry, • 9.200 zL Legnica, tel 076/856-21-22 . 
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r. szeroka kabina prod. czeskiej, 
nowe akumulatory, nowe opony przednie i tylne, nowy rozrząd, 
po malowaniu, miękka przednia oś, mało eksploatowany, • 8.700 
zł. Zielona Góra. tel. 068/323-36-90,0607/16-88-43 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1984 r. 200 mtg, nowe opony, duża, 
nowoczesna kabina, zarejestrowany; po remoncie kapitalnym 
silnika, zadbany, stan tech. b. dobry, • 8.500 zł. Raciborowice, 
teł. 076/818-93-57
CIĄGNIK URSUS C-360, 1985 r., stan b. dobry, I właściciel, 
kabina, oryginalny lakier, • 11.000 zł; Siekierczyn, tel. 
075/722-17-11 lub 0606/90-84-28

AGROHANDEL s.c. LEGNICA
59-220 Legnica, ul. Jaw orzyńska 261 

te l./fax  076 /850-61-12 , 850-61-13, 850-64-95  
NO W E M A SZYNY ROLNICZE

Ciągniki, kombajny NEW HOLLAND BIZON, MTZ, maszyny
KVERNELANO, LEMKEN, KONGSKILDE, UNIA GRUDZIĄDZ, 

VADERSTAD, PILMET, AGROMET BRZEG I INNE
UŻYW ANE OP006478

K o m b a jn  B izo n  ZO-56, 1985 r. 22.000 zł
K o m b a jn  B izo n  Z O -56, 1978 r. 13.000 zł
K o m b a jn  B izo n  ZO-56. 1986 r. z kabiną, 
szarpacz słom y 28.000 zł
K o m b a jn  B izo n  Z O -5 8 ,1984 r., szarpacz słomy 28.000 zł 
K o m b a jn  B izo n  Z O -58, 1984 r. 25.500 zł
K o m b a jn  B izo n  ZO-58, 1985 r. 26 .000 zł
K o m b a jn  B iz o n  BS-Z110, 1996 r., adaptacja 
do zbio ru rzepaku. 1414 m ig, sprawny 
technicznie, s ilnik M artin 145.000 zł
K o m b a jn  B izo n  D yna m ie  T u rbo  3B Z115, 1999 r., 
adaptacja do zbio ru rzepaku, stan dbd. 183.000 zł
K o m b a jn  B izo n  ZO-58, 1986 r., szarpacz słomy, 
stan bdb. 28.000 zł
K o m b a jn  z b o żo w y  D eu tz-Fa hr M 3640, 1992 r., 
H ydrom al Agrotonic, s lan  bdb. 120.000 zł
R ozs ie w a cz  na w ozó w , pneumatyczny,
18 m, A grom el Brzeg, sparwny techn. 4.500 zł
A g re g a t d o  p o d o ry w k i d la  gleb ciężkich 
i bezorkowego przygotowania do  siew/u 
M ullitille r RAU, szer. 3  m 12.000 zł
A g re g a t d o  p o d o ry w k i Le m ken  S m ara gd  9, szer. 
robocza 3 m. stan bdb. 9.500 zł
K o m b a jn  d o  b u ra kó w  STO LL V200 
z rozdrabniaczem  liści, sprawny lechn. 16.000 zł
P łu g  R abe W erk, obracany, półzawieszany, 5-skibowy,
+ ram ię do  w ałków  + w ały (Croskilł, kołeczkowy), kpi., 
stan bdb. 22 .000 zł
P łu g  PHX, 6-sklbowy, z doprawiaczam i g leby ADX -092, 
zabezpieczenia non stop, zagonowy,
1988 r., stan bdb. 9.500 zł
P łu g  PH X, 6-skibowy, zabezpieczenia non stop, 
sprawny lechn. 4.000 zł
P łu g  PHX, 5-skibowy, zabezpieczenia non stop, 
z  doprawiaczam i g leby ADX-092, zagonowy 7.500 zł 
R ozs ie w a cz  na w ozó w  pneum atyczny ACCORO,
18 m, sprawny techn. - .5.000 zł
P rasa zw ija ją ca  Z -230, sprawna techn. 4.000 zł
P rzyczep a ro ln ic z a  D-47, wywrotka, po  remoncie, 
s lan ogum ienia bdb., sprawna lechn. 4*500 zl
Z e s ta w  d o  z b io ru  b u ra k ó w  MATROT: 
śc in a cz  d o  l iś c i,  sprawny techn. 3.500 zł
w yo ry w a c z  ’  1 -OOO zł
ła d o w a rk a  3.000 zł
R ozd ra bn iacz  s ło m y  M ag ro tex  3.500 zł
P łu g  PHX-35-1 HP, 1989 r., 6-skibowy, zabezpieczenia 
non stop 4.500 zł
P łu g  F o r ts c h rltt B-201. 1989 r „  5-skibowy, zagonowy 
zabezpieczenia hydrauliczne non stop 4.000 zł
P łu g  F o rts c h rltt ,  1989 r., 3-skibowy, obracalny. nowy. 
n ie używany 6.000 zł
S ie w n ik  d o  k u ku ryd zy . 6-rzędow y o raz sekcje d o  siewu 
buraków, stan bdb., 1996 r „  9.000 zł

CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1985 r. kwadratowa kabina, • 9.500 
zł. Rogów, gm. Sobótka, tel. 071/3T6-37-28 
CIĄGNIK URSUS C-360,1985 r. silnik Zetora 5211, stan b. do
bry, zarejestrowany, opłacony, • 9.000 zł. Szczawin, tel. 
071/392-80-08
CIĄGNIK URSUS C-360.1985 r.. - 7.900 zł. Zawiść, gm. Pokój, 
tel. 077/469-81-57
CIĄGNIK URSUS C-360,1986 r., nowe akumulatoiy (gwaran
cja), chłodnica, pompa wtryskowa, po remonciesilnika. - 9.200 
zł. Oława. tel. 0604/27-51-21
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1987 r. akumulatory 1.5 roku. cią
gnik C-360,78 r. • 8.000 zl lub zamienię na ciągnik Ursus C-330. 
Wrocław, tel. 0607/11-34-93 wieczorem 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1988 r. nie używany w rolnictwie, I 
właściciel, stan opon b. dobry, nowe akumulatory, • 11.000 zł. 
Żary, tel. 068(375-92-90,0601/43-49-09 
CIĄGNIK URSUS C-385,1971 r. techn. sprawny, zarejestrowa
ny, • 7.800 zl lub zamienię na ciągnik Ursus C-360, C-360-3P. 
Wiązów, tel. 071/393-14-21.0607/15-27-43 
CIĄGNIK URSUS C-385,1976 r. zarejestrowany, technicznie 
sprawny, • 8.000 zł. Strzelin, tel. 0602/50-78-40 
CIĄGNIK URSUS C-385,1981 r., stan b. dobry ♦ pług 4-skibo
wy razem lub osobno • 12.400 zł. Kalisz, tel. 062/764-92-54 
CIĄGNIK URSUS C-4011,1967 r. kabina okrągła, zawieszenie 
oryginalne, po remoncie silnika, zarejestrowany, • 5.000 zł. Ko
ścian, teł. 065/512-06-14 po godz. 18,0607/08-77-14 
CIĄGNIK URSUS C-4011,1969 r. po remonciesilnika, - 5.000 
zl. Bytom Odrzański, tel. 068/388-47-05

CIĄGNIK URSUS C-4011.1970/0 r. stan dostateczny. - 3.000
zl. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, teł. 068/388-92-22
CIĄGNIK URSUS U-1044, 1987 r. stan b. dobry, • 25.000 zl.
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77
CIĄGNIK URSUS U-1214,1982 r. stan techn. b. dobry, -12.500
zł. Jawor, tel. 076/870-17-54,0607/21-24-36
CIĄGNIK URSUS U-1224,1989 r. 3000 mth + pług 5-skibowy z
1986 r.. stan b. dobry, - 37.000 zł. Żmigród, tel. 0607/09-45-11
CIĄGNIK URSUS U-1616,1992 r. kupiony w Argomie, • 55.000
zł. Wąsosz, tel. 065/544-75-93.0503/79-77-05
CIĄGNIK URSUS U4512 I właściciel, - 30.000 zł. Janków Za-
leśny, tel. 062/734-84-79,0602/33-71-13
CIĄGNIK URSUS U-902, 1983 r„ - 9.000 zl. Wiązów, tel.
071/393-10-57
CIĄGNIK URSUS U-912 stan dobry, • 11.500 zł. Jawor, tel. 
0607/11-78-28
CIĄGNIK URSUS U-912,1984 r. stan b. dobry, • 12.000 zl. Lub
sza. tel. 077/411 -86-40. 0602/36-57-42 
CIĄGNIK URSUS U-914 stan b. dobry. - 25.000 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
CIĄGNIK URSUS U-914,1.985 r. z ładowaczem Tur 5. technicz
nie sprawny, - 22.500 zł. Strzelin, tel. 0602/50-78-40 
CIĄGNIK WLADIMIREC, 1980 r. stan dobry, • 4.900 zł. Popę
szyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22,0603/83-55-66 
CIĄGNIK ZETOR12011,1983/94 r. duża kabina, nowe opony i 
akumulatory, stan b. dobry, silnik 6-cylindrowy, • 17.000 zł. Świd
nica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 
CIĄGNIK ZETOR 3511 .majorek", na części (skrzynia biegów, 
koła, błotniki i inne). Januszkowice, tel. 071/315-44-21 
CIĄGNIK ZETOR 3511,1972 r. daszek, - 5 .500 zł. Lubań, tel. 
075/722-14-14.0608/63-34-24
CIĄGNIK ZETOR 5211. 1991 r.. przebieg 1600 mtg. stan b. 
dobry, mało eksploatowany, • 18.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/66-11-27
CIĄGNIK ZETOR 7011,1984 r. -13.000 zł lub zamienię na Ur
susa C-360 3P. Rawicz, tei. 065/546-94-11 
CIĄGNIK ZETOR 7211,1987 r„ -17.500 zl. ..tel. 0502/23-04-69 
CIĄGNIK ZETOR 7245.1987 r. czerwony, z ładowaczem Tur, 
opony 2-letnie, stan b. dobry, - 25.000 zł. Rawicz; tel. 
0603/13-95-31
CIĄGNIK ZETOR 7245 CORAL, 1989 r. sprawny, - 24.000 zl 
lub zamienię na ciągnik Zetor 5211. Jawor, tel. 076/872-82-47 
CIĄGNIK ZETOR 7245, 1993 r., przebieg 1600 mtg, stan b. 
dobry, przedni napęd, komfortowa kabina, - 32.700 zł. Jelenia 
Góra. tel. 0607/06-07-71.0605/51-35-06 
CIĄGNIK ZETOR 7711 po remoricie, nowe opony, • 27.000 zł. 
Korfantów, tel. 077/431-93-76
CIĄGNIK ZETOR 8011 stan dobry, nowe opony, • 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/62-30-34
CIĄGNIK ZETOR 8011,1973 r.. V4 sprowadzony z Czech, ta
blice celne, ubezpieczenie, wymiana silnika i mostu w 95 r., 
stan b. dobry, odpowiednik Ursus C-385,2 szt, - 9.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-09-72,071/387-06-36 
CIĄGNIK ZETOR 8011, 1979/93 r., - 11.000 zl. Świdnica, tel. 
074/852-09-18
CIĄGNIK ZETOR 8011. 1982 r.. • 14.000 zł lub zamienię na 

-mniejszy. Opole, tel. 077/469-25-61 
CIĄGNIK ZETOR 8111 czerwony, silnik 4-cylindrowy, ścięta 
maska, komfortowa kabina, nowe opony, półbiegi, -. 12.500 zł. 

-Pomianów Dolny 57, gm. Ziębice, tel. 0604/38-16-08 
CIĄGNIK ZETOR 9540, 1991 r. stan idealny, I rej. w 1993 r, -
52.000 zł. Korfantów, tel. 077/431-93-76 
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50 w całości lub na części, w 100% 
oryginalny, - 1.700 zl. Głuszyca, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/87-73-09 po godz. 15
CIĄGNIKI BIAŁORUŚ MTZ-82 2 szt. rok prod. 1985 i 1986, kolor 
czerwony, przeb. 2500 mtg oraz 4000 mtg, zarejestrowane, do 
drobnych napraw - 8.500 zł oraz 9.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-81-92
O  CIĄGNIKI KUPIMY: Ursus C-28, C-330, C-360, C-360 

3P, Massey Fergusson, Zetor, MTZ, T25 i inne, rów
nież z przednim napędem oraz sprzęt rolniczy w 
umiarkowanej cenie. Kunów, tel. 041/248-81-77 
(oraz fax), 041/261-15-41 01028231

CZYSZCZALNIA DO ZBOŻA PETKUS K 541, - 3.700 zl. Jawor, 
tel. 0607/11-78-28
DESZCZOWNIA prod. jugosłowiańskiej, silnik 2-cyłindrowy die
sel, nie używana, - 5.000 zł. Lubliniec, woj. częstochowskie, 
tel. 0609/39-19-18
DESZCZOWNIA AGROII wydajność 1200 l/min +115 rur. dł. 6 
m, aluminiowych, • 15.000 zł. Wińsko, woj. wrocławskie, tel. 
0601/75-65-75
DMUCHAWA DO SIANA, - 300 zl. Krzywa, tel. 076/817-75-28 
DMUCHAWA DO SIANA. - 500 zł. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-75-15 do godz. 15,0602/65-71-18 
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY talerzowa * przyczepa na 
niskich kołach, wywrotka, - 2.000 zł. Lutomia Górna, tel. 
074/850-28-59
DMUCHAWA DO ZBOŻA, - 1.200 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99,0608/83-18-71
DMUCHAWA DO ZBOŻA, • 3.800 zl. Wąsosz, tel. 
065/544-75-93,0503/79-77-05
DOJARKA 4-konwiowa, duża wydajność, - 400 zł. Czernina, 
tel. 065/543-16-39
DOJARKA ALFA-LAVAL 2-konwiowa, • 700 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-46-60,0601/84-68-15 
GLEBOGRYZARKA ciągnikowa, techn. sprawny, - 1.400 zł. 
Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14

GLEBOGRYZARKA 2 szt. oraz kosa spalinowa, 2 szt., firmy 
Solo, - 900 zl. Wrocław, teł. 071/387-86-26 
GLEBOGRYZARKA SOLO spalinowa, prod. niemieckiej, szer. 
55 cm. stan techn. dobry, - 800 zł. Długołęka, tel. 071/315-28-54 
GLEBOGRYZARKA SOLO z napędem, • 570 zl. Wrocław, tel. 
0608/84-92-20
GLEBOZGRYZARKA HOWARD prod. niemieckiej, szer. robo
cza 2.50 m. • 2.600 zł. Żmigród. leL 0607/40-13-24 
KOMBAJN DO BURAKÓW KS6, - 5.000 zł. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-75-15 do godz. 15,060205-71-18 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN 413 techn. sprawny, nie 
eksploatowany^ lat, • 5.500 zł. Podolany, tel. 076/878-12-97 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN • 16.500 zł. Strzelce Nam., 
tel. 077/419-45-83,0603/63-38-90 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN Z413,1983 r, stan dobry 
• 4.500 zł oraz opielacz 6-rzędowy do buraków, - 700 zł. Nowa 
Wieś Złotoryjska, tel. 076/878-62-71 
KOMBAJN DO BURAKÓW SCHMOTZER BK-300 .na chodzie*,
1-rzędowy, - 2.700 zł. Żary, tel. 068/375-92-58 
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLI V50. • 3.000 zl. Pichorowi- 
ce 9, gm. Udanin
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V-50,1987 r. z orkanem, •
4.500 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-57-40 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW, 1983 r. • 4.500 zł lub zamienię 
na Fiata 126p, lub siewnik zbożowy. Tokary, gm. Kawęczyn, tel. 
063/288-61-57 po godz.20

O  KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA Z 644. Dachów 
22, tel. 068/391-35-50 03002951

KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME SL800,1990 r.. • 18.000 
zł. Podgaj 35, gm. Kondratowice, tel. 0601/54-39-31 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME SU 800,1990 r. wykop 
boczny, - 15.000'Zl. Siemianów/tel. 071/393-20-11 
KOMBAJN ZBOŻOWY, 1983 r. heder 3.6 m. sieczkarnia. -
22.000 zł. Wrocław, tel. 0607/36-49-13 
KOMBAJN ZBOŻOWY BS-Z 110,1989 r., SW-400, turbo stół 
do zboża 5.1 m, stół do kukurydzy 6-rzędowy, • 50.000 zł. Ła
giewniki, tel. 071/393-93-61 w godz. 7-15 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-040,1970 r., - 7.000 zl. Nawo
jów, gm. Lubań, tel. 075/721-72-88 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-040, 1973 r. stan b. dobry, 
garażowany, • 10.000 zl. Dziwiszów, tel. 075/713-71-21 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1978 r. po remoncie, stan 
dobry, • 13.000 zł. Dobrzyca, woj. kaliskie, tel. 062/741-45-44 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1978 r.. stan dobry, .na 
chodzie’ , wszystkie części nowe, nowy silnik, • 12.000 zl. Luto
mia. tel. 074/850-25-82. 850-25-20 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056.1980 r. na szerokich ko
lach, z kabiną, stan dobry, - 13.900 zl. Popęszyce, gm. Nowe 
Miasteczko, tei. 068/388-92-22, 0603/83-55-66 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056, 1981 r. przebieg 1300 
mtg, szerokie koła, stan b. dobry, • 21.000 zł. Żary, tel. 
0608/08-24-78

Spółdzielnia Usług Rolniczych 
w Dobromierzu

oferuje do sprzedaży: OPOi2262
1. Kombajn Bizon Z-056 ................... szt. 2
2.' Ciągnik URSUS C-360 3 P  .......  szt. 1
3. Przyczepa IFA HW-8011 ...............szt. .2
4. Przyczepa D 633/01  szt. 1
5. Przystawka do kukurydzy..............szt. )

Inform acja, tel: 074/858 61 26

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1984 r. garażowany, stan b. 
dobry, na balonach, nowa kabina, kosa boczna do rzepaku, 
sieczkarnia, • 35.000 zi. Wieszkotle, tel. 0602/21-72-30 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. bordowy, szero
kie koła, bez kabiny i szarpacza, przygotowany do żniw, • 25.500 
zł lub zamienię na prasę do słomy Z-224, ciągnik Ursus, itp.. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0605/50-99-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056, 1986 r. szerokie koła, 
heder, na sprężynach, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 0606/50-99-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056.1986 r. szerokie opony, 
kabina, garażowany, stan idealny, 430 mtg, -23.000 zł. Kłodz
ko. tel. 074/871-50-41
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056.1986 r bez sieczkarni i 
kabiny, sprawny, -18.000 zł. Luboradz, tel. 076/872-82-70 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r. bez kabiny i szar
pacza, szerokie koła, heder na sprężynach, - 26.000 zł. Nowa 
Wieś, tel. 0604/82-56-45
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056. 1987 r. szerokie koła, 
oryginalny szarpacz słomy (płocki), stan b. dobry, - 28.000 zł. 
Głogów, tel. 076/833-11-20
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056, 1987 r. stan dobry, •
28.000 zł. Leszno, tel. 065/543-49-31 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1989 r. stan b. dobry, sie
kacz słomy, garażowany, - 30.000 zł Wschowa, tel. 
0603/36-37-35
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT Z 060, 1980 r. przy
rząd tnący dł. 6 m lub 5,2 m, stan b. dobry, - 22.000 zł. Trzebni
ca, tel. 071/387-01-20, 071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT Z-083.1988 r., stan b. 
dobry, garażowany, nowe opony, - 38.000 zl. Sośnie, tel. 
062/739-10-08
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058,1986 r. siecz
karnia z 97 r., techn. sprawny, • 27.700 zl. Jawor, tel. 
076/872-82-47
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058.1989 r. silnik 
na gwarancji, • 36.500 zł. Bielawa, tel-._0605/65-31 -56 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1990 r. stan b. dobry, 
I właściciel, garażowany, - 60.000 zł. Sośnica, tel. 071/316-78-76 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z 056, SW-400 po re
moncie kapitalnym, nowe opony, akumulatory, sita, pompa pa
liwa, pompa wody, głowica, łożyska, obudowy i filtr oleju, po 
remoncie silnika (nie spawany), zadbany, - 17.500 zl. Stary 
Wiązów 52, gm. Wiązów, tel. 071/796-11-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z-056,1981 r. oryg. la
kier, przeb. 1300. mtg, • 21.000 zl. Żary, tel. 0608/08-24-78 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER, 1982 r. szerokie opony, 
stan b. dobry, • 20.000 zł. Ramiszów, tel. 071/398-76-42 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS118 MAXI, 1991 r. przeb. 2 tys. 
mtg, stan b. dobry, przystawka do kukurydzy i rzepaku, r 130.000 
zł. Brzeg, tel. 0606/63-35-67
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL, 1982 r. heder 3m + 
sieczkarnia, stan b. dobry, • 15.500 zl. Wrocław, tel. 363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 85.1984 r.. turbo 
kabina, sieczkarnia, heder 4.6 m, • 39.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0501/81-18-46
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 80.1984 r„ turbo 
kabina, sieczkarnia, heder 3.9 m, - 27.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0501/81-18-46
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 108,1991 r. przeb.

2 tys. mtg, heder 5,1 m, możliwość kupna przystawek, • 110.000 
zl. Brzeg, tel. 0606/63-35-67
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA, 1967 r. stan b. dobry, 
szer. robocza 2.20 m. -6.000zł. Twardogóra, tel. 071/315-83-89 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MATADOR, diesel, kosa 3 m. 
stan b. dobry, techn. sprawny, 4 cylindry, z rozdrabniaczem sło
my, • 11.000 zł. Stara Schodnia, gm. Ozimek, tel. 077/465-17-16, 
421-01-58 •
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKATOR 7.1980 r. zielony. 
3000 mtg, silnik Mercedesa, sieczkarnia z tylu, heder o szer. 
3,20 m - 9.000 DEM (posiadam również kombajn Fortschritt 512, 
z 1983 r. - 3.500 DEM). Wałbrzych, tel. 0606/40-11-39 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKURY, 1975 r. heder 2.4 
m, wyposażony w prasę i sieczkarnię, odbiór w Niemczech, 100 
km od granicy lub w kraju - 2.500 DEM. Jurków 16, tel. 
076/817-22-19,0604/91-37-08
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 66,1984 r. heder 2.6 m. kopacz
ka. -14.900 zł. Jordanów, tel. 071/316-12-82 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512 - 9.000 zł oraz 
kombajn E-516 - 33.000 zl. Słaborowice, tel. 062/733-89-35 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516B stan b. dobry, z 
kabiną, siekacz do słomy, • 27.000 zł. Zary, tel. 068/375-99-88 
wieczorem , _.
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,1975 r. mały he
der, - 6.000 zł. Bolesławiec, lei. 075/734-44-02,0605/42-69-17 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512, 1977 r. *po re
moncie kapitalnym, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 0602/62-30-34 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516,1981 r. stan b. 
dobry, wygodna kabina, dobre opony, -14.000 zl. Niwnica, gm. 
Trzebiel, tel. 068/375-35-20, 0604/61-15-15 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1982 r. stan do
bry, kabina heder 4,4 m, garażowany, - 13.000 zł. Brzeg, tel. 
077/412-39-95
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1984 r.. mało 
używany, stan dobry, heder 4.2 m, kabina, -14.500 zl. Kamien
na Góra. tel. 0609/44-42-29
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1984 r. stan b. 
dobry, • 14.000 zł. Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, tel. 
0601/75-50-19
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1985 r. zielony, 
stan techn. dobry, przygotowany do sezonu, - 22.000 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-74-07
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1985 r., kombajn 
zbożowy, dmuchawa, -14.500 zl. Prudnik, tel. 077/437-68-20 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512f 1985 r. stan b. 
dobry, - 14.500 zl. Siekierczyn, tel. 075/722-17-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516 B, 1985 r. stan 
b. dobry, rozdrabniarka słomy, przystawka do kukurydzy, -
20.000 zł. Sobótka, tel. 071/346-13-27 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1985 r. stan b. 
dobry, w kraju od 2 lat, przygotowany do sezonu, po remoncie, 
kapitalnym, stół do rzepaku, - 14.500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-25-46, 0603/13-93-01 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1986 r. 12.000 
zł, E-514, 84 r. - 18.000 zł + przystawka do kukurydzy, E-517 
MDW, 89 r. - 31.000 zł, szarpacz i stół do rzepaku + przystawka 
do kukurydzy, MDW-524.90 r. - 38.000 z ł,.. tel. 0502/23-04-69 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514 MDW. 1989 r. z 
siekaczem do słomy (97 r.), 1.000 mlb. stan b. dobry, • 32.000 
zł. Siekierczyn, tel. 0603/64-04-37 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-517,1989 r. 1.300 
mtg, + przystawka do kukurydzy, stan b. dobry. - 40.000 zł. So
kolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
KOMBAJN ZBOŻOWY IHC 321,1983 r„ Perkins. kosa 3.2 m. 
sieczkarnia, stan dobry, -12.500 zł. Syców, tel. 062/786-16-13 
KOMBAJN ZBOŻOWY IHC 541,1983 r„ Perkins. silnik 6-cylin
drowy, kosa 3:6 m, sieczkarnia, stanb. dobry, • 15.500 zł. Sy
ców, tel. 062/786-16-13
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON szer. 2 m, - 7.000 
zł. Dobrodzień, tel. 034/353-70-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, diesel 4-cylin
drowy silnik, kosa 2 m, - 10.000 zl. Nowogrodziec, tel. 
075/731-73-63 po godz.20
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1970 r. bez szar
pacza do słomy, szer. robocza 2.5 m, • 12.500 zł. Borów, gm. 
Prusice, tel. 071/312-55-79
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON M31. 1970 r., 
diesel, V4 silnik Perkins, stan b. dobry, w kraju od 3 sezonów, 
nowy akumulator i pasy + katalog części, - 7.500 zl. Nowa Wieś 
Grodziska, tel. 076/877-57-53
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA, 1970 r. stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, przygotowany do żniw, • 3.000 zł lub zamienię na 
samochód w tej cenie lub tańszy. Czernina, tel. 065/543-16-39 
KOMBAJNY ZBOŻOWE CLAAS, MASSEY-FERGUSON, 1983 
r. ceny od 8.000 zl. Wrocław, tel. 0607/08-83-99 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa, b. mało używa
na, -1.500 zł. Bukowiec Górny, tel. 065/537-21-78 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW 2-rzędowa, stan dobry. • 1.600 
zł. Wińsko, tel. 071/389-84-84
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa, • 1.500 zł. Żmi
gród. tel. 0605/26-30-21
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW. 1975 r. elewatorowa. 2-rzędo
wa, do remontu, - 380 zł. Brzeg. tel. 077/412-98-72 pogodz. 20 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW, 1989 r. elewatorowa, stan do
bry, • 1.900 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22,0603/83-55-66
KOSIARKA CIĄGNIKOWA Zetor 8011.1980 r„ do koszenia 
poboczy, skarp, rowów, z wysięgnikiem, • 20.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-17-28
KOSIARKA DO ROWÓW I POBOCZY, 1989 r. stan b. dobrŷ  
produkcji polskiej .Koszalin*, przystosowana do ciągnika C-360,
- 14.000 zł. Brzeg, tel. 0600/14-72-70,0501/72-35-82 
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, 1400 W, z koszem, regu
lacja wysokości koszenia, stan idealny, • 260 zl. Głogów, tel. 
076/834-46-34
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA, 4-suw z koszem, regu
lacją wys. koszenia, stan idealny, • 450 zl. Głogów, tel. 
076/834-46-34
KOSIARKA DO TRAWY, 4-suw .traktorek*, na 2 noże. rozrusz
nik, 11 HP, 7-biegowy, * 2.800 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
KOSIARKA DO TRAWY używane, techn. sprawne, elektryczne 
i spalinowe, od 50-zł. Nowe Miasteczko, woj. zielonogórskie, 
tel. 0608/45-88-18, 0503/74-16-84 
KOSIARKA DO TRAWY do rowów, skarp i poboczy, stan dobry
- 6.000 zl. Okmiany, tel. 076/817-72-06
KOSIARKA DO TRAWY VIP 42 ALPINA żyłkowa, profesjonal
na, stan b. dobry. -1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-23-32 
KOSIARKA DO TRAWY z koszem, elektryczna, mało używa
na. - 150 zł. Wrocław, tel. 071/337-19-56 w godz. 8-16, 
071/368-78-85
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, z koszem, - 810 zl. Wro
cław, tel. 0608/84-92-20
KOSIARKA DO TRAWY TECUMSEH SPECTRA 40, 1998 r„
2-letnia, spalinowa, z koszem, mało używana, uszkodzona, do 
naprawy lub na części, • 190 zł. Wrocław, tel. 0604/94-67-76 
KOSIARKA POKOSOWA E-302 i 3 przystawki, - 3.500 zł. Lu
boradz. tel. 076/872-82-70
KOSIARKA ROTACYJNA prod. niemieckiej, szer. robocza 2.5 
m, prawie nowa. • 4.000 zl. Ocice. gm. Bolesławiec, teł. 
075/736-11-14
KOSIARKA ROTACYJNA Z-036 żółta, -1.200 zl. Popielów, tel. 
077/469-22-73
KOSIARKA ROTACYJNA spalinowa, mała, techn. sprawna, stan 
dobry. - 220 zł. Wrocław, tel. 071/342-70-4 rwewn. 300, 
0502/04-13-01
KOSIARKA ROTACYJNA, 1986 r. *  zgrabiarka .Pająk 7’, stan 
dobry, • 2.500 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22,0603/83-55-66
KOSIARKA SAMOJEZDNA spalionowa. silnik Brigss-Siraton, 
z koszem - 370 zł. Legnica, tel. 076/854-83-79.0604/05-41-72

NAPRAWA PĘKNIĘTYCH BLOKÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH 
* PĘKNIĘCIA PŁASZCZY WODNYCH * DZIURY * 

Wrocław, tel. 071/372-69-18,0-601 859 884, udzielamy gwarancji 
^ dojeżdżamy do klienta ♦  bez wyjmowania silnika opt>1197°

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 76 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 25.05.2001



KOSIARKA SAMOJEZDNA 12 KM, - 1.300 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-19-10

O  KOSIARKI SPALINOWE duiy wybór, stan b. do
bry, ząpewniam serwis, naprawa kosiarek spali- 
nowycht *Wrocłąw Psary, te l. 0605/27*23-50  
02020071

KULTYWATOR podorywkowy 3 m, 1997 r, - 8.900 zł: Sielawa, 
tel. 0605/65-31-56
KULTYWATOR szer. 2.3 m, - 550 zl. Maniów Wielki, tel. 
071/390-76-99
KULTYWATOR 2 m - 2.800 zł. Nysa, tel. 077/433-25-79 wie
czorem, 077/431-22-2.1,0608/13-40-83 
KUPIĘ BRONY ciężkie. .20’ . Trzebnica, tel 071/387-01-20, 
071/312-12-77
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY TZ 4K14 prod. czeskiej, uszko
dzony lub na części. Wrocław, tel. 071/398-81-80 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS 4 x 4 , 6-cyłindrowy • do 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/72-37-47
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, 330, 328, 3P, T:25, MTZ-82, 
może być uszkodzony lub niekompletny. Wrocław, tel. 
0604/22-09-34 *
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS 2812 lub Fergusson 225. Kaliszkowi- 
ce. tel. 062/731-09-20
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 stan dobry, do 10.000 zl, w za
mian za VW Passata, z 90 r., diesel, 16.000 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-41 do g. 8 i wieczorem 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360-3P lub MF-255. Oława, 
tel. 071/313-88-87
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-355, C-360 w dobrym stanie, zare
jestrowany - do 5.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-91-36 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 z turem. Trzebnica, tel. 
071/312-92-50
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P lub 330. MF 255. Zetor 7211. 
5211, U-914, U-916, U-912, kombajn Bizon Record. Gniecho
wice, tel. 0600/63-30-62
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 5211 felgi W11x36. Rawicz, tel. 
0603/13-95-31
KUPIĘ INKUBATOR lub wynajmę. Bolesławiec, tel. 
075/731-27-45
KUPIĘ KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN. Czarkowo, gm. 
Poniec, tel. 0602/75-63-93
KUPIĘ KOSIARKĘ DO TRAWY żyłkową lub z wymiennymi,gło
wicami, stan b. dobry. Jelenia Góra, tel. 0502/36-46-80 
KUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ. Legnica, tel. 0609/06-70-97 
KUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ w dobrym stanie technicznym. 
Wołczyn, tel. 077/418-87-72
KUPIĘ ŁADOWACZ CYKLOP, TROL, UNHZ 500. Oława, tel. 
071/313-88-87
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR 1,1980 r. czołowy, do ciągnika Ursus 
C-330. Jeszkowice, tel. 0605/14-80-35 
KUPIĘ OPRYSKIWACZ 1000 • 2000 I. Strzelce Nam., tel. 
077/419-45-83,0603/63-38-90
KUPIĘ PŁUG 3-skibowy. Lubin, tel. 076/842-84-06 po godz. 20 
KUPIĘ PODAJNIK ZBOŻOWY „żmijkę*, prod. polskiej, może 
być bez silnika. Lubin, tel. 076/842-84-06 po godz. 20 
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Oława, tel. 071/313-88-87 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ SAMOZBIERAJĄCĄśrednią. Ziębice, tel. 
074/819-32-59
KUPIĘ ROZRZUTNIK OBORNIKA , Orkan II. Oława, tel. 
071/313-88-87
KUPIĘ ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3 lub 5.., gm. Kępno, 
tel. 062/783-62-46
KUPIĘ WIALNIĘ DO SŁONECZNIKA. Wałbrzych, tel. 
0607/6677-20
KUPIĘ "ŻMIJKĘ" do czyszczenia grochu. Prudnik, tel. 
077/437-68-20
ŁADOWACZ stan dobry, • 2.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/734-31-79
ŁADOWACZ do obornika, nowy, • 6.500 zł. Sława Śl., tel. 
068/388-15-84
ŁADOWACZ CYKLOP, - 4.000 zl. Lewin Brzeski, tel.
077/412-75-15 do godz. 15,0602/65-71-18
ŁADOWACZ CYKLOP nowy typ. • 4.200 zł. Nowe Miasteczko,
woj. zielonogórskie, tel. 0606/95-66-25
ŁADOWACZ TUR do ciągnika Zetor. - 6.000 zł. ., tel.
095/758-43-57,0603/75-15-05
ŁADOWACZ TUR 5 czołowy, do ciągnika 912 i 914, - 5.000 zł. 
Koźmin Wlkp., tel. 062/721-31-43,0605/73-03-12 
ŁADOWACZ WIR 08. 1989 r. do rozładowywania wagonów, 
odpowiednik UNHZ 750, kabina podnoszona na 5 m, 2 łyżki 0,3 
m3 i 0,5 m3, prod. czeskiej, mało używany, - 5.500 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-72-22
MASZYNA DO OBCINANIA I SORTOWANIA CEBULI dymki, -
8.000 zł. Stary Śleszów, tel. 071/311-45-75 

O  MASZYNY ROLNICZE beczkowóz, 6000 I • 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, śrutownik 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: CIĄGNIK URSUS C-330.1981 r. nowe 
opony i akumulator, kabina * pług + kultywator talerzowy + bro
ny ♦ rozrzutnik obornika + przyczepa 1-osiowa + rozrzutnik 
nawozu lejowy + dmuchawa boczna, - 17.000 zl. Mieroszów, 
tel. 074/880-11-77
MASZYNY ROLNICZE: CIĄGNIK URSUS C-360 zarejestrowa
ny, OC, pług 3-skibowy, kultywator, 2 szt., brony, sadzarka, •
9.200 zl + przycz. samozbierająca - 2.150 zł, w całości -10.500 
zł. Gryfów Śląski, tel. 0608/49-69-36 
MASZYNY ROLNICZE: opryskiwacz Pilmet 4001. opielacz do 
buraków (prod. polskiej i niemieckiej „Rau"), ładowacz Cyklop, 
dmuchawa do ziarna i siana, opryskiwacz do siewnika Gama, 
dojarka przewodowa Alfa-Laval, beczkowóz 4.0001, podbieracz 
pokosów, rozdrabniacz słomy. Janków Zaleśny, tel. 
062/734-84-79,0602/33-71-13
MASZYNY ROLNICZE: ciągnik Ursus U-1212 z 1988 roku, 6-cy- 
lindrowy, kombajn Jochander, pług Atlas, kombajn Bolko. Ka
lisz. tel. 062/752-82-73 po godz. 19 
MASZYNY ROLNICZE . ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZO- 
NE poj. od 300 do 6001. stan dobry • od 1.000 do 1.300 zl/szt; 
kosiarka rotacyjna, stan dobry, prod. niemieckiej • 1.300 zł oraz 
przetrząsarko-zgrabiarka, prod. niemieckiej, • 1.100 zł. Nysa, 
tel. 0605/21-95-23
MIESZALNIK PASZ 700 kg, z silnikiem. • 1.400 zl. Miejska 
Górka, tel. 065/547-42-88
MIESZALNIK PASZ 11 ton, • 3.600 zł. Sieroszowice, tel. 
062/739-81-50
MŁOCARNIA prasa, - 3.500 zl. Wrocław, Jeb 071/789-47-35 
OBSYPNIK DO ZIEMNIAKÓW, • 350 zl. Maniów Wielki, tel. 
071/390-76-99
OGŁAWIACZ DO BURAKÓW MATROT. - 3.000 zł. Lewin Brze
ski. tel. 077/412-75-15 do godz. 15, 0602/65-71-18 
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy ♦ radia do ziemniaków, 
mało używane, • 700 zl. Babimost, tel. 068/351-11-37, Niemcy, 
tel. 0049/76-65-94-28-52
OPIELACZ DO BURAKÓW. • 500 zl. Ryszard Hulewicz, 55-312 
Bukówek 10, gm. Środa śląska
OPIELACZ DO BURAKÓW 10-rzędowy, • 700 zł. Ocice, gm:
Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
OPIELACZ DO BURAKÓW • 700 zł. Strzelce Nam., tel.
077/419-45-83,0603/63-38-90
OPIELACZ DO BURAKÓW I WARZYW 6-rzędowy, • 450 zł. 
Legnica, tel. 076/887-85-87
OPRYSKIWACZ 400.500,6001, nowe - od 1.600 zł. Góra, tel. 
065/543-24-66

OPRYSKIWACZ ciągnikowy, zawieszany, szer. 10 m, techn. 
sprawny, - 650 zł. Opole, tel. 0605/08-03-66 
OPRYSKIWACZ. 1977 r. 3001, stan dobry, • 350 zl. Popęszyce, 
gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22,0603/83-55-66 
OPRYSKIWACZ PILMET 312 3001, lance hydrauliczne podno
szone, -1.200 zł. Krzydlina Wlk„ tel. 071/389-02-10 
OPRYSKIWACZ PILMET stan b. dobry, 100% sprawny, lance 
podnoszone, kółka do transportu, szer. oprysku 10 m, -1.100 
zł. Lubaft teł. 075/722-37-85
OPRYSKIWACZ PILMET, 1985 r. zawieszany, poj. 4001, lance 
o dl. 10 m, techn. sprawny • 1 '&5tJ*"żł* Zgorzelec, tel. 
075/771-81-92 -.
OPRYSKIWACZ SOLO PLECAKOWY spalinowy, benzyna, • 400 
zł. Wrocław, tel. 0602/63-12-29

O OPRYSKIWACZE poj. 300,400,500,600,800 i 1000 
litrów. Belka opryskowa 10-18 m, stabilizacja, hy
drauliczne podnoszenie. Atest, gwarancja. Możli
wość dostawy do klienta. Ceny od 1.560 zł. Jele- 
nin 14, gm. Borów k. Strzelina, tel. 071/393-32-47, 
0606/73-99-25 02023011

ORKAN Z-302 do zielonek, • 2.500 zl. Bierutów, tei. 
071/314-69-07 po godz. 20
ORKAN do zielonek, -1.700 zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-51-33 
ORKAN do zielonki • 1.200 zł, pług 3-skibowy, cena • 400 zl. 
Podolany, tel. 076/878-12-97
ORKAN II, -4.500 zl. Wąsosz, tel. 065/544-7.5-93,0503/79-77-05 
ORKAN II stan b. dobry, • 3.500 zl. Żary, tel. 068/375-99-88 
wieczorem
ORKAN II ścinacz zielonek, • 2.000 zł. Żmigród, tel. 
0605/26-30-21
ORKAN, 1987 r. do słomy i zielonek, -1.600 zł. Ocice, gm. Bo
lesławiec, tel. 075/736-11-14
ORKAN, 1989 r. do zielonek, -1.700 zl. Wielgie Milickie, tel. 
0602/62-25-14
PŁUCZKA DO WARZYW. - 2.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-34-44
PŁUG rolniczy, 4-skibowy, • 900 zł oraz 3-skibowy • 500 zl. Kra
śnik Górny 21, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-97-79 
PŁUG podorywkowy, • 1.200 zl. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-75-15 do godz. 15,0602/65-71-18 
PŁUG 2-skibowy, • 200 zl. Michałów, gm. Środa śląska, tel. 
071/795-13-90
PŁUG 2-skibowy, - 200 zł. Michałów 21, gm. Środa Śląska, tel. 
071/795-13-90 po godz. 16
PŁUG 3-skibowy, do głębokiej orki, nowy typ, • 850 zł. Mierzwin 
7, gm. Bolesławiec, tel ,^075/736-12-06 
PŁUG 4-skibowy, - 500 zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-58 
PŁUG 3-skibowy - 2.800 zl. Nysa, tel. 077/433-25-79 wieczo
rem, 431-22-21,0608/13-40-83 
PŁUG 3-skibowy, obracany, prod. niemieckiej, • 1.600 zł. Oci
ce, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
PŁUG 3-skibowy, hydraulicznie obracany, duży, prod. niemiec
kiej, • 2.500 zl oraz 5-skibowy, prod. polskiej, • 1.000 zł. Olesz
na, gm. Łagiewniki, tel. 071/346-19-27 

PŁUG 2-skibowy, • 500 zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-51-33 
PŁUG 3-skibowy, do głębokiej orki, stan b. dobry, • 600 zł. Żary, 
tel. 068/375-92-58
PŁUG FORTSCHRITT B 200,1991 r. techn. sprawny, z przed-
płużkami, 5-skibowy, - 2.500 zł. Iwiny, tel. 076/818-98-42
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, nowy typ • 700 zł, 5-skibowy -
1.100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77
PŁUG K-700 8-skibowy, do ciągnika prod. rosyjskiej, stan techn.
b. dobry, • 2.500 zł. Proszków, gm. Środa Śląska, tel.
071/317-31-87
PŁUG PH1,1996 r. zawieszany, 4-skibowy, -4.000 zl. Pichoro- 
wice 9, gm. Udanin
PŁUG PHX 5-skibowy, stan idealny, • 1.500 zl lub zamienię na
krowy. Borowina, teł. 068/376-81 -38
PŁUG PHX 5-skibowy, - 7.800 zł. Wąsosz, tel. 065/544-75-93.
0503/79-77-05
PŁUG PHX-5, • 2.700 zł. Nowe Miasteczko, woj. zielonogór
skie. tel. 0606/95-66-25
PŁUG POZNANIAK 3-skibowy, • 600 zł. Głuszyna, gm. Namy
słów, tel. 0607/51-64-38
PŁUGI GRUDZIĄDZ 3-skibowy - 300 zł, 2-skibowy • 400 zł. 
Bolesławiec, tel. 062/783-61-57 
PODAJNIK DO ZBOŻA ślimakowy, -1.100 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99.0608/83-18-71
PRASA DO SŁOMY wysokjego zgniotu, stan b. dobry, czerwo
na. • 5.800 zł. Górą, tel. 0603/06-29-22,065/544-15-85 
PRASA DO SŁOMY wysokiego zgniotu, prod. niemieckiej/stan 
b. dobry. - 6.000 zł. Kalisz, tel. 062/751-79-20,0502/01-59-38 
PRASA DO SŁOMY CLAAS, 1995 r. wysokiego zgniotu, stan b. 
dobry, - 6.500 zł. Lubin. tel. 076/749-30-79 
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT. - 4.800 zl. Jordanów SI,, 
tel. 071/316-10-40
PRASA DO SŁOMY INTERNATIONAL + części. • 4.200 zł. 
Przedborów. tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
PRASA DO SŁOMY K-442/1,1979 r. techn. sprawna, stan do
bry, • 2.500 zl. Budków, gm. Wińsko, tel. 071/389-91-17, 
0602/10-21-42
PRASA DO SŁOMY KRONE, 1997 r. do siana, roluje w bele, 
powleka folią, w Niemczech, prawie nowa (posiadam traktory) •
9.000 DEM. Wałbrzych, tel. 0606/40-11-39 
PRASA DO SŁOMY NEW HOLAND 658,2000 r. nowa, nie uży
wana, z komputerem, centralne smarowanie, do siana, koszo- 
nek i słomy, zwijająca, -49.000 zł. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
PRASA DO SŁOMY WELGER, • 800 zł. Kuniów. gm. Kluczbork, 
tel. 077/418-37-11
PRASA DO SŁOMY WELGER wysokiego zgniotu, stan b. do
bry, - 3.800 zl. Zaręba, gm. Siekierczyn, tel. 075/724-81-62, 
0501/57-40-88
PRASA DO SŁOMY Z-230,1988 r. zwijająca, - 4.000 zl. Ocice, 
gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
PRASA DO SŁOMY Z-276 rolująca, - 25.000 zł. Janków Zale
śny, tel. 062/734-84-79,0602/33-71-13 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA taśmowa, stan b. dobry, - 
500 zł. Czernina, tel. 065/543-16-39 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA CLAAS karuzelowa, 6-rzę- 
dowa, hydraulicznie rozkładana, szer. robocza, 7,5 m, -10.000 
zł. Kalisz, tel. 062/751-79-20, 0502/01-59-38 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA, - 700 zł. Lewin Brzeski, 
tel. 077/412-75-15 do godz. 15,0602/65-71-18 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, stan dobry • 
650 zl. Maniów Wielki, tel. 071/390-76-99 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA CLAAS z napędem na 
wałek przekaźnika, - 1.000 zł. Paczków, tel. 0608/80-44-97 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa. - 600 zł. Piel
grzymka, tel. 076/877-51-33
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA konna, przerobiona do cią
gnika, - 250 zl. Przemków, tel. 076/832-05-33 po godz. 20 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA konna • 200 zl, kosiarka 
do trawy, konna - 200 zł. Szczawin, tel. 071/392-80-08 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 4-tarczowa, - 450 zł. Wilcz- 
kowice. tel. 071/316-13-77
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA. 7 gwiazd, mało używana, 
-1.000 zł. Wojtkowice, gm. Kąty Wr., tel. 071/390-57-62 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA DO SIANA, 1998 r. 5-gwiaz- 
dowa, -  950 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-57-40 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T-050, stan dobry, -1.600 zl 
lub zamienię na wywrotkę. Dobroszów 34, gm/Chojnów, tel. 
076/818-8142
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T 010 stan idealny, - 5.000 
zł. Gródków, tel. 077/415-1

PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA, - 2.150 zl. Gryfów Śląski, 
tel. 0608/49-69-36
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA. - 1.500 zl. Lewin Brzeski, 
tel. 077/412-75-15 do godz. 15,0602/65-71-18 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA NISKOPODWOZIOWAMEN- 
GELE, 30 m3, stan idealny, • 4.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-30-29 po godz. 20,0604/50-67-17 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA duża. prod. polakiej, techn. 
sprawna, - 2.300 zł. Mleczno 10. gm. Rudna, tel. 076/843-40-37 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA CLAAS stan b. dobry, - 4.900 
zł. Nysą, tel. 0608/80-44-97
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA do słomy i siana. - 2.000 zl. 
Zwanowięê  gm. Brzeg, tel. 077/412-52-70 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA stan dobry, • 5.000 zł. Żary, 
tel. 0608/08-24-78
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 4-rzędoWa,kombajnu Bi
zon z docinaczem, -15.000 zł. Rogoźnica, tel. 074/859*42-48 
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY GERINCHOF, 1994 r. 6-rzę- 
dowa, hydraulicznie składana + adaptacja do kukurydzy do Bi
zona BS-Z110, • 3.000 zł. Kalisz, tel. 062/764-91-11 
PRZYSTAWKA DO WARZYW (buraków, marchwii, pietruszki), 
do kombajnu Anna, • 150 zl. Chrzanów, tel. 071/311t13-52 
ROZDRABNIACZ DO BURAKÓW z silnikiem, - 500 zł. Micha
łów, gm. Środa Śląska, tel. 071/795-13-90 
ROZDRABNIACZ DO BURAKÓW z silnikiem, • 500 zł. Micha
łów 21, gm. Środa Śląska, tel. 071/795-13-90 po godz. 16 
ROZDRABNIACZ SŁOMY do kombajnu Bizon Z 056, - 2 .800 zl. 
Lubsza, tel. 077/411-86-40,0602/36-57-42 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, stan b. dobry, • 2.500 zl. 
Babimost, tel. 068/351-11-37, Niemcy, tel. 0049/76-65-94-28-52 
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT T-088, - 5.500 zl. 
Janków Zaleśny, tel. 062/734-84-79,0602/33-71-13 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, podłoga i burty po wymia
nie, • 2.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 8 1, stan b. dobry, • 5.800 zł. Koby
lin, tel. 065/548-21-94
ROZRZUTNIK OBORNIKA nowy typ, 2-osiowy, stan idealny, -
4.100 zl. Milicz, tel. 071/384-96-05 
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT T 088, 1982 r., 
sprawny, • 3.700 zl. Mściwojów, tei. 076/872-82-47 
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT 10 ton, - 3.800 zł. 
Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
ROZRZUTNIK OBORNIKA KRONE OPTIMA 1-osiowy, nowe 
opony, - 2.300 zł. Żary, tel. 068/375-92-58 
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT DDR, 1985 r. 2 szt.
• po 800 zł. 55-036 Szewce, tel. 071/310-71-66 
ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM, 1987 r. bez adapteru, 
wałków. • 2.000 zl. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
ROZRZUTNIK OBORNIKA, 1990 r. 1-osiowy, - 3.500 zl. Ząbko
wice Śląskie, teł. 074/810-34-01
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejkowy, • 400 zl. Bolesławiec, tel. 
062/783-61-57
ROZSIEWACZ NAWOZÓW SMAŻONE*. • 1.500 zł. Głuchoła
zy. tel. 077/439-71-36
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RAU na 100 kg, na 2 talerze, - 3.000 
zl. Jaksonowice, tel. 071/399-78-21 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW 5 u  taśmę, 5 I, - 2.800 zł. 
Legnica, tel. 0606/50-99-68
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RAUCH, - 2.000 zl. Legnickie Pole. 
tel. 076/858-22-44
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejkowy, nowy. - 650 zl. Michałów, 
gm. Środa Śląska, lei. 071/795-13-90 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 2 sztuki, ceny 650 i 900 zl. Mirsk, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0603/64-60-89 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW • od 1.000 zl. Nysa. lei. 
077/433-25-79 wieczorem. 431-22-21,0608/13-40-83 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 4 szt., RNP, RCW-3, RCW-5, hy- 
drauliczny, 2 tony, w cenie 800 - 2.000 zl. Ocice, gm. Bolesła
wiec, tel. 075/736-11-14
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AKORD 18 m. prod. niemieckiej, -
2.400 zł. Ocice. gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 2-talerzowy, prod. zachodniej, stan 
b. dobry, -1.200 zł. Paczków, teł. 0606/55-77-24 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 4 sztuki, ceny od 750 zł do 1.500 
zł. Przedborów. tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW ład. 700 kg. 2 szt., rozrzut 16 m, 
prod. zachodniej, stan b. dobry • 2.000 zl/szt. Wądroże Wielkie, 
teł. 076/887-43-35,0605/04-25-05 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek', • 600 zł. Wąsosz, tel. 
065/544-75-93,0503/79-77-05
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RWC 3 2-letni, - 2.000 zł. Żmigró- 
dek, tel. 071/385-36-92 '
ROZSEWACZ NAWOZÓW RCW-3. 1980 r. oraz RCW-5. do 
małego remontu, stan dobry • 1.200 zl. Popęszyce, gm. Nowe 
Miasteczko, tel. 068/388-92-22
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3.1983 r. stan b dobry, -1.500 
zl. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22, 
0603/83-55-66
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA zielony, laima lafcucho- 
wa, napęd talerzy hydrauliczny, lad. 3 1, - 3.000 zl. Jawor, tel. 
076/870-84-11
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RCW-3 nowa taśma, - 
2:500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA MO-35 3.51, - 4.000 zl. 
Lubsza, tal. 077/411-86-40, 0602/36-57-42 
ROZSHEWACZE NAWOZÓW AMAZONE, RAUCH 600-800 I, 
ceny od 2.100 zł. Miejska Górka, tei. 065/547-42-88 
SADZARKA prod. czeskiej, - 500 zł. Pielgrzymka, tel. 
076/877-51-33
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW prod; zachodniej, - 1.000 zl. 
Wojtkowice, gm. Kąty Wr., tel. 071/390-57-62 
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW, • 500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/810-34-01
SCHŁADZARKA DO MLEKA przewoźna, poj. 2001, stan dobry,
• 2.000 zł. Jaksonowice. tel. 071/399-78-21 
SCHŁADZARKA DO MLEKA konwiowa. - 400 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-46-60.0601/84-68-15
SCHŁADZARKA DO MLEKA poj. 5001. -  3.800 zl. Lubawka, 
tel. 0605/03-98-17
SCHŁADZARKA DO MLEKA, 1996 r. poj. 4301, - 5.500 zł Oło- 
bok, tel. 062/739-03-06
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E-281 3 hedery, • 12.000 zl. 
Janków Zaleśny. tel. 062/734-84-79,0602/33-71-13 
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E 281 C. 1988 r. z oprzyrządo
waniem, • 11.000 zł. Ocice. gm/Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY „POENTINGER" 1 -rzędowa, •
2.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY CLAAS POTINGER jednorzę
dowa, stan b. dobry, • 1.450 zl. Nysa, tel. 0606/55-77-24 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa, • 1.800 zl. Nysa. 
tel. 077/433-25-79 wieczorem. 431-22-21, 0608/13-40-83 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY oraz zbioru zielonek, 3 przy
stawki, Fortschritt E 281C, rok prod. 1990, - 26.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/852-17-28
SIECZKARNIA DO SŁOMY, - 200 zł. Ryszard Hulewicz, 55-312 
Bukówek 10, gm. Środa śląska 
SIEWNIK konny, przerobiony do ciągnika • 500 zł. Michałów, 
gm. Środa śląska, tel. 071/795-13-90 
SIEWNIK DO BURAKÓW Gama, jednopunktowy, techn. spraw
ny - 800 zł. Szczawin, tel. 071/392-80-08 
SIEWNIK DO KUKURYDZY, - 2.300 zl. Nysa. tel. 077/433-25-79 
wieczorem. 431-22-21.0608/13-40-83 
SIEWNIK DO KUKURYDZY PNEGMASEŃ prod. francuskiej, 
8-rzędowy, pneumatyczny, techn. sprawny, • 4.000 zl. Ocice, 
gm. Bolesławiec, tel. 075/736-1t-14

SIEWNIK KONNY-przerobiony do ciągnika, - 500 zł. Michałów 
21, gm. środa Śląska, tel. 071/795-13-90 po godz. 16 
SIEWNIK ZBOŻOWY POLANIN SO 54/2 szer. robocza 6 m, •
2.000 zl. Bierutów, tel. 071/314-69-07 po godz. 20 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. robocza 2.70 m, -1.600 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-44-02.0605/42-69-17 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5 zawieszany, - 3 000 zł. Gnie
chowice, woj. wrocławskie, tel. 0600/63-30-62 rano lub wieczo
rem
SIEWNIK ZBOŻOWY mało używany, • 15.000 zł. Góra, tel. 
0603/06-29-22,065/544-15-85
SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE D-8 szer. 3 m, 30 lejków, ścież
ki hydrauliczne, • 9.900 zł. Nysa, tel. 077/435-96-09' " 
SIEWNIK ZBOŻOWY na gumowych kołaeh, zawieszany,'- 970 
zł. Nysa, tel. 0607/46-68-69
SIEWNIK ZBOŻOWY IZARA szer. 2.5 m, -  1.400 zł. Przedbo
rów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 ^
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5 zawieszany, 4,5 m • 3.000 zł, 
pług AtiaŚ, 4-skibowy, z zabezpieczeniami hydraulicznymi, na 
kamienie - 2.900 zl. Wałbrzych, teł. 0604/82-5^-45 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5, - 87500 2ł. Wąsosz lei. 
065/544-75-93,0503/79-77-05
SIEWNIK ZBOŻOWY HASSIA, 1980 r. prod. niemieckiej, szer.
1.3 m, stan dobry, • 3.300 zł. Borów, gm. Prusice, tel. 
071/312-55-79
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5,1983 r. ciągany. 5 m • 2.000 zł 
lub zamienię na siewnik Poznaniak. Legnica, tel. 0606/50-99-68 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1986 r. techn. sprawny, na 
małych kołach, - 1.550 zł. Mierzwin 7, gm. Bolesławiec, tei. 
075/736-12-06
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1988 r. szer. 2.7 m. stan b. 
dobry. - 2.600 zł. Lubsza, tel. 077/411-86-40,0602/36-57-42 
SIEWNIK ZBOŻOWY POMORZANIN, 1990 r. zasyp 2.5 t. •
10.000 zł. Mierzwin. tel. 075/734-44-02, 0605/42-69-17 
SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW S-208/2, - 4.500 zl. Bierutów, 
tel. 071/314-69-07 po godz. 20
SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW elektryczny, stan b. dobry, na 
2 taśmy, • 1.200 zł Chojnów, tel. 076/817-72-06 
SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW prod. radzieckiej. • 2.400 zł. 
Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
STEYR 91.90,1994 r„ V6,1 rejestracja 95 r., 4x4, pełna kompu
teryzacja, stan idealny, 190 KM, zdjęcia do wglądu, - 93.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-09-72. 071/387-06-36 
SUSZARNIA DO KUKURYDZY bębnowa, produkcji holender
skiej, na olej opalowy, duża wydajność. - 50.000 zl. Rogoźnica, 
tel. 074/855-92-48
ŚRUTOWNIK na walce, • 900 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
ŚRUTOWNIK. • 300 zl. Michałów 21. gm. Środa Śląska, tel. 
071/795-13-90 po godz. 16
ŚRUTOWNIK duży, kamienny, stan b. dobry, • 650 zi. Paczków, 
tel. 077/431 -78-88.077/431 -75-08 
ŚRUTOWNIK bijakowy. • 1.000 zl. Ratowice, teł. 071/813-91-05 
ŚRUTOWNIK BĄK stan dobry, • 800 zł. Siechnice, gm. św.Ka- 
tarzyna. tel. 071/311-53-17
TAŚMA do mocowania siana na pojazdach, stan b. dobry. - 600
zl. Ozimek, tel. 077/465-17-16,421-81-58
WYCIĄG KUBEŁKOWY DO ZBOŻA 25 t/h, dł. 14 m ♦ 35 m rur,
fi 210, cena - 3.600 zl. Sieroszowice, tel. 062/739-81-50
WYCINACZ DO KISZONEK stan b. dobry, • 2.000 zi. Kuniów,
gm. Kluczbork, teł. 077/418-37-11
WYCINACZ DO KISZONEK w cenie od 2.000 do 3.000 zł. Po-
świętno 24. gm. Przemęt, tel. 0607/784-18-13
WYCINACZ DO KISZONEK. - 2.000 zł. Przedborów. tel.
062/731-03-99.0608/83-18-71
WYORYWACZ OO BURAKÓW 3-rzędowy, stan b. dobry, - 350 
zł. Głuszyna, gm. Namysłów, tej, 0607/51-64-38 
WYORYWACZ DO BURAKÓW JAVOR, - 5.000 zl. Lewin Brze
ski, tel. 077/412-75-15 do godz. 15,0602/65-71-18 
WYORYWACZ DO BURAKÓW typu Orlik, 2-rzędowy. stan do
bry. -1.000 zl. Paszowice, tel. 076/870-17-46 
WYORYWACZ DO BURAKÓW 3-rzędowy. mało używany, • 500 
zł. Wojtkowice, gm. Kąty Wr., tel. 071/390-57-62 
WYORYWACZ DO BURAKÓW 3-rzędowy, na kolach, zawie
szany do ciągnika, można stosować do innych prac potowych, 
solidna rama, fabryczny, - 450 zł Żary, teł. 068/375^92-58 
ZBIORNIKI NA MLEKO poj. od 400 dó 9001. ceny od 3.000 do
3.300 zl. Przedborów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
ZGRABIARKA DO SIANA karuzelowa, przekaźnikowa, prod.nie
mieckiej, stan b. dobry, - 2.500 zł. Lipie, teł. 062/751-79-20, 
0502/01-59-38

CZĘŚCI DO
MASZYN ROLNICZYCH

CIĄGNIK FARMER: silnik. Wrocław, tel. 326-00-54 po godz. 20 
CIĄGNIK FARMER: wał silnika 2-cyłindrowego. Wrocław, tel.
326-00-54 po godz. 20
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82: kabina, silnik, skrzynia biegów, 
tylny most, przedni napęd. Roztocznik, tel. 074/830-17-38 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1985 r . : mosl tylny kpi., skrzynia bie- 
gów, rama nośna, oś przednia, - 1.300 zl. Zgorzelec, tel. 
0603/16-95-93
CIĄGNIK C-340, C-350: zawieszenie przednie na sprężynach, 
• 350 zł. Polanica Zdr., tel. 074/868-20-76,0606/33-48-83 
CIĄGNIK KIRÓW K-700: opona prod. białoruskiej, nowa - 2.000 
zł oraz dętka, • 100 zl. Janowice Wielkie, tel. 0609/44-42-29 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON. opony bieżnikowane, 12.4/28 
- 580 zł, 16.9/34 - 830 zł, 18.4/34 - 920 zł. Wrocław, tel. 316-83-31 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSSON148 tylny most ze zwolnica
mi, skrzynia biegów, układ kierowniczy. Jarocin, tel. 
062/740-33-85
CIĄGNIK SAM: części do zmontowania ciągnika, silnik S-320 
diesel, most skrócony oraz skrzynia biegów Star, przód z cią
gnika Ursus C-4011 i inne, -1.750 zł. Raków, tel. 071/310-81-88 
CIĄGNIK URSUS : maszty do wideł, 3 szt. • 1.400 zł. Ocice, 
gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
CIĄGNIK URSUS : opony tylne 12.4 R28 oraz 14.9 R28. Wro
cław, tel. 373-72-15
CIĄGNIK URSUS C-360: obudowa tylnego mostu, obręcze tyl
nego koła, kolumna kierownicy, oś przednia. Chojnów, tel. 
076/818-74-92,818-88-26,0604/91-97-92 
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik, wal, most tylny, korbowody z 
tłokami, głowice, sprzęgło, zwolnice, koła, osie przednie, kom
pletne i inne. Jaksonów, tel. 071/311-48-98

(  CZĘŚCI DO CIĄGNIKOWI 
T-25, M1Z-82, DT-75 
SPYCHAREK T-130 

KOPAREK BIAŁORUŚ I OSTRÓWEK
USZCZELNIENIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ, 
ŁOŻYSKA I PRZEWODY HYDRAULICZNE 

LESZNO, ul. KRÓ LO W EJ JADWIG110 
TEL. 065/529-94-16 OP990526 

SPRZED AŻ  W YSYŁKO W A

CIĄGNIK URSUS C-360: kabina starego typu Jelcz?La$kpwi- 
ce, tel. 071/318-48-77
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik, blok, wał, skrzynia biegów, 
podnośnik, zwolnice, kolumna kier., oś przednia, koła, obciąż
niki, blachy, mosty, zaczepy, obudowa skrzyni i inne. Kępno, 
tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-360 : koła do upraw międzyrzędowych, 4 
szt. • 500 zł/szt. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 

CIĄGNIK URSUS C-360: zawieszenie przednie kompletne po 
regeneracji, kolumna układu kierowniczego, most tylny i inne. 
Wrzeszów, tel. 071/389-84-90
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik-(przebieg 1000 mtg), stan b. 
dobry, sprawny, • 2.200 zł. Zary, teł. 068/375-92-90, 
0601/43-49-09 ’ '  4
CIĄGNIK URSUS C-360,1980 r.: silnik po remoncie, skrzynia 
biegów, kolumną kier., zbiornik, most tylny, zwolnice, koła przed
nie, siedzenie fihrie, - 2.200 zł. Popęszyce, gm. Nowe Mia
steczko, tel. 068/388-92-22, 0603/83-55-66 
CIĄGNIK.URSUS C-385: obudowa tylnego mostu, skrzynia bie
gów, podnośnik, kabina, chłodnica, obręcze tylnego koła, oś 
przednia, pochwa, zbiornik paliwa, obciążniki. Chojnów, tel. 
076/818-74-92,818-88-26,0604/91-97-92 
CIĄGNIK URSUS C-385: zaczep górny, - 70 zł. Głuszyna, gm. 
Namysłów, tek 8607/51 -64-38
CIĄGNIK URSUS C-385 : nowy blok silnika. Kępno, tel 
062/784-75-18
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25: błok silnika i Inne części silnika. 
Kępno. tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK ZETOR, V6: głowica kompl., pompa olejowa, paliwo
wa, wodna, filtr paliwa i oleju, kolektor ssący, koło pasowe, gło
wica rozrusznika, korbowody z tłokami. Chmielno, gm. Lwówek 
Śląski, tel. 075/784-32-59
CIĄGNIK ZETOR, URSUS C-360 : wciągarka, - 800 zl. Strzy
żew, tel. 062/739-84-22
FELGI STALOWE 2 szt.. do ciągnika rolniczego Massey-Fer- 
gusson 255 ♦ napompowane dętki i opony 12.4x32, zużycie 
opon 70%, - 1.000 zł. Przezdrowice, gm. Sobótka, tel. 
071/316-30-49

O  FORTSCHRITT, IFA ciągnik, kombajn: silniki po 
naprawie głównej, na wymianę lub bez. Skup sil
ników używanych. tel. 071/311-27-88, 
0501/03-29-14 81010961

O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIKI, KOMBAJNY sprze
daż części zamiennych, serwis na miejscu. Biela
ny W rocław skie, ul. W rocławska 1a, tel. 
071/311-27-88,0603/08-05-08 81010941

KOMBAJN BIZON części do silnika SW 400, zestaw napraw
czy - 900 zl. Bralin, tel. 062/781-28-63 
KOMBAJN VISTULA: dużo części. Bralin, tel. 062/786-11-77 
KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALIS: pas główny, nowy. 5HB 
BD 2650 • 400 zł. Maluszyn k. Trzebnicy, tel. 071/387-01-20, 
071/312-12-77
KOMBAJN DO KUKURYDZY: kupię przystawkę do zbioru ku
kurydzy, prod. niemieckiej lub węgierskiej. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20,312-12-77
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA : dużo różnych części, 
również do sadzarki prod. czeskiej. Janków Zaleśny. tel. 
062/734-84-79,0602/33-71-13
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: kosa boczna, montaż i serwis, 
-  1.200 zł. Namysłów, tel. 077/410-30-92 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: podajnik pochyły do przystaw
ki do kukurydzy, 2 szt., nowe, • 1.400 zł. Ocice, gm. Bolesła
wiec. tel. 075/736-11-14
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: blok silnika, głowica, klawiatu
ra, pokrywy, obudowa sprzęgła, sprężarka - 500 zł, pompa wtry
skowa, do silnika z turbo lub bez • 500 zł, filtr powietrza. Świąt
niki, gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 040: podłoga, klepisko, sita. 
osie wytrząsaków, wał odrzutnika i blachy, półoś, podsiewacz, 
łańcuch podajnika, inne. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0605/91-42-64
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON. 1977 r.. SW-400 : sinik, stan 
dobry, sita, podsiewacz, wytrząsacze, rozdzielacze, chłodnica, 
wariator, kola przednie i tylne, • 4.900 zl. Popęszyce, gm. Nowe 
Miasteczko, tel. 068/388-92-22,0603/83-55-66 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT : kupię chłodnicę. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1988 r.: silnik SW-400, •
3.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/735-67-91, 
0603/87-80-73
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS: silnik 4 cylindrowy Perkins. z 
osprzętem, chłodnica, • 1.800 zł. Lipie, teł. 062/751-79-20, 
0502/01-59-38
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512: koła pasowe do 
sieczkarni. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1982 r. CLAAS: 
szarpacz słomy • 1.000 zł, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 071/363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA : kupię tarczę dociskową 
sprzęgła jezdnego, podajnik skrzydełkowy. Garoszów, tel. 
074/855-85-67
ŁADOWACZ kupię: chwytak do załadunku buraków. Żmigród, 
tel. 0607/40-13-24
OPRYSKIWACZ PILMET zbiornik poliestrowy, poj. 1.0001, - 500
zł. Wrocław, tel. 0604/87-94-29
PRASA FORSCHRITT K 442 : dużo części. Bralin, tel.
062/786-11-77
ROZRZUTNIK: wałek - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
ZBIORNIK PLASTIKOWY do opryskiwacza Pilmet, nowy, poj. 
1000 I. Witoszów, gm. Świdnica, tel. 074/853-80-54, 
0606/99-44-79

ARTYKUŁY
ROLNO-SPOŻYWCZE

GRAL PASZOWY - 800 zł/t. Prudnik, tel. 077/437-68-20 
GRYKA dobra jakość, około 1,81. Siednica, tel. 065/540-09-49 
JAJKA PERLICZE cena 1 zł/szt. Świebodzice, tel. 
074/858-67-18
JĘCZMIEŃ 100 t - 600 zl/t, pszenżyto, 50 t • 580 zł/t. ., gm.
Wińsko, tel. 071/389-05-02
JĘCZMIEŃ cena 550 zl/t. Prusice, tel. 071/312-63-84
JĘCZMIEŃ JARY 1 1 - 550 zl. Niwnice, gm. Lwówek Śląski, tel.
075/784-42-67
JĘCZMIEŃ JARY ok. 101. paszowy, cena 58 zł/q. Olszyna, tel. 
075/721-21-78
JĘCZMIEŃ JARY - 530 zl/t, pszenica jara • 600 zł/t. Świebodzi
ce. tel. 074/854-64-30
KUKURYDZA 20 t • 56 zl/100 kg. Oława. tel. 071/302-70-45. 
0607/70-12-91
KUKURYDZA ok. 401 - 500 zl/t. Prusice, tel. 071/312-51-15 
KUKURYDZA cena 550 zl/t. Prusice, tel. 071/312-63-84 
KUKURYDZA (501) • 530 zl/t. Świdnica, tel. 074/850-44-32 
KUKURYDZA PASZOWA- 560 zł/t. Podgaj, tel. 071/346-18-88 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY. Kalisz, tel. 062/761-24-32 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY cena do 530 zl/t. Wrocław, tel. 
071/354-01-55
KUPIĘ MIÓD RZEPAKOWY z tegorocznego zbioru, odbiór wła
snym transportem... tel. .0503/72-63-62 
KUPIĘ SADZONKI JAŁOWCA .Strief, ok. 50 szt. Oława. tel. 
0609/50-58-04 po godz. 17
KUPIĘ ZBOŻE : jęczmień do 480 zl/t, pszenicę do 500 zł/t, 
pszenżyto do 460 zl/t, kukurydzę - 470 zł/t oraz żyto do 470 zł/t. 
Sobótka, tel. 0602/25-01-06
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KUPĘ ZBOŻE I OTRĘBY Gostyń, (el. 0603/80-95-31 

KUPIĘ ŻYTO lub inne zboże paszowe. Legnica, tel. 
076/855-28-21
KUPIĘ ZYTO, PSZENŻYTO lub inne zboże paszowe. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-26-61,0606/55-34-28 
OTRĘBY PSZENNE • 340 zl/t. Wrocław, tel. 354-01-55 
OWIES dodatek pszenicy i jęczmienia - 500 zl/t. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-71-91
OWIES .czamy*, b. dobry na paszę dla koni, wysokobiałkowy, 
3 1, cena 500 zl/t. Galowice, gm. Żórawina, tel. 0601/26-54-37 
PSZENICA 35 t, cena • 580 *l/tona. Polkowice, tel. 
076/847-96-20 po godz. 20 ^
PSZENICA Ok: 20 ton • 590 zl/t. Prusice, tef. 071/312-51-15 
PSZENICA 12 ton • 600 zl/tona. Retków, tel. 076/831-58-34, 
0604/69-61-92
PSZENICA konsumpcyjna, glutenowa, 100 ton • 600 zł/toria.
Wielowieś, gm. Ścinawa, tel. 076/843-27-04
PSZENICA 6 1 - 580 zl/t. Wołów, tel. 071/389-01-06
PSZENICA KOBRA, ALMARI kontrast i kris, 150 ton, cena -
620 zl/tona. Jawor. tel. 076/870-82-23
PSZENICA KONSUMPCYJNA 3 t - 580 zl/t. Trębaczów, tel.
062/786-17-10
PSZENICA OZIMA ALMARJ • 60 zl/t. Bartószów, tel. 
076/866-49-42
PSZENICA OZIMA 351 • 580 zl/t. Legnica, tel. 076/856-44-59 
PSZENICA OZIMA ok. 4 t - 535 zl/t. Lwówek Śląski, tel. 
0608/21-79-79

' PSZENICA PASZOWA 20 t, cena • 550 zł/t. Polkowice, tel. 
076/847-96-20 po godz. 20
WYSŁODKI SUCHE brykiet 26 ton, - 550 zl II Czerna, woj. jele
niogórskie, tel. 0601/87-29-16
WYSŁODKI SUCHE 40 ton • 350 zl/t. Czerna, woj. jeleniogór
skie. tel. 0601/87-29-16
WYSŁODKI SUCHE prasowane, 6 t • 400 zl/t. Podgaj, tel. 
071/346-18-88
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA 101, cena -15 zł/100, kg. Polko
wice, -tel. 076/847-96-20 po godz. 20 
ZIEMNIAKI JADALNE odmiany Maryna, cena 0.30 zł/kg. Pro
chowice, tel. 0609/27-72-t3
ZIEMNIAKI JADALNE grube - 250 zł/L Strzegom, tel. 
074/855-44-35
ZIEMNIAKI PASZOWE • 20 gr/kg. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/812-11-61
ZIEMNIAKI PASZOWE cena 10 zł/100 kg. Trzebnica, tel. 
071/387-10-53
ŻYTO paszowe -0.55 d/kg, słoma prasowana, ziemniaki jadal
ne, • 13.200 zl. Wrodaw, tel. 0607/11-34-93 wieczorem

OGRODNICTWO
AGROWŁÓKNINA szer. 2.6 m • 20 gr/m2. Lubin, tel. 
076/842-19-79,0605/82-76-26
ALTANKA OGRODOWA pergola z daszkiem i stolikiem, ładnie 
wykonana, możliwy dowóz, • 1.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/731-13-49
DONICZKI pod chryzantemy, o średnicy 16, 17 i 18 cm - od 
0.30 zł/szt. Strzegom, tel. 074/855-19-19 

DONICZKI DO CHRYZANTEM fi 16,17,18 cm. od 0.32 zl do 
0,45 zł/szt. Wrocław, tel. 071/354-38-13

O  DONICZKI NA CHRYZANTEMY, fi 16 i 18, oraz do
niczki okrągłe i kwadratowe, różne rozmiary, misy 
na chryzantemy fi 16, 20, 26 cm. Możliwy trans
port do odbiorcy. Strzegom, tel. 074/855-02-99 
01025741

O  FIGURY OGRODOWE, fontanny, gazony, kolum
ny, ponad 120 modeli - od 28 zł. Wrocław, tel. 
071/364-35-93,0602/81-16-60 02022231

O  FOLIE OGRODNICZE , skrzynki na owoce i wa
rzywa, inne. Wrocław, ul. Mydlana 3a, tel. 
071/348-77-41 01027121

FONTANNA OGRODOWA wys. 170 cm, rzeźba z kamienia, b. 
efektowna, - 2.000 zł. Kamienna Góra, tel. 0607/21-85-23 
HOJA kwitnąca • 250 zl. Wrocław, tel. 071/354-20-97 
HUMUS t  transport - od 180 zł/10 t. Wałbrzych, tel. 
074/846-46-42
HUMUS czamoziem, I kl„ pod trawniki, krzewy, itp., 13 ton, z 
transportem, -180 zł. Wrodaw, teł. 0606/22-38-79 
HUMUS piach, pospółka, torf, z transportem, od 150 zł do 300 
zł. Wrocław, teł. 0607/53-52-90. 0607/30-63-71 .
HUMUS czarnoziem, duża ilość, I kl., 13 ton, z transportem - od 
200 zł. Wrodaw, tel. 367-49-52,0602/23-46-80 .
HUMUS CZARNOZIEM kl. 1,13 ton, transport • od 220 zł/tona. 
Wrocław, tel. 0606/99-96-57
HUMUS CZARNOZIEM posiadam bardzo duże ilości najlepsze
go gatunku, nadającego się bardzo dobrze na plantowanie i 
wyrównywanie terenów po zakończonej budowie, zakładanie 
trawników, cena 10 zł/tona. Wrocław, tel. 071/316-94-32. 
KALIA wielokwiatowa, 1000 szt. • 1,50 zł/szt. Słotwina, gm. 
Świdnica, tel. 074/852-61-85
KAMIENIE DEKORACYJNE • 300 zł. Jeszkowice, tei. 
071/318-01-26,0604/08-38-63
KAMIENIE DEKORACYJNE otoczaki, głazy, duży wybór -180 
zł/t. Kiełczów, tel. 071/398-84-55 
KOMINEK OGRODOWY wys. 210 cm, szer. 180 cm, ozdobny, - 
350 zl. Wrodaw, tel. 0600/52-12-48 
KORA SOSNOWA 10001, - 50 zl. Leszno, tel. 065/529-61:96 
KORA SOSNOWA drobno mielona, w workach 1201,1 klasa - 6 
zł/szt. Lubin. tel. 076/844-91-25,0606/93-92-53 
KORA SOSNOWA 601 w worku - 3.50 zł/szt., kora luzem • 33 
zł/m3. Wrocław, tel. 0601/84-56-42 

O  KORA SOSNOWA mielona, wzbogacana, w wor
kach po 60 litrów • 4.5 zł/worek. „TARGPIAST", 
Radwanice, ul. Obornicka, tel. 071/311-73-13 i 
0601/84-67-30 oraz, tel. 0606/41-04-03 02023061 

KRZESŁA OGRODOWE 19 szt. ♦ 4 stoły. • 320 zł. Lubin, tel. 
076/847-57-10,0604/08-39-98
KRZEWY OZDOBNE tuje, jałowce, cyprysy, rododendrony i inne, 
w doniczkach. Kadłub k.Wielunia, teł. 043/842-75-37, 
0601/32-34-98 '
KRZEWY OZDOBNE w doniczkach: tuja zachodnia, wys. 80 
cm - 9 zł/szt.; cyprysy, wys. od 60 do 70 cm • 10 zł/szt. oraz 
laurowiśnia • 10 zł/szt. bukszpan 4 zł/szt. Świdnica, teł. 
074/853-87-31
KUPIĘ KOCIOŁ RUMIA. WCO-80 prod. Sefako-Sędziszów. 
Kalisz, tel. 062/760-28-23
KUPIĘ ROŚLINY NA SKALNIAKI dużą ilość. Brzeg Dolny. tel. 
071/319-80-74.0504/78-94-93
KUPIĘ ZIEMIĘ HUMUS. Leszno Górne, gm. Szprotawa, tel. 
068/376-60-30
ŁUBIANKI NA TRUSKAWKI • 90 gr/szt. Siechnice, tel. 
071/311-53-21
MEBLE OGRODOWE z drewna: stół -150 zł. fotel • 60 zł. doni
ca - 40 zł. Mąkoszyce. tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
MEBLE OGRODOWE typ .staropolski*, z litego, grubego drew
na, • 2.200 zl. Wrodaw, tel. 339-16-42,0601/89-24-89 
MIODARKA nierdzewna, 4 ramki, • 700 zł. Pęgów, tel. 
071/310-72-94
NASIONA CEBULI WOLSKIEJ • 45 zł/kg. Jordanów Śl., tel. 
071/316-12-32
NASIONA WIESIOŁKA • 50 zł/kg. Głaniszew, teł. 043/829-44-76, 
0605/72-26-74

ODKURZACZ DO LIŚCł GARDEN VAC, 3 funkcje, z workiem, • 
200 zł. Bielany Wf., teł. 071/311-26-08,06jQ7/46-37-25 
OZDOBY OGRODOWE z drewna: studnia - 200 żł i inne. Sko- - 
rosłów, tel. 071/312-72-08
PALMA zdrowa, wys. 3.5.m, - 450 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-53-26
PALMA wys. 3,5 m, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/361-38-27 
PERGOLA bruk drewniany, sztachety • od 2 zł/szt. Lubin, tel. 
0602/74-07-02
POMPA SSĄCO-TŁOCZĄCA ogrodowa. -150 zł. Wrocław, tel. 
071/793-45-12,36.8-77-75
POMPA SSĄCO-TŁOCZĄCA ogrodowa, z kulą po regeneracji 
• 150 zł, druga ogrodowa, duża, antyk, możliwość regeneracji • 
300 zl. Wrodaw, tel. 0607/36-28-39
PRZYJMĘ CZARNOZIEM nieodpłatnie, 5 km od pd. granicy 
Wrocławia, 20.000 m2. Wrocław, tel. 071/339-16-42, 
0601/89-24-89
RODODENDRON 10 odmian, 8 kolorów, cena -16 zł/szt., azą- 
iia, kolor pomarańczowy -16 zl/szt., jodła kalifornijska, koreań
ska, olbrzymia • 7 zł/szt., cis • 8 zl/szt., jałowiec - 6 zł/szt., tuja 
- 6 zł/szt. Tułowice, tel. 077/460*01-85 po godz. 21 
ROŚLINY OZDOBNE duży wybór, 100 odmian, tanie krzewy 
żywopłotowe w pojemniku, tuje, cyprysy, wys. od 40 cm - od 6 
zł/szt. Rogoźnica, gm. Strzegom, tel. 074/855-91-56, 
0603/60-40-15
RURY DO DESZCZOWNI aluminiowe, dł. 6 m, fi 90 mm i 70 mm 
-150 zl/szt. Wrocław, tel. 071/349-25-69 
SOSNA żółta - 7 zł/szt., czarna - 5 zł/szt., sosna Jeffreya • 5 
zł/szt., kosodrzewina.- 5 zl/szt., Juga - 4 zl/szt., świerk pospoli
ty • 0.45 zł/szt., świerk klujący - 0.90 zł/szt. Tułowice, tel. 
077/460-01-85 po godz. 21
STUDNIA OGRODOWA z dachem i kołowrotkiem, • 400 zł. Le
gnica, tel. 076/857-04-09
ŚWIERKI różne gatunku, do nasadzeń, z własnej plantacji, wys. 
do 2,5 m, cena -15 zł oraz sosna. Trzebnica, tel. 071/387-01-20, 
071/312-12-77
TORF OGRODNICZY bogata zawartość składników, Ph 5.5, 
nadaje się pod wszystkie rośliny ogrodnicze i kwiaty, pakowany 
w worki 60 I, hurt-detal, cena - 6 zł/worek. Wrocław, tel. 
071/346-46-85,0608/5948-32
TUJA BRABANT na żywopłoty, wys. 60-80 cm, cena 6 zl/szt. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0603/05-86-87 
TUNEL FOLIOWY szczyty oszklone, • 1.200 zł. Wrodaw, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88

O  URZĄDZANIE I PROJEKTOWANIE OGRODÓW, te
renów zielonych, oczka wodne, rzeczki, kaskady, 
wodospady, ścieżki, skalniaki, posiadamy szero
ką gamę kamienia ogrodowego, ceny od 100 zł/t. 

r- ... tel. 074/815-68-00, 0604/29-78-45 03002941
ZASUSZONE ROŚLINY do produkcji kompozycji kwiatowych •
6 zł/kg: Głaniszew, teł. 043/829-44-76,0605/72-26-74 
ZIEMIA OGRODNICZA I klasa, cżarnoziem, nadaje się na wy
równywanie terenów, po zakończonej budowie oraz na zakła
danie trawników, 131 • 200 zł (w tym transport w okolicach Wro
cławia). Wrodaw. tel. 071/310-72-17.0602/87-11-91

ZWIERZĘTA  
HODOWLANE

BYCZEK biało-czerwony - 6 zł/kg. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
0607/52-02-15
BYK karmiony naturalną paszą ok. 200 kg • 2.8 zł/kg. „ gm. 
Międzylesie, tel. 0608/06-95-55
CIELAK byczek 160 kg. - 600 zł. Nowa Ruda, tel. 074/873-35-40 
CIELAK czarno-biały -4,50 zł/kg. Oleśnica, tel. 0601/58-81-46 
CIELAK 6-tygodniowy byczek, czerwono-biały, • 450 zł. Piotró- 
wek, gm. Jordanów śl., tel. 071/316-13-41

KRÓLIKI szczepione, samice kotne • 40 zl, młode po dbrzymie 
belgijskim (duże przyrosty Ciężaru ciała); od 15 zł/szt lub po
dejmę współpracę ze skupem królifcóW: P‘rz'ewóz, tel. 

• 068/375-12-47
KUC SZETLANDZKI ogier, roczny, z rodowodem, bialo-brązo- 
wy, • 2.300 zl lub zamienię na klacz, kuca. Mleczno 10, gm. 
Rudna, tel. 076/843-40-37
KUCE wpis do księgi, duży wybór, wzrost od 84 do 125 cm, 
cena do 1.500 do 3.500 zl. Podgórki, tel. 075/713-71-87 
KUCYK SZETLANDZKI klacze, wys. 98-104 cm, wiek 3-7 lat, 
gniade i ciemnosiwe, ujeżdżone - 3.000 zł/szt.; wałachy, wys. 
80-100 cm, wiek 3-5 lat, kasztanowate, gniade i ciemnosiwe, 
ujeżdżone • 2.000 zl/szt. Lutomierz, tel. 074/818-13-12 po 
godz. 20
KUPIĘ BAŻANTY 2 kury diamentowe i 2 królewskie, 2 kauka
skie. Lubań, tel. 075/721-72-17- 
KUPIĘ KLACZ lub-wałacha, kary lub karogniady, rasy wielko
polskiej, od 5 do 8 łat, do jazdy,w siodle i skoków, ujeżdżona i 
spokojne. Leszno, tel. 0602/85-09-17,065/527-06-92 
KUPIĘ KOGUTA kuropatwy skalnej. Lubań, tel. 075/721-72-17 
KUPIĘ KONIA wałacha lub ogiera zimnokrwistego, grubej bu
dowy, spokojnego, w wieku 2-10 lat. Trzebieszowice, gm. Lą
dek Zdrój, tel. 074/868-98-93
KUPIĘ KURCZĘTA PAWIA lub jaja. Stronie Śląskie, tel. 
074/814-15-00
KUPIĘ ULE WIELKOPOLSKIE wóz pszczeli z pszczołami. 
Otmuchów, tel. 0606/35-29-21
KURY NIOSKI roczne-5  zl/szt. Wojcieszyn, gm. Złotoryja, tel. 
076/877-53-48
PENSJONAT DLA KONI 23 ha pastwisk, tereny leśne - 400 
zł/mies. Wrocław, tel. 0608/86-57-55 
PROSIĘTA cena 110 zł/szt. Prusice, tel. 071/312-63-84 
PROSIĘTA cena 8 zł/kg, warchlaki, cena 7 zł/kg, loszki prośne, 
cena 6 zł/kg. Stoszowice, tel. 074/818-11-33 
PRZYJMĘ KONIE DO PENSJONATU oferuję wybiegi, pastwi
ska, fachowa obsługa weterynaryjna i kowalska - 350 zł/mies. 
Kuźnicżysko, gm. Trzebnica, tel. 071/312-72-37 
PRZYJMĘ KONIE W DZIERŻAWĘ (jednego lub dwa), posia- 
dam ładną stajnię oraz duży wybieg z łąką. Wrocław, tel. 
0607/11-84-32
ŚWINIA WIETNAMSKA 1 szt. - 120 zl. Mieroszów, tel. 
074/84W7-56
ŚWINKI WIETNAMSKIE, -120 zl. Wrodaw, tel. 071/387-80-01 
pó godz. 18
ULE WARSZAWSKIE 4 szt. * domek pszczelarza, wym. 2.5 x
1.2 m. Chocianów, tel. 076/818-56-73 .
WAŁACH 8-letni, siwy, zdrowy, aktywnie startujący w skokach 
PNC, dobry ruch, 170 cm wzrostu, • 2.300 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/16-15-61
ZAOPIEKUJĘ SIĘ KONIEM b. dobre warunki. Galów, gm. Mię
kinia, tel. 0605/04-25-09, 071/369-50-04

ZWIERZĘTA  
DOMOWE

AKWARIUM 80 I, kamienie, filtr energooszczędny • 90 zi. Le
gnica, tel. 076/850-65-72, 0600/30-67-82 
AKWARIUM 901, z osprzętem i rybkami, • 110 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-24-47
AKWARIUM 75 I, grzałka z termostatem, filtr elektroniczny, 
pompka, oświetlenie, rośliny, kamienie, • 150 zl. Stare Strącze, 
tel. 068/356-87-57
AKWARIUM Szafka i klapa, z oświetleniem i całym osprzętem, 
250 litrów, cena 600 zl. Wrodaw, tel. 337-02-60,0605/76-66-42 
AKWARIUM poj. 160 I, stolik, obudowa z oświetleniem, filtr 
Kaskada, grzałka, termometr, termoregulator, żwirek, kamienie, 
tło dekoracyjne, - 220 zł. Wrodaw. tel. 329-09-00
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GOŁĘBIE OZDOBNE 20 ras, po rodzicach sprowadzonych z 
Niemiec (garłacze, jaskółki, wywrotki i inne) • 10-100 zł/szt. 
Nowogrodziec, tel. 075/731 -68-47 
GOŁĘBIE POCZTOWE młode, na loty i do rozpłodu, ilość ogra
niczona, Ił wylęg, po najlepszych lotnikach, • 60 zł. Wielowieś, 
tel. 062/785-50-94
JAŁÓWKA 75% HF (o. Coyne Bart), cielna, • 1.600 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-62-49
JAŁÓWKA cielna, czerwona 500 kg, - 1.480 zł. Niwnice, gm.
Lwówek Śląski, tel. 075/784-42-67
JAŁÓWKA 2-letnia, cena 3 zł/kg. Prochowice, teł. 0609/27-72-13
JAŁÓWKA wysokocielna, 8. miesiąc, -1.900 zł. Trębaczów, tel.
062/786-17-10
KLACZ 4-letnia, ze źrebakiem, zaźrebiona, zimnokrwista, 650 
kg, zaprzęgana, spokojna, - 6.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/818-13-67
KLACZ 10-letnia, zaprzęgana, zaźrebiona, - 3.200 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/818-13-67
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ kara, wysoka, matka ogierów, 12-let
nia, źrebna, 82 pkt, • 6.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-30-84 
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ ze źrebakiem, zaźrebiona, źrebak 
ogierek (5.5 miesiąca), klacz 9 lat, • 5.500 zł lub zamienię na 
inną klacz. Nowa Ruda, tel. 074/873-35-40 
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ zaźrebiona, pełny rodowód - 5 zł/kg. 
Piszkawa, gm. Oleśnica, tel. 071/315-33-12 
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 13-letnia, gniada, 81 punk
tów bonitacyjnych, • 4.500 zl lub zamienię, na mniejszego ko
nia. Bagno, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-64-18 
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ, 2 szt., 5 i 6 lat, kasztanowa 
ciemna i kasztanowa jasna - 3.800 zl/szt. Bogusław Kuźnia,
63-900 Rawicz, ul. Leśna 23
KLATKA DLA KRÓLIKÓW ogrodowa. - 80 zl. Wrocław, tel. 
071/346-42-81
KOGUT liliputy, ładnie ubrawione • 15 zl/szt. Zawonia, tel. 
071/312-90-73
KOŃ karo-srokaty, pod siodło, 5-letni, obustronne pochodze
nie, wys. 163 cm, • 5.000 zl. Wieruszów, tel. 062/783-14-69 
KOŃ pełnej krwi angielskiej, 164 cm wzrostu, 2-letni, do sportu 
wyczynowego, • 7.500 zi lub zamienię na traktor, przyczepę do 

i  przewozu koni. Wrocław, tel. 0608/86-57-55 
KOŃ RASY ŚLĄSKIEJ 6-letni ogier, kary, spokojny, ujeżdżony 
pod siodło, zaprzęgowy, - 6.000 zł. Ruszów, tel. 075/771-43-01 
po godz. 16
KOZA młoda • 50 zł. Mieroszów, tel. 074/849-17-56 
KOZY dojne, 2 sztuki oraz 3 młode kózki, ? 350 zł. Kamienna 
Góra. tel. 075/746-22-95,0606/13-16-12 
KROWA z cielakiem, duża, mleczna, spokojna, dojona ręcznie, 
• 2.500 zł. Jemielno 6, tel. 065/544-71-04 po godz,20 ' 
KROWA biało-czerwona, po trzecim wycieleniu, udój dzienny 
261, • 1.700 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tei. 0607/52-0245 
KROWA czarno-biała, po pierwszym wycieleniu, • 2.300 zł. Ole
śnica. tel. 0601/58-81-46
KROWA wysokocielna (8 mies ), • 1.900 zl. Trębaczów, tel. 
062/786-17-10
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, zdro
we -15 zł/kg lub za zboże. Małujowice, tel. 077/412-32-34 do 
15,411-75-02 po 18

AKWARIUM 501, z rybkami, pełne wyposażenie, -  200 zl. Wro
daw, tel. 357-06-77 po godz. 20 
AKWARIUM 1501. wraz z całym osprzętem: filtry, oświetlenie, 
grzałki, stolik, ryby, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/373-33-90 w 
godz. 13-17
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER pies 2.5-roczny, 
pręgowany, mocnej budowy, > 300 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-66-98 .
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER po złotych medali
stach, w rodowodzie zwycięzca świata, interczempion USA, 
szczenięta, mocnej budowy, ładne głowy, pręgowane i czarne z 
białymi znaczeniami, ceny 700-1.000 z\. Chojnów, tel. 
076/818-19-26 po godz. 18
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER suczka 12 tyg. po 
championie i złotej medalistce, pręgowana, kopiowane uszy •
1.000 zł. Legnica, tel. 076/862-95-70 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 2 pieski 6-miesięcz- 
ne, piaskowy i żółty, z białymi znaczeniami, z rodowodem, po 
szczepieniach, mocna budowa, wystawowe, po medalowych 
rodzicach, • 1.000 zł. Legnica, tel. 076/866-17-15 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta 3-mie- 
sięczne, doskonały rodowód, zrównoważone, zahartowane, 
mocna budowa, pręgowane z białym i rudym dodatkiem, w ce
nie 500-800 zł. Piotrowice 39, gm. Kostomłoty, tel. 071/316-66-30 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 4-letni, b. przyjazny 
dla ludzi, czarny, rodowodowy, pozna sukę tej samej rasy ce
lem reprodukcji Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 - 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, po rodo
wodowych rodzicach, suczka i piesek, ur. 30.03.01 r., 7-tygo- 
dniowe, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/363-68-55 
BERNARDYN długowłose, szczenięta, rodowodowe, zaszcze
pione, odbrobaczone, książeczka zdrowia, od 400 do 600 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-08-05
BOKSER szczenięta, mocnej-budowy, zaszczepione, odbroba
czone, książeczka zdrowia, • 280 zl. Bojanowo, tel. 
065/543-09-45
BOKSER szczeniaki, po rodowodowych rodzicach, zaszczepio
ne, hodowla domowa • 420 zł. Jawor, tel. 076/870-83-47 
BOKSER szczenięta, po rodowodowym ojcu • 350 zł. Poniec, 
tel. 065/545-76-25
BOKSER pies 11-miesięczny, brązowy, książeczka zdrowia, - 
150 zł. Sława, teł. 068/356-71-21 
BOKSER psy i suki, - 350 zl. Wrodaw, tel. 071/316-95-78, 
071/31647-77 ,
BUDA DLA PSA .WILLA* • 400 zł. Lubin. tel. 0602/74-07-02 
BUDA DLA PSA duża, drewniana, ocieplona, pokryta dachów
ką bitumiczną solidna, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/318-99-82 
CHOW-CHOW szczenięta rodowodowe, 7-miesięczne, po czem- 
pionie Polski, wystawowe, b. ładne, doskonale dla dzieci i do 
mieszkania, • 1.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 
0502/84-48-47
COCKER SPANIEL 8-tygodniowe szczenięta, rude, czarne - 300
zl/szt. Chojnów, tel. 076/818-67-54
COCKER SPANIEL szczenięta, cena 300 zl/szt. Długołęka, teł.
071/314-94-37
COCKER SPANIEL 13 tyg., suczka, czekaladowa, zaszczepio
na, odrobaczona- 350 zlrlegnica, tel. 0603/80-26-42

COCKER SPANIEL szczeniaki, złote, czarno-brązowe  ̂-300 zł. 
Lubin, tel. 076/847-12-43
COCKER SPANIEL sprawdzony reproduktor złotej maści, bez 
rodowodu, daje liczne i ładne potomstwo, o grubej kości i róż
norodnym ubarwieniu, proponuję pomoc przy sprzedaży. Wał
brzych, teł. 074/848-55-29
COCKER SPANIEL rodzice do obejrzenia, możliwy dowóz, • 280 
zl. Wojcieszyn, gm. Złotoryja, tel. 076/877-54-81 
COCKER SPANIEL szczenięta - 300 zł/szt. Wrocław,'fel.' 
071/311-12-83 -
COCKER SPANIEL Szczenięta, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0604/92-37-^03 *
COCKER SPANIEL, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/316-95-78, 
071/316-17-77
COCKER SPANIEL złoty z białymi dodatkami, pięknie umasz- 
czony, po rodowodowych rodzicach, piesek. Wrocław, tel 
0608/16-37-64
COCKER SPANIEL szczenięta czarne i rude, rodzice do obej
rzenia, możliwość dowozu na miejsce, rude- 300 zł, czarne - 
250 zł. Złotoryja, tel. 076/877-54-81 
COCKER SPANIEL AMERYKAŃSKI szczenięta 8-tygodniowe,
• 400 zł. Strzegom, tel. 074/855-43-43
DALMATYŃCZYK pies 7-tygodniowy, • 280 zl. Międzybórz, tel.
062/785-68-70
DALMATYŃCZYK pieski i suczki, odrobaczone, czarne nakra- 
piane, • 350 zł. Wrodaw, tel. 0608/16-37-64 
DOG DE BORD£AUX mocna budowa, ciemnorudy, eliatrne 
pochodzenie, po wielokrotnychzwycięscach wystaw, bez rodo
wodu • 700 zł, z rodowodem • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/66-40-44,0602/12-66-69
FOKSTERIER szczenięta, pieski i suczki, 9-tygodniowe, odbro
baczone, zaszczepione, .tri-color\ - 270. zl. Jawor, tel. 
076/871-87-45
FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY szczenięta, rodzice polują
cy, szczepione + ks. zdrowia • 300 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-80-65
FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY, szczenięta • 270 zł/sżt. 
Legnica, tel. 076/856-33-10
FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY szczenięta, odrobaczone, 
tricolor, książeczka zdrowia, • 220 zł. Wojciechów, tel. 
076/877-39-13
FOKSTERRIER szczenięta, cena 300 zł/szt. Długołęka, teł. 
071/314-94-37
FOKSTERRIER szczenięta - 300 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/311-12-83
GOLDEN RETRIEVER szczenięta odchowane w domu z rodo
wodem, • 1.500 Th. Leszno, tel. 0601/56-90-18 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY króliczy,, szczenięta, rodowodowe, 
doskonałe pochodzenie, • 1.000 zł. Sobótka, tel. 071/391-04-05 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY. • 350zl! Wrocław, tel. 071/316-95-78, 
071/316-17-77
JAMNIK DŁUGOWŁOSY króliczy, suczki, po rodowodowych 
rodzicach, zaszczepione, -400 zl. Wrodaw, tei. 071/785-79-50, 
0501/82-37-40
JAMNIK GŁADKOWŁOSY miniaturowe, pieski i suczki, czarne „ 
i brązowe, odrobaczone, • 200 zi. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY po rodowodowych, polujących 
rodzicach, zaszczepiony, książeczka zdrowia, - 600 zł. Smo
lec, tel. 071/316-84-39
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta. • 200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-08-05
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, - 300 zł. Wrocław, teł. 
0605/38-04-78
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY pieski i suczki, po rodowodowych 
rodzicach, pięknie umaszczone, zaszczepione, - 350 zł. Wro
cław. tel. 0608/16-37-64

O  JAMNIKI 7-tygodniowe, zaszczepione • 180 zł, pin- 
czerki, 2-miesięczne, zaszczepione • 350 zł, coc- 
ker spaniel, 2-miesięczne, zaszczepione • 350 zł, 

-owczarek podhalański, 2-miesięczne, zaszczepio
ne • 350 z ł. Piotrowice, te l. 076/870-88-63, 
0601/55-71-82 84015621

KLATKI dla królika iub-chomika, wym. 58x36 cm • 30 zl, wym. 
40x70 cm • 50 zł. Wrocław, tel. 0603/40-90-23 
KOT PERSKI 8-tygodniowy, kremowy, • 230 zl. Międzybórz, tel. 
062/785-68-70
KOT PERSKI 7-tygodniowe, szynszylowe, piękne ubarwienie, 
płaskie mordki - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 0606/52-81-01 
KOT PERSKI szynszyłowy kocurek, 2.5-miesięczny, • 350 zł. 
Wrodaw, tel. 071/355-91-67,0607/55-39-79 ,
KOT SYJAMSKI kocięta • 300 zl/szt. Groblice, gm. św. Katarzy
na, teł. 071/311 -39-05

ZAKŁAD

SZKOLEM A  
PSÓW

Szkolimy psy Indywidualnie I grupowo 
w zakresie PT, IPO, PS. 

Polecamy z własnej hodowli 
szczenięta owczarka niemieckiego 

z rodowodem FCI
Krzysztof K iw ak , D O M A S Z C Z Y N  33f 

gm. Długołęka Ic. W rocław ia
tel. 071/399-86-63
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KOT SYJAMSKI i krzyżówka syjama z persem, zdrowe, wy
uczone czystości, bardzo ładne i wesołe, • 300 zł. Kępno, tel. 
062/782-49-91 po godz. 16
KOTY PERSKIE 7-tygodniowe, 230-250 zl. Lubań, tel. 
075/646-32-21,0604/51-52-70
KUPIĘ DALMATYŃCZYKA suczkę, z rodowodem, urodzoną
między 7 a 9 maja 2001 r. Wałbrzych, tel. 074/842-91-.10
KUPIĘ DOBERMANA 2-miesięczne - do 100 zl, bardzo dobre
warunki. Sobótka, tel. 0504/95-74-43
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras, całe mioty. Ostrów Wlkp., tel.
062/735-67-43,0606/13-34-11
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras i cale mioty.-Wrodaw, tel. 
0604/92-37-03
LABRADOR szczenięta, rodowodowe, - 1.500 zl. Błaszki k. 
Lodzi, tel. 043/829-20-94
LABRADOR GOLDEN szczenięta, psy rodzinne, z rodowodem 
lub bez • 1.000 -1.600 zl. Wrocław, tel. 0606/89-48-10 
LEGWAN ZIELONY *  terrarium 3801, oświetlenie, konar, szaw- 
ka. - 950 zł. Legnica, tel. 076/866-44-54.0603/62-60-47- 
MALTAŃCZYK szczenięta. • 400 zł. Wrocław, teł. 0603/50-24-52 
MOPS szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
ODDAM DOBERMANA w dobre ręce, pieska, 1.5-rocznego. 
Borowa, gm. Dlugdęka, tel. 0501/38-11-15 
ODDAM KOTA z powodu wyjazdu, 5-miesięczny, czarny, b. 
wesoły, porządny, w dobre ręce, z dostarczeniem do domu, aby 
uchronić przed uśpieniem. Kłodzko, tel. 074/867-84-5.9, 
0601/67-77-28 -
ODDAM MIESZAŃCA psa, suka 3-łetnia, wielkość owczarka 
niemieckiego. Górowo, gm. Prusice, tel. 071/312-67-97 po 
godz. 17
ODDAM OWCZARKA, 4.5-miesięczny, w dobre ręce, gratis. 
Legnica, tel. 0609/46-69-09

SKLEP ”” 
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ODDAM ROTTWEILERA suka, 5-letnia, do pilnowania. Trzeb
nica. tel. 071/387-24-25
OWCZAREK BELGIJSKI 6-miesięczne. maści czarnej i brązo
wej, bez rodowodu, • 250 zl. Wołów, tel. 071/389-46-80, 
0604/06-16-01
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, bardzo ładnej maśd, ro
dzice do wglądu, - 200 zł. Brunów, tel. 076/817-44-77 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta, 8-tygodniowe • 200 zł/szt. 
Górowo, gm. Prusice, tel. 071/312-67-97 po godz. 17 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta, bez rodowodu, książecz
ka zdrowia, odrobaczone, • 300 zl. Wrocław, tel. 316-83-20 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta, po doskona
łych rodzicach, z własnej hodowli, czarne podpalane, odroba
czone, zaszczepione • od 400 do 600 zl/mies. Brzezinki, teł. 
071/381-20-50
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta grubej kości, 5-tygodnio- 
we, po suce ze specjalnej hodowli, ceny 250-300 zł. Grodków, 
woj. opolskie, tel. 0608/52-18-14 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta długowłose, rodowodowe, 
czarne podpalane, cena 1.000 • 1.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-30-86,0601/58-24-14
OWCZAREK NIEMIECKI psy 7-tygodniowe, po rodowodowych 
rodzicach - 450 zl/szt. Jelenia Góra, tel. 0609/44-32-32 
OWCZAREK NIEMIECKI po rodowodowych rodzicach, czarne, 
podpalane • 450 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 075/755-45-16 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose szczeniaki, rodowodowe, 
czarne podpalane, piękne, zadbane, ojciec zwydęzca Polski, 
stróżująco-obronne, -1.600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-70-61 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta rodowodowe, po dosko
nałych psychicznie i eksterierowo rodzicach, reproduktorze RFN 
BAJK von Dominika Zwydęzca Rasy 2000 r., wolne od dyspla- 
zji, pełna dokumentacja kynologiczna FCI, suczki • 800 zl, pie
ski - 700 zł. Kępno. tel. 062/782-37-84 
OWCZAREK NIEMIECKI 7-miesięczny pies, czamy podpala
ny, średniowłosy, grubej kości, książeczka zdrowia, - 800 zł. 
Krotoszyce, tel. 076/887-82-91
OWCZAREK NIEMIECKI suka, rodowodowa, 13-miesięczna, po 
czempionie, wyszkolenie P.T, - 1.200 zł. Leszno, tel. 
065/520-29-97
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, 8-tygodniowe, odbroba
czone, pieski • 300. zl, suczki - 250 żl. Lubin, tel. 076/840-88-28 
OWCZAREK NIEMIECKI czarny podpalany, szczenięta 6-tygo- 
dniowe, pieski • 250 zł, suczki - 200 zł. Matuszów, gm. Męcin
ka, tel. 076/873-86-38, 0608/06-40-79 
OWCZAREK NIEMIECKI tylko po matce, szczenięta - 30 zł. 
Mirków, tel. 071/315-15-11 po godz. 17 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, tylko suczki, o mocnej 
budowie, grube łapy, odrobaczone, radzice do wglądu, ceny od 
250 do 270 zł. Oleśnica, teł. 071/399-54-04 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, suki i psy, do odbioru w 
sierpniu, z rodowodem, czarne podpalane, ojciec interczempion, 
czempion Holandii, matka • córka mistrza świata. Oława, tel 
071/313-54-67.0602/17-66-56 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, 11-tygodniowe i 15-mie
sięczna suka, zaszczepione, ceny 250-350 zł. Piotrowice 49 
gm. Jawor. tel. 076/870-88-63.0601/55-71-82 
OWCZAREK NIEMIECKI czarne, podpalane, grubej kości, za 
szczepione, odbrobaczone, ponad 2-miesięczne - od 150 zl 
Sowin, gm. Łambinowice, tel. 077/431-12-86,0608/73-51-62 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose i gładkowlose szczenię 
ta, mocnej budowy, rodzice do wglądu. - 450 zl. Ścinawa, tel 
076/843-95-96,0609/41-47-73
OWCZAREK NIEMIECKI z rodowodem, suczka 7-miesięczna 
czarna podpalana, długowłosa, b. ładnie zbudowana, mądra,
1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-34-46 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose i gładkowlose, czarne 
podpalane, grubej kości, odbrobaczone, zaszczepione, po ro
dowodowych rodzicach, z własnej hodowli, możliwość wysta
wienia rachunku • od 300 do 400 zł. Warkocz k. Strzelina, tel. 
0602/77-62-52
OWCZAREK NIEMIECKI suka 7-mies., długowłosa - 400 zł, 2 
psy, czarne, podpalane, 3-mies., szczepione • 250 zl. Wołów, 
tel. 071/389-34-10
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, rodowodowa suka 7-mie- 
sięczna, ładnej budowy, czarna podpalna, po czempionach 
Polski i Holandii oraz suka 2.5-miesięczna, czarna podpalana, 
ceny 2.100 i 1.500 zl. Wrocław, tel. 071/327-99-92. 
0607/62-50-63
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta gładkowlose, z rodowo
dem, cena: 450 * 1.200 zl. Wrocław, tel. 071/316-95-78, 
071/316-17-77
OWCZAREK NIEMIECKI gładkowlose i długowłose, mocnej 
budowy, psy i suki oraz owczarek gładkowłosy, suka 6-mies., 
odrobaczona, zaszczepiona, cena: 500-650 zl. Wrodaw, tel. 
0608/16-37-64
OWCZAREK NIEMIECKI z rodowodem FCI, szczenięta 5-mie- 
sięczne, w tym jedna suczka długowłosa. - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-25-55 po godz. 20.0604/64-02-92 
OWCZAREK NIEMIECKI suczka, 7-tygodniowa o grubej kości, 
podpalana, odrobaczona, • 250 zł. Zerniki Wrocławskie, tel. 
071/311-34-56
OWCZAREK NIEMIECKI 6-letni pies, z rodowodem, wystawia
ny, ocena doskonała, duży, silny, piękny, gęsty wlos, czamy 
podpalany, -1.200 zl. 2órawina, tel. 071/316-54-69 
OWCZAREK SZETLANDZKI szczenięta rodowodowe po czem
pionach, książeczka zdrowia, wyprawka, odbiór czerwiec 2001
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r t , rVi{fżHwość hotelu i rat, ceny 1.000- 1,200 zł. Wroeiaw.tel.
»071/788-49-310600/22-^6-4§* f * x *
„ OWCZAREK SZKOCKI-COLME &ćzejiięta rodowodowe tpo 
 ̂czempionach, książećżRi’ zdrowia, wyprawka, odbiór czerwiec 

" 2001 r., możliwość hotelu i rai, ceny 1.000 * 1.200 zl. Wrocław,
'fe1.W1Ą78M9-3M|MMJ^=26-46 i- i- '  ? - \

PAPUGA „NiMFA^par^a.dule, koleco^e.^cżubami * klatka, 
nowa, z wyposażeniem, • 150 żł. Trzebnica, tel. O7W087-2542 
PEKIŃCZYK szczenięta - 250 zl/szt. Długołęka, tel. 
071/314-94-37
PINCZER szczenięta • 350 zl/szt. Długołęka, teł. 

<071/314-94-37 g  ■
PINCZER szczenięta, -150 zł. Świdnica, te l074/853-03-73 
PINCZER szczenięta, po rodowodowych rodzicach, *  300 zl. 

■Wałbrzych, tel. 074/845-08-05 
PINCZER MINIATUROWY rodowodowe szczenięta, po multi* 
czempionie, * 700 zł- Radochów, tel. 074/814-69-72 
PITT BULL szczenięta szczepione, odrobaczone, czarne z bia
łymi znaczeniami  ̂rodzice do wglądu, do odbioru od zaraz - 
350 zl. Pomorsko, woj. zielonogórskie, tel. 0602/45-71-69 
PITT BULL szczenięta pręgowane, z białymi dodatkami,.psy i 

,  suki, mocnej budowy ciała, po rodzicach: matka pit buli, oj
ciec pit buli red nois, zaszczepione i odrobaczone, z książecz
ką zdrowia, - 350 zł. Świebodzice, tel. 074/854-47-14 (zdjęcia 

“do tef oferty można zobaczyć.w internecie pod numerem • 
A00522 www.autogielda.com.pi)
PITT BULL TERRIER odbiór 0.6.2001 r., psy i suczki, pręgo
wane, po b. ułożonych rodzicach, w cenie 700-750 zł. Lubin, 
tel. 076/841-20-31, 076/847-27-84 
PUDEL MINIATUROWY szczenięta, czarne i srebrne, 8-tygo- 
dniowe, odrobaczone, - 300 zł. Jawor, tel. 076/871-87-45 
PUDEL MINIATUROWY czarne, morelowe,'po rodowodowych 
rodzicach, zaszczepione, odrobaczone, - 250 zł. Poniec, tel. 
065/573-14-21 J
PUDEL MINIATUROWY szczenięta, - 300 zl. Wałbrzych, tel. 
074/845-08*05 ,
RATLEREK szczenięta 8-tygodniowe, czarne podpalane; - 300 
zł. Lubin, tel. 076/842-8440
RATLEREK miniaturowy, zaszczepione, odrobaczone, rodzi
ce do wglądu, - 500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-07-63 
RATLEREK szczenięta,'czarne podpalane, rodzice do wglą- 
du, • 350 zł. Wrocław, teł. 354-11-70 
ROTTWEILER czarny podpalany, szczenięta rodowodowe, po 
doskonałych rodzicach, bardzo ładne, szczepione i odroba
czone, tanio, - 700 zł. Chróścina, gm. Skoroszyce, tel. 
077/435-11-63
ROTTWEILER suczka 4,5 miesięczna po rodowodowych ro
dzicach, szczepiona, łagodna, - 300 zł. Głogów, tel. 
076/834-76-39
ROTTWEILER 12-tygodniowe szczenięta, odrobaczone, ro
dzice do wglądu, pilne, -150 zł. Leśna, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0603/35-96-33
ROTTWEILER 5-miesięczny, po szczepieniach, mocnej bu
dowy, wychowany z dziećmi, - 400 zł. Lwówek Śl., tel. 
075/782-55-38
ROTTWEILER szczenięta po rodowodowych rodzicach, - 350 
zł. Namysłów, tel. 0604/24-52-89 
ROTTWEILER suczki, 2-mies, • 150 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-24-25,071/373-10-11 Wrocław 
ROTTWEILER suczka, 1,5 roku, łagodna (200 zł), z szczenia
kiem piesek 6 tygodniowy 300 zł, z powodu przeprowadzki. 
Żemiki Wr„ tel. 071/311-31-67 
SETER IRLANDZKI szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SHAR PEI szczenięta, rodowodowe • 1.300 zł/szt. Dzierżo
niów, tel. 074/832-51-90, 831-77-79 
SHIH-TZU szczeniaki, 8 tygodni, tricolor, odrobaczone, za
szczepione, • 420 zł. Poniec, tel. 065/573-14-21 
SHIH-TZU miniaturowe, zaszczepione, po doskonałych rodzi
cach, wesołe - 800 zł/szt. Wrocław, tel.-071/321-18-34 
SHIH-TZU szczenięta, czarno-białe, biało-złote, złote, - 450 
zł. Wrocław, tel. 071/321-28-10,0601/16-86-00 
SHIH-TZU piękny, biało-zloty, reproduktor, po czempionie Pol
ski, wielokrotnym zwycięzcy Klubu Polski, syn zwycięzcy świa
ta, daje duże i piękne mioty. Wrocław, tel. 071/328-91-70, 
0603/31-21-86
SHIH-TZU szczenięta 8-tygodniowe, biało-złote, po rodowo
dowych rodzicach, zaszczepione, odrobaczone, • 550 zł. Wro
cław, tel. 78346-58
SYBERIAN HUSKY 6-tygodniowe, niebieskookie, bez rodo
wodu, • 650 zł. Wrocław, tel. 071/354-22-84 
SYBERIAN HUSKY psy i suki • 800 .zł. Wrocław, tel. 
071/316-95-78,071/316-17-77
SZNAUCER MINIATUROWY • szczenięta rodowodowe, pieprz 
i sóL odrobaczone • 650 zl; sznucer średni czarny - suka 2-let- 
nia, rodowodowa. Nowa Sól, tel. 068/.356-16-29 
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta. • 400 zl. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SZNAUCER MINIATUROWY pieprz łsól. szczenięta, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-81-11
SZNAUCER OLBRZYMI szczenięta 7-tygodniowe, czarne, od
robaczone • 400 zł/szt. Wrocław, tel. 071/399-08-02 
SZNAUCER OLBRZYMI szczenięta, wyjątkowe umaszczenie 
pieprz i sól, po czempionach; ojciec Ch.Pol. CACIB. matka 
Ch. Pol. wielokrotna złota medalistka , wspaniały obrońca i 
przyjaciel rodziny, b.dobra psychika, • 2.000 zl. Wrocław, tel. 
0600/28-82-79
SZNAUCER ŚREDNI maść .pieprz i sól*, bez rodowodu, - 600 
zł. Dzierżoniów, tel. 0605/34-85-97 
SZNAUCER ŚREDNI • szczenięta 6-tygodniowe, grubej ko
ści, po rodzicach rodowodowych, odrobaczone, książeczki 
zdrowia, kolor pieprz-sól, • 500 zl. Wrocław, tel. 071/329-2443 
TERIER po rodzicach polujących, w trakcie tresury, pełne 
szczepienia, odrobaczony, książeczka zdrowia; • 200 zł. Choj
nów. tel. 0603/84-85-32
TERIER WALIJSKI po psach polujących, książeczka zdrowia,
• 250 zł. Twardogóra, tel. 071/315-94-50 
TERIER WALIJSKI psy i suki, odrobaczone, • 300 zł. Wro
cław, tel. 0608/16-37-64
TERIERRY SZKOCKIE szczenięta po doskonałych rodzicach, 
do odbioru w czerwcu, pod kontrolą weterynarza, cena 1200 
zl. Wrocław, tel. 328-73-31.
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER piesek, po rodowodowych 
rodzicach, zaszczepiony, odrobaczony, • 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/88-06-79
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, po rodowodowym ojcu, za
szczepione, • 1.000 zl. Lubin, tel. 076/749-30-50 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, suki. po rodowodowym 
ojcu (miniaturze), - 1.000 zl. Łagiewniki, tel. 071/393-94-77, 
0604/43-63-88
YORKSHIRE TERRIER szczenięta - 800-1.300 zł. Nysa, tel. 
077/435-88-90
YORKSHIRE TERRIER piękny rodowodowy piesek po czem
pionie Polski, zwycięzca rasy i wystaw, obustronne pochodze
nie po czempionach, zaszczepiony, odrobaczony, • 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-91-70.0603/31-21-86 
YORKSHIRE TERRIER dwa reproduktory, młodzieżowy czem- 
pion Polski, czempion Polski, zwycięzca rasy i wystaw, obu
stronne pochodzenie po czempionach oraz drugi po młodzie
żowym zwycięzcy świata 1996, Europy 1999, czempionie 9 
krajów, oczekują na suczki do krycia. Wrocław, tel.. 
071/328-91-70.0603/31-21-86 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, odrobaczone, zaszczepio
ne, po rodowodowych rodzicach, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/326-04-97

ZDROWIE 
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PEŁNY ZAKRES, WYBIELANIE ZĘBÓW
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APARAT DO HYDROMASAŻU OZONOMATIC gwarancja. • 
1.710 zrWrocław, tel. 0608/30-37-66 

APARAT DO MAGNETOTERAPIIViOFOR JPS kompletna do
kumentacja, na gwarancji, najnowszy model, • 5.500 zł. Wro
cław, tel. 0603/07-36-69
APARAT DO MASAŻU ANTI-CELLU MASSAGER firmy Zepter, 
skuteczny w usuwaniu cellulitisu oraz tkanki tłuszczowej, • 400 
zł. Polkowice, tel. 0607/434845 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA MARSHALL MB 70 elek- 
Ironiczny, z wyświetlaczem, • 190 zl. Wrocław, tel. 0503/31-71-77 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA fabrycznie nowy. cyfrowy, 
b. dokładny, sprowadzony z Niemiec, możliwość przesłania 
pocztą, • 220 zł. Ząbkowice,śląskie, tel. 074/641-15-75 
APARAT SŁUCHOWY, • 800 zł. Wrocław, tel. 071/34640-90, 
0606/52-56-03.
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE SERVOX dla osób po 
operacji krtani, prod. niemieckiej, nowoczesny, • 900 zl. Wro
cław, tel. 071/355-77-77

Clenbuterol, Prolongatum • 35 zł/op. i inne. Głogów, tel. 
0605/28-0545
LEKARSTWO SPIROPEN NIEMIEC1100 tab. • 90 zl, Metańa- 
bol 100 tab - 45 zł, Retabolll 5 amp - 50 zł, test Propionat 50 
mg, 10 amp. - 50 zł, Testanat 100 mg. 10 amp. • 65 zl, Omna- 
dren, Clomid, Winstrol, Deca. Agiovirin. Proviron. Polkowice, tel. 
0503/69-07-96
O  VIAGRA-LEKARSTWO DLA MĘŻCZYZN oryginał- 

na tabletka z USA, cena 100 mg - 55 zł, 50 mg • 42 
zł, wysyłka na cały kraj, dyskrecja zapewniona. 
Katowice, tel. 0501/34-19-17 -43002631 

O  VIAGRA-TABLETKA DLA MĘŻCZYZN z USA, 100% 
skuteczności, cena 100 mg • 55 zł, 50 mg • 42 ż), 
dyskrecja zapewniona, wysyłka na cały kraj. Ka
towice, tel. 0607/07-06-69 03002641

LEKARSTWO VIAGRA tabletki 50 mg, z USA, - 38 zł. Bielawa, 
tel. 0607/54-70-33
LEKARSTWO VIAGRA tabletki 100 mgr - 60 zl/szt., tabletki 50 
mgr - 40 zl/szt. Wrocław, tel. 361-99-35

SOLARIUM AYK 50/5 i 33/2, profesjonalne, prod. niemieckiej, 
el. podnoszone, reg. nawiewu,- nowe lampy - 6.800 i 4.400 zl. 
Wrodaw, tel. 0604/35-17-00
SOLARIUM ekran 3x2000 W, profesjonalne, do gabinetów ko
smetycznych i fryzjerskich, • 4.800 zł. Wroęiaw, tel. 
071/363-'31-96
SOLARIUM na twarz i dekolt, • 190 zł. Wrocław, tel. 
071/387-11-33 ’
SOLARIUM ERGOLINE 35/3, 2 szt., 100*1‘180 W, razem lub 
osobno, - 9.500 zł. Tyniec Mały, woj. wrocławskie, tel. 
0607/44-39-24
SOLARIUM ERGOLINE 43/4, profesjonalne, białe, różowe do
datki, 160 W t  lampy nowe ze sterowaniem nawiewu, pleksa 
profilowana, • 12.500 zł lub wydzierżawię. Wałbrzych, tel. 
0604/5^53-66..^
SOLARIUM ERGOLINE załhykane ręcznie, pleksa profilowa
na, 35/3, -6.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-1948 
SOLARIUM ERGOLINE Turbo 43 • 4.500 DEM. Wrocław, tel. 
071/345-66-51
SOLARIUM ERGOLINE 58/5 TURBO POWER duże, tunelowe, 
klimatyzacja, lampy 160 W (58) i 1000 W (5), stan b. dobry, •
23.500 zł, 500 UTP najnowszy model - 25.000 DEM oraz sola
rium Ergoline 44/5, z klimatyzacją • 23.900 zł. Wrocław, tel. 
071/363-31-96
SOLARIUM ERGOLINE używane, 26 lamp, 3 wzmocnienia na 
twarz, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/340-6542 do godz. 16, 
0601/71-57-78
SOLARIUM HANSEATIC 6 lamp na twarz, nowe, kupione w 
Niemczech, - 220 zł. Byczyna, tel. 077/41348-97 
SOLARIUM MIAMI SUN 80/100/400 W, 52 lampy, 6 na twarz, 
stan dobry, podwójny nawiew, - 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-15-80,0607/73-82-80
SOLARIUM MIAMI SUN 33/3, lampy na twarz 400 V, nowe lam
py 100 V, - 2.500 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-73-61 
SOLARIUM PHILIPS HPA400-30S opalacze na twarz, nowe, 
20 sżt., cena 40 zł/szt. Niemcy, tel. 0049/173-3894149 
SOLARIUM PHILIPS na twarz, 4 lampy, • 150 zł. Strzelin, tel. 
071/392-08-98
SOLARIUM SOLTRON 26 lamp, + 1 na twarz, 2 nawiewy, elek
trycznie opuszczane, stan dobry, • 2.700 zł. Bolesławiec, teł. 
0604/91-02-27.,.
SOLARIUM VITA SUN profesjonalne, 28/3, automatyczne, •
2.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-1948 

O  SPROWADZAM UŻYWANE URZĄDZENIA I NARZĘ
DZIA MEDYCZNE z Niemiec, kompletne wyposa
żenia gabinetów stomatologicznych i ginekolo
gicznych itp., stan urządzeń idealny! Nowe prze
glądy., tel. 0604/26-81-98 01024961

TURBINA STOMATOLOGICZNA CHIRANA z dmuchawą stan 
idealny. - 700 żł. Opole. tel. 077/454-12-68. 0606/97-7444 
URZĄDZENIE DO GABINETU KOSMETYCZNEGO do wyko
nywania pedicure i manicure, fabrycznie nowy, 220 V, 45 W, z 
ładowarką oprzyrządowaniem (pilniczki, krążki ścierne, etui), 
sprowadzony z Niemiec, możliwość przesłania pocztą, -100 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
WÓZEK INWALIDZKI elektryczny, dżojstik, stan dobry. -1.900 
zf. Wrocław, tel. 071/355-87-15.071/350-02-63 
WÓZEK INWALIDZKI elektryczny, do jazdy po szosie, prod. 
niemieckiej, stan b. dobry, • 3.300 zl. Wrocław, tel. 
071/355-87-15,071/350-02-63
WÓZEK INWALIDZKI akumulatorowy, 2-łetni. • 3.000 zł. Łubni- 
ca, gm. Wielichowo, tel. 061/443-32-09 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO. - 5.400 zl. 
Międzybórz, woj. kaliskie, tel. 0606/38-96-67 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO, • 3.000 zł Mię
dzybórz, woj. kaliskie, tel. 0606/38-96-67 

O  ZWRÓĆ NA SIEBIE UWAGĘ - wyglądaj dobrze, 
czuj się wspaniale. Zadzwoń po poradę!., tel. 
0501/70-55-22 w środy w g. 10-17 01023451

INSTRUMENTY 
MUZYCZNE

O  „AARON PIANO-SERWICE” FORTEPIANY, PIANI
NA • J. Musiał: remonty, strojenie. Kupno, sprze
daż, pośrednictwo. Transport. Wrocław, tel. 
071/363-7745,0607/30-87-94 02023101

AKORDEON, 80 basów, na niemieckich głosach, 7 regeistrów, 
stan b. dobry, • 250 zł. Kietlice, tel. 074/837-58-63 
AKORDEON DELICJA 80 basów, 10 registrów, nowy model, - 
450 zł lub zamienię na Hohnera (120 basów). Wrocław, tel. 
0607/11,-84-32
AKORDEON GIGANTELL1120 basów, 8 registrów. - 850 zł lub 
zamienię na Hohnera (120 basów). Wrocław, tel. 0607/11-84-32 
AKORDEON HOHNER CONCERTOIV120 basów, 8 registrów, 
stan b. dobry -1.500 zł. Żary, tel. 068/375-95-82 
AKORDEON WELTMEISTER120 basów, • 400 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/71346-61
AKORDEON WELTMEISTER CANTUS IV de luxe, - 2.500 zł. 

.Legnica, tel. 076/856-20-66
AKORDEON WELTMEISTER CAPRICE 120 basów, -1.000 zł 
lub zamienię oa guzikowy. Sulechów, tel. 0608/75-34-71 
COMBO GITAROWE H&H ELEKTRONIC MMASTER CLIN prod. 
brytyjskiej, 40 W, obudowa z naturalnego drewna, • 600 zł. Wro
cław, tel. 0502/93-25-31
COMBO GITAROWE REUTHER X12 prod. angielskiej, małe 
gabaryty, 30 W, stan idealny, - 170 zł. Wrocław, tel. 
0502/93-25-31
DO WYNAJĘCIA SALA DO PRÓB dla zespołów muzycznych, 
z komputerem, i wyposażeniem firmy Yamaha, Hohner, Mar
shall, Celestion, Shure • 8 zt/godz. Wrociaw, tel. 071/353-07-85, 
0501/94-75-27
DUET MUZYCZNY mieszany, profesjonalny, grający muzykę 
taneczną nawiąże współpracę z organizatorami imprez muzycz
nych. Niemcy, Kudowa Zdrój, tel. 0049/898-50-09-31, 
074/866-81-75
EFEKT GITAROWY KD-26 super over drive, - 60 zl. Lewin Kłodz
ki, tel. 074/869-80-98,0609/15-87-32 
EFEKT GITAROWY DIGITECH RP-1, - 900 zł. Wrocław, tel. 
34940-15
EFEKT GITAROWY KOD w .kostce*: metal max i flanger, • 40 
zł. Wrocław, Kluczbork, tel. 0503/55-81-87 
EFEKT GITAROWY MXR DISTORTION prod USA, 1972 r, • 
500 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31 
FLET POPRZECZNY Yamaha 2115, używany 1.5-roku, stan b. 
dobry. - 2.000 zł. Głogów, tel. 0603/60-98-98 
FLET POPRZECZNY ARMSTRONG prod. amerykańskiej, po
srebrzany, ze srebrną główką stan idealny, -1.900 zl. Kłodzko, 
tel. 074/867-77-17
FORTEPIAN „GUSTAW HOFFBAUER” z 1873 r, - 6.000 zł. 
Nowa Sól. tel. 068/387-86-84
FORTEPIAN ERNST ROSENKRANZ TRAUGOTT BERNDT sta
ry, z 1937 r.. niesprawny, -1.000 zł. Polanica, tel. 074/868-29-63 
FUTERAŁ DO GITARY duży, nowy. - 200 zl. Lądek Zdrój. tel. 
074/814-65-85
GENERATOR DŹWIĘKU YAMAHA FB-01, • 150 zl. Wrocław, 
tel. 071/3224240

GITARA Bass Galaxis, profesjonalne brzmienie, - 600 zf. Lą
dek Zdrój. tel. 074/814-65-85 ,
GITARA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul Standard fute
rał, stanb.dob/y,-1.300zł.Wrocław,tel.0501/^4-83-00 . 
GITARA AKUSTYCZNA z^wardym futerałem. -; 280 zl. Lubin, 
tel. 076/846-76-35.0601/50-18-94' .
GITARA AKUSTYCZNA TORELLA stan idealny, - 30.0 zł. Lubin, 
tel. 0601/50-18-94
GITARA AKUSTYCZNA stan dobry, brak'3 strun - 62 zł lub zam. 
na wyświetfaczi ładowarkę do Ericssona A1018S. Wrocław, tel.
329-13-76,0607/49-18-23
GITARA BASOWA, - 500 zł. Brzeg, tel. 0503/8147-76; 
GITARA BASOWA ASTER BASS fioletowa, 4-slrunowa - 200 
zł. Gromadka, tel. 076/817-26-35 “ ^
GITARA BASOWA, - 450 zł. Lewin Kłodzki, tel. 074/869-80-98, 
0609/15-87-32
GITARA BASOWA GMR + osprzęt. - 900 zł. Lubin, tel. 
0606/58-21-73
GITARA ELEKTROAKUSTYCZNA CRASTER nowa *  twardy 
futerał, ćena 800 zl. Nowogrodziec, tel. 075/731-67-27* 
GITARA ELEKTRYCZNA YAMAHA RBX 350 nowa, -1.000 zł. 
LądeK7drój, tel. 074/814-65-85'
GITARA ELEKTRYCZNA FENDER SQUIER.Stratocaster, kre
mowa, stan b. dobry, - 520 zł. Polkowice, tel. 0/6/749-53-48 po 
godz. 19
GITARA ELEKTRYCZNA piec Ibanez 50W, - 500 zl. Wrocław, 
tel. 0501/92-70-91 po godz.19
GITARA ELEKTRYCZNA MAYONES z paskiem i kablem, gwa
rancja, stan b. dobry, - 620 zł. Wrocław, tel. 071/348-54-29 
GITARA ELEKTRYCZNA TEDDY'S MUŚIC Emperador, 1972 r., 
znakomita replika japońska Gibsona SG, - 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 0502/93-25-31
GITARA ELEKTRYCZNA GIPSON-EPIPHONE SPECIALI stan 
b. dobry, osprzęt chromowany, futerał, - 900 zł. Wrocław, tel. 
348-66-69
GITARA ELEKTRYCZNA ASTRA dla początkującego gitarzy
sty, wiśniowa, pokrowiec, - 70 zl. Wrocław, Kluczbork, tel. 
0503/55-81-87
GITARA ELEKTRYCZNA IBANEZ RG470, czarna, nie używa
na, -1.850 zi. Wrocław, Kluczbork, teł. 0503/55-81-87 
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, - 1,000 zł. Wrocław, 
tel. 349-13-88,0602/75-99-30
KAMERA POGŁOSOWA ADS, - 120 zł. Wrocław, teł. 
0504/90-63-85
KEYBOARD CASIO MT-640, - 210 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-82-26
KEYBOARD CASIO CTK 200, • 280 zl. Wrocław, tel. 
071/357-9642
KEYBOARD KORGI30 HD z twardym dyskiem + twardy fute
rał, -  6.500 zł. Wrocław, tef 0601/74-66-28 
KEYBOARD ROLAND XP-10 na gwarancji, -1.900 zł. Głogów, 
teł. 076/835-5245
KEYBOARD ROLAND E 1̂5 dynamiczna klawiatura, duże kla
wisze, 128 brzmień, 128 rytmów, midi, używany tylko w domu, 
stan idealny, • 1.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/96-00-39 
KEYBOARD YĄMAHA PSR 740 nowy, na gwarancji, instrukcja 
w języku polskim, • 4.400 zi. Lubin, tel. 076/846-53-32, 
0603/75-82-03
KEYBOARD YAMAHA PSR-220 sten b. dobry + stojak, • 1.100 
zł Piotrkowice, gm. Prusice, tel. 071/312-66-52,0603/53-01-80 
wieczorem
KLARNET B cena 600 zł. Wrocław, teł. 071/339-73-84 
KOLUMNY ESTRADOWE LDM-P-215, mało używane • 1500 
zł/2 szt lub zamienię na mniejsze. Lewin Kłodzki, tel. 
074/869-80-98,0609/15-87-32
KOLUMNY ESTRADOWE 250/400 W • 800 zł/szt.. subwoofery 
300/500 W • 700 zł/szt. Grodziec Mały, tel. 076/833*14-92 
KONTRABAS prod. czeskiej, po korekcie, płyta wypukła sklej
ka, fabryczna, stan b. dobry, ciemnowiśniowy, • .1.800 zl. Wro
cław, tel. 0501/43-03-95
KUPIĘ AKORDEON WELTMEISTER do remontu oraz instru
menty dęte. Wrocław, tel, 0600/41-13-90 
KUPIĘ AKORDEON WELTMEISTER może być do remontu. 
Wrocław, tel. 071/373-01-56
KUPIĘ KAMERĘ POGŁOSOWĄ ADS stereo. Lewin Kłodzki, teł. 
074/869-80-98,0609/15-87-32 
KUPIĘ ORGANY na pedał. Żary, teł. 068/375-95-82 
KUPIĘ PIANINO lub fortepian, może być do renowacji. Wro
cławie!. 0600/41-13-90
O  KUPIĘ SKRZYPCE stare. Wrocław, tel.

071/347-87-07 przed południem 02018441 
MIKROFON SHURE na gwarancji. - 120 zł. Wrocław, tel. 
0504/90-63-85
MIKROKOMPOZER ROLAND MC-500, • 400 zl. Wrocław, tel. 
071/3224240
ORGANY CASIO CTK 811EX na gwarancji, stacja dysków, kla
wiatura dynamiczna, zasilacz, nie używane, dużo możl. wła
snych kombinacji, najnowszy model, • 1.600 zł. Mokronos, tel. 
062/721-64-94 po godz. 19
ORGANY CASIO CTK-811E, 2000 r. stacja dysków, zasilacz, 
dyskietki z utworami muzycznymi, -1.500 zł Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-25-25
ORGANY ROLAND E-16 czarne, 5 oktaw, dynamiczna klawia
tura, stan idealny, pilne, • 1.500 zl. Opole, tel. 0609/36-92-86 
ORGANY YAMAHA PSR-6700 stacja dysków, 6.5 oktawy, stan 
dobry. - 5.700 zl. Łódź, tel. 043/874-56-13 
ORGANY YAMAHA PSR 215 + stojak, z nutami, stan idealny, • 
600 zł. Starczów 110, gm. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
0609/26-24-88
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, podwójny 
pedał do stopy Power Beat, rocznik 2000, stan idealny, • 2.000 
zł. Wrocław, teł. 071/321-94-38 po południu 
PERKUSJA YAMAHA DD 14 z sekcją rytmiczną, - 650 zł. Lą
dek Zdrój, tel. 074/814-65-85
O  PIANINA I FORTEPIANY • strojenie i renowacja, 

pośrednictwo kupna i sprzedaży. Marcin Mikuła, 
www.avista.emit.pl, tel. 071/398-63-22, 
0501/31-10-30 80004311

PIANINO przestrojone, nastrojone, z płytą metalową.1.400 
zi. Brzeg. tel. 0607/31-64-15
PIANINO BIAŁORUŚ czarne. -  1.600 zł. Legnica, tel. 
076/722-74-11
PIANINO CALISIA stan b. dobry, 9 lat, - 2.500 zł. Osieczna, tel 
065/535-02-08
PIANINO CALISIA model M-105 Retro, z olchy, stan idealny, -
2.100 zł. Wschowa, tel. 065/54045-94 
PIANINO LEGNICA b. ładne, wysoty połysk, - 2.100 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/646-29-68
PIANINO LUB ECKE markowe. stan b. dobry, - 2.000 zł Osiecz
na. tel. 065/535-02-08
PIANINO STEINBERG poniemieckie, czarne, częściowo rzeź
bione, płyta metalowa, 2 pedały, nagrodzony 6 medalami, - 2.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-05-90
O  PIANINO UKRAINA mało używane, stan b. dobry, 

metalowa płyta • 1.200 zł. Brzeg, tel. 0502/65-19-50 
02023631

SAKSOFON TENOROWY B-S niklowany, stan b. dobry. - 2.500 
zl. Kłodzko, tel. 074/867-05-90
SAKSOFON TENOROWY WELKLANG nowy. - 1.500 zł. Wro
cław, tel. 0504/90-63-85
SEOUENCER KAWAI Q-80, • 600 zł Świebodzice, tel. 
074/854-31-36.0502/14-92-00
STOPA PERKUSYJNA TAMA .TAMA’ - 90 żł, osprzęt perkusyj
ny, niekompletny, kocioł basowy • 90 zl, dwie .przejściówki' • 
140 zl. Lubin. tel. 076/846-76-35.0601/50-18-94

CENTRUM MEDYCZNE
NIEMIECKA APARATURA “BICOM” + UZNANI LEKAR ZE
GWARANTOWANA LIKW IDACJA PALENIA (już po 1 wizycie u lekarza), §
wszystkich nałogów, anoreksji, bulimii; W SZYWKI (całodobowo) ^
ALERGIE, ASTMA - BEZBOLESNE TESTY .
ODCZULANIE (bez nakłuć, natychmiastowo, 300 alergii);
BEZOPERACYJNIE, SKUTECZNIE:
TARCZYCA, WRZODY. MIĘŚNIAKI, CUKRZYCA, NADCIŚNIENIE,
REUMATYZM. ZATOKI, BÓLE. NERWICE. PORAŻENIA. EPILEPSJA,
BIELACTWO, ŁUSZCZYCA,MOCZENIE NOCNE, inne trudne choroby;
IMPOTENCJA (YIAORA), bezpłodność, prostata, depresje,stres 
GINEKOLOGIA (specjaliści) - antykoncepcja, onkologia, cytologia,leczenie nadżerek -  bez wypalanek 
BEZKRWAWE - usuwanie LASEREM: brodawek, znamion, tatuaży,naczynek, odcisków, trądzika 
IRYDOLOGIA -  analiza chorób z  tęczówki oka + ziołoleki
ODCHUDZANIE (cellulitls) -  komputerowo, spalacze tłuszczu. "L-KARNITYNA', ‘CHITININ’
SKLEP • ziołoleki, pierwiastki prof. Podbielskiego, bańki bezogniowe,kubki magnetyczne, 
y iLC A C O R A  (licencjonowany przedstawiciel Londynu). » © l a i * i u p s  t u r b o  -  n a j t a n i e j  i i i

WROCIAW, UL. CHROBREGO 35, TEL. 071 3 2 9  3 3  7 0

O

O  APARAT KOMPUTEROWY DO POMIARU TKANKI 
TŁUSZCZOWEJ nowy, 12 miesięcy gwarancji, ide
alny dla osób odchudzających się, wystawimy fak
turę VAT • 570 zł brutto. Wrocław, tel. 0603/65-05-26 
02023521

BŁOTO Z ALG MORSKICH oraz kremy renomowanej firmy wło
skiej Phyto Sintezi -134 zl/1.40 kg (atest PZH). Bolesławiec, 
tel. 075/732-28-55
BUTLE Z TLENEM MEDYCZNYM reduktor z nawilżaczem 
odsysaczem dla astmatyka, nowe • 400 zł. Wrocław, tel 
071/784-45-10
FOTEL KOSMETYCZNY stan b. dobry - 750 zl, aparat do elek 
trostymulacji mięśni, skuteczny przy odchudzaniu • 6.500 zł 
Bolesławiec, tel. 0604/84-94-54 
FOTEL KOSMETYCZNY mały. • 150 zł. Wrocław, tel 
071/387-11-33
FOTEL STOMATOLOGICZNY EMOA GALAXY. siedzisko brą 
zowe, spłuczka przy fotelu oraz lampa Rilter mocowana do su 
fitu, - 4.500 zł. Jelenia Góra. tel. 075/641-98-60 do godz. 10 
po 20.0502/35-28-40
O  HYDROMASAŻE DO KĄPIELI PEREŁKOWEJ uży- 

wąne: Whirlpool • 380 zł, 420,480, 520 zł, hydro
masaże do kąpieli ozonowej Luxanamed - 680,
720,760,800 zł, solarium Priviieg - 620 zł. Legni
ca, tel. 076/866-34-07 84014541

KREDKI DO OCZU czarne i grafitowe, niemieckiej firmy Chico- 
go, 30 szt. • 3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/321-52-77 
KUPIĘ LEKARSTWO dla dziecka z astmą: SINGULAR 5 mg 
oraz PULMIKORD100 lub 200. Wrocław, tel. 071/327-87-28 
KUPIĘ NOŻYKI GILETTE Sensor Exceł i Mach 3. Wrocław, tel. 
0503/68-55-65
KUPIĘ SOLARIUM ERGOLINE 43/4.160 W lub 100 W, używa
ne oraz sprzęt kosmetyczny wraz z łóżkiem kosmetycznym. 
Wrocław, tei. 071/349-17-45,0605/93-62-98 
KUPIĘ WODĘ OLD SPICE oryginalną. Wrocław, tel. 
071/785-67-32
LAMPA LECZNICZA Bionic. Ceptera. -1.000 zł. Korzeńsko k. 
Milicza, tel. 0608/17-04-47.0600/88-34-64

SŁONECZNE 
STUDIO

• solaria nowe i używane firm: 
ERGOLINE, GOLF, UVE, KBL 

• lampy: NEW TECHNOLOGY
• kosmetyki
• bezpłatne doradztwo
• klimatyzacja
• serwis, komis, raty, leasing OPOH917

ul. Czysta 2-4, Wrocław 
tel. 071 / 343 98 90, O 501 153 740

LAMPA OPERACYJNA 7-ogniskowa, zasilacz, -1.000 zl. Cho
cianów, tel. 0606/37-45-52
LAMPA SOLUX nowa, • 1.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/12-78-10 
LEKARSTWO DHEA oryginalne, z USA, 25 mg, 60 szt. w opa
kowaniu, cena • 150 zł/opakowanie oraz Melatonina, 120 szt. w 
opakowaniu - 80 zł/opakowanie. Oława, teł. 071/313-45-49 
LEKARSTWO MELATONINA opakowanie 120 tab, - 50 zł! Wro
cław, tel. 071/357-65-30
LEKARSTWO METANABOL • 46 zł/100 tabletek, Omnadren- 
48 zl, Vinstrol • 25 zł/op., Deca Durabolin • 45 zł/amp., Testanat

NOWOCZESNA STOMATOLOGIA
EMA-DENTi 
NOWOŚCI i

• Korony porcelanowe o ścieralności 
żywych zębów

• Protezy szkieletowe bez metalu
• Żel do próchnicy (bezboleśnie)
• Wybielanie zębów
• Ortodoncja - aparaty stałe, ruchome, elastyczne

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
SOBOTA I NIEDZIELA

RTG

ul. Powstańców Śl. 159 tel. 785 40 44
ul. Pretficza 8  tel. 365 48 48
ul. Rydygiera 35 tel. 329 60 96
ul. Dokerska 28 tel. 353 56 79

LEKARSTWO VIAGRA 100 mg • 70 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/342-63-35,0607/85-07-55
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg • 65 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/363-20-69
LEKARSTWO YIAGRA100 mg - 60 zł, możl. sprzedaży wysył
kowej. Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034) ?
LEKARSTWO YILCACORA MANAYUPA, PATAHUARI, FLOR- 
DEARENA, zestaw do leczenia raka • 100 zl. Wałbrzych, tei. 
074/665-96-71,0604/30-15-95
LEKARSTWO YILCACORA do leczenia nowotworów i innych 
schorzeń, 7 oryg. preparatów, pełna kuracja, • 720 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-51-57
ŁÓŻKO DO MASAŻU składane, przenośne, stan idealny, • 1.100
zł. Pilawa Górna, tel. 074/837-24-94
ŁÓŻKO DO MASAŻU do profesjon. zabiegów, stan b. dobry, •
2.000 zl. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do godz. 16,
0601/71-57-78
MASZYNKI DO STRZYŻENIA elektryczne • 25 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0601/89-81-81
MATERAC PRZECIWODLEŹYNOWY stan b. dobry, • 170 zl. 
Wrocław, tel. 071/336-59-37

O  NOŻYKI MACH III 8 szŁ • 22 zł, Sensor Ezcel, JO 
szt - 21 zł. Wrocław, tel. 0504/98-14-65 81011581 

PAMPERSY dla dorosłych, 100 sztuk - 90 gr/szt. Wrocław, tel. 
071/336-59-37
PAMPERSY Baby Dry Maxi, 34 szt. • 20 zł: Wrocław, tel. 
0601/75-49-73

O  PERFUMY ROBESPIERRE odpowiedniki o rewe
lacyjnej jakości, gwarancja trwałości 8-16 godzin, 
m. in. Dior, Kenzo, Lancome, Całyin Klein, produ
cent poszukuje przedstawicieli w Polsce, zainte
resowanym wysyłamy spis zapachów gratis, 
sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłkowa - 36 
zł/szt.. Wrocraw, tel. 071/372-67-15, 071/359-07-17 
(fax), 0603/65-05-26 02023531

PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA .ROHO" nowa, • 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16 
PRZYRZĄD OCZYSZCZAJĄCY POWIETRZE ICLEENIOUAIR 
dla alergików, dokumentacja, prod. szwajcarskiej, gwarancja, •
4.500 zł. Wrocław, tel. 071/337-17-37,337-12-33 w godz. 9-16

O  SOLARIA ERGOLINE kompleksowa obsługa tech
niczna (montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), 
więcej informacji w wysłanym na życzenie bez
płatnym katalogu lub w internecie (www.ergoli- 
ne.pl). „AURORUM”, Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01026051

O  SOLARIA ERGOLINE. UWE i inne, np. solarium Er
goline 50/12, klimatyzacja, stan b. dobry t 18.500 
zł; Ergoline 38/3, b. dobre lampy, stan idealny •
8.500 zł. Duży wybór, atrakcyjne ceny., tel. 
0603/66-97-06 01026311

O  SOLARIA KBL kompleksowa obsługa techniczna 
(montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), wię
cej informacji w wysłanym na życzenie bezpłat
nym katalogu lub w internecie (www.ergoline.pl). 
„AURORUM”, Słupsk, te l. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01026071

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm. 
Przykładowe ceny: 50 od 17.000 zł, 43/4 od 11.000 
zł, 600 Ergoline od 50.000 zł, UWE CPS od 15.000 
zł, UWE Black Power VW 12 od 25.000 zł, Black 
Power od 15.000 zł i inne. Ceny hurtowe i deta
liczne, transport, montaż, zegar sterujący gratis, 
na terenie całego kraju, raty, leasing, serwis. 
Słupsk, te l. 059/842-14-76, 0603/55-77-35  
81010851

JO SOLARIA PROFESJONALNE renomowanych Firm 
Ergoline, wszystkie modele od 35/300/600, Avan- 
garde, UWE, Miami Sun, Sunal i inne, do każdego 
zakupu solarium • transport na terenie całego kra
ju, montaż oraz el. zegar sterujący gratis,, zapew
niamy serwis, akcesoria, kosmetyki, lampy czę
ści zamienne, sprzedaż wysyłkowa, detaliczna. 
-Słupsk, tel. 059/842-14-76, 0603/55-77-35  
81010841

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm • Er
goline, Uwe i innych. Ceny konkurencyjne, trans
port gratis, obsługa „od A do Z”, gwarancja, ser
wis pogwarancyjny. Również sauny domowe oraz 
sprzęt do klubów fitness i siłowni. Wrocław, tel. 
071/363-31-96 01023471

O  SOLARIA UWE kompleksowa obsługa technicz
na (montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), 
więcej informacji w wysłanym na życzenie bez
płatnym katalogu lub w internecie (www.ergoli- 
ne.pl). „AURORUM”, Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01026061
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SYNTEZATOR CZ1 5 crktaw. stacja dysków, twardy futerał, •
350 z|. Wrocław, tel. 071/321-94-90
SYNTEZATOR K0R6 POŁY 800, • 700 zl. Lądek Zdrój. tel.
074/814-65-85
SYNTEZATOR KORG M1 polska instrukcja, karta brzmień, po
krowiec, stan b. dobry. - 2.100 zl. Świdnica, tel. 0600/87-89-97 
SYNTEZATOR YAMAHA PSR-6700 czarnym, stacj dysków, 65 
oktaw, podzielna, dynamiczna klawiatura, interaktywny akom- 
poniament, możliwość tworzenia, łączenia i rozdzielenia, barw 
Sequencer 8TR, własne aranże, tworzenie rytmów, PITCR 
Band 8TR, • 3.500 zl lub zamienię na inny ze stacją dysków 
do 1.500 zl, pilne. Opole, tel. 0609/36-92-86 
TALERZE PERKUSYJNE ZILDJIAN, PAISTE, UFIP, FABIAN - 
wszystkie modele, nowe; sprzedam za 2/3 ceny sklepowej. 
Wrocław i okolice, tel. 0606/74-31-11 
TUBA AMATI ustnik, futerał, mało używana, • 2.800 zł. Wał
brzych, teł. 074/844-20-91
UTWORY SMF polskie, zagraniczne, b. dobra jakość • 1 zl/szt. 
Lewin Kłodzki, tel. 074/869-80-98,0609/15-87-32 
UTWORY SMF 800 hitów z lat 1997/2001 - 40 zl/CO, 10 tys. 
polskich i zagranicznych - 35 zł/CD, 1400 polskich tekstów • 
35 zl, nowości, Stachursky i inne, muzyka z seriali. Lubań, 
tel. 075/722-68-16, 0608/10-32-14 
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, teł. 075/762-13-41
WZMACNIACZ BASOWY TRACĘ ELLIOT 150 W. RMS, ko
rektor, kompresor, nowy, profesjonalny model • 4.000 zł (cena 
sklepowa 5.500 zł). Wrocław i okolice, tel. 0606/74-31-11 
WZMACNIACZ BASOWY REGENT COMBO 50 W, • 500 zł. 
Lądek Zdrój. tel. 074/814-65-85 
WZMACNIACZ GITAROWY LABOGA 50 W. • 450 zł. Głogów, 
tel. 076/835-52-45
WZMACNIACZ GITAROWY EHOLLET 2 wejścia, 50 W, ideal
ny dla początkującego zespołu, - 320 zl. Lubin, tel. 
0605/64-24-46
WZMACNIACZ GITAROWY 45 W • 220 zl. Lubin, tel. 
076/846-76-35,0601/50-18-94
WZMACNIACZ GITAROWY COMBO SUNN stan b. dobry, • 
220 zł. Lubin, tel. 0601/50-18-94 
WZMACNIACZ GITAROWY FENDER 75 W, mało używany, 
stan b. dobry, • 1.050 zł. Polkowice, tei. 076/749-53-88 po 
godz. 19
WZMACNIACZ GITAROWY FENDER .PROROCK’ 1000 100 
W ROMBO, tranzystor, lampa) - 1.600 zl. Wrocław, tel. 
0601/58-52-46
WZMACNIACZ GITAROWY PEAVEY 5110 model Vanhalen, 
100 W .głowa’, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 0501/10-77-15 
WZMACNIACZ GITAROWY PEAVEY 60 W, z przesterem, po
głosem, stan b. dobry, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/348-54-29

ANTYKI
O  ANTYCZNE MEBLE KUPIĘ oraz wszelkie inne sta

re przedmioty: obrazy, porcelanę, zegary, itp. 
Wrocław, te l. 071/315-20-46, 0603/88-71-04  
02022381

O  ANTYKI I WSZELKIE STAROCIE KUPIMY, również 
do renowacji i naprawy: meble, obrazy, zegary, 
instrumenty, wyroby z metalu, szkła, ceramiki, 
przedmioty wojskowe, dokumenty, znaczki, mo
nety itp. Tel. 071/325-23-82 02021891

BAREK ŚCIENNY z początku wieku, cena 850 zł. Świdnica, 
tel. 0604/30-17-71
BIBLIOTECZKA 650 zł, komoda 350 zł, okres międzywojen
ny. Grębanm, tel. 062/781-79-71 
BIBLIOTECZKA 10-letnia, lite drewno, stan dobry, • 1.000 Zl. 
Wrociaw, lelv 349-25-50
BIBLIOTECZKA ART DECO ciemny dąb, długość 2 m,
3-drzwiowa, środkowa część w pełni przeszklona, stan dobry, 
• 900 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-04-94 
BIBLIOTECZKA EKLEKTYCZNA orzechowa, na kolumnach,
2-drzwiowa, -1.500 zl. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
BIELIŹNIARKA EKLEKTYCZNA orzechowa, po renowacji, •
1.100 zł. Wrocław, tel. 0502/57-74-70
BRYCZKA KONNA 4-osobowa, do częściowej odnowy, koła 
drewniane, - 2.500 zł. Bąków, tel. 062/785-65-80 
BRYCZKA KONNA, • 2.800 zł lub zamienię na dużego konia. 
Leszno, tel. 0603/80-73-71
BRYCZKA KONNA 4-osobowa, 2-osobowa, sanie wiklinowe
4-osobowe do renowacji, • 5.000 zl. Wałbrzych, tel. 
0602/43-03-24 -
BRYCZKA KONNA, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/373-88-21 
BUFET dl. 2.20 m, cały intarcjowany, • 4.000 zł. Karpacz, tel. 
075/761-98-17 po godz. 17

O  DOROŻKA „V IS -A -V IS ", 7 .000 z ł., tel.
062/761-81-40,0605/31-89-10 01026501

FAJKA EGIPSKA DO PALENIA dzban szklany, metalowa kon
strukcja. wys. 60 cm, • 650 zł. Lubin, tel. 076/749-56-11, 
0605/46-65-86
GROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Glinik k. Skwierzy
ny, malownicze tereny, całodzienne domowe wyżywienie * 
nocleg w kameralnych pokojach, 25-35 zł/osobę/dobę, prze
jażdżka konno 1h - 10 zł. Glinik, tel. 095/720-11-39, 
0604/41-11-11
HEŁM niemieckiej policji z II wojny światowej, bez fasunku. 
stan idealny, resetki emblematów, szary • 50 zł, hełm amery
kański .M1‘ z pokrowcem, Woodland, nowy, kompletny • 100 
zl. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
HEŁM FRANCUSKI z okresu II wojny światowej, stan idealny, 
-190 zł.-Wrocław, tel. 071/362-65-93, 0605/76-57-97 
HEŁM NIEMIECKI strażacki, stan b. dobry, z okresu II wojny 
światowej, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/362-65-93, 
0605/76-57-97
HEŁMY wzór 40/50, stan idealny, kompletne • 13 zł/szt., hel- 
mofony czołgowe, kompletne - 40 zł/szt. Wrocław, 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 
po godz. 18
KOŁA do wozu konnego, 4 szt: łub cały wóz, zniszczony, • 
200 zł. Świdnica, tel. 0603/16-22-49 
KOŁA DREWNIANE do wozu, 6 szt. • 50 zl/szt. Bolesławiec, 
tel. 075/734-77-80
KOŁA DREWNIANE z bryczki, śr. 90 cm (2 szt.) - 300 zł. oraz 
12 sztuk kół z wozu różnej wielkości, kamienie okrągłe, pro
stokątne. Polanica Zdr., tel. 074/868-20-76,0606/33-48-83 
KOMODA 2 sztuki • 1.500 zł/szt. Góra, tel. 0601/93-03-43 
KOMODA BIEDERMEIER po remoncie, - 5.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-90-05
KOMODA BIEDERMEIER sosnowa, po renowacji, woskowa
na, - 1.000 zł. Wrocław, tei. 0502/57*74-70 
KONSOLA półokrągła, orzechowa, po renowacji, • 1.000 zl. 
Wrocław, tel: 0502/57-74-70
KREDENS dębowy, bogato zdobiony, po renowacji, z XIX wie
ku, • 6.000 zl. Lubin. tel. 076/842-56-55 
KREDENS przedwojenny, dębowy, brązowy, stan b. dobry, •
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-13 
KREDENS. - 2.500 zi. Wrocław, tel. 071/328-76-05 
KREDENS ZAKOPIAŃSKI - Witkiewicz, dąb, masyw, do reno
wacji. • 5.900 zl. Wrocław, tel. 071/327-90-05 
KSIĄŻKA KODÓW wytwórni i fabryk produkujących sprzęt i 
uzbrojenie dla Wermachtu do 1944 r., „Das Grose code Buch 
1944", 500 stron, nowa. -100 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05

KUPIĘ BIŻUTERIĘ starą oraz inne stare wyroby. Świdnica, 
tel. 0604/30-17-71 .
KUPIĘ BAGNETY do KBK AK, noże szturmowe, hełmy z Woj
ska Polskiego, obrony cywilnej i inne. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
KUPIĘ BRYCZKĘ KONNĄ powózkę na gumowych kołach - do
1.800 zl, w rozliczeniu organy Casio CTK 811 EX, na gwaran
cji, stacja dysków, zasilacz. Krotoszyn, tel. 0604/70-30-99 po 
godz. 19
KUPIĘ KARETĘ bryczkę, sanie, munsztuki, oferty ze zdjęciem. 
Ewa Kuciewicz, 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 52 
KUPIĘ MEBLE przedwojenne, mogą być do renowacji. Wro
cław, tel. 071/373-01-56
KUPIĘ OBRAZ stary, przedwojenny, na płótnie, desce oraz 
starą szafę, biblioteczkę, komodę. Jelenia Góra, tel. 
075/754-20-07
KUPIĘ PRZEDMIOTY związane z III Rzeszą odznaczenia woj
skowe, porcelanę lub wymienię na militaria. Wrocław, tel. 
071/362-65-93, 0605/76-57-97 
KUPIĘ ZEGAR WISZĄCY lub stojący, może być uszkodzony. 
Wrocław, tel. 0600/41-13-90 
KUSZA replika. -150 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
LUSTRO poniemieckie, wiszące, wym. 135 x 65 cm, maho
niowe, po renowacji, • 200 zł. Wrocław, tel. 071/364-19-28, 
0501/6149-50
LUSTRO EKLEKTYCZNE wym. 200 x 100 cm. Wrocław, tel. 
071/785-69-58,0501/96-18-01 
MAGLOWNICA przedwojenna, ręczna, • 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-67-64
MAGLOWNICA poniemiecka, 3-wałkowy, ręczny, stan b. do
bry - 250 zł oryg. 57-3a0 Kłodzko, ul. Okrzei 26/2/20 
MAGLOWNICA RĘCZNA, 1936 r. prod. J. Schammel Breslau, 
wym. 210 x 270/360 x 160 cm, możliwość przeróbki za dopła
tą, - 2.000 zł. Opole; tel. 077/464-66-15,0603/54-27-55 
MAGNETOFON GRUNDIG ZK-120,1970 r. na kasety szpulo
we, wejście na mikrofon i radio, techn. sprawny, - 90 zł. Trzeb
nica, tel. 0607/10-95-50
MASZYNA DO SZYCIA KOHLER stan dobry, zabudowa drew
niana, oryg., napęd nożny, - 2.500 zł. Jordanów SI., tel. 
071/316-10-40 .
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicznie 
sprawna - 6.000 DEM. Namysłów, teł. 0603/77-24-00 
MEBLE po renowacji, witryna, serwantka, komoda - 400-1.000 
zl. Jarnołtówek, teł. 0607/33-99-69 
MEBLE szafy sosnowe, czyszczone ręcznie, stoły, krzesła, 
komody sosnowe, bieliżniarka, fotele, krzesła, szafki, biurka • 
100-2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-51-66,0602/43-32-11 
MEBLE : BIELIŹNIARKA oraz komody, szafy, kredens i inne, 
do regeneracji oraz fisharmonia z 1902 r„ od 200 zł. Lubsko, 
woj. zielonogórskie, tel. 0603/29-35-15 .
MEBLE: KOMODY bieliżniarki i szafy, sosnowe, czyszczone, 
kredensy kuchenne i pokojowe, cena od 200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/751-51-66,0602/43-32-11 
MEBLE: KOMPLET GABINETOWO-SALONOWY międzywo
jenny, kredens, pomocnik - komoda z nadstawką, ława zabu
dowana, bogato zdobione, dębowe, wnętrze mahoniowe, stan 
idealny, • 9.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-04-45 
MEBLE: KREDENS EKLEKTYCZNY rzeźbiony, z kolumnami 
- 3.800 zł; komplet krzeseł eklektycznych z muszlą i chipen- 
dale • 200 zl/szt., pomocnik rzeźbiony, pod TV - 900 zl, szafka 
eklektyczna, pałacowa - 7.500 zł, bieliżniarka i lustro eklek
tyczne • 600 zł, duży bufet na lwich łapach, • 3.800 zł. Wro
cław, tel. 0607/22-77-20
MEBLE: SZAFA 2-drzwiowa • 300 zł, łóżka, 2 szt. - 200 zł/szt., 
komoda • 200 zl, lustro z 1885 r. -1.500 zł, kredens pokojowy, 
100-ietni • 1.000 zł, kredens modrzewiowy • 1.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-51-60, 0605/91-76-17 
MŁOCKARNIA z lat 30-tych, stan b. dobry, • 1.200 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-65*37. 071/318-21-02 
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30., 2 szt, •
9.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
PIEC CHLEBOWY źeliwno-szamotowy, przenośny, ok. 1914 
r, • 2.000 zł. Leszno, tel. 065/520-29-70,0603/33-31-36 
PIEC KUCHENNY do małego remontu. Krefft Bllime, -12.000 
zł. Jordanów SI., tel. 071/316-10-40 
PIEC STOJĄCY WARSTEIN kompletny, przedwojenny, stan 
dobry, • 600 zl. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
PIEC KAFLOWY narożnikowy, bogato zdobiony, ponad 
150-letni, zielony kolor korony i wykończeń, • 3.000 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-08-53
PIECE KAFLOWE grawerowane, cena 700-1.000 zł lub kafel
ki • 20 zl/szt. Wrocław, teł. 0501/83-59-36 
PŁYTY GRAMOFONOWE przedwojenne, szerokorowkowe, na 
78 obrotów, polskie, zachodnie, rosyjskie, od 20 do 80 zł/szt. 
Wrocław, tel. 782-69-80
PRZYJMĘ MEBLE DO RENOWACJI., tel. 0601/98-45-52 
(k00078)
RADIO przedwojenne, prod. niemieckiej, • 200 zl. Wrocław, 
tel. 071/789-62-75 po godz. 18 
RADIO LAMPOWE STRADIVARI oraz inne • 400 żł. Nowa Sól, 
tel. 068/387-53-16
RAMA LUSTRA - 50 zł, kozetka - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/327-93-59
SEKRETARZYK EKLEKTYCZNY po renowacji. • 5.000 zl. Wro
cław. tel. 349-16-83
SOFA EKLEKTYCZNA nowe obicie, dębowa, • 2.000 zl, kre
dens secesyjny na czterech kolumnach, kolor orzechowy, wy
miary: 2.20x1.40, - 2.00(Tzl, kredens Art-Deco, orzechowy, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/317-81-19,0605/10-16-36 
STOLIK okrągły, średnica 70 cm, • 600 zł. Wrocław, tel. 
071/328-76-05
STOLIK LUDWIK, - 300 zł. Wrocław, teł. 071/345-54-99 
STÓŁ do maszyny do szycia Singer, żeliwny, -100 zł. Świdni
ca, teł. 0603/16-22-49
STÓŁ owalny, rozkładany ♦ 4 krzesła, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/345-54-99
STÓŁ EKLEKTYCZNY dębowy, rozkładany, na 8 osób. jeden 
blat stały i dwa rozsuwane, po renowacji, • 1.300 zł. Wrocław, 
tel. 0501/81-15-38 ' '
STÓŁ Z KRZESŁAMI 2 komplety, 2000 zł i 1500 zł. Wrocław,
tel. 0601/77-34-97, 071/373-08-47
SZAFA NEO ROKOKO jasna, 5-drzwiowa, 2 drzwi oszklonych,
cieniowane ornamenty, • 1:500 żl. Sułów, gm. Milicz, tel.
071/384-71-51
SZAFKA BIEDERMEIER niciak, konsola z szufladą, półokrą
gła, przyścienna, wzór na blacie, fprnir czereśnia, politura, po
łysk, - 800 zł. Wrocław, tel. 336-65-75,0503/81-52-35 
SZAFKO-KOMODA i szafy. gm. Międzylesie, tel. 
0608/06-95-55
TOALETKA NAROŻNA z kryszałowymi lustrami, -1.500 zl lub 
zamienię na bieliźniarkę. Wałbrzych, tel. 074/843-92-66 
WITRYNA BIEDERMEIER jednodrzwiowa, na kolumnach, •
1.800 zl. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19;
ZEGAR stojąćy, bardzo ładny, - 3.500 zł Karpacz, tel. 
075/761-98-17 po godz. 17
ZEGAR GUSTAW BECKER stojący i wiszące - od 200 zł/szt. 
Wschowa, teł. 0603/28-21-10
ZEGAR STOJĄCY kwadransowy, z kurantem, wygrywa malo- 
dię, • 6.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-87-42^
ZEGAR WISZĄCY wys. 1 m, niemiecki, ładnie rzeźbiony, •
1.000 zł. Stanisław Śnioch, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, ul. 
Robotnicza 4
ZEGAR WISZĄCY GUSTAW BECKER stan b dobry, - 600 zl. 
Lwówek śląski, tel. 075/784-21-88 
ZEGAR WISZĄCY GUSTAW BECKER porcefanowa tarcza i 
wahadło, cyfry rzymskie oraz drobne meble, • 500 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-46-78, 0600/19-76-82 
ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-łetni, złoty i srąbrny, •
7.000 zl. Namysłów, teł. 0603/77-24-00

RÓŻNE 
KUPIĘ

AKCJE PZU SA.. Wrocław, tel. 0502/86-18-03 
CZĘŚCI ELEKTRONICZNE płyty drukowane, kondensatory lub 
urządzenia (nie TV), każda ilość, zapewniam transport. Wro
cław, tel. 0605/31-99-88
DESKA KREŚLARSKA CULMON. Wrocław, tel. 357-93-94 wie
czorem
DREWNO LIŚCIASTE, może być drzewo do ścięcia. Wrocław, 
tel. 349-21-69
EUROPALETY używane. Jelenia Góra, tel. 0603/46-59-54 
EUROPALETY używane. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KOLBY KSENONOWE 1600 W lub 2500 W oraz zapłonniki, 
części zamienne do projektorów kinowych oraz filmy dokumen
talne wyprodukowane do 1945 r. Wrocław, tel. 071/785-67-^2 
KOŁO OD WOZU DRABINIASTEGO w dobrym stanie, nie znisz
czone, nie malowane, z obręczą, nadające się do mieszkania, 
o średnicy min. 100 cm. Bolesławiec, tel. 0605/33-31-50 
KONTENER metalowy. Wysoka, tel. 0605/93-05-59 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla początkujących, zestaw 
kaset. Wrocław, tel. 071/311-53-21 
LITERATURA na temat techniki sitodruku .Flock’. Wrocław, tel. 
071/373-39-55,0607/07-65-62
MAKULATURA oraz folia PP, PE, PELD, duże ilości, odbiór wła
snym transportem, płatne gotówką. Opole, tel. 0607/62-51-25, 
0604/14-69-83

A K C J E  
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0-601 788 801
Nowo otwarty

PUHKT SKUPU PALET
ul. Reymonta 10 (naprzeciwko więzienia) 
tel. 0-603 09 77 96, 071/317-03-33

MANEKINY WYSTAWOWE damskie i męskie. Dzierżoniów, tel. 
074/831-87-53,0605/37-73-28
MASKOTKI pluszowe, 15-25 cm, w b. dobrym stanie. Ząbkowi
ce Śląskie, teł. 074/641-02-49.0502/28-91-33 
METALE KOLOROWE. Wrocław, tel. 341-48-36 dom. 
0600/42-95-90
MILITARIA hełmy, bagnety, stare gazety niemieckie do 1945 r., 
szyldy emaliowane niemieckie i inne akcesoria wojskowe, ka
bury do .P08’ , „P38", .Colt 1911* i inne. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
NOŻYKI GIIETTE Wrodaw. tel. 0602/58-94-57 
OBRAZ stary. Jelenia Góra, teł. 0601/55-64-94 
ODPADY FOLII PE, poopakowaniowe, dużą ilość. Wrocław, tel. 
071/788-66-80,0602/19-69-87
ODZIEŻ WOJSK USA spodnie, bluzy, kurtki, pasy, ładownice, 
czapki i inne. Wrocław, teł. 0603/76-55-05 
PLAN WYSTAWEK W NIEMCZECH okolice na północ od Mo
nachium i Heidelbergu lub zamienię na inne aktualne plany. 
Legnica, tel. 076/858-40-65,0608/53-22-16

AKCJE PZU  
0-600 139 339

_____________________________-_______________ OPP11964

PRZEKAŹNIKI czasowe RTS 61/24V, styczniki, odłączniki OZK 
600 A, 1000 A, 1500 A, rozłączniki RB-2. Kamieniec Ząbkowic
ki, tel. 074/817-80-89
O  PUSTE BUTELKI PO PERFUMACH firmowych 

(Boss, Fahrenheit i inne), każda ilość, stały od
biór. Wrocław, tel. 0504/98-14-65 81011601

SIATKA MASKUJĄCA wojskowa, około 30 m2. Wrocław, tel. 
071/328-88-64,0502/84-47-04 
SKÓRY Z NUTRII I LISA itp. Kraków, tel. 012/270-43-18 
SŁOIKI poj. 0.5-11, bez nakrętek. Wrocław, tel. 071/325-18-60 
wieczorem
SUROWCE WTÓRNE makulatura, folia PP, PE, inne, złom ko
lorowy. Opole, tel. 0607/62-51-25,0604/14-69-83

RÓŻNE
O  „AMEBA” ZŁOM METALI KOLOROWYCH kabli, sil

ników, transformatorów, spawarek, linek • skupu
jemy, oferujemy wysokie ceny! Również wiór że
liwny. Zapraszamy do stałej współpracy. Płatność 
przelewem lub gotówką. Przedsiębiorstwo Obro
tu Surowcami. Syców, tel. 062/785-44-58, 
0604/47-60-55 81010731

O  AUTO-TAPICERSTWO - skórzane tapicerki do 
wszystkich modeli aut, akcesoria skórzane oraz 
renowacja mebli skórzanych. Lubin, tel. 
0604/29-38-50,0602/57-73-24 84016171

AUTOMAT ZAROBKOWY FLIPER .Zabójcza broń 3‘, • 1.900 
zł. Grabik, tel. 068/375-93-61,0603/23-82-60 
AUTOMAT ZAROBKOWY .łapacz maskotek*, nowy, * 300 szt. 
maskotek, • 7.000 zl. środa śląska, tel. 071/317-90-90 
AUTOMAT ZAROBKOWY flipery .Adams Family’, lotki • od 500 
zl do 1.500 zl. Wałbrzych, tel. 0503/59-79-00 
AUTOMAT ZAROBKOWY fliper firmy Wiliams, 1989 r, - 900 zł 
lub zamienię na automat zarobkowy .owocówka’. Wrocław, tel. 
071/787-96-12,0502/86-07-46
AUTOMAT ZAROBKOWY typu flipery, firmy Wilłiams-Mawerix. 
cena -1.800 zł, football, firmy Capone, cena - 2.000 zł oraz Star 
Way, prod. USA, cena • 1.800 zł. Wrocław, lei. 0503/89-71-91 
AUTOMAT ZAROBKOWY .owocówka*, -1 .50fr zł lub wydzier
żawię. Wrocław, tel. 071/373-90-50,0501/62-47-04 
AUTOMATY ZAROBKOWE zręcznościowe, tzw. łapacze ma
skotek, • 4.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-69-86 
AUTOMATY ZAROBKOWE 11 szt., 2 flippery (Adams Family, 
Judge Dredd), rażem - 6.000 zl, oprogramowanie • 100-1.000 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/346-50-54 

O  AUTOMATY ZRĘCZNOŚCIOWE, flippery, gry TV, 
symulatory. Dzierżawa i wynajem. Wrocław, tel. 
0501/47-34-11,0604/43-02-18 02022701

AUTOSYSTEM DAEWOO 14 rat • 10.300 zl. taniej o 2.300 zl. 
Nowa Sól. tel. 068/387-55-08
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone 4 raty, wpisowe.

wartość 1.600 zł, * 1:000 z ł , możliwa zmiana modelu, raty po
łówkowe (205 zl). Oleśnica śl., tel. 071/314-37-26, 
0603/40-83-75
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ JOY czeka na odbiór, wpła
cone 15.000 zł, -14.000 zł. Wrocław, tel. 398-81-23 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ 28 rat, - 4.000 zl. Wrocław, 
tel. 328-05-49
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ, 2001 r. przedpłaty wykupio
ne w grudniowej promocji, I ratę oddam gratis • 1 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-92-31 po godz. 17
AUTOTAK FIAT SEICENTO możliwość zmiany modelu, wpła
cone 18 rat, - 15.000 zł. Żagań, tel. 068/478-17-03, 
0600/81-31-46
BALDACHIM NAD ŁÓŻECZKO, * stelaż, - 30 zł. Wrocław, tel. 
364-17-35
BARWNIK PE, w granulacie, prod. zachodniej - 3 zł/kg. Wro
cław, tel. 0601/31-20-33
BECZKA ALUMINIOWA po piwie, ozdobna, 501, - 200 zł. Świd
nica. tel. 074/853-35-21
BECZKA NA WODĘ, PALIWO 2,0001, ocynkowana, z zawo
rem, na płozach • 500 zł. Bolków, tel. 0604/15-54-31 
BECZKI PLASTIKOWE .boryszew*, zakręcane i hoboki, do ce
lów spożywczych • 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
BRYCZKA KONNA na drewnianych kołach, na parę łub jedne
go konia, stan b. dobry oraż uprząż na parę koni, • 3.500 zł. 
Rogów Sobócki, tel. 071/316-26-66 
BUJAK-LEŻAK DZIECIĘCY od 3-8 mies., stan b. dobry, • 50 zł. 
Wrocław, tel. 353-38-53
BUTELKI po oranżadzie, 0.33 I wraz z transporterami, 350 
kompl. - 4 zl/kompl Grobla, tel. 076/870-11-12 
BUTELKI po piwie, 500 szt. - 0.010 zl/szt. Leśna, tel. 
075/721-15-57
BUTELKI po śmietanie, 0.251,500 szt. • 0.20 zł/szt. Leśna, tel. 
075/721-15-57
BUTELKI 0,331 i 1 1 - 0,15 zł ♦ transportery • 1,50 zł/szt. Wro
cław. tel. 324-27-86
BUTY .oficerki’ , nr 42. czapka i kurtka do sportowej jazdy kon
nej. Wrocław, tel. 071/788-85-77

HURTOWNIA 
ODZIEŻY UŻYWANEJ

SORT Z NIEMIEC OP011882 
KŁODZKO, ul. Wyspiańskiego 40 

tel. 074/865-51-69, tel. kom. 0-601 883 017

BUTY „DESANT” czarne, nowe, rozm. 42-150 zl. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-14-87
BUTY „RANGERS” 3/4, rozm. 40, stan dobry, -100 zł. Wą
sosz. tel. 0607/64-44-93
BUTY „US ARMY” piechoty morskiej, czarne, skórzane, wodo
odporne, wysokie, sznurowane, rozmiar 9.5 • 220 zł. Wrocław, 
tel. 0603/76-55-05
CHODZIK DZIECIĘCY składany, - 20 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-24-78 w. 604, po godz. 19 
CHODZIK DZIECIĘCY zabawka motorek, bujaczek - 50 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/333-52-56
CZASOPISMA o starych samochodach, motocyklach, w jęz. 
niemieckim, .Oldtimer Markf, 1993-1996, .Marki’ , 1991-1995, 
dla kolekcjonera • 150 zł. Wrocław, teł. 071/357-51-03 
CZASOPISMA „ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH’, - 70 zł. 
Legnica, tel. 0603/08-11 -96
CZASOPISMO „ESOX” roczniki 1992-94, cena 2 zł/szt. Wro
cław, tel. 0501/24-50-55
CZASOPISMO „OGŁOSZENIA DOLNOŚLĄSKIE” i inne ogło
szeniowe • 0.50 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/84-61-27 
CZASOPISMO „WĘDKARSKI ŚWIAT” roczniki 1996-98, cena 
2 zl/szt. Wrocław, tel. 0501/24-50-55 
CZASOPISMO „WĘDKARSTWO” roczniki 1995-96, cena 2 
zł/szt. Wrocla^, tel. 0501/24-50-55 
CZASOPISMO „WĘDKARZ POLSKI” roczniki 1991-98, cena 
2 zl/szt. Wrocław, tel. 0501/24-50-55 
CZASOPISMO „WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE” roczniki 
1989-98, cena 2 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/24-50-55 
CZYŚCIWO bawełna 50-70%, 20 ton, cena 0,17 zł/kg. Wrodaw. 
tel. 336-62-48
DESKA DO PRZEWIJANIA NIEMOWLAKA. - 40 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-39-99
DRABINY SZNUROWE prod. polskiej, nowa i używana, 15 i 20

HURTOWNIA S 
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UŻYWANEJ o 
Jawor, tel. 0-603 782 336

mb, nowa • 450 zł, używana - 300 zł, - 450 zł. Ząbkowice Ślą
skie, teł. 074/815-38-94
DREWNO KOMINKOWE cena • 110 zł/m3. Jordanów ŚL. tel. 
0603/40-27-41
DREWNO KOMINKOWE stale dostawy, możl. transportu • 70
zł/m3. Wrocław, tel. 0605/51-84-31
DREWNO KOMINKOWE i tartaczne, brzoza, buk, dąb, olcha -
od 70 zl. możliwy transport. Wrocław, teł; 0609/59-02-30
DREWNO KOMINKOWE -110 zł/m3, transport gratis (również
skupuję drewno liściaste). Mirosław Pasieka, Wrocław, ul. Dol-
nobrzeska 61c/1, tel. 071/349-21-69
DREWNO OPAŁOWE BLASTER 40 ♦ koszi transportu - 50
zł/m3. Wałbrzych, tel. 074/880-10-94
DREWNO OPAŁOWE I KOMINKOWE - 995 zł/m3. Wrocław,
tel. 0607/24-94-88
ENCYKLOPEDIA GUTENBERGA 22 tomy + 9 tomów świata, 
twarda oprawa, nowa, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 327-82-62 
FILC gr. 20 mm, waga 18 kg, wym. 1.9 m x. 1.8 m, - 500 zl. 
Świdnica, tel. 074/853-35-21
FIRANY ręcznie, robione, 2 szt. • 50 zl/szt. Nowa Ruda, tel. 
074/872-14-87
FOTELIK DZIECIĘCY samochowy. kołyska • 150 zl. kombine
zon do wózka, wózek firmy Kanz -150 zl, ubranka do 6 miesię
cy - od 10 zł, odciągacz pokarmu Avent • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/784-86-21,0607/69-71-32
GARNITUR MĘSKI nowy, wiosenny, jasnopopielaty, rozm. 
170/96/82A, -195 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz.7-9 i 
18-23
GAŚNICA ŚNIEGOWA 6 kg, nowa i dwie proszkowe, • 60 zl. 
Lubin, tel. 076/846-58-82
HUŚTAWKA DZIECIĘCA rozkładana, stojąca • 50 zl. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-14-87
HUŚTAWKA DZIECIĘCA pokojowa, stan b. dobry, - 30 zł. Wro
cław, tel. 071/341-14-83

ODZIEŻ UŻYWANA
OP005750

o r y g in a ln a
Kłoda 38, tel. 065/538-87-81

KABINY WC plastikowe, 3 sztuki - 1.000 zł/szt. Legnica, tel. 
076/855-30-50
KAMIZELKA KULOODPORNA prod. brytyjskiej, - 300 zl. Wro
cław, tel. 071/362-65-93,0605/76-57-97 
KARTA KREDYTOWA z limitem IP 30.000 zł z zabezp. w postaci 
ubezp. na życie kredytoodbiorcy. Dolny Śląsk, tel. 0603/70-80-07 
KARUZELA DO WESOŁEGO MIASTECZKA cena 4.500 zł. 2ę- 
dowice, teł. 077/463-46-04
KARUZELA NAD ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE, • 15 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/664-24-55
KLOCKI LEGO obóz indian • 160 zł, baza kosmiczna • 140 zł, 
fort • 30, zł. Wrodaw, tel. 071/372-49-84 
KLOCKI LEGO PLAYMOBIL Turtles, Transformer, Dinoraiders, 
gry - od 10 zł. Wrocław, tel. 071/343-66-26 
KOJEC DZIECIĘCY składany, z siatki, • 150 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-24-78 w. 604. po godz. 19 
KOJEC DZIECIĘCY drewniany, nowy, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/337-19-56 w godz. 8-16,071/368-78-85 
KOJEC DZIECIĘCY VOX drewniany, sześciokątny, średnica 130 
cm, wys. 70 cm, -150 zł. Wrocław, tel. 071/780-51-64 
KOLEJKA ELEKTRYCZNA MECHANO TRAIN LINE mało uży
wana, z wagonami, • 210 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86, 
0600/30-22-22
KONTENER ALUMINIOWY wym. 2.50 x 2.50 x 5.90 m. • 6.000 
zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-61-74 
KONTENER OKRĘTOWY, 1995 r. czeiwony. stan b. dobry, dł. 6 
m, - 5.500 zł. Działosza, gm. Syców, tel. 062/785-16-25 
KONWIE ALUMINIOWE poj. 251,30 szt., na miód lub mleko - 50 
zl/szt. Wrocław, tel. 357-10-93
KOPIORAMA HOHLUX duża • 800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-47-45,0601/19-69-61
KOTWICA duża, ozdobna, wys. 1 m, waga 200 kg, ozdobi każdą 
posesję lub ogród, wraz z transportem, • 1.000 zl. Wilczyce, tel. 
0601/72-12-13
KRAWAT różne, ok. 1000 szt., prod. zachodniej, mało używane, 

- stan dobry, cena - 2 zl/szt. Wrocław, tel. 071/349-14-70

O  KREDYT BEZ PORĘCZYCIELI do 30.000 zł. Wro
cław, tel. 071/357-76-51,0603/45-81-77 80009201

0  KRZESEŁKO oraz kojec dziecięcy - 100 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-88-11 02023601

KSIĄŻKA .Instrukcja napraw sam. Fiat 500, Fiat 600,600 D, Fiat 
850 i Zastawa 750", - 35 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz.7-9
1 18-23
KSIĄŻKA .Instrukcja obsługi sam. Fiat Uno’ , • 25 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-88-93 w godz.7-9 i 18-23 
KSIĄŻKA .Instrukcja obsługi sam. Fiat Cinquecento’, - 25 zl. 
Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz.7-9 i 18-23 
KSIĄŻKA .Mały Poradnik Inżyniera Mechanika’ I i II tom, - 50 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz.7-9 i 18-23 
KSIĄŻKA .Polska Nowy Podział Terytorialny?, • 35 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-88-93 w godz.7-9 i 18-23 
KSIĄŻKI I KASETY Z BAJKAMI dla dzieci 3-15 lat, w języku pol
skim, niemieckim, angielskim, seria popularno-naukowa dla dzieci, 
słowniki angielski, niemiecki, francuski, wioski, hiszpański, wiel
ki i podręczny, lektury, książki medyczne i komputerowe, od 8 
zł/szt. Wrociaw, tel. 071/343-66-26 
KUPIĘ PALETY jednorazowe. Oława. tel. 0601/78-40-32 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla początkujących, kasety + 
ćwiczenia, - 75 z ł.., tel. 0502/13-75-85 '
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEG0140 lekcji ♦ 70 kaset jnagneto- 
fonowych, w 6 segregatorach, nowy, nie używany (czaspismo 
.Easy English"), - 500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/789-11-00 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO profesjonalny, kasety video, 
magnetofonowe, testy, książki, ćwiczenia, ukończenie gwarantu
je bezproblemowe porozumiewanie • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/17-67-85
KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ESKK dla początkujących. • 
200 zł. Wałbrzych, tel. 0607/10-91-00 
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ESKK dla zaawansowanych oraz 
w biurze i biznesie, 32 lekcje każdy (kasety i zeszyty), - 250 zl 
/szt.. Lwówek Śląski, tel. 075/782-23-08,0607/79-39-76 
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ESKK dla początkujących, 32 
lekcje (kasety i zeszyty), - 200 zl /szt.. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-23-08.0607/79-39-76
KURTKA SKÓRZANA z łatek, czarna, nowa, na mężczyznę śred
niego wzrostu, ciepła podpinka, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/368-22-13,0601/98-03-57 .
KURTKI POLAR nowe, firmy Campus • 35 zl/szt. Wrocław, teł. 
0607/45-55-86
KURTKI Z NAPPY różne rozmiary, czarne i jasnobrązowe. 10 
szt -100 zl. Wrocław, tel. 071/357-51-03 
LAMPY ELEKTRONOWE EL-34 nowe, cena - 25 zl/szt Wrocław, 
tei. 0605/31-99-88
LAMPY JARZENIOWE hermetycznie zamykane, dł. 1.3 m, na 
trzy 40 W świetlówki • 85 zł/szt. Wrocław, tel. 0606/62-42*90 
LINKA STALOWA miękka, fi 5.5 mm, 360 mb • 1 zł/mb. 57-300 
Kłodzko, ul. Okrzei 26/2/20
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 miejsc, 
z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorze biało-czerwonym, 
adaptacja ciągnika, - 65.000 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78. 
0602/72-19-40
O  MASZYNA DO SZYCIA SKÓRY firmy Pfaff, wraz ze 

stołem, używana, stan dobry, * 1.550 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-16-27 02023501

MILITARIA manierki, menażki, pasy parciane, ładownice, bagnety, 
hełmy, kombinezony OP1 i OP2, torby połowę, łopatki wojskowe, 
pałatki, telefony połowę, łącznice, opatrunki, maski przeciwga
zowe .słoń*, LP-1 i LP-4. nowe - 5-40 zł/szt. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
MULTIMETRY METEX typ M-3650 • 140 zł. M-4650 • 160 zł, nowe. 
Wałbrzych, tel. 074/847-60-67 .
NAGROBEK GRANITOWY z ciemną tablicą, możliwy montaż • 
od 1.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-30-47,855-68-04 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI-C0SI do 10 kg, z funkcją foteli
ka samochodowego * leżaczek dziecięcy gratis, • 70 zł. Wał
brzych, tel. 074/844-25-71
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE do 15 kg, nowe - 30 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-68-71 . , .  , ,v
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI-COSI do 10 kg, z funkcją foteli
ka samochodowego, - 120 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0603/55-59-58
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE CHICCO na stelażu. - 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-20-22.0603/55-59-58 
ODZIEŻ DAMSKA rozmiar 40-42. spódnica biała, zapinana na 
guziki, koszula biała z czarnymi wykończeniami, koszula jedwab
na, niebieska • 10 zl/szt. Wrocław, tel. 071/372-56-35, 
0602/88-29-54
ODZIEŻ WOJSK USA bluzy Woodland, Pustynna Burza, 3 i 6 
kolorów • od 35 zł, spodnie Woodland, Pustynna Burża • od 50 
zl/szt., podkoszulki, manierki, ładownice, czapki Woodland - od 
18 zł. Wrociaw, tel. 0603/76-55-05 

O  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, dzie
cięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli • od 3 zł. 
Legnica, te l. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014771

HURTOWNIA SORTOWANEJ 
ODZIEŻY UŻYWANEJ
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OKULARY PRZECIWSŁONECZNE 200 sztuk, cena - 4 zl/szt , 
stojak gratis, • 800 zl. Długołęka, tel. 071/315-27-37 
ORGANIZUJEMY II ZLOT FIATA Oldtimer, w dniach 8-9.06.2001 
r, w Opolu, podczas festiwalu. Opole, tel. 077/456-72-95

O OTWARCIE HURTOWNI ODZIEŻY UŻYWANEJ w 
Holtendorf w Niemczech, przy drodze. B6, kieru
nek Bautzen, 2 km od Goerlitz, w dniu 30.05.2001 
r. Wrocław, tel.,071/373-04-36 02023191

PERFUMY różne marki - 30 zl/szt. Wrocław, tel. 0609/26-33-95 
PIELUSZKI LIBERO BABY COMFORT110 szt. (5 opak. po 22 
szt.), - 50 zł. Wrocław, tel. 0602/65-51-89 
PIELUSZKI PAMPERS - od 0,47 zl/szt-Wrocław, tel. 325-06-34 
PISTOLET GAZOWY nie wymaga pozwolenia na broń, kom
plet nabojów gratis, - 200 zł. Wrocław, tel. 0502/03-85-95 
PLAN WYSTAWEK na cały rok, Sprawdzone terminy, 160 miast 
• 50 zl. Legnica, teł. 0605/39-24-64 
PLANDEKA OCHRONNA niebiesko-szara, wym. 5x4 m, wyko
nana z mocnej prasowanej cienkiej folii, do ochrony przed desz
czem, słońcem i wiatrem, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/786-48-98, 
0601/98-03-57
POJEMNIKI PLASTIKOWE 30 I - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/788-66-80,0602/19-69-87
POLIETYLEN miękki, oryginał • 3.5 zł/kg, polistyren mielony •
3.5 zl/kg. Wrocław, tel. 071/337-10-10 wieczorem 

POZNAM DZIEWCZYNY miłe. do 35 lat, młody, 21 lat, w celu 
miłego spędzenia czasu, nie sponsoruję. Chojnów, tel. 

.0605/85-63-68
POZNAM PANIĄ 28 lal, przystojny, kulturalny, z poczuciem hu
moru, w celu towarzyskim. Wrocław, tel. 0503/79-89-89 
POZNAM PANIĄ szczupłą, miłą, (może być z dzieckiem), wy
soki 37-iatek, kulturalny, wesoły; bez nałogów, mam pracę i 
mieszkanie, tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 071/341-61-54 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem bez pracy, mąż jest 
na rencie (choroba kręgosłupa), mamy dwoje dzieci, zalegam z 
opłatą za światło i gaz od XI-2000 r., dziękuję ludziom dobrego 
serca nr konta: 3310205138 532902765, PKO-BP O/Świdnica.

PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ ludzi dobrej woli, jesteśmy 
małżeństwem w średnim wieku, bez pracy i środków do życia, 
zalegamy z opłatami, grozi nam eksmisja, mamy na utrzyma
niu dzieci, z powodu choroby nie mogę podjąć pracy, za pomoc 
dziękuję, PKO BP SA Rawicz, nr konta 10203105-96247-270-41.

PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ ludzi dobrego serca, oby
dwoje z mężem zostaliśmy bez pracy, zalegamy z opłatami, 
brakuje nam pieniędzy na jedzenie i ubranka dla córeczki, BZ 
SA Strzelce Opolskie, nr 11201450-461609-170-4. Strzelce 
Opolskie, tel. 0604/43-35-01

. PRZEKAŹNIKI KONTAKTRONOWE 6V/12V/24V, około 4000 
szt., cena -0.30 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/31-99-88 
PRZEWÓD KONCENTRYCZNY - 0.70 zł/mb. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
PRZEWÓD TELEFONICZNY 4-żyłowy -1.20 zl/mb. Wrocław, 
tel. 0502/12-55-57
PRZYJMĘ AUTO Z REKLAMĄ OD FIRMY marki Matiz, Uno, 
Ticó, na czas nieokreślony, w zamian reklama na aucie i dział
ce przy trasie A-3, duży ruch samochodowy. Miłaków, tel. 
068/388-91-98,0604/87-84-38
PRZYJMĘ DREWNO OPALOWE oraz stare meble, każdą ilość 

— nieodpłatnie. Wrocław, tel. 071/324-27-86 
PRZYJMĘ REKLAMĘ • miejsce na bilboard oraz płot do ekspo
nowania reklam, atrakcyjny punkt -100 zł/m-c. Wrocław/, tel. 
0605/35-71-37
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DWA SAMOCHODY osobowe, rocz
ny przebieg ok. 20.000-30.000 km. Wrocław, teł. 071 /793-44-01, 
0501/48-28-80,0501/76-03-32
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy trasie nr 8, Wro
cław-Oleśnica. Byków, tel. 071/315-27-76 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy trasie A-3, Wro- 
cław-Ziel. Góra, na 5 lat, duży ruch samochodowy, - 2.500 zł. 
Miłaków, woj. zielonogórskie, tel. 068/388-91-98,0604/87-84-38 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. Wro
cław, tel. 0603/85-13-62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ ROLNĄ 3 km od Oporowa 
w kierunku Kątów Wrocławskich. Cesarzówiće, gm. Kąty Wro
cławskie, tei. 0605/8547-43
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez, czerwony, 
miesięcznie ok. 1500 km. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-03 po 
godz. 16
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD na Forda Transita mak
si, 9-osobowy bus, nawiążę współpracę w zakresie przewozu 
osób j  towarów. Polkowice, tel. 0603/54-99-07 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD nowy. Szklarska Porę
ba. teł. 0600/28-27-16 .
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD VW Transporter. Świd
nica. tel. 074/853-80-58,0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Ford Transit. Świdnica, 
tel. 074/853-80-58,0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Truck. Świdni
ca; tel. 074/853-80-58, 0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Atu. Świdnica, 
tel. 074/853-80-58, 0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD VOLVO 740 kombi, kur
sy międzynarodowe-. Wrocław-, tel. 071/321-52-77 
RDZENIE KUBKOWE' ferrytowe, M-26/16 -1  zł/szt., M-30/19 •
1.50 zl/szt, firmy Siemens, Polfer i inne, około 5000 szt , ca- 

- łość taniej. Wrocław, tel. 0605/31-99-88 
SANDAŁY DAMSKIE, -6  zł/szt.. Wrocław, tel. 071/34640-90, 
0606/52-56-03
SIATKA MASKUJĄCA 35 m2 -150 z ł.., tel. 0604/32-58-93
SIATKA MASKUJĄCA nowa, w pokrowcu. 11x12 m, - 600 zl.
Środa Śląska, tel. 071/317-90-90
SIEĆ RYBACKA duża, 40 x 12 m, - 500 zł. Wrocław, tel.
0502/33-68-67
SKOCZEK DYNAPAK 65 kg, - 1.500 zl. Wiązów, tel. 
0502/08-21-74
SKÓRA Z DZIKA. - 60 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
SKÓRY ŚWIŃSKIE II i III gatunek oraz kozie il gatunek (czar
ne), płaty od 0.5 do 1 m2, ok. 30 m2, cena - 40 zł/m2. Opole, 
tel. 077/455-90-61 wieczorem
SPODNIE CIĄŻOWE stan idealny, • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/787-39-99

SPODNIE CIĄŻOWE krótkie, • 85 zł. Wrocław, tel. 37244-46 

O  SPODNIE HUGO BOSS, WRANGLER oraz koszul
ki Adidas i Reebok. Legnica, tel. 0607/24-48-25 
84016131

SPODNIE LEVI’S, WRANGLER • 110 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0607/03-07-92
SPODNIE OGRODNICZKI ciążowe, niebieskie, dżinsowe, rozm. 
3 8 ,$ 0  zl. Wrocław, tel. 071/322-23-56 
SPODNIE REPLAY dżinsowe, nowe, damskie, czarne, rozpo
rek na guziki, rozm. 82 cm, - 50 zł* Wrocław, tel. 071/372-56-35, 
0602/88-29-54 "
STROIK ŚLUBNY z welonem - 70 z l.., tel. 0600/71-76-97 
STROIK ŚLUBNY na głowę, kompozycje (margeritki i stokrotki 
z zielonymi listkami), b. elegancki i ładny, • 30 zł. Wrocław, tel. 
071/321-2645 po godz. 19,0600/15-63-79 
STYCZNIKI ID6 4 szt.; SLA-32, 3 szt.; ST5M, 2 szt.; S-200,1 
szt, - 200 zl. Wałbrzych, tel. 074/841 42-97 po godz. 15 . 
SUKIENKA DO CHRZTU biała ♦ kapelusik, stan b. dobry, rozm.
74-80 cm, - 45 zl. Jelenia Gó/a, tel. 075/641 -39-03-po godz. 16 
SUKIENKA DO TAŃCÓW TOWARZYSKICH standardowych, 
klasa A, D, wzręst. 160 cm, żółta z czarnymi wykończeniami, 
pokrowiec, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/336-06-61,
SUKIENKA KOMUNIJNA, + dodatki (wianek, torebka, buty i 
inne), -10(1 zl. Strzelin, tel. 071/392-^5-20 
SUKIENKA KOMUNIJNA, na 134 cm wzrostu, stan bdb. Wro
cław. tel. 071/328-32-10
SUKIENKA KOMUNIJNA stan b. dobry, cena • 150 zl oraz sza
ta liturgiczna dla dziewczynki, cena i  50 zl. Wrocław, tel. 
071/368-1246
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, ozdobna, długi rękaw, bez koła, - 
200 zl. Brzeg Dolny. tel. 071/389-54-91

HURTOWNIA SORTOWANEJ ODZIEZY 
UŻYWANEJ Z NIEMIEC OFERUJE 

SZEROKI WYBÓR TOWARU
OP010151

ŚW IDNICA, tel. 074/851-47-56, 
tel. kom. 0-603 629 967,074/853-46-49 wieczorem.

SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, na wzrost 170/172 cm, góra w 
formie gorsetu, z delikatnym haftem, rękawy opuszczane na 
ramiona, na kole, czyszczona, dół z delikatnego, przezroczy
stego materiału, 6-warstwowa, welon, stroik gratis, • 700 zł. Dłu
gopole Zdrój. tel. 074/813-93-14 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40, odsłonięte ramiona, z długimi rę 
kawami, stan idealny, cena nowej 1500 zl, + 2 pary butów gra 
tis, - 700 zł. Jawor, teł. 076/870-56-07 
SUKNIA ŚLUBNA biała, b. ładna, z krótkimi koronkowymi ręka 
wami, rozmiar 38, na wzrost 165 cm, • 200 zł. Jelenia Góra, te 
0607/75-59-53
SUKNIA ŚLUBNA biała, góra z gipiury, krótki rękaw, prosta 
rozm. 40/42, na wzrost 170 cm, welon i rękawiczki, stan idealn 
• 330 zł. Legnica, tel. 0503/65-14-29 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36/38, krótki rękaw, zdobiona różam 
- 300 zł. Ławica, woj. wałbrzyskie, tel. 074/867-95-70 
SUKNIA ŚLUBNA na wysoką szczupłą dziewczynę, 180 cm 
welon, 2 pary rękawiczek, szeroki klosz, z perełkami i haftem, 
250 zl. Miłkowice, tel. 076/857-04-75 po godz. 19 
SUKNIA ŚLUBNA, - 600 zl. Oława, tel. 071/303-8942 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, na wzrost 160/165 cm, z  atłasu, 
góra z gipiury, z krótkimi rękawami, - 700 zł. Pielgrzymka, tel. 
076/877-53-14
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 42/44/168, stan idealny, - 400 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-72-26,0606/32-0640 
SUKNIA ŚLUBNA, na wzrost 175 cnr, rozmiar 36. prod francu
skiej, kupiona w salonie, elegancka, z długim trenem, dodatki, - 
800 zl. Szczytnica, tel 076/818-06-34 .
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, prosta, bez rękawów, stan idealny, 
po czyszczeniu, - 420 zł. Świdnica,^alr 0.74/856-8849 
SUKNIA ŚLUBNA, krótki rękaw, rozmiar 36/38, na wzrost 165 
cm. po czyszczeniu, dodatki, - 380 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-38-80
SUKNIA ŚLUBNA ecru, z francuskiego rypsu, b. ładna, na 
wzrost 170 cm, rozmiar 38, *  buty, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-98-03 po godz. 18
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, odpinany tren, raz używana, góra 
wiązany gorset z gipiury, opuszczane ramiona,.dół z szantungu 
na kole, ozdobne łososiowe różyczki - 650 zł. Wrocław, tel. 
0607/14-95-24
SUKNIA ŚLUBNA firmy Cymbeline, welon ecru, góra gorset z 
gipiury, tył sznurowany, dół gładki z tafty z trenem, rozmiar 40, 
bardzo elegancka, • 800 zl. Wrocław, tel 0605/31-63-52 
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 4042, na kole, z atłasu i tiulu, 
góra bogato zdobiona,-krótki rękaw, stroik, rękawiczki, - 500 zl. 
Wrocław, tel. 0503/77-33-78
SUKNIA ŚLUBNĄ prod. francuskiej, firmy Herve, rozmiar 36, 
na wzrost 170 cm, 2-częściowa z trenem, bez rękawów, ele
gancja, używana 1 raz, wyczyszczona (cena w sklepie 2.650 
zł). - 800 zł. Wrocław, tel. 357-57-69

O D Z IE Z  
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- oryginał już od 3.20 zł
- sort wysoka jakość
Wrocław, ul. Swojćzycka 21741 
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TRANSPORTERY po napojach 1 I. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-00-53
TRANSPORTERY z masy, z butelkami po pepsi i wodzie, ż trans
porterem -100 Zł. Wrocław, tel. 071/345-18-24 
TRANSPORTERY PLASTIKOWE na przemiał, 100 szt. -1.20 
zl/szt. Leśna, tel. 075/721-15-57 
TWORZYWO SZTUCZNE PE -1  zł/kg. Śliwice, gm. Długołęka, 
tel. 071/315-37-08
TWORZYWO SZTUCZNE aglometar folii PE, do wirysku i na 
rozdmuch. Wrocław, tel. 071/788-66-80,0602/19-69-87 
TWORZYWO SZTUCZNE przemiał oraz oryg. 1.51, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-23-37
UBRANKA DZIECIĘCE dla chłopca w wieku 1.5-5 lat. ♦ zabaw
ki • 50 zł (całość). Kamienna Góra, tel. 075/64549-24 
UBRANKA DZIECIĘCE rozm. 62/86 cm - od 1 zl/szt. Opole. tel. 
077/437-16-36
UBRANKA DZIECIĘCE do chrztu + becik atlasowy • 75 zł. Wro
cław. tel. 071/321-7346
UBRANKA DZIECIĘCE do 4 mies., firmowe, stan. idealny, od 
20 zł^Wrocław, tei: 071/787-39-99 .
UBRANKA DZIECIĘCE dla dzieci w wieku do 7 mies., firmowe, 
stan idealny • od 20 zl. Wrocław, tel. 3724446 
UBRANKA DZIECIĘCE50-114, buciki 20-26; ubranko do chrztu 
dla dziewczynki, 74 cm, pieluchy tetrowe (nowe) -jod 2 zł. Wro
cław, tel. 071/360-82-62,0606/37-22-74 
UBRANKO DO CHRZTU .PAJACYK", beret, buciki, rozm. 68-74, 
• 50 zł Wałbrzych, tel. 074/664-24-55 
UBRANKO DO CHRZTU dla dziewczynki do 6 mies., białe, z 
atlasu, zdobione. - 50 zl. Wrocław, tel. 0503/77-33-78 
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, legalizacja. • 1.200 zl. Namy
słów, tel. 0603/77-24-00
WEJŚCIÓWKA NA KONCERT KAYAH : Piła. Warszawa. Zy- 
wiec.spotkanie i możliwość wspólnego zdjęcia z Kayah -100 
zł. plakat z autografem • 50 zł. Wrocław, tel. 071/782-69-80 
WIELKA ENCYKLOPEDIA ROSYJSKA 50 łomów, stan ideal
ny, -12.000 zl. Bogatynia, tel. 075/773*27-96 
WIRÓWKA DO MIODU 3-ramkowa, napęd ręczny, stan b. do
bry, - 220 zl. Sady Górne, teł. 075/741-51-80 po godz. 14 
WITRAŻ motyw kwiatowy, współczesny, w ramie dwuskrzydło
wej, dębowej, o wym. 56x131 cm, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/40-90-23
WÓZEK ręczny, hydrauliczny, narzędziowy, - 750 zl. Wrocław, 
tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
WÓZEK DO KĄPIELI DZIECKA od 0 do 2 lat. - 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-73-33
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, granatowy, stan dobry, • 80 
zl. Bielawa, tel. 074/645-53-76,0600/24-5342

/ 1 n r  Iowa sprzedaż

Odzież używana
Supcrśortmix, letni lub zimowy

Cena 1 kg - 8 zł +  VAT

Głogów, tói: 076/833-42-%. 0-602 274 502,0-502 360 832 
■ - OPQ120Q3

WÓZEK DZIECIĘCY, spacerowy, duży kosz na zakupy, koła 
terenowe., stan dobry, -.200 zl. Boguszów-Gorce,. tel. 
0609/28-8143
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN 3-funkcyjny, granatowiały ♦ śpi
wór, -120 zł. Brzeg, tel. 077/411-18-97 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK typ lambada, granatowy w białe 
kropki, osłona na nogi, skrętne koła, siedzenie rozkładane do 
spania, stan b. dobry, - 300 zl. Głogów, tel. 076/83146-20, 
0603/26-38-82
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO dla bliźniaków, spacerowy, sie
dziska obok siebie, rozkładane, stan b. dobry, - 400 zł. Jelcź-La- 
skowice, tel 071/318-36-11
WÓZEK DZIECIĘCY, stan idealny, używany 2 m-ce, na gwa
rancji, 3-funkcyjny ♦ nosidełko, przekładana rączka, osłona na 
nogi, kosz na zakupy, • 420 zl. Jelenia Góra, tel. 075/754-18-97

O D Z I E Z
U Ż Y W A N A

K A M E L E O N  p .p .h .u
Bierutów, ul. Rzem ieślnicza4  
oddz. Żary, Kaczy Rynek 
te l. 071/314-66-05 

0501-558-885, 0502-508-018 
Posiadamy własny transport.

SUKNIA ŚLUBNA model 2000/2001, kupiona w salonie, fran- 
' cuska „Sonia”, rozm. 38, z atłasu, welon, rękawiczki, stan ide
alny, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/79-94*16 .
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 44, możliwość poszerzenia, kolor ecru, 
z krótkimi rękawami, odkryte ramiona, gorset, cała góra z ko
ronki włoskiej, welon, halka, oryginalny strpik na włosy, -/ 800 
zł. Wrocław, tel. 372-99-86
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36,160cm^biała, dół na kole, z tre
nem, góra dopasowana, zapinana z tyłu na guziczki, dodatki, - 
950 zł. Wrocław, tel. 05.01/37-94-59 
SUKNIA ŚLUBNA biała, szyta na wzór francuskiej sukni Herve, 
spódnica z szantungu, różyczki, czyszczona, • 550 zł. Wrocław, 
tel. 338-28-16
SWETER dziewczęcy, komunijny, biały, 146 cm, nowy - 20 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-39-52
TAŚMA DO PAKOWANIA MIROLL prod. niemieckiej, szara, w 
rolkach, wym. 5x66 cm -1 zł/rolkę. Wrocław, tel. 071/341451-54 
TOPIARKA DO WOSKU PSZCZELEGO Tomer, • 530 zł. Biela
wa, lei. 074/833-61-94
TRANSPORTERY z butelkami, o poj. 0.331,100 szt., cena 4.50 
zł/komplet. Miszkowice, woj. jeleniogórskie, tel. 075/742-64-86

SORT CENTRUM "MIKATUN" Sp. z o.o. Import-Eksport
Chw alibożyce 39a, k . Oławy, te l. 071 /301-47-60

O DZIEŻ UŻYW ANA Z  HO LANDII 
duży wybór - pełny asortyment0 00 9

Sprzedaż codziennie w godzinach od 8°° do 15°°, 
tylko w środę od 8°° do 18°°.

WÓZEK DZIECIĘCY głębokispacerówka, cena nowego 600 
zł, * 250 zł. Lubań, tel. 075/646-12*74 
WÓZEK DZIECIĘCY. -150 zł. Lubin, 1el 076/749-55-14 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, rozkładany, na dużych 
kolach, stan idealny,-- 220żł. Świdnica, tel. 074/852*19-69 
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO dla bliźniaków, jeden obok 
drugiego, spacerowy, -150 zl. Twardogóra, tel: 071/398-73-18 
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK głęboki + spacerówka, przekłada
na rączka, kolor granatowy w misie -160 zł, rowerek dziecięcy 
- 30 zł, leżaczek -15 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLES INA, spacerowy. z funkcją głębo
kiego, niski, lekki, przekładana rączka, stan b. dobry, • 300 zl. 
Wałbrzych, teł 074/664-24-55 V 
WÓZEK DZIECIĘCY FRIKÓN granatowy, spacerowy, przekła
dana rączka, duże kola, na gwarancji, stan idealny + leżak nie
mowlęcy gratis, - 290 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-25-71 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO VOYAGER LX granatowo-żółty, 
duże koła, kosz, okienko, półka, torba, folia, stan b. dobry, • 
390 zl. Wrocław, tel. 367-0947
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy z budką i koszykiem, 
rozkładany do spania, • 110 zł. Wrodaw, tel. 0609/15-65-52 
WÓZEK DZIECIĘCY EMAL JUNGA 3-funkcyjny, na dużych ko
lach, kosz na zakupy, przekładana rączka, - 300 zl. Wrocław, 
tel. 343-75-93
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, składany, stan b. dobry, • 160 
zl. Wrocław, tel. 071/341-73-33
WÓZEK DZIECIĘCY ELMAR, duże kola. stan b. dobry *  para
solka i folia przeciwdeszczowa, • 250 zł. Wrocław, tel. 350-04-60 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO CROSS 2-funkcyjny, granato- 
wo-zielono-żółty + śpiwór + osłona przeciwdeszczowa, stan b. 
dobry, • 450 zl. Wrocław, tel. 0606/14-71-02 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK dla bliźniaków, spacerowy, jeden 
za drugim, podwójne skrętne koła, kosz na zakupy, siedzenia 
rozkładane do spania, stan b. dobry, • 300 zł. Wrodaw, tel. 
071/355-19-60,0501/09-92-18
WÓZEK DZIECIĘCY HERLAG spacerowy, typ .parasolka', bud
ka. rozkładany do spania, śpiwór, rączka z przodu, -130 zł. 
Wrocław, tel. 0600/55-91-57,071/322-21-89, 071/784-65-62

WÓZEK DZIECIĘCY SANTOS typ .parasolka*, bez budy, roz
kładany do spania, lekki, stan b. dobry, regulacja podnóżka oraz 
drugi podobny firmy Per Pegro - .110 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/781-94-74 po godz. 18.0501/93-28-25 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN wielofunkcyjny, b. mało używana, 
żółto-zielony, przekładana rączka, z koszyczkiem, stan b. do
bry, - 280 zł. Wrodaw, tel. 071/350-96-18,0608/46-29-97 
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO głęboka spacerówka. nada
je się dla noworodka, składany, kolor granatowy * śpiwór, - 300 
zł, Wrodaw, tel. 071/353-81 -96 po godz. 17 • v 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO, spacerowy, niebieski w małe kda, 
siatka na zakupy pod wózkiem, stojak na napoje, b. lekki, skła
dany w kopertę, stan b. dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/315-10-56 '. <V /C -ś .
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny .Roan\ mało używany, żół
to-zielony, przekładana rączka, z koszyczkiem, -\280 zł. Wro
cław, tel. 071/350-96-18,0608/46-29-97 
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO nowy, na gwarancji, najnow
szy wzór, spacerowy, z funkcją głębokiego,- przekładana rącz
ka • 830 żłpraz nosidełko, z funkcją fotelika samochodowego • 
350 zł. WrocłaW, tel. 071/787-39-99 
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO głęboki, + spacerówka.
2-funkcyjny, najnowszy wzór, śpiwór, nakrycia, duzi't<Jrba, fo
lia, regulowany podgłówek, lekki, -  730 zł: Wrocław, tel. 
37244-46
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK typ La Bamba, może być dla no
worodka, 2-funkcyjny, granatowy w białe misie, • 3.50 zl. Wro
cław, tel. 0502/24-92-17
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK z budką, na dużych kołach, ładny, 
stan b. dobry, - 260 zł. Wrocław, lei. 071/341-20-22, 
0603/55-59-58

WÓZKI, ŁÓŻECZKA. % 
ZABAWKI. ROWERKI | 
SAMOCHODZIKI AKU ° 

UBRANKA DO CHRZTU

ŻARÓWKI P-LH 991 650 W, 8 szt -,30 ir/szt. „ tel 
0603/10-51-54
ŻARÓWKI ENERGOOSZCZĘDNE 15 W *  75 W - 11 zl/szt , 
żarówki halogenowe 12 V, 20 W • 4 zl/szt., zegar sterujący, ste
ruje urządzeniami el. do 3500 W, 16 A - 40 zl/szt. Wałbrzych, 
tel. 074/84649-46

FOTO

Wrocław, pl. Staszica 10(obok stacji benzynowej CPN) 
tel. 071/328 9719, czynne Pn. - Pt 11.00 -18.00 
_________ Sobota 10.00-14.00________  y

WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO, GRACO stan b. dobry oraz typu 
.parasolka*, ceny 100-370 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki + spacerówka. pokrowiec przeciw
deszczowy, stan dobry, • 350 zł. Wrodaw, tel. 0605/64-88-29 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, z budą regulacja oparcia, zie
lona krata, firmy Graco, stan idealny, pokrowiec, • 200 zł. Wro
cław, tel. 071/341-34-32
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN 3-funkcyjny, czerwono-zielona krat
ka. stelaż ciemnozielony, śpiwór, typ .parasolka*, spacerówka 
rozkładana do spania, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-67, 
0501/43-54-81
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki ♦ spacerowy, duże koła, fdia prze
ciwdeszczowa, śpiwór, • 80 zł. Wrodaw, tel. 0607/19-76-68 
WÓZEK MAGAZYNOWY 4 kółka metalowe, dł. 150 - 70 cm. z 
oparciem • 150 zł/szt. Bogdaszowice, tel. 071/789-11-17 
WÓZEK SPACEROWY typu .parasolka* + buda z pokrowcem, - 
przeciwdeszczowa, parasolka przeciwsłoneczna, - 50 zł. Wro
cław, tel. 071/341-14-83
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI nagłośnienie, oświetlenie, meble
• od 200 zl/szt. Bielawa, teł. 074/833-82-36, 0600/30-23-61 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI kolumny 1200 W • 2.500 złr koń
cówka mocy 400 W • 1.600 zł, mikser aźwięku - 900 zł, światła 
dyskotekowe (5 szt ), ceny 1.000-1.200 zł/szt. Jemielno, woj. 
leszczyńskie, tel. 0600/42-94-35
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI, • 16.000 zl. Ścinawka Średnia, 
gm. Radków, tel. 074/871-54-34,0601/54-97-08

O  WYPRZEDAŻ NAGROBKÓW GRANITOWYCH - 
ceny producenta., tel. 0601/73-00-69 80009121

WYROBY ŚRUBOWE nowe - 0,9 zl/kg. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88

O  Z POWODU LIKWIDACJI SKLEPU sprzedam  
odzież używaną • 5 zl/kg i wyposażenie (tanio). 
Wrocław, Bulwar Ikara 15, tel. 0604/50-09-50, 
071/321-38-22 80009131

ZA KOREPETYCJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO na poziomie 
uczelni, przyjmę w rozliczeniu na wypoczynek ńa kempingu w 
Kołobrzegu. Wrodaw, tei. 0501/5345-01 
ZABAWKA GOKART dla dziecka w wieku do 4 do 7 lat, prod. 
niemieckiej, z pedałami, stan b. dobry, - 300 zł. Barcinek,' woj. 
jeleniogórskie, tel. 075/75142-67, 0601/8349-92 
ZABAWKA KARUZELA CHICCO nad łóżeczko, stan idealny, 
nowy wzór, -150 zł. Wrocław, tel. 3724446 
ZABAWKA SAMOCHODZIK KETTLER na pedały, prod. zachod
niej, stan idealny i inne - od 170 zł. Głogów, tel. 076/83446-34 
po godz.16
ZABAWKA SAMOCHODZIK na akumulator, typ terenowy, czer
wony, stan dobry, • 600 zł. Głogów, tel. 076/834-06-53 ' 
ZABAWKA SAMOCHODZIK jeep 1-osobowy, kolor czerwony, 
akumulatorowy + ładowarka, 2 biegi +-wsteczny, stan b. dobry,
• 500 Zł. Ujazd Górny, gm. Udanin, tel. 076/871-91-60 
ZABAWKA ZAMEK DMUCHANY do skakania, z osprzętem, 
600x750 cm, dla 15 osób, po 4 sezonach, prod. angielskiej, -
1.1.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-90-90
ZBIORNIK poj. 240001, • 2.400 zł. Strzelniki, tel. 077/412-59-24 
ZBIORNIK z tworzywa TWS, 50 m3, stan b. dobry, • 3.000 zł. 
Złoty Stok, tel. 074/817-51-39
ZBIORNIK METALOWY z blachy kwasoodpomej, na wodę lub 
inne cele spożywcze, poi. 60001, podwójny płaszcz izdowany,
- 2.100 zł. Kamienna Góra. tel. 075/74^-2048. 0608/89-7845 
ZBIORNIK METALOWY ocynkowany, newy, poj. 10001, do ce
lów ogrodniczych, • 450 zl. Oleśnica, tel. 071/398-31-35, 
0603/49-99-92
ZBIORNIK METALOWY śr. 3,4 m, dl. 8.5 m, gumowany, prze
cięty w połowie, • 6.500 zł. Oława, tel. 071/313-68-78, 
0600/38-30-72
ZBIORNIK PLASTIKOWY 10001, w stelażu, na palecie - 210 
zł, beczki blaszane 2001, zamykane deklem, szczelne - 23 zł, 
beczki plastikowe, 120 I, dekiel z góry, obręcz - 23 zl. Strze
gom, teł, 0601/9249-04
ZBIORNIKI na szambo i paliwa, poj. od 30001 do 50001, trans
port • od 1.000 zl do 5.000 zl/szt. Brzeg, tel. 0608/71-25-23 
ZBIORNIKI STALOWE na szambo lub paliwa, poj. 3.000 - 50.000 
I, w cenie 700 - 5.500 zł., tel. 075/746-2048, 0608/89-7845 
(zajęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - AC0215 www.autogielda.com.pl)
ZBIORNIKI STALOWE na szambo, paliwo lub wodę, konser
wowane, 4000-280001, stan b. dobry, możliwy transport w ce
nie 400 - 2.800 zł. Lubin, tel. 076/844-91-2$, 0606/93-92-53 
ZBIORNIKI STALOWE 50 m3, stan b. dobry, 5 szt., cena 6.000 
zl/szt. Złoty Stok, tel. 074/817-51-39 

O  ZBIORNIKI STALOWE IKWASOODPORNE 3,5,10, 
15, 20 i 2 5 1, kompletne, z mieszadłami i matecz
nikami, zbiorniki KRL mleczarskie, mateczniki 300 
i 6001, zbiorniki KO-1, armatura mleczarska (fi 50 
175)., tel. 062/785-65-75 01028261

ZEGAREK PROTREK CASIO z GPS (najmniejszy), na rękę, 
stan idealny, -1.100 zł. Wrodaw, tel. 0603/3343-63 
ZEGAREK SEIKO automat, nie używany, -180 zł. Wrocław, tel. 
071/787-28-38
ZEGARKI ręczne, okolicznośdowe • 150 zł/szt. Zielona Góra, 
tel. 068/376-2748
ZLECĘ ZNALEZIENIE FIRMY która postawi odpłatnie tablicę 
reklamową na moim gruncie. Wrocław, tel. 0606/81 -24-52

APARAT CANON PRIMA2ff, compact, obiektyw ukryty pod 
klapką, zoom 2.5 mm, • 420 zl. WrocłaW,1'tel. 071/339-85-60, 
0605/51-94-24
APARAT CANON EOS 500N srebmy. obiektyw-zoom 38-76AF. 
oryginalny, nowy, instrukcja po polsku, - 1.100 zl. Wrodaw, 
tel. 321-69-52, 0601/78-51-51
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-80 mm - 1.370 zł; 
Olympus IS-200 - 1,130 zł; .Miju II*, z datownikiem r 560 zl 
oraz Olympus Super Zoom 700, • 370 zl. Wrocław, tel. 
387-13-75,0.606/77-9247 ,
APARAT CANON PRIMA AS1 wodoszczelny, możliwość ro
bienia zdjęć pod wedą.do 8 m, - 370-zł. Wrocław, tel. 
0601/76-65-80
APARAT CANON T70 z obiektywem Soligor28-200 mm, śred
nica 72 lub mniejszy, - 650 zł. Wrocław, teł. 0607/55-33-23 
APARAT FUJIFILM GA Professional, format 6x4.5 cm, nowy,
• 4.200 zł. Leszno, lei. 0600/38-69-35
APARAT KUEW60TTL nie używany, format 6x6  cm, matów- 
ka, pryzmat pentagonałny, filtry, osłona przeciwsłoneczna, tor
ba, • 650 zł. Oleśnica, tel. 071/398-16-82 
APARAT MINOLTA Riva AF 70, ZOO M 35-70 mm, redukcja 
czerwonych oczu, autofocus, samowyzwalacz, pełny automat, 
czytnik kodu DX, stan idealny, - 330 zl. Lubin, tel. 
076/846-45-35, 0603/70-83-37 
APARAT MINOLTA F25 nowy, pełny automatic z etui, cena 95 
zl. Wrodaw, tel. 345-20-75 wieczorem 
APARAT MINOLTA automat, datownik, redukcja czerwonych 
oczu, czytnik kodu DX, -180 zł. Wrodaw, tel. 071/785-79-63, 
0607/74-00-90
APARAT MINOLTA RIVA75 W autofocus, samowyzwalacz. re
dukcja czerwonych oczu, pełny automat. Wrocław, tel. 
071/359-08-31,0501/76-00-93 
APARAT MINOLTA 500 SI SUPER. -1.100 zl. Wrodaw. tel. 
071/329-06-09
APARAT MINOLTA RIVA 75 W automatic, samowyzwalacz, re
dukcja czerwonych oczu, pełny automat. Wrocław, tel. 
359-08-31,0501/76-00-93
APARAT NIKON F80 z obiektywem Nikor 28-80 mm i obiekty
wem Nikor 75*240 mm. nowy, na gwarancji, oryginalnie zapa
kowany, - 3.090 zł. Chmielowice, teł. 077/457-37-18, 
0601/0643-93
APARAT NIKON F 60 nowy, czarny, obiektyw 28-80 D, -1.500 
zł. Kowary, tel. 075/718-31-29;
APARAT NIKON F-801 obiektyw Sigma 28-70, lampa błysko
wa, nowa, -1 180Ó zł. Niemcza, tel. 0605/46-65-65 
APARAT NIKON 801S obiektyw Tokina 28-80 mm. lampa bły
skowa Nikon SB 24, torba, statyw, instrukcje, telekonwenter 
Sigma x 2, - 2.300 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-50 
APARAT NIKON F65 cena 1480 zł. Wrocław, tel. 
0601/7049-98
APARAT NIKON F 65 obiektyw 28-80, nowy, - 1.550 zi. Wro
daw, tel. 071/342-05-66
APARAT OLYMPUS TRIP XB401.na gwarancji, samowyzwa
lacz, - 150 zł. Jeżów Sudecki, woj. jeleniogórskie, tel. 
0601/32-60-22
APARAT PENTACON SIX TL z obiektywem Biometar 2.8/80 + 
teleobiektyw Sonar 4/300, • 500 zł. Opole, tel. 077/457-68-93 
APARAT POLARIOD SUPER CÓLOR 635 CL. - 300 zŁ Wą
droże Wielkie, tel. 076/88744-86, 0600/30-22-22 
APARAT ROLLEI PRĘGO 145 nowy, fototechnik, zoom f=
38-145 mm, tele 90,100,145 mm, automat, druk. daty, stero
wany mikrokomputerem, wysoka jakość, - 975 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-88-93 w godz.7-9.i18-23 
APARAT ZENIT 122 stan idealny, mało używany, oryginalny 
futerał, -180 zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-39-31,0604/18-07-94 
APARAT ZENIT 11 nowy. Lewin Kłodzki, tel. 074/869-80-98. 
0609/15-87-32
APARAT ZENIT E. -100 zł: Opole, tel. 077/457-68-93 
APARAT ZENIT 12 XP lustrzanka, dwa obiektywy 200 Jupiter 
21 m, 50 Helios, - 250 zl. Wałbrzych, tel. 0606/8948-60 
APARAT ZENIT 122 lampa błyskowa, dodatkowo kontener i 
teleobiektyw 135 Pentor, stan b. dobry, z futerałem, • 330 zł. 
Wrodaw, tel. 071/785-09-82,0503/98-7643 
APARAT ZENIT 122 obiektyw Pentacon 2.8/135, K.C. Jena 
2.8/35, konwerter x 2, lampa na baterie, statyw, stan b. dobry, 
razem lub osobno, • 450 zl. Żmigród, tel; 0605/22-90-28 
APARAT CYFROWY HEWLETT-PACKARD C-5001600x1200 
DPI, 16 MB Compact Flash, LCD 2*, zoom optyczny 3x, nowy. 
- 1.750 zl. Wrocław, tel. 0502/39-80-06 
APARAT CYFROWY KODAK 320Ó1 min pikseli, wyświetlacz 
LCD, pamięć 2 MB, złącze koinpakt, flesz, nowy, -800 zl. Wro
cław. teł. 071/342-05-66
APARAT CYFROWY OLYMPUS C-202, • 2.000 zł. Lubin, tel. 
0607/10-26-28
APARAT CYFROWY SONY DSC F505, * 2 000 zł. Lubin, tei. 
0607/10-26-28
COMPACT FLASH i Smart Media (karty pamięci) • od 300 zl. 
Wrocław, tel. 0604/88-52-29
EPISKOP EPI-500 rzutnik do wyświetlania obrazu z kartki na 
ekran, stan idealny, - 350 zl. Wrocław, lei. 789-56-74 lub 
0502/05-39-65
FILTR POLARYZACYJNY 58 mm, - 80 zl. Wrocław, tel. 
0600/15-62-75 .
KUPIĘ APARAT CYFROWY. Leszno, tel. 0603/10-60-10, wie
czorem
LAMPY BŁYSKOWE do zakładu, 12 szt., własnej konstrukcji
•  sofboksy, inst. i instruktaż bezpł. - 9.000 zł. Legnica, tel. 
0601/06-11-98 .
LORNETKA 20' x 60, prod. rosyjskiej, czarna, futerał, paski, 
stan b. dobry, wysokie parametry (62/1000) - 300 zl. Polkowi- 

i ce. tel. 076/845-98-88 
LORNETKA 20 x 60, nowa, • 320 zl. Świdnica, tel. 
074/853-06-21,0606/23-5342 
MINILAB HOPE LIBERTY 234 prosty w obsłudze, w pełni 
sprawny, tani w eksploatacji, format 9 x 13 -13 x 18,550 prin- 
tów/h, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0501/10-9545 
NEGATYWY AGFA 200/36, • 8 zł /szt.. Wrocław, tel. 
071/373-44-81, 0604/07-5949 
OBIEKTYW SIGMA 75-300 mm • 550 zł, 1000 mm - 600 zł, 
telekonwenter x 2, do Nikona - 300 zl, lampa błyskowa Nikon 
SB 24 • 500 zl, Tokina 28-80 • 400 zl. Świdnica, tel. 
0607/17-32-50
OBIEKTYWY do aparatu Minolta, AF 35-70 mm • 350 zł; AF
70-210 mm - 850 zl; cena zestaWu, -1.100 zl. Wrocław, tel. 
0608/01-75-70
PROJEKTOR RUŚ, -100 zł. Opole. tel. 077/457-68-93 
PROJEKTOR FILMOWY ELEW AP 22 A, dźwiękowy. 16 mm,
• 150 zl. Świdnica, tel. 074/852-08-32
PROJEKTOR FILMOWY SONY CS II. • 8.000 zł. Lubin. tel. 
076/844-33-18
PROJEKTOSKOP LECH 50 rzutnik do fdiogramów, stan ideal
ny, • 350 zł. Wrocław, tel. 789-56-74 lub 0502/05-39-65 
RZUTNIK DIAPOL AUTO do wyświetlania slajdów, stan ideal
ny, • 180 zł. Wrocław, tel. 789-56-74 lub 0502/05-39-65 
RZUTNIK KROKUS AF do slajdów, stan idealny, • 250 zł. Wro
cław. tel. 789-56-74 lub 0502/05-39-65 
WYWOŁYWARKA DO FILMÓW WPC 404, na podgrzane po
wietrze, prawie nowa, • 600 zł. Leszno, tel. 0604/93-74-52
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

ABC • ARTYKUŁY UŻYWANE Z ZACHODU: kom- 
piety wypoczynkowe (skóra, welur), lampy, namio
ty, lawy, telewizory kolorowe, AGD, kosiarki do tra
wy, materace, rowery, opony, art. ogrodowe i inne, 
zapraszamy od pon. do sob., w godz. 9*17. Strze
gom, ul. Dolna 34, tel. 074/855-41-23 01025141

URZĄDZENIA CHŁODNICZE 
MEBLE SKLEPOWE 

na wymiar • PRODUCENT
WAGI, KRAJALNICE | 

AWER - IGLOO “ 
ŚWIEBODZICE, ul. Krasickeigo 24 

tel. 074/854-04-86

Raty Leasing Seriws 
Największy wybór, niskie ceny

ATMOS, 1992 r. firmy .Presta’, elektryczny, mały, z mikropro
cesorem, kotły warzelne (150,300 i 5001), ceny od 1.500 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/722-88-93,0603/67-30-57 
AUTOMAT DO BITEJ ŚMIETANY, - 2.200 zl. Świerzawa, tel. 
075/713-52-81
AUTOMAT DO LODÓW CARPIGIANI oraz drugi prod. nie- 
mieckiej, + pasteryzator do lodów, mogą być na części. Wią
zów, tel. 071/393-12-45

T E L E F A K S Y
Używane, w dobrym stanie technicznym, 
zgwarancją, oferuje: p p

| Wrocław, ul. Fabryczna 12 
tel./fax 071/359 46 52

AUTOMAT DO LODÓW GAŁKOWYCH stan dobry wraz z 
przechowalnikiem na 40 kg, • 2.500 zł. Lubsko, tel. 
068/372-03-77
AUTOMAT DO NAPOJÓW GORĄCYCH HIPERION VMC nie 
używany - 4.850 zł oraz używany, w dobrym stanie • 4.000 zł 
+ wrzutnik NRI wydający resztę - 850 zł. Nysa, tel. 
077/435-54-13, 0603/16-71-32

W Y  P R Z E D A Z
O K A Z J A

PILNIE sprzedam wysokiej jakości:
• nowe meble biurowe na gwarancji
• centralkę telefoniczną SIEMENS z aparatami, na gwarancji

OP012252 Kontakt: 0-607 576 006
AUTOMAT DO NAPOJÓW ZANUSSI zarobkowy, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66
AUTOMAT DO PRODUKCJI PASZTECIKÓW, 1994 r. 7-let- 
ni, kpi. wyposażenie, - 20.000 zł. Śrem, tel. 061/283-94-38 
AUTOMAT DO WATY CUKROWEJ i popcornu, nowe, gaz, 
instalacja 12 V lub 220 V, gwarancja, - 1.000 zł. Praszka, tel. 
034/359-15-72, 0608/18-94-10 ;
BAREK NAROŻNY pokojowy, ze stołkami, duży. -1.100 z l 
Legnica, tel. 076/866-10-60
BATERIA WANNOWA DAMIX nowa, 3-otworowa, chromo
wana, z wyciaganą słuchawką prysznicową, - 1.200 zł. Wro
cław. tel. 071/788-81-65 po godz. 15 
BATERIE ŁAZIENKOWE nowe, komplety, do wanny i umy
walki, słuchawki prysznicowe (z regulacją), renomowanych 
firm, baterie kuchenne - od 250 zł. Wrocław, tel. 0502/60-75-55 
BIOPIEKARNIK KONWEKCYJNY (garnek 22 cm), piecze 
bez tłuszczu, dusi, gotuje bez wody, grilluje na ruszcie, • 105 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz.7-9 i 18-23 
BIURKO, -1.000 zł. Wrocław, tel. 07.1/328-76-05 
BIURKO szare, pod komputer, wym. 150 x 175 cm, 3 duże 
szuflady + krzesło obrotowe, z oparciem, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-17-99
BIURKO, używane, - 50 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w 
godz. 8-16
BIURKO SZKOLNE sosnowe, wym. 70 x 45 x 120, stan do
bry, - 40 zł. Wrocław, tel. 0501/94-72-99 
BOJLER ELEKTRYCZNY, z termostatem - 250 zł. Bogdaszo- 
wice.tel. 071/789-11-17
BOJLER ELEKTRYCZNY BIAWAR 120 litrów, na gwarancji,
- 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16
BOJLER ELEKTRYCZNY z grzałkami, poj. ok. 1601, - 200 zł.
Wrocław, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51
CHŁODZIARKA POLAR EW 10. - 450 zł. Wrocław, tel.
071/327-92-79,0501/48-09-08
CHŁODZIARKA POLAR EW 20, - 450 zł. Wrocław, tel.
071/327-92-79,0501/48-09-08
CHŁODZIARKA ŻAGAŃ 90 dm3, - 550 zł. Wrocław, tel.
071/327-92-79,0501/48-09-08

RATY 0% WPŁATY 
LEASING

WSZYSCY POLSCY PRODUCENCI W 
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Z A W IE S Z K I, CEN Y, 
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•  Sprzedaż ratalna - 
Legnica, ul. Jaworzyńska 199 

tel./fax 076/850-61-86 
tel. 076/850-61-84

CHŁODNICZE  
LADY, W ITRYNY
P R O J E K T  G R A T IS  IV.

KLIMATYZACJA 
PROJEKT, MONTAŻ, SERWIS
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Wrocław, ul. Robotnicza 72 
F A Ł  (071) 355-05-59

I < 1
t i U i

DYWAN nowy, wym. 3.1x2.0 m, mozaika na brązowym tle, - 
350 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22 
DYWAN, wym. 4x5 m, kowarski, 80% wełny, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0602/62-06-90
DYWAN mały - 120 zł i duży - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/353-.14-76
DYWAN, wełniany, nowy, 2.5 x 3.5 m, - 630 zł. Wrocław, tel. 
071/352-60-41
EKSPRES DO KAWY ciśnieniowy, prod. włoskiej, nowocze
sny, cyfrowy, na gwarancji, atrakcyjny wygląd, - 3.300 zł. Wro
cław, tel. 0501/05-21-77
EKSPRES DO KAWY ZELMER czarno-srębmy. 2 razy uży
wany z filtrami, cena sklepowa 195 zł, cena i 30 zł. Wrocław, 
tel. 345-20-75 wieczorem'
EKSPRES DO KAWY ciśnieniowy firmy Clatronic, niebieski, 
mały, z dyszą do Capuccino, używany, cena 110 zł. Wrocław, 
tel. 345-20-75 wieczorem
FILTR DO WODY odwrócona osmoza, stan idealny, -1.700 
zł. Wrocław, tel. 071/373-27-63 
FOTEL, rozkładany, dla dzieci, stan dobry, używany, ze skrzy
nią na pościel, - 200 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-32-10 
FOTELE 2 osobowe do spania, 2 sztuki. Krosnowice, tel. 
074/868-52-93
O FOTELE I KRZESŁA BIUROWE nowe, z likwido

wanego magazynu, fabrycznego, obniżka ceny do 
40% ceny fabrycznej, fotel obrotowy na podno
śniku gazowym, z podłokietnikami - od 109 zł (VAT 
0%), krzesło tapicerowane od 38 zł * VAT 22%. 
Wrocław, tel. 0605/46-76-09 01027311

chłodnictwo 
M i\r V  |  ■ rV#-% gastronomia

R E A L IZ U J E M Y  R Ó W N IE Ż  MINOLTA Z M Ó W IE N IA  HA PLOTERY  
I  KOPIARKI WIELKOFORMATOWE

NOWE I POLEASINGOWE Z GWARANCJĄ
J U Ż  O D  1 5 0 0 z ł

P0L-HANDEL, W-w ul. Zahnrowiizo 16/18 
tel. 355-54-26. 354-61-37

OFERTA SPECJALNA: OPOl13731
GONDOLA MROZNICZAl

GM 200 (mrożonki) BYFUCH-gwarancja I
ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
W-w, ul. Rychtalska 10-14, tel. 071/329-11-69

FRYTKOWNICA gastronomiczna, 2-komorowa, regulacja 
temp., 380 V, - 900 zł. Podgórzyn, tel. 075/762-11-62 
FRYTKOWNICA ELEKTRYCZNA 220 V, 5 I, na gwarancji, - 
450 zł. Lubin, tel. 076/847-57-10,0604/08-39-98 
FRYTKOWNICA GAZOWA grill gazowy z rusztem lub patel
nią, wym. 65 x 55 x 30 cm, - 1.300 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40 
GRILL ELOMA do kurczaków, z podgrzewaczem, - 6.500 zł. 
Kamień, gm. Długołęka, tel. 071/315-30-20

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY CONVECTOR łazienkowy - 300 
zł/szt. Stara Kamienica, woj. jeleniogórskie, tel. 0600/26-23-42 
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE CONVECTOR 4 szt.. 2000 W, 
szer. 100 cm, wys. 40 cm, ekonomiczne - 300 zł/szt. Stara 
Kamienica, woj. jeleniogórskie, tel. 0600/26-23-42 
GYROS 4-palnikowy, niezależnie współpracujące palniki ga-

LADY CHŁODNICZE

zowe, nowy, nie używany, w kartonie, -1.550 zł. Wrocław, tel. 
071/316-25-01
GYROS ELEKTRYCZNY 380 V, 4-palnikowy na 25 kg + 
osprzęt, -1.500 zł. Lubin, tel. 076/847-57-10,0604/08-39-98 
GYROS GAZOWY 2-palinkowy i 3-palnik owy, 10-25 kg wsa
du. bemar gazowy, - 1.600 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
HYDROFOR do wody, kpi, • 700 zł. Chrzanów, tel. 
071/311-13-52
HYDROFOR pompa + silnik - 250 zł. Ostroszowice, tel.

, 074/833-01 -73, 0606/12-60-73 

O  IMPORTOWANY NOWYTANI SPRZĘT AGD do 50% 
ceny: zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki gazo
we I elektryczne, duży wybór grzejników gazo
wych na olej opałowy i grzejniko-kuchni. OKAPY 
KUCHENNE ze stali szlachetnej, B. DUŻY WYBÓR. 
Zapraszamy w godz. 10-18, w sobotę 10-15. Wro-* 
cław, ul. Glebowa 4 (boczna Borowskiej, za wia
duktem kolejowym 60 m2 w lewo). Tel. 
071/373-06-74 lub 0501/51-86-90 01023491

JUNKERS GAZOWY wiszący, 2-funkcyjny, 27 kW, -1.500 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-88-91,0608/39-81-37 
JUNKERS GAZOWY prod. czeskiej, nowy, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/343-57-21
KABINA NATRYSKOWA z brodzikiem, 80 cm, - 300 zł,. Kro
snowice, gm. Kłodzko, tel. 074/868-53-51 
KALKULATOR CASIO FX-7700 GB z wyświetlaczem graficz
nym, obliczanie całek, macierzy, funkcje statystyczne i hiper- 
boliczne, własne programy, - 200 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-31-71,0607/85-09-31 
KANAPA salonowa, czarna, skórzana, rozkładana, • 600 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-01-38
KANAPA wypoczynkowa, 2-osobowa, rozkładana, welurowa, 
stan dobry, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/349-30-51, 
071/349-22-47
KANAPA 2-osobowa, rozkładana, wym 130x200 cm • 400 zł,
2 pufy • 30 zł/szt. (komplet, kolor brązowy). Wrocław, tel. 
071/339-07-79
KASA FISKALNA ELZAB FIESTA, - 1.200 zł. Strzelin, tel. 
071/392-88-91,0608/39-81-37 
KASA PANCERNA stan idealny, wym. 40 x 45 x 90 cm, waga 
ok. 150 kg, - 1.000 zł. Lasocin, tel. 068/388-81-14 
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70x150 cm, - 400 
zł. Wrocław, teł: 341-06-25 w godz. 8-16 
KLIMATYZATOR 200 W. do kioskuJub przyczepy, - 900 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831 -37-25 
KLIMATYZATOR chłodzony wodą, ze sprężarką Danfoss 
SC-15, - 990 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-37-25 
KLIMATYZATOR prod. USA, na pow. 400 m2, temp. 7-27 st 
C, - 6.000 zł. Głogów, tel. 076/833-80-81,0601/80-52-39 
KLIMATYZATOR do kiosku, na gwarancji, -1.400 zł. Jelcz-La- 
skowice. tel. 071/318-65-37,071/318-21-02 
KLIMATYZATOR okienny, fachowe doradztwo, 5 kW, - 2.500 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-65-37,071/318-21-02 
KLIMATYZATOR PANASONIC kasetonowa, 8 kW, -1.600 zł. 
Przedborów, woj. kaliskie, tel. 0601/58-11-31 
KLIMATYZATORY OKIENNE przenośne, różne wydajności 
wraz z przyłączem do okna lub komina, • 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-23-51,0603/91-54-12 
KOCIOŁ CO JUNKERS SUPRASTAR 24 kW, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 0502/25-24-28
KOJEC DZIECIĘCY BRVI (dla bliźniąt), - 200 zł. Mirosławice, 
tel. 071/346-13-36
KOJEGDZIECIĘCY, -100 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
KOLUMNA WODNA jonizator wodny, 3 kolory podświetlenia, 
wdmuchiwane bąbelki powietrza, idealna jako dekoracja do 
domu, pubu, sklepu lub biura, efektowny wygląd, możliwość 
wbudowania podstawy w barek, oczko wodne, 3 rodzaje wy
sokości, 1.0 m, 1.5 m, 2.2 m, - 240 zł. Wrocław, tel. 
0606/43-72-89
0  KOMIS - SKUP-SPRZEDAŻ. Wyposażenie sklepów, 

lady, regały, wieszaki, stojaki ekspozycyjne, po
szukuję tanich towarów, Borowa przy trasie Wro
cław • O leś n ica .te l. 071/315-71-31 01028581

KOMODA 4-szufladowa, okres międzywojenny, po renowacji
1 inne do renowacji, sekretarzyk, komoda, - 800 zł. Twardogó
ra, tel. 071/315-89-18
KOMODA, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/328-76-05 
O  KOMPLET WYPOCZYNKOWY skóra brązowa na 

dębowym stelażu, nowy, 3+2+1, komplet skórza
ny, wiśniowy, nowy, 3+2+1, różne kolory skór oraz 
remonty kompletów skórzanych, dobre ceny. Wro
cław, tel. 071/341-58-06,0501/48-28-79 02023741 

KOMPLET WYPOCZYNKOWY, wersalka + 2 fotele, stan b. 
dobry, - 400 zł. Brzeg, tel. 077/416-77-04 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, nierozkładany, czer
wony plusz, stan dobry, -150 zł lub zamienię na radio samo
chodowe. Jelenia Góra, tel. 075/642-12-74 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY „San Remo', prod. holender
skiej, kupiony w salonie meblowym we Wrocławiu, 2-letni, nie 
używany, skóra brązowa, 3+2+1 + duża ława, podstawy 
ozdobne, dębowe, - 5.800 zł. Kępno, tel. 062/782-41-41 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+1+1, w drewnie dębowym. 
Krosnowice, tel. 074/868-52-93 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 4+1+1. Krosnowice, tel. 
074/868-52-93
KOMPLET WYPOCZYNKOWY kanapa 4-osobowa, 3 fotele, 
ława, marmurowy blat, stan b. dobry, -1.200 zł. Legnica, tel. 
076/854-28-79
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, skórzany, - 1.500 zł. 
Lubań, tel. 075/646-26-93
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka, 2 fotele, 2 pufy, stan 
b. dobry, - 600 zł. Oława, tel. 071/303-24-21 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY sofa, fotel, 2 pufy, stan b. do
bry, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/373-45-11 •
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 2+1+1, ława z kafelkami, dy
wan, pufy, szkło czarne, biurko + krzesło obrotowe kolor czar
ny grafitowy, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 349-25-94, 
0503/99-21-41
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka + 2 fotele + 2 pufy, 
na sprężynach, nowy, na gwarancji, • 800 zł. Wrocław, tel. 
0607/4^-23-55
O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nu- 

buk w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia i 
oparcia, podwójne sprężyny, wzory eksportowe. 
Nowe, na gwarancji, ceny producenta, bez pośred
ników, wyprzedaż • ceny od 3.000 zł!!! Pilnie. Nysa, 
tel. 077/448-24-60, 077/433-02-55, 0607/38-52-33 
01023671

KRAJALNICA DO WĘDLIN BIZERBA automatyczna, -1.500 
zł. Wałbrzych, tel. 0502/41-03-31 
KRAJALNICA DO WĘDLIN sklepowa, duża, 220 V, stan b. 
dobry, - 470 zł. Wałbrzych, tel. 074/841 -68-27

„KSEROKOPIARKI”
TOSHIBA

używane; tanie, z gwarancją 
w bardzo dobrym stanie technicznym 

dla potrzeb biurowych i punktów usługowych

o f e r u je :  „ M A R C U S *
W-w, ul. Grabiszyńska 281 (biurowiec FAT, I

V  360 91 65, 360 91 66 
<Z> 0-601 703 677

KRZESEŁKO DZIECIĘCE ze stolikiem, od 5 mies., zestaw 
KOMBI - 60 zł. Wrocław, tel. 071/784^60-00 
KRZESŁA z drewna bukowego, tapicerowane, różne kolory •' 
od 75 zł/szt. Jawor, tel. 076/870-50-36 
KSEROKOPIARKA CANON PC-6 stan idealny - 550 zł, Xe- 
rox 5009, stan idealny - 540 zł, kupię kserokopiarki Canon, 
Selex, Olivetti, AGFA, stan techniczny obojętny. Legnica, tel. 
0605/39-24-64
KSEROKOPIARKA CANON mała, przenośna, - 590 zł. Wro
cław. tel. 0604/88-52-29

OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA 
domów, mieszkań, salonów sprzedaży

• Klimatyzatory okienne - od 2 do 6 kW 
ceny od 1542 z) brutto

- Klimatyzatory dwudzielne (SPLIT) 
od 2 do 34 kW, ścienne, kanałowe, sufitowe 

ceny od 2570 zl brutto

*  Nadmuchowe instalacje 
grzewczo-kanalizacyjne z aluminium 

Najlepsze ceny urządzeń i usług na Dolnym Śląsku 
Bukówek 44, k. Środy Śl. 

tel./fax 071/317-14-53 
tel. kom. 0-601934 711,0-603 464 580

KSEROKOPIARKA CANON NP1520 po remoncie, 1 rok 
gwarancji, format A3-A4, zoom, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/04-51-03
KSEROKOPIARKA INFOTEC 9048 DZ stan b. dobry, ekono
miczna, profesjonalna, serwisowana, podajnik, sorter, szaf
ka, 3 kasety, - 2.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 
071/373-34-39,0501/10-18-38 
KSEROKOPIARKA SHARP SF 7300, po przeglądzie, format 
A4, możliwość faktury VAT, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-24-60,0501/32-68-16 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 2310 format A3-A4, zoom, 
podajnik dokumentów, 2 szuflady, możliwość kopiowania w 
kolorze, stan idealny, serwisowany w Polsce, możliwość wy
stawienia faktury VAT, - 3.500 zł. Brzeg, tel. 077/444-16-53, 
0502/90-87-85
KSEROKOPIARKA TOSHIBA BD 3110, format A4, po prze
glądzie, - 700 zł. Wrocław, tel. 0501/32-68-16 
KSEROKOPIARKI używane, różne, ceny od 200 zł. Sulechów, 
tel. 0608/75-34-71
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z blatem ceramicznym, używa
na - 550 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-47-45,0601/19-69-61 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA prod. niemieckiej, stan ideal
ny, -170 zł. Legnica, tel. 076/862-13-76 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA prod. zachodniej, z piekarni
kiem i płytą, - 300 zł. Nysa, tel. 077/433-36-28 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-grzejnikowa, - 50 zł. Świdni-. 
ca, tel. 074/853-35-21

F IL T R Y  
DO WODY
badanie wody gratis |
www.|Qro.com.pl
Z l \ / I  ■ Ę K C Z A C Z E  
O D Z E L A Z IA C Z E  
ODWRÓCONA OSMOZA
tel. 0601 42 10 93
tel. (071) 31 13 320 
e - m a il:  J o ro @ J o ro -o o m .p l

TECHNIKA BASENOWA 
URZĄDZENIA DÓ HYDROMASAŻU

KUCHENKA ELEKTRYCZNA prod. niemieckiej, stan b. do
bry, - 350 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86, 
0600/30-22-22
KUCHENKA ELEKTRYCZNA WROZAMET Mastercook, 4 
pola grzewcze; piekarnik z termoregulatorem, nowa, nie uży
wana, na gwarancji, - 650 zł. Wrocław, tel. 0502/07-63-46 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA do zabudowy, płyta ceramicz
na, piekarnik z termoobiegiem i grillem, srebrna i biała, Sie
mens I AEG, mało używane, stan idealny -1.150 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/355-12-94 po godz. 15 
KUCHENKA GAZOWA EWA brązowa, 4-palnikowa,,z piekar
nikiem, -100 zł. Legnica, tel. 076/722-75-35 
KUCHENKA GAZOWA MASTERCOOK taboret, 4-palnikowa, 
nowa, na gaz z butli i ziemny, • 250 zł. Świdnica, tel. 
074/851-37-64
KUCHENKA GAZOWA EWA z piekarnikiem, • 80 zL Wrocław, 
tel. 071/341-49-47
KUCHENKA GAZOWA brązowa, piekarnik gazowy, stan b. 
dobry, okap do kuchni, brązowy, zlewozmywak, 2-komorowy, 
ze stali nierdzewnej, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/367-44-85, 
0501/49-81-65
KUCHENKA GAZOWA EWA używana, sprawna technicznie, 
stan dobry, szer. 50 cm, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/787-45-20 
KUCHENKA GAZOWA MASTERCOOK 7510 stan idealny, • 
350 zł. Wrocław, tel. 0502/99-51-50 
KUCHENKA MIKROFALOWA AVM 506 WP/WA, nowa, za
pakowana, gwarancja, - 300 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-21-92,074/831-33-60 po godz. 16 
KUCHENKA MIKROFALOWA SHARP nowa, • 300 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/713-46-60,0601/84-68-15 
KUCHENKA MIKROFALOWA DAEWOO biała, obracany ta
lerz, nadaje się do małej gastronomii, stan idealny, - 300 zł. 
Legnica, tel. 0600/30-67-82
KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG biała, z talerzem 
obrotowym, stan b. dobry, • 180 zł. Wolibórz, gm. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-41-08

KUCHENKA MIKROFALOWA, - 90 zł. Wrocław, tel." 
071/349-30-51,071/349-22-47 
KUCHENKI MIKROFALOWE SAMSUNG z grillem, od 17-28 
I, regulacja elektronićżfia lub mechaniczna, cena od 350 do 
550 zł. Wrocław, tel. 0603/23-10-07 
KUCHNIA WĘGLOWA nowa, z podkóWą, - 350 zł. Rogów, 
gm. Sobótka, tel. 0.71/316-37-28 
KUPIĘ KSEROKOPIARKĘ RICOH ft 6750. stan b. dobry. 
Jelenia Góra, tel. 075/753-55-55,0601/56-54-67 
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ bębnową, nową nie uży
waną, do 500 zł. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
KUPIĘ PRASOWALNICĘ. Wrocław, tel. 0502/31-63-89 
KUPIĘ REGAŁY SKLEPOWE oraz lady na wyposażenie skle
pu (prasa, art. papiernicze). Zielona Góra, tel. 068/324-15-39 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE KUCHNI firmowe. Wrocław, tel.
372-44-46
KUPIĘ WYPOSAŻENIE SKLEPU ODZIEŻOWEGO manekin 
męski, stojaki na odzież, wieszaki, gabloty szklane. Praszka, 
tel. 034/359-27-97
KUPIĘ ZAMRAŻARKI DO LODÓW mrożonek, używane, z 
rozsuwaną szybą, z góry, 250-600 I. Oleśnica, tel. 
0503/89-92-39
LADA CHŁODNICZA atrakcyjny wygląd, oświetlona, dł. 2 m. 
220 V, - 1.000 zł. Gierałtowiec, gm.. Złotoryja,, te l., 

. 076/818-14-94 
LADA CHŁODNICZA dł. 1.4 m, stan b. dobry, -1.800 zł. Ja
wor, tel. 076/870-32-58
LADA CHŁODNICZA Byfauch, wym. dł. 2,0 m. szer. 0,75 m, 
zasilanie 380 V, góra oszklona, wys. 1,22 m, biała • 500 zł. 
Legnica, tel. 076/862-85-28
LADACHŁODNICZA 3-letnia, 220 V, 150 x 80, faktura VAT, - 
1700 zł. Międzylesie, tel. 074/812-67-37,0607/23-18-38 
LADA CHŁODNICZA 220V, stan b. dobry, - 450 zi. Piotrkowi
ce, gm. Prusice, tel. 071/312-66-52, 0603/53-01 -80 wieczo
rem
LADA CHŁODNICZA KUJAWIAK 3-letnia, dł. 140 cm, prod. 
polskiej, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/354-29-91, 
0603/36-81-49
U D A  CHŁODNICZA 2 szt., 91 r., cena - 400 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/350-02-92 po godz. 20,071/312-61-85 
LADA SKLEPOWA biała i czarna, przeszklona -130 zł. Wro
cław, tel. 0606/43-31-10
LADA SKLEPOWA oszklona (nie chłodnicza), białą, wys. 85 
cm, szer. 120 cm, głęb. 60 cm, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/782-69-80
LADY CHŁODNICZE, - 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/84-77-86
LADY CHŁODNICZE + szafa chłodnicza, szklana, • 11.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-54-08 
LAMPA stojąca, mosiężna, prod.niemieckiej, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-49-38
LAMPA KUCHENNA biała, regulowana wysokość, • 25 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-49-38
LAMPY ŚWIETLÓWKI z kloszem - 35 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 
LINIA GASTRONOMICZNA GAZOWA dł. 175 cm, nowa, okap 
na całej długości, frytkownica 2-komorowa, bemar, patelnia 
beztłuszczowa, ryflowana, grill z rusztem i patelnią, -10.500 
zł. Przylesie, te|. 077/412-39-78,0602/72-19-40 
LODÓWKA *60”,-wys. 210 cm, drzwi z szybą,- 1.400 zł. Le
gnica, tel. 076/854-28-70
LODÓWKA AMINA 3-szufladowa, z zamrażalnikiem,
1.5-roczna, - 1.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91, 
0608/39-81-37
LODÓWKA BOSCH poj. 1401, stan dobry, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-06-39,0601/85-10-47 
LODÓWKA ELEKTROLUX turystyczna, zasilanie 12V, 220 
V oraz gaz płynny prod. zachodniej, do kempingu, stan ideal
ny, - 550 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
LODÓWKA KODRY 160 I, nowy agregat, transport gratis w 
granicach miasta, • 220 zł. Wrocław, tel. 071/327-86-92 
LODÓWKA MIŃSK 16 biała, w ciągłej eksploatacji, stan do
bry, wys. 140 cm, szer. 56 cm, - 120 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-85-46
LODÓWKA POLAR sklepowa, z szybą, bardzo mało używa
na. stan idealny, - 900 zł. Trzebnica, tel. 071/312-62-07 
LODÓWKA POLAR z zamrażalnikiem, stan b. dobry, szer.
5T  cm, - 350 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86, 
0600/30-22-22
LODÓWKA POLAR CZN 235 dwa agregaty, na gwarancji, 
stan idealny, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/62-97-68 

O  LODÓWKI od 170 zł, niem. lodówkozamrażarki, 
pralki aut. od 250 zł, niem. pralkosuszarki, zmy
warki, 6-12 miesięcy gwarancji, transport w gra
nicach miasta 40 zł, tel. 0602/89-12-81, Wanda 
Nowicka. Wrocław • Karłowice, ul. Bończyka 32/17, 
tel. 0602/89-12-81 Dobroszyce, Sadków 42 • ser
wis pogwarancyjny, renowacja z. gwarancją, za
miana (te l., jak  na wyżej). Sadków, tel. 
0602/89-12-81 80008711

LODÓWKI 3 szt. - od 250 do 300 zł. Wrocław, tel. 
071/349-30-51,071/349-22-47 
O  LODÓWKI, zamrażarki, pralki automtyczne, pral

kosuszarki, zmywarki do naczyń, maksimum 5-let- 
nie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki aut. ma
łogabarytowe, otwierane od góry, ceny 300-600 
zł, polskie pralki aut. • od 250 do 450 zł. Gwaran
cja 6 mies. Negocjacja cen. Skup i naprawa. Opo
le, Wrocław, Wałbrzych, Świdnica. Dzierżoniów, 
Legnica, dolnośląskie, tel. 0503/74-46-11. Wro
cław, ul. Kowalska 111 a, tel. 071/345-68-51 
01028011

LODÓWKOZAMRAŻARKA POLAR 1.6 m, stan idealny, - 350 
zł. Wałbrzych, tel. 074/664-83-24 
LODÓWKOZAMRAŻARKA POLAR 284,1991 r. 2-komoro-

KLIMATYZACJA

Ć o o &

51-153 Wrodaw, 
ul. Potockiego 25 
tel/fax: (071) 326-00-18 
tel: (071 >326-05-14 
tel. kom.: 0602 378 024 
e-mail: wroclaw@cool.ikp.pl

KLIMATYZATORY
typu SPLIT o

o

dla: biur, sklepów, i  
aptek, pubów, restauracji 

i innych pomieszczeń.

CHŁODNICTWO
AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 82 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 25.05.2001

mailto:Joro@Joro-oom.pl
mailto:wroclaw@cool.ikp.pl


■  OP005814B u d eru s WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW
Producent opoii867 

Belet Polska Sp. z  o.o. 
Wrocław, ul. Sułowska 7 

tel./fax 071/346-23-16,0-603 658183
IPIECE OLEJOWE IGAZ0WEI

NAJTANIEJ
W E  W R O C Ł A W I U

D71/363-40-69 ■ 0602-79-79-031
wa, 1-częściowa, zadbana, JyHne, - 250 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-09-22, 0608/71-13-84 
LODÓWKOZAMRAŻARKA WHIRLPOOL ART 328, 1997 r. 
kolor biały, energooszczędna, 3 półki w lodówce, 3 szuflady 
w zamrażarce, bezszronowa, stan b. dobry, - 700 zł. Wro
cław, tel. 781-97-35 po godz. 16 
ŁAWA z blatem marmurowym, na podstawie dębowej, kre
mowa, regulowana wysokość, wym. 165 x 65, stan b. dobry, • 
300 zł. Wrocław, tel. 071/354-49-38 
ŁAWA na kółkach, czarna, • 50 zł. Wrocław, tel. 071/365-56-73 
po godz. 17
ŁAWA mahoń, wym! 120x40, - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/341-49-47
ŁÓŻECZKO z materacem oraz wózek 3-funkcyjny Per Pe- 
gro, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19

K O M IN K I
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ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE COMBI VOX, rozkładane, komoda, 
przewijak, szuflady na pościel, wyjmowane szczebelki, - 400 
zł. Wrocław, tel. 071/354-20-59 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kolor brązowy, drewniane boki, 
150x50 cm, stan dobry, cena • 100 zł ♦ huśtawka gratis. Wro
cław, tel. 071/350-99-92
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE CHICCO składane do torby, • 200 
zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE CHICCO kojec, składane na poło
wę, -170 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
ŁÓŻKA PIĘTROWE 2-częściowe, sosnowe, 200 x 90 x 150, 
ceny 370-450 zł + transport. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18 
ŁÓŻKO 2-osobowe, kolor jasny buk, z nowym materacem, 
stan b. dobry, • 900 zł. Bielawa, tel. 074/834-04-76 
ŁÓŻKO sofa, 2-osobowe, stan b. dobry - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/357-37-69,0601/17-14-74 
ŁÓŻKO METALOWE - 300 zł. Wrocław, tel. 071/339-73-84 
ŁÓŻKO PIĘTROWE z drabinką, stan dobry + schowek na 
pościel, • 250 zł. Wrocław, tel. 0608/12-06-61,0504/99-04-22 
ŁÓŻKO PIĘTROWE 1-osobowe, z wbudowanym biurkiem, 
szafka, półki, • 400 zł. Wrocław, tel. 071/322-42-94, 
0608/02-01-14
MAGLOWNICA ELEKTRYCZNA stan b. dobry, dł. 1.8 m, - 
1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-25-46 
MAGLOWNICA ELEKTRYCZNA wałek dł. 650 mm, mało 
używana, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/788-66-78 
MALAKSER nowy, • 150 zł. Wrocław? tel. 071/352-90-26, 

.0601/76-02-51 _  ‘
MASZYNA DO PISANIA elektryczna, z nlemiecką Czcionką,
- 50 zł. Chmieleń, tel. 075/783-30-09
MASZYNA DO PISANIA nowa, prod. niemieckiej, • 100 zł.
Wrocław, tel. 324-27-86
MASZYNA DO SZYCIA SINGER MANUFACTURING stan 
dobry, napęd nożny, obudowa drewniana, - 500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/17-57-40
MASZYNA DO SZYCIA VERTIS mało używana, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/351-48-67
MASZYNA DO SZYCIA prod. niemieckiej, stan dobry, -120 
zł. Wrocław, tel. 071/357-15*26 
MASZYNKA DO MIĘSA nr 20 -100 zł, nr 22-120 zł, nr 32 - 
150 zł. Kłodzko, tel. 074/647-19-68 
O  MEBLE używane, z H o la n d ii.te l. 0607/76*20-47 

01027601
O  MEBLE niemieckie, używane: kuchenne z zabu

dowanym sprzętem AGD, pokojowe dębowe (wi
tryny, kredensy, meblościanki, stoły i krzesła), 
kompletne sypialnie (szafy z drzwiami przesuwa
nymi, pojedyncze łóżka z materacami), meble dę
bowe do przedpokoju i inne, w b dobrym stanie. 
Wrocław, te l. 0502/34-23-52, 071/788-87-98  
02021761

O  SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH belgijskich i ho
lenderskich, komplety wypoczynkowe ze skóry i 
materiału, kredensy, stoły z krzesłami, sypialnie, 
ławy, sekretarzyki • od 150 zł, transport gratis. Ko
bierzyce, te l. 0607/18-50-38, 0608/84-70-83, 
071/311-18-02,311-17-93 82001001

MEBLE używane: wypoczynkowe, meblościanki i inne, od 500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/731-27-43 
MEBLE tapicerowane: 10 wersalek, na sprężynach, skrzynie 
drewniane, nowe, 10  tapczanów na sprężynach, skrzynie 
drewniane, nowe, idealne do hoteli, pensjonatów, internatów, 
ośrodków wypoczynkowych, - 9.000 zł lub zamienię na sa
mochód, chętnie diesel. Trzebnica, tel. 071/387-06-56, 
071/312-63-58,0606/14-33-76
MEBLE JAROCIN szafa, 2 regały, szer. 3.60 m, wys. 2.40 m." 
zadbane, ja s n ć ,400 zł. Wrocław, tel. 071/351-76-99 pó 
godz. 19 * .
MEBLE do sypialny prod. niemieckiej, * 2.000 -zł.vWrócław, 
tel. 071/365-36-33,0605/25-83-16 
MEBLE BAROWE lada o dł. 4 m, 2 szafki ze zlewozmywa
kiem - jasny orzech, blat marmurek, .-. 1.800 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Wałbrzych, łel. 0502/41-03-3.1 
MEBLE BIUROWE nowe, eleganckie, szafy aktowe - 490 zł, 
duże biurka - 270 zł, mniejsze biurka -.210 zł, fotele obrotowe 
-199 zł, krzesła -90 zł. Wrocław. tel..0603/97-iQ?5&
MEBLE DO KpCHNI w tym lodówka Siemens, obudowana + < 
okap kuchenny, prod. memiećRiej, - 800 zł. legfmca'tefT 
076/862-13-76
MEBLE DO KUCHNI używane, komplet, • 1.500 zi. Lubań, 
tel. 0 75 /64 6^ 93 ' '
MEBLE DO KUCHNI + lodówka; 1.200 ił. Piława Góma, tel. \  
074/637-17-58 '
MEBLE DO SYPIALNI białe, 2 materace (2x1 m), szafa 
6-drzwiowa, w tym 2 z lustrami (szerokość 3 m), dwie sza- 
feczki przy łóżku oraz półki nad łóżkiem, -1.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-27-21
MEBLE MŁODZIEŻOWE 2 i 1/2 segmentu + szafa, w tym biur
ko, czarne, dł. 280 cm, wys. 155 cm, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/336-39-52
MEBLE POKOJOWE SZTORM stylizowane, kolor brązowy 
(półmat), dł. 4 m, w tym: 3x90 cm, 1x40 cm, szafa 90 cm, wys. 
2.20 m, gł. 60c mu dołu i 35 cm u góry, stan b. dobry, ława +
2 pufy gratis, - 650żł. Legnica, tel. 076/866-10-72 
MEBLE POKOJOWE 3-częściowe, stan b. dobry - 320 zł. ła- 
wostoły, rozkładane - 60 zł/szt., krzesła obrotowe • 60 zł/szt.,

kątownik 40x40x4 mm, dł. od 1 do 2 m - 0,40 zł/kg. Strzegom, 
tel. 074/855-27-46 po godz. 20 \
MEBLE POKOJOWE - meblościanka młodzieżowa.koloni 
ciemnowiśniowego (z bielą), długość całkowita 3.44 m, w tym 
3 segmenty 86 cm i szafa o dł. 86 cm, głębokość 58 cm, wys. 
2.05 m, + biurko podświetlane z półkami i szufladami, - 6Ó0 
zł. Wrocław, tel. 071/788-58-04 
MEBLE POKOJOWE kuchenne oraz do sypialni, szafy, kom
plet wypoczynkowy, stół, ławy, krzesła i narożnik + ew. sprzęt 
AGD oraz RTV, w całości lub osobno - 100-1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/^1-51-95 po godz. 18,0605/07-07-12 
MEBLE POKOJOWE białe, z witryną t szafą, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/341-88-90
MEBLE POKOJOWE dębowe, prod. holenderskiej, kreden
sy, bufety, komody, stoły, ławy, stoliki, stan b. dobry, ceny 
200-1.000 zł. Wrocław, tel. 0603/64-04-09 
MEBLE POKOJOWE 4 segmenty, stół, kolor ciemny, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/362-27-09 
MEBLE SALONOWE SEGMENT typ „elegant", mahoń, szkla
na witryna, halogeny, złote akcenty, stan idealny, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-65-58
O  MEBLE Z WIKLINY: fotele, krzesła, sofy 2-osobo- 

we, stoliki, etażerki, fotele bujane, Borowa przy 
trasie Wrocław • O leśnica.., teł. 071/315-71-31 
01028591

MUSZLA KLOZETOWA, nowa, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/321-94-74
NACZYNIA ZEPTER firmowe, z podwójnym dnem, utrzymu
jące ciepło, komplet, 4 sztuki wraz z patelnią prod. niemiec
kiej, - 500 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47 
NACZYNIA ZEPTER kpi., 30-częściowy, nowy model, nie 
używany; oryginalnie zapakowany, certyfikat, wartość nomi
nalna 7.000 zł, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 0501/57-16-65 
NAROŻNIK-skórzany, średni brąz, - 1.400 zł. Jawor, tel. 
076/870-60-52
NAROŻNIK POKOJOWY rozkładany, 6-osobowy, fotel, pufa, 
stanb. dobry, - 850 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-66-70 
NAROŻNIK POKOJOWY skórzany, rozkładany, nowoczesny, 
z fotelem w kolorze.żółtym, - 5.600 zł. Legnica, tel. 
076/866-10-60
NAROŻNIK POKOJOWY + fotel, pufa, mało używane, • 800 
zł. Lybin, tel. 076/841-11-85 po godz. 18 
ODKURZACZ KIRBY przystawka do prania tapicerki i pole
rowania podłóg, półroczny, • 5.500 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
077/440-01-71, 0605/53-49-75 

O  ODKURZACZ KOBOLT firmy Vorwerk, nie używa
ny, faktura VAT, • 1.800 zł. Lombard „EURO-P.A.", 
Wrocław, ul. Piłsudskiego 92, tel. 071/341-75-48 
01028521

ODKURZACZ MPM piorący, z filtrem wodnym, b. duże worki 
jednorazowe, używany 9 miesięcy, wczasy gratis, cena skle
powa 780 zł - 590 zł. Wrocław, tel. 071/345-20-75 wieczorem 
ODKURZACZ RAINBOW stan b. dobry, ceny 2.600-4.600 zł. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66
OGRZEWACZ WENTYLATOROWY. • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-57-78
OPIEKACZ ELEKTRYCZNY fabrycznie nowy. - 230 zł. Wro
cław, tel. 336-26-81
PALNIK CO OLEJOWY, - 300 zł. Wrocław, tel. 0502/20-61 -26 
PATELNIA ELEKTRYCZNA do smażenia placków, kurcza
ków, itp, -180 zł. Wrocław, tel. 071/363-48-31

K O TŁY  NA DREWNO OP°12212 
EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE

* spalają drewno i odpa
dy drewna
* najtańsze w eksploatacji
* 12 h pracy kotła po za
ładowaniu drewna
* pełny serwis gwaran
cyjny i pogwarancyjny

£ I ^  TECHNIKA GRZEWCZA

M  L n I l r ^ l t y k I
ul. Piastowska 17; 58-260 Bielawa
tel. (074) 834 44 85; tel/fax. (074) 834 42 64
tel. kom. 0605 423 663; 607 44 88 68

TOSHIBA
KSEROKOPIARKI 

AUTORYZOWANY SERWIS 
SPRZEDAŻ 

MAT. EKSPLOATACYJNE. 
TEL. 071/311-71-95, 0-603 38 58 81

HEVAL

nie zbiorcze 1.100 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40. 
0606/66-92-29
PIEC CO GAZOWY VAILLANT z pompą wymuszonego obie
gu, prod. niemieckiej, stan idealny, • 1.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PIEC CO GAZOWY 1-funkcyjny, pow. grzewcza 200 m2 - 350 
zł. 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 26/2/20 
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN Pendola, wiszący, moc od 
10.5 do 24 kW, rok prod. 1999, używany, z zamkniętą komorą 
spalania, 2-funkcyjny, - 2.000 zł. Lubin, tel. 0604/08-70-10 
PIEC CO GAZOWY wielofunkcyjny, nowy, możliwość ogrze
wania do 200 m2. - 2.500 zł. Lubin. tel. 076/844-21-41 
PIEC CO GAZOWY JUNKERS-BOSCH prod. niemieckiej, 15 
kW, wiszący, mało używany, do mieszkania, sklepu, domu, • 
600 zł. Miłków, tel. 075/761-01-01 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT 2-funkcyjny, pompa, naczynie 
wyrównawcze, regulacja płomienia, regulator pokojowy, -950 
zł oraz JUNKERS BOSCH Elektronie, 2-funkcyjny, pompa, 
naczynie wyrównawcze, regulacja płomienia, listwa monta
żowa, regulator pokojowy, • 1.050 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0603/62-48-95
PIEC CO GAZOWY BUDERUS grzewczy, 2-funkcyjny, 22-33 
kW, stojący, • 2.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-83-91, 
0608/39-81-37
PIEC CO GAZOWY TERMET niskotemperaturowy, przepły

wowy, typ G C 010-15, nowy, na gwarancji, - 750 zł. Wrocław, 
tel. 353-72-99
PIEC CO GAZOWY GLUMATEX stojący, 29 kW, stan dobry - 
200 zł. Wrocław, tel. ,071/325-47-63 po godz. 16, 
0503/03-46-24
PIEC CO GAZOWY TORUS MASTER 2-funkcyjny, 23 kW, 
nowy • 2.000 zł oraz piec CO Elka, gazowy, 1-funkcyjny, 8 
kW, nowy, - 500 zł. Zgorzelec, tel. 0601/17-16-84 
PIEC CO OLEJOWY BUDERUS 21 kW, najnowszy model, 
zapakowany, • 4.800 zł oraz ULRICH, 2000 r. 20 kW, 2-funk
cyjny, ze stali nierdzewnej, ekonomiczny, prod. japońskiej, • 
4.400 zł. Wrocław, tel. 071/363-40-69,0602/79-79-03

URZĄDZENIA
CHŁODNICZE
WAOI, KRAJALNICE 
MEBLE SKLEPOWE

R E G A Ł Y
Wózki, szafy BHP, drabiny 
"AL0G", ul. Krakowska 100, tel. 33 7 -3 9 -7 5

PRALKA AUTOMATYCZNA MATURA 1400 obr./min, pod
świetlany programator, stan idealny, gwarancja 3  miesiące, • 
650 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG 1000 obr./min, dużo funk
cji, - 440 zł oraz MATURA 1100 obr./min, cena - 380 zł oraz 
1300 obr/min, cena - 510 zł. Wrocław, tel. 071/354-26-11 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR DALIA PDH 885 2-let- 
nia, stan b. dobry • 800 zł. Wrocław, tel. 071/357-37-69, 
0601/17-14-74
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PS 663P Bio, uszkodzo
ny programator, 80% nowych części, -140  zł. Żagań, tel. 
068/377-16-21 Łukasz
PRALKA WIRNIKOWA nowa, bez gwarancji, z automat, wy
łącznikiem, - 250 zł. Oleśnica, tel. 071/398-57-45 
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA duża, sprawna, - 35 zł. Wro
cław, tel. 071/327-87-28
O  PRALKI AUTOMATYCZNE od 270 zł, niem. pralko- 

suszarki, lodówki od 170 zł, niem. lodówkozam- 
rażarki, zmywarki, gwarancja 6-12 miesięcy, trans
port w granicach miasta 40 zł, tel. 0602/89-12-81, 
Wanda Nowicka, Wrocław • Karłowice, ul. Bończy- 
ka 32/17, tel. 071/325-37-88, Dobroszyce, Sadków 
42, serwis pogwarancyjny, renowacja, zamiana. 
Sadków, tel. 0602/89-12-81 80008721

ropalety, prod.niemieckiej, cena 1,80 zł/kg. Krotoszyn, tel. 
0602/13-94-73
REGAŁY MAGAZYNOWE 12 szt., do hurtowni spożywczej. - 
600 zł. Strzegom, tel. 074/855-25-57 po godz. 18 
REGAŁY SKLEPOWE szklane, lustrzane oraz lada sklepo
wa, szklana, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 071/329-43-46, 
0603/80-47-99
ROZLEWACZ DO PIWA 2-kranowy, - 900 zl. Wrocław, tel. 
071/346-40-90,0606/52-56-03 
ROŻEN na 12 kurczaków, frytkownica 2-komorowa; zestaw 
na stelażu kwasoodpornym, mało używany, - 4.500 zł. Ple
szew, tel. 062/742-17-78
ROŻEN ELEKTRYCZNO-GAZOWY na 25 kurczaków, -1.200
zł. Wrocław, tęl. 071/347-77-42
ROŻEN ELEKTRYCZNY PREDOM domowy, stan idealny, •
150 zł. Wrocław, tel. 071/362-27-09
ROŻEN GAZOWY nowy: na 20 kurczaków • 1.800 zł, na 10
kurczaków - 1.400 zł. Góra Śl., tel. 0609/16-23-06
ROŻEN GAZOWY na 36 kurczaków, rurki, kosz na golonki,
siatka na kiełbaski, • 4.800 zł. Nowogrodziec, tći:
075/731-68-47
ROŻEN GAZOWY na kurczaki, ceramiczny, od 6-66 szt. wsa
du, zasilanie 12 V, ze znakiem B, - 1.900 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40

TANIE U ŻYW A N E KO PIARK I I FAKSY
OP012076

faksy juź od 790zł netto! 
kopiarki już od 999zł netto! 

stan techniczny bardzo dobry!

gwarancja, serwis 
przeszkoleni serwisanci 

części i materiały eksploatacyjne
nashuatec

EUR0IMPEX SA - wyłączny autoryzowany dystrybutor Nashuatec, ul. Ruska 43/44, W-w, tel. 34 31 707

O  PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarki, lodów
ki, zamrażarki^ zmywarki do naczyń, maksimum 
5-letnie, kuchenki eiektr. ceramiczne. Pralki auto
matyczne małogabarytowe, otwierane od góry, 
ceny 300-600 zł, polskie pralki automatyczne • od 
250 do 450 zł. Gwarancja 6 mies. Negocjacja cen. 
Skup i naprawa. Opole, Wrocław, Wałbrzych, 
Świdnica. Dzierżoniów, Legnica, dolnośląskie, tel. 
0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 111 a, tel. 
071/345-68-51 01027991

O  ROŻNY DO KURCZAKÓW, gazowe, ceramiczne, 
wsad od 6 do 66 sztuk • 1.900 zł oraz grille, gyro- 
sy, bemary, frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, 
patelnie beztłuszczowe, linie gastronomiczne do 
przyczep i lokali. Produkcja, sprzedaż, ceny od 
1.300 z ł., te l. 077/412-39-78, 0602/72-19-40  
01027611

SAŁACIARKA BOCHNIA, - 1.600 zł. Wrocław, tel.
071/327-92-79,0501/48-09-08

m

PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY slan dobry, - 620 zl. Świd
nica. tel. 074/853-66-08, 0604/73-89-11 
PIECE CO na gaz i olej opałowy, z bojlerami, komRletne, cena 
1.000-1.300 zł. Kudowa Zdrój, teł. 074/866-39-42 
O  PIECE CO • PRODUCENT : stalowe, ekonomicz

ne, na węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 
50-2000 m2, ruszt wodny. Gwarancje, faktury. 
Transport do 30 km gratis. Również zbiorniki na 
paliwo, szambo. Krzeczyn Wielki 42, koło Lubina, 
tel. 076/840-87-50, 076/841-53-33, 0603/12-68-96 
84012101

KLIMATYZACJA BIUR
, SPOSOB NA UPAŁ

__________Z a p r a s z a m y  f ir m y  in s ta la to r s k ie  d o  w s p ó łp r a c y ________
5 1 -31 5  W rocław, ul. Kiełczowska 64; tel. (0 71 ) 32 5 -1 4 -2 0 , te l./fax 32 5-3 4-0 0  

^roki»i.i8«8 e . m a | | : s a le s @ f l o p s y s t e m .c o m . p l , w w w . f lo p 5 y s t e m .c o m .p l

O  PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarki, zmy
warki 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

SEJF SZAFKOWY stojący, zamki do wstawienia, rabat - 450 
zł. 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 26/2/20 
SOFA 2-osobowa, pojemnik na pościel, stan idealny, • 600 zł. 
Wrocław, tel. 347-84-25,0603/69-40-13 
SOKOWIRÓWKA SW-3 mato używana, stan b. dobry, -120 
zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86.0600/30-22-22 
STOLIK RTV, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/365-56-73 po godz. 17 
STOUK RTV 3-poziomowy, stan idealny,■ -170  zł. Wrocław, 
tel. 071/363*92-43,060W53-32-65

> B I O S  «  Legnica, al. Rzeczpospolitej 116, tel. 076/ 8549092, 0601/872909 • sprzedaż, doradztwo, usługi kom pleksowe

PATELNIA GASTRONOMICZNA podwójna, 380V, reguł, 
temp., przenośna, używana, • 500 zł. Paszowice, tel. 
076/870-11-75
PATELNIA GASTRONOMICZNA 380 V. z przechyłem, stoją
ca, używana, wym. 70x50x20 cm, możliwość sprawdzenia, 
stan b. dobry, - 800 zł. Głogów, tel. 076/833-96-80 
PATELNIA GASTRONOMICZNA uchylna, cena 1200 Zł. Wro
cław, tel. 348-48-74,0601/31 -37-07 
PIEC KAFLOWY pokojowy, zdobiony, kolor bananowy, - 200 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-23-49 
PIEC CO grzejniki panelowe, 7 szt, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0501/06-18-38

ENERGIA
ZA DARMO
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K O L E K T O R Y
S Ł O N E C Z N E  

ogrzewanie wody energią słoneczną
P O M P Y  C I E P Ł A  

ogrzewanie domów energią środowiska
SPRZEDAŻ, Instalacja
Atrakcyjne kredyty 

hipoteczne i gotówkowe
Wrocław, ul.Czekoladowa 64A 
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PIEC CO ELEKTRONICZNY nowy, prod. szwajcarskiej 
„Gebe", z 45 I zbiornikiem na ciepłą wodę, b. oszczędny w 
^zużyciu gazu, - 4.300 zł. Radwanice, tel. 071/3 1 1 :71-99 
PIEC CO ELEKTRYCZNY 2-12 kW, 220V/380V. riowy. nie 
używany, reg. temperatury, pompa/ - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/76-59-17'
•PIEC CO GAZOWY na gaz ziemny GZ-50, używany 2 sezo
ny, jednofunkcyjny. - 1.500. zł., tel. 0717398-31-35, 
<>603/49-99-92 ..... „ „ . ; . .
PIEC CO GAZOWY 37 kW, prod. USA-1.Ó0Ó zł. Bielany 
Wrocławskie, tel.,071/311-25-75 
PIEC ĆO GAZOWY 1-funkcyjny, termostat pokojowy, Stan b. 
dobry, - 500 zł. Bielawa, tel. 0605/65-3^-56 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT oraz Junkers, Bosch, Stiebel, 
Eltron, wiszące, 1- i 2-funkęyjne, z efeklrycznym zapłonem 
lub ze świeczką, moc od 8-27 kW, z regulacją płómienia, za
bezpieczenie ciągu i przegrzania, pompa,-wymiennik ciepła, 
naczynie przeponowe i inne - 800-1800 Zł orafc VAILLANT 
VCW180 XEU, naścienny, 2-funkcyjny, elektroniczna modu
lacja, zabezpieczenia, instrukcja, gwarancja • 11.500 zł, Vail- 
lant VCW-15-10, gazowy, 15 kW, 2-funkcyjny, naścienny, za
bezpieczenie ciągu i przegrzania, pompa, wymienniki, naczy-

O PIECE CO GAZOWE „VAILLANT” na gwarancji, wi
szące • 900 zł, elektronik CO • 1.400 zł, gazowy 
podgrzewacz wody (junkers) • 350 zł, elektryczny 
podgrzewacz wody, 380 V • 300 zł, gazowy zasob- 
nik wody VGH, 130 I • 1.400 zł. SERWIS „VAIL- 
LANT” • sprzedaż, montaż, naprawy. Nowa Sól, 
tel. 068/387-12-43 Jelenia Góra, 075/761-01-01 Le
gnica, 076/850-63-92 01024031

PIECYKI na olej opałowy, prod. niemieckiej, nowe, 1l/5g, 4 
kW, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
PODGRZEWACZ WODY JUNKERS mały. na gaz ziemny lub 
propan, używany, - 200 zł. Kłodzko, tel. 074/867.-69-72, 
868-77-53
PODGRZEWACZ WODY nowy, przepływowy. 220 V. 3.2 kW
- 200 zł/szt. Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 0605/34-85-69 
PODGRZEWACZ WODY 5 1,2 kW, 220V, bateria chromowa,
- 250 zł. Syców, tel. 062/785-44-85 
PODGRZEWACZ WODY prod. niemieckiej - 25 zł. Wrocław, 
tel. 071/360-82-62.0606/37-22-74 
PODGRZEWACZ WODY SIEMENS przepływowy, automa
tyczne sterowanie, 380 V, 21 kW, - 270 zł. Wrocław, tel. 
363-47-15
O  PODGRZEWACZE WODY PRZEPŁYWOWE. Napra

wa i sprzedaż przepływowych podgrzewaczy 
wody, 380 V, 18,21 i 24 kW. Cena od 250 do 400 zł. 
Gwarancja 24 miesiące. Dojazd do 100 km gratis. 
Legnica, tel. 076/862-39-83, 0503/63-82-10  
84014421

POMPA DO HYDROFORU 380 V, 2 szt: - 366 zł/sżt; Jeleniav 
' Góra. tel. 0608/76-59-17
POMPA CO GRUNDFOS UPC-32-60, - 400 zł. Wrocław, tel.- 
0502/25-24-28
PORCELANA serwisy obiadowe, garnitury do kawy. kubki. 
filiżanki, kpi. talerzy. Wałbrzych, teł. 0601/58-45-45 
PRALKA AUTOMATYCZNA prod. włoskiej, stan idealny, - 450 
zł. Jawor, tel. 0604/80-18-36
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH wąska, otwierana z góry,
1.000 obr.min, - 700 zł. Oborniki Śląskie, tel.,071/310,-2,4-62. 
0604/87-56-91 -
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PBP 685 nowa, - 1.T00
7 ł. Pieszyce, tel. 0606/83-61-21
PRALKA AUTOMATYCZNA LUNA 385A ,na chodzie", stan
dobry, • 100 zł. Świdnica, tel. Ó74/853-19-04
PRALKA AUTOMATYCZNA PRWILEG - 300 zł, kuchenka
elektryczna z piekarnikiem1150 żł, kpi. wypoczynkowy 3+2 -
900 zł, materace sprężynowe'- gąbkowe ze stelażami (2 szt.)
- 380 zł, meblościanka biała - 900 zł. Wałbrzych, tel. 
^074/847-77-54
PRALKA AUTOMATYCZNA WIATKA uszkodzony bęben, - 
50 zł. Wołów, tel. 0605/74-76-28 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PS-663 S BIO stan b. 
dobry, • 100 zł. Wrocław, tel. 071/325-02-79 po godz. 16

O  PRALKI, ZMYWARKI DO NACZYŃ, PRALKOSU
SZARKI firm Bosch, Siemens, Miele, Whirpool i 
innych, wolno stojące i pod zabudowę, szer. 45 i 
60 cm, stan idealny, gwarancja!!! Możliwy dowóz. 
Ceny od 320 zł. Lubin, te l. 076/846-76-02, 
0605/69-96-37 03002731

PRALKOSUSZARKAINDESIT nowy model, kupiony w Ewo 
AGD, mało używana, - 850 zł. Wrocław, tel. 785-64-92 
REGAL BIUROWY, używany, dł. 3.2 m, połysk, • 120 zł. 
cław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
REGAL CHŁODNICZY 4 m, agregat montowany oddzielnie, 
• 4.200 zł. Nowe Miasteczko, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/95-66-25
REGAŁ CHŁODNICZY szer. 1,5 m, wys. 2 m, sterowanie cy
frowe, temperatura 1-14 st. C, stan idealny, na gwarancji, 5 
półek, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0501/05-21-77'
REGAŁ SKLEPOWY biały, cena -150 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/343-83-55
REGAŁY 40 szt., otwarte, 6 półek, cena 70 zł/szt. ♦ VAT. Wro
cław, tel. 0607/30-64-73
REGAŁY CHŁODNICZE różne wielkości, - 2.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0603/84-77-86 .
REGAŁY MAGAZYNOWE wysokiego składowania, pod eir*

KSEROKOPIARKI
iti CanonTOSHIBA 
U Ż Y W A N E :

JUŻ ÓD f 200.-ZŁ
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►► PEŁNY SERWIS 
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N O W E  Ą'; Óp8f092t
ĆEŃY PROMOCYJNE

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENI BIUR
P O T IS -S E R W IS
50-312 Wrocław, uLŻeromskiego 77 
tel. (071)37216 40,781 86 40
e-mail: potis@potis.pl, internet: www.potis.pl

STOŁY ROZKŁADANE - 400 zł/szt. Jawor, tel. 076/870-50-36 
STÓŁ biały, okrągły, śred. 60cm 4 2 krzesła czarne, stan do
bry, • 80 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-03 po godz. 16 
STÓŁ rozkładany  ̂na 6 osób, z krzesłami, w kolorze czar
nym. Legnica, teł. 076/866-10-60 
STÓŁ ze stali nierdzewnej, 1.90 x 0.80 m, • 1.300 zł. Świe
rzawa, tel. 075/713-52-81
STÓŁ OKRĄGŁY rozsuwany na owal - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/339-73-84
STÓŁ POKOJOWY okrągły, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/352-90-26,0601/76-02-51 
SUSZARKA DO BIELIZNY 1,5-roczna, prod. niemieckiej, - 
190 zł. Środa Śląska, tel. 0603/37-81-15,071/317-46-86 
SZAFA 2-drżwiowa, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/793-45-12 
SZAFA 1-drzwiowa, z miejscem na wieszaki i 5 szufladami, z 
drewna sosnowego, stan b. dobry, - 180 zł. Wrocław, tel. 
0608/50-85-49
SZAFA ♦ 2 segmenty, nowe, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/336-06-06
SZAFA CHŁODNICZA 3501, stan dobry. - 700 zł. Czernina, 
tel. 0603/79-66-56
SZAFA POKOJOWA IKEA, 5-drzwiowa, stan idealny, do sy- 

• pialni. - 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
SZAFKA kolor biały, pojemna, szer. 95 cm, wys. 95 cm, gł. 75 
cm, 2 głębokie szuflady na rolkach, półka na ubrania, z 

' drzwiczkami, -150 zł. Legnica, tel. 076/850-10-24 
SZAFKA pod telefon, 2 szt,, jasny dąb, - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/34.1-49-47
SZAFKA BHP- 2 szfc, c6na*- 15C zł/szt.; Wrpcław, tel. 
071/357-44-31

. SZAFKA KUCHENNA pod zlewozmywak, szer.OÓćm.nowa, 
kolor jasny buk,- 150 ztoraz druga w kolorze brązowej olchy 

.- T50 zł. Wrocław, tel W71/789-42-54, 0604/51 -39-66' r 
SZAFKI BHP -\50:zł/$2t. Wrocław, tek-071/354-58-94;; 
0604/59-95-18 ........
SZAFKI KUCHENNE-mały zestaw, kolor wiśniowy, szafki Wi- ■ 
szące 80 cm (2 szt ). szafki stojące 60 cm (2 szt.),- wraz z  
blatem, stan b. dobry*.- 500 zL  Bystrzyca Kłodzka, tel. 

'074/811-04-94 
SZAFKI KUCHENNE oraz lodówka, zlewozmywak z blachy 
nierdże\^neU kuchenka gazowa, - 1.000 zł. Wrocław, tel.

% 325-13-33
SZAFKI WARSZTATOWE metalowe, wisząęe, 2 sztuki, - 250 

•zł. Wrocław, teł. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
SZTUĆCE POSREBRZANE W futerale, po 6 szt. - 200 zł, 
młynek do kawy, ręczny, a n t y k 100 zł. Wrocław, tel.

\ 071/354-57-17 
ŚWIATŁOKOPIARKA A-0, stan idealny, T 1.000 zł. Wrocław, 
teł. 0501/10-95-45
TABORET GAZOWY. - 300 zL Nysa, tel. 077/433-36-28 
TABORETY GAZOWE gastronomiczne i na propan-butan, 
cena 500 zł. Wacław Latkowski, 51-609 Wrocław, ul. Szyma
nowskiego 37
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• TAPCZAN jednoosobowy, z pojemnikiem na pościel, weluro- 
we obicie, stan idealny, - 220 zł. Legnica, teL 076/855-26-03 
TAPCZAN 2-osobowy, z pojemnikiem na pościel, *100 zł. 
Pieszyce, teł. 074/836-53-28 .
TAPCZAN 1-osobowy, stan b. dobr$ -100 zł. Wrocław, tel. 
071/789-49-89
TAPCZANIK DZIECIĘCY do spania. Krosnowice, tel. 
074/868-52-93
TAPCZANIK DZIECIĘCY -.KUBUŚ’ stan b. dobry, wzór z sa- 
mochodem, -130 zł. Wrocław, tel. 328-82-66 
TAPCZANY HOTELOWE - od 230 zł/szt. Długołęka, tel. 
071/315-90-50
THERMOMIX urządzenie dó rozdrabniania, mieszania, goto
wania, z opcją gotowania na parze, mało używany, na gwa
rancji do 02.2002 r, - 2.200 zł. Kowary, tel. 075/761-50-^0 
TOALETKA biała, + pufa,-150 zł, Wrocław, tel. 071/347-92-75 
TURBOMIKSER do kremu waflowego, • 10.000 zł. Nysa, tel.

. 077/433-42-83,0606/66-73-28 
WAGA DZIESIĘTNA 200 kg, na ciężarki, stan b. dobry, • 100 
zł. Wądroże Wielkie, teł. 076/887-43-59 
WAGA ELEKTRONICZNA mała, z możliwością połączenia z 
kasą fiskalną, '1.5-roczna, - 1.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-88-91,0608/39-81-37 
WAGA ELEKTRONICZNA ANGEL sklepowa, na gwarancji, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 0501/05-21-77'
WAGA SUWAKOWA do 200 kg, dokładność 20 dag, wymia
ry 90 x 65 cm, ostatnia legalizacja 1999 r, • 950 zł. Sokołow
sko,, tel. 074/845-10-56,074/845-10-63 
WAGA UCHYLNA do 15 kg oraz inne wagi magazynowe, od 
25 do 1000 kg - od 220 zł do 1.500 zł/szt. Wrocław, tel. 
0601/55-08-01
WAGI ZEGAROWE od0-25 kg, 3 szt. - 500 zł/szt. Świdnica, 
tel. 074/852-13-30
WANIENKA DZIECIĘCA stan dobry - 5 zł. Wrocław, tel. 
071/336-20-83 prosić Edytę
WANNA 105 x 163 cm, asymetryczna, lewa, obudowa, zapa
kowana, cena sklepowa 2.000 zł, • 1.199 zł. Wrocław, tel. 
0601/62-97-68
WANNY łazienkowe, cena - 60 zł. Opole, teł. 077/455-42-76, 
0602/59-13-90
WENTYLATORY - 50 zł - 250 zł/szt. Bogdaszowice, tel. 
071/789-11-17
WERSALKA na sprężynach, nowa, na gwarancji, - 400 zł. 
Długołęka, tel. 071/315-90-50
WERSALKA stan dobry, 2 fotele gratis, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/353-85-64
WERSALKA, - 200 zł. Wrocław, tel. 372-94-26 
WERSALKA używana, stan dobry oraz meble Kameleon, ja
sne, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
WIRÓWKA DO BIELIZNY TS 66 nowa, - 250 zł. Wądroże 
Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22 
WITRYNA CHŁODNICZA COSTAN wym. 1400x2000 cm, stan 
b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 
0608/71-25-23
WITRYNA CHŁODNICZA BOCHNIA 2-stronnie przeszklona, 
wys. 2 m, 220 V, stan b. dobry, • 1.500 zł. Gierałowiec, gm. 
Złotoryja, tel. 076/818-14-94
WITRYNA CHŁODNICZA podświetlana, bezobsługowa, -
1.600 zł. Piotrkowice, gm. Prusice, tel. 071/312-66-52, 
0603/53-01-80 wieczorem
WITRYNA CHŁODNICZA cukiernicza, szer. 1,6 m, stan ide
alny, na gwarancji, 4 poziomy ekspozycji, podwójne oświetle
nie, atrakcyjny wygląd, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 0501/05-21-77 
WITRYNA. JUBILERSKA oszklona, podświetlana, obrotowa,
- 300 zł. Wrocław, teł. 071/355-87-15.071/350-02-63 
WITRYNY CHŁODNICZE 1 -drzwiowe • 1.600 zł/szt., 2-stron- 

. nie przeszklone - 2.000 zł/szt., regały chłodnicze Linde i Co- 
nvec - od 2.200 zł/szt. Kamień, gm. Długołęka, tel. 
071/315-30-20
WITRYNY DO LODÓW GAŁKOWYCH 2 szt, • 1.200 zł /szt.. 
Wrocław, tel, 071/327-92-79,0501/48-09-08 
WÓZKI SKLEPOWE 4 szt.. cena 120 zł/szt. + VAT. Wrocław, 
tel. 0607/30-64-73
WYPOSAŻENIE BARU _25-/óżnydv‘pozyeji 4ub pojedyncze 
sztuki, rzuthilTpisma i foliogramów, - 5.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-78-91
WYPOSAŻENIE BARU : okap gastronomiczny o wym. 
2.30x0.90 m, stoliki (3 szt.), stół gastronomiczny oraz bojler 
elektryczny, - 1.000 zł- Wrocław, tel. 0717347-89-10, 
0501/80-46-25
WYPOSAŻENIE BARU obieraczka do ziemniaków, 2-konio- 
rowa, nowa • 900 zł, Zlewozmywak, duży, kwasoodporny • . 
700 i ,  suszarka do rąk -150 zł, wentylator sufitowy, nowy- 
190 zł. Wrocław, tel. 393-91-31,0604/77-03-57 
WYPOSAŻENIE BARU trzon kuchenny, 4-palnikowy, nowy • 
800 zł, taboret gazowy i elektryczny, nowy - 400 zł. Wrocław, 
tel. 393-91-31 po godz. 16 v
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO - od 230 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0607/43-23-55
WYPOSAŻENIE SKLEPU MIĘSNEGO regały chłodnicze, 
nowa waga elektr., kloc, topór, klimatyzacja, - 9.000 zł. Kłodz
ko, tel. 0602/48-28-93
WYPOSAŻENIE SKLEPU waga elektroniczna do 15 kg - 700 
zł, witryna chłodnicza Polar EW20, wys. 110 cm, nowa, na 
gwarancji - 750 zł. Szklarska Poręba, teł. 075/717-41-55 
ZABUDOWA MEBLOWA luksusowa, z ladami, wykonana ze 
szkła artystycznego i blachy chromo-niklowej, pod ekspozy
cję towaru lub do galerii, okazja, - 9.000 Zł. Wrocław, tel. 
071/348-34-82
ZAMIENIĘ MICROMAT-DU0 1250-1900 W, termoobieg, prod. 
niemieckiej, nadaje się dó gastronomii, wym. 45x55x38 cm - 
350 zł, na kuchenkę mikrofalową: Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-34-14
ZAMIENIĘ ROŻEN ELEKTRYCZNO-GAZOWY 25 szt. kur
czaków - na szafę chłodniczą. Wrocław, tel. 071/347-77-42 
ZAMRAŻARKA skrzyniowa, otwierana z góry, biała, poj. 200 
I, mało używana, energooszczędna, stan idealny, - 370 zł. 
Lubin, tel. 076/749-77-70
ZAMRAŻARKA skrzyniowa, poj. 200 I zamienię na zamra
żarkę szufladową albo inne propozycje. Namysłów, tel. 
0604/83-29-66
ZAMRAŻARKA poj. 600 I, nowy typ, - 990 zł. Oława, tel. 
0608/61-05-84
ZAMRAŻARKA używana, poj. 250 [  - 350 zł. Oława, tel. 
0503/89-92-39
ZAMRAŻARKA 230 dm3, - 250 zł oraż druga, przeszklona z 
góry 110 dm3, - 450 zL Wrocław, teł. 071/327-92-79, 
0501/48-09-08"
ZAMRAŻARKA ARDO 6-szufladowa, mało używana, stan b. 
dobry, - 550 zł. Wojbórz, gm. Kłodzko, tel. 074/871-42-07 
ZAMRAŻARKA MORS 122 skrzyniowa, • 100 zł. Czernica, 
tel. 071/318-06-95
ZAMRAŻARKA MORS 122 POLAR, • 100 zł, Wrocław, tel. 
071/362-27-09
ZAMRAŻARKI DO LODÓW i mrożonek, używane, pojemność 
260 I, także większa ilość - 350 zł/szt. Oława, teł. 
0503/89-92-39
ZAMRAŻARKI LINDE otwarte (bonetki) - 1.400 zt oraz wózki 
do sklepów samoobsługowych -140 zł/szt. Kamień, gm. Dłu
gołęka, tel. 071/315-30-20
ZBIORNIK DO HYDROFORU 3001, stan dobry -150 zł. Wro-y 
cław, tel. 071/325-47-63 po godz. 16,0503/03-46-24 
ZMYWARKA DO NACZYŃ gastronomiczną. - 2.500 zł. Jele
nia Góra, tel. 0603/84-77-86 •
ZMYWARKA DO NACZYŃ, - 300 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-46-61
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH, wolno stojąca, 45 cm, 
na gwarancji,,- 700 zł oraz druga. BOSCH biała, do zabudo
wy, 45 cm, na gwarancji, - 600 zł. Oborniki śląskie, tel.

* 071/31^-24-62.0604/87-56-91

ZMYWARKA DO NACZYN WHIRLPOOL 60 x 60 - 400 zł. 
Syców, tel. 062/785-44-85
ZMYWARKA DO NACZYŃ gastronomiczna, - 2.200 zł, Świe
rzawa, teł. 075/713-52-81
ZMYWARKA LOZAMET mała, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/327-92-79,0501/48-09-08 

O  ZMYWARKI DO NACZYŃ, pralkosuszarki, lodów
ki, zamrażarki, pralki automatyczne, maksimum
5-letnie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki auto
matyczne małogabarytowe, otwierane od góry, 
ceny 300-600 zł, polskie pralki automatyczne - od 
250 do 450 zł. Gwarancja 6 mies. Negocjacja cen. 
Skup i naprawa. Opole, Wrocław, Wałbrzych, 
Świdnica. Dzierżoniów, Legnica, dolnośląskie, tel. 
0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 111 a, tel. 
071/345-68-51 01028001

SPRZĘT SPORTOWO- 
TURYSTYCZNY

AUTOMAT DO LOTEK LOWEN. 1991 r. na monety 1-złoto- - 
we, stan b. dobry, - 3.500 zł. Wrocław, teł. 0602/15-57-88 
BROŃ KARABINEK WIATRÓWKA długi, -150 zł. Namysłów, 
tel. 0608/38-19-08
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA MERKEL SHUL oraz 
luneta Bushnell 3-9x40, prod. japońskiej, pokrowiec, orygi- . 
nalne opakowanie, stan b. dobry, horyzontalna, kaliber 12/70 
mm, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/341-90-91 
BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER RADOM HUNTER kal. 7.62 
x 39, luneta Meopta 6 x 42, dodatkowo Pro Point Tasto, 500 
naboi, Stan idealny, - 4.500 zł. Karpacz, tel. 075/761-81-33 . 
BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER SIMSON dryling, krótki, gra- ’ 
werowany, kal. 16-8 x 57 JRS, 2 lunety, 4 x 30 i 6 x 42, - 4.500 
zł. Piechowice, tel. 075/761-24-08 
BROŃ SPORTOWA SHERIDAN XTS do gry w paintball, 
półautomatyczna, prod. USA, nowa, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/322-19-51
BROŃ SPORTOWA MARGOLIN kaliber 22, - 500 zł. Namy
słów, tel. 0608/38-19-08
BUTLE DO NURKOWANIA 2 x 7 1, aparat oddechowy z dwo
ma ustnikami, -1.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-84-19 pr. 
Tomka
BUTY DO JAZDY KONNEJ oficerki, kolor czamy, nr 43. z 
prawidłami, -100 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-25-72 
BUTY DO WSPINACZKI STEALTH 510/C4 nowe, rozm. US 
7, 9.5, 12, UK 6, 8.5, 11, Eur 39.5, 42.5, 46 - 200 zł/para. 
Wrocław, tel. 0606/33-92-43, 0606/16-46-43 
BUTY PIŁKARSKIE młodzieżowe, stan b. dobry, firmy Adi
das, możliwa wysyłka pocztą, • 35 zł. Iłowa, tel. 068/377-42-24 
BUTY PIŁKARSKIE młodzieżowe, prbfesjonalne, skórzane, 
rozm. 38, firmy Umbro, nowe, * 100 zł. Świdnica, tel. 
074/853-04-94
DESKA WINDSURFINGOWA BIC TECHNO 283, wyporność 
153 litrów, nowa, -1600  zł. Czelśdż, teł. 032/265-44-94 
DESKA WINDSURFINGOWA MISTRAL SHREDER 298 cm, 
1301, stan b. dobry, cena -1.000 zł lub z żaglem 6 m2, bom 
maszt 1.700 zł, Alfa 298 cm, 1301, cena - 800 zł oraz HI-FLY 
320 cm, 160 I, mieczowa, kpi, • 1.500 zł. Legnica, tel. 
076/721-67-19,0602/82-13-54 
DESKA WINDSURFINGOWA MISTRAL, długość 3.7 m, kom
pletna, 1 żagiel, idealna do nauki, duża wyporność, możli
wość transportu, - 480 zł. Legnica, tel. 076/722-75-35 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC HOT, footstrapy, fin. 
paleta, stan b. dobry, - 1.000 zł. Lubin, tel. 076/844-69-36, 
0601/06-10-43
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC ULTRA BEE. bezmie- 
czowa, dł. 280 cm, stan b. dobry, strzemiona, - 500 zł. Lwó
wek Śląski; tel. 075/78^22-43 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATłG-Fałeon;-1999 

“ 3.M7ń,'wypomość 1611, waga 7.5 kg, -1.600 zL Niemcy, teł. 
0049/17-33-89-41-49
DESKA WINDSURFINGOWA : F2 Bullit, wyporność 112 I , . 
dług. 290 cm - 700 zł oraz F2 Sunset, 1301,270 om • 600 zł. 
Nysa. tęl. 077/433^10-97
DESKA WINDSURFINGOWA szkoleniowa. 3.7 rn, komplet* 
na, - 400 zł. Wrocław, tel. 0602/84-61-56 
DESKA WINDSURFINGOWA ON SLALOM MEDIUM dł. 275 
cm, wyporność 1021, Hawai Design, stan idealny, - 620 zł. 
Wrocław, tel. 0606/18-76-74
DESKA WINDSURFINGOWA BIC VELOCE 298 cm, 137 li
trów, oryginalny statecznik 35 cm, footstrapy, po 3 sezonach, 
stan bardzo dobry, -1.350 zł. Wrocław, tel. 0601/73-11-39 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC LITE BAT 320 cm, 
wyporność 160 litrów, bom z klamrą, maszt, żagiel 6 m2, -
1.400 zł, F2 COMET 315 cm, 149 litrów, 10.4 kg, maszt, bom 
z klamrą, żagiel mcnofilm 6.6 m2. - 1.900 zł, F2 SPUTNIK 
285 cm, 115 litrów, - 1.400 zł i FANATIC BEE 124 litry, 284 
cm, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-64-39

poliestrowej, b. lekki, z siedziskiem, nadaje się do przewoże
nia na bagażniku samochodowym, • 650 zł. Nysa, tel. - 
077/435-54-13,0603/16-71 -32 
KAJAK plastikowy, 2-osobowy, z wiosłami i sterem, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-52-03,0605/57-28-43 
KAJAK składany, prod. niemieckiej, stan dobry, - 490 zł. Wro
cław, tel. 071/373-05-56,0502/37-74-66 
KAJAK GUMOWY 2-osobowy; 5-komorowy, + wiosła, • 350 

' zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
KAJAK PLASTIKOWY, • 400 zł. Leszno, tel. 065/520-29-70, 
0603/33-31-36
KUPIĘ ŁÓDŹ WĘDKARSKĄ do 300 zl! Chojnów, lei. 
076/818-70-01. 819-17-56
KUPIĘ ŁÓDŹ ŻAGLOWĄ plastikową, kl 470, stan dobry, z 
wózkiem do „sl i po wania”. Leszno, tel. 065/526-31-56, 
0603/87-85-70
KUPIĘ MASZT ŻAGLOWY aluminiowy ♦ żagle wdobrym sta
nie do Omegi. Legnica, tel. 0603/60-02-46 
KUPIĘ PISTOLET GAZOWY RECK PK-800 może być uszko
dzony. Trzebnica, tel. 071/387-22-90 
KUPIĘ PONTON 6-12-osobowy, z twardym dnem. Wrocław, 
tel. 0602/57-90-30
KUPIĘ PONTON WĘDKARSKI może być używany. Wrocław, 
tel. 0602/76-55-63
KUPIĘ PRZYRZĄD DÓ ĆWICŹEŃ ławka ze stojakami, jian- 
tle, sztangę z obciążeniem, sztangę łamaną, ławkę z reg. kąta. 
Wrocław, tel, 0503/92-79-60
KUPIĘ STÓŁ BILARDOWY w dobrym stanie, długość 7 stóp, 
przerobiony na zarobkowy. Świdnica, teł. 0602/42-30-77 
KUPIĘ WOREK TRENINGOWY w cenie do 100 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-63-77
LODÓWKA ELEKTROLUX turystyczna, zasilanie 12V, 220 
V oraz gaz płynny pród. zachodniej, stan idealny, - 550 zł. 
Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16 
ŁODŻ ŻAGLOWA FINN z przyczepą i plandeką kompletna, 
stan b. dobry, - 4.500 zł. Korfantów, tel. 077/431-91 -82 . 
ŁÓDŹ drewniana, pokryta poliestrem, z silnikiem 15 KM, -
2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/10-16-21 

P  ŁÓDŹ MOTOROWA prod. holenderskiej, kabino
wa, dług. 6 m, sypialnia 3-, 4-osobowa, stolik, 
umywalka, „sterówka" zadaszona, relingi, zega
ry, oświetlenie itd., silnik Mercury 50 KM, dozow
nik oleju, el. rozrusznik, przyczepa 2-osiowa, 
prod. niemieckiej. Zestaw oclony Wysyłam zdję
cie. Cena 23.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-44-45, 
0502/95-90-10 80010021

ŁÓDŹ MOTOROWA, 1000 ccm piękna łódź z mahoniu, dla 
konesera, dno z polistyrenu, 4 osobowa + zapasowy silnik 
1,8 OHC, napęd śrubowy, stan idealny, - 9.900 zł lub zamie
nię na samochód. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57 
ŁÓDŹ MOTOROWA, 500 ccm, 25 KM, płaskodenna, wyści
gowa, oryginalna klasa F500,2-miejscowa, stan idealny, sklej
ka, przyczepa zarejestrowana, - 4.500 zł lub zamienię na 
motocykl. Rawicz, tel. 0607/09-45-21 
ŁÓDŹ MOTOROWA, kabinowa, 4-osobowa, ze spaniem, 
przyczepa łamana, silnik Chrysler 115 KM. - 24.000 zi lub 
zamienię na samochód, chętnie diesel. Wrocław, tel. 
071/311-70-15
ŁÓDŹ MOTOROWA, 2000 r. laminat, podwójne dno, scho
wek, dług. 4,2 m t  silnik Suzuki 4 KM. zaburtowy, - 4.000 zł. 
Nysa, teł. 077/435-22-27
ŁÓDŹ MOTOROWA GLASTROM, 1992 r.. 3000 ccm, benzy
na LX Mercu ruses, przekładnia ZET, 140 KM, kabina do spa
nia, dł. 6.5 m, tylko 40 godzin w wodzie, wersja USA, radiood
twarzacz ♦ przyczepa podłodziowa, ocynkowana, zarejestro
wana, • 43.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-49-12 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AE0056 www.autogielda.com.pl)

f  NAM IOTY-M ATERACE-BASENY\ 
PONTONY - KAJAKI DMUCHANE
• Namioty turystyczne, nicmicckic, firmowe: igloo 

od 130 zl, tunelowe, domki, willowe, z bawełny lub 
z nylonu, 2-,6-osob., 1-,3-sypialnianc, namioty do 
busów, vanów

• Materace welurowe (grube): 1 -osob..- 38 zł,
2-osob. -  70 zł, 3 osob. r 150 zł i inne gumowe, sofy

- 2-osob. składane + 2 poduszki -100  zł
• Baseny rozporowe pompowane: owal, koło, pro

stokąt, np.260x163x53 - 99 zł
► Sprzedaż Wrocław, ul. Karkonoska 45 (teren Po- 

Imozbylu obok stacji ESSO, 2 km od autostrady), 
teiyfax 071/366-22-12, kom.'0-601 469 184 

>■ Sprzedaż Wrocław, ul. Kosmonautów przy trasie na 
. Lubin przed Wrocław-Lcśnicąjel. 071/351 -56-03, 
V ko m . 0-603 502 453 V

^  ’ ÓP012087 -

DESKA WINDSURFINGOWA BIĆ CALYPSO 320 + komplet
ny pędnik ,Vamp 5,6", stan dobry, - 1,700-żł. Wrocław, tei. 
0502/89-67-46
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BAT, 1996 r. 325 cm, 
1601, żagiel, maszt dzielony, bom na klamrę, stan b. dobry, •
1.700 zł. Legnica, tel. 076/721-67-19.0602/82-13-54 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BEE, 2000 r. 294 cm, 
wyporność 164 litry, stan idealny, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 
071/361-64-39
DO WYNAJĘCIA SKUTER WODNY na przyczepię, stan ide- 

'.alny. Wrocław, te1.0603/43-92-46 
ECHOSONDA WĘDKARSKA WIDE 128 do połowu ryb, -
1.200 zł. Nysa, łel. 0605/29-58-36 
HULAJNOGI nowe, ąluminiowe, ze świecącym kółkiem, po
krowiec, różne kolory, - 80 zł. Wrocław, tel. 07T/328-78-77, 
0503/86-43-21
JACHT ORION kabinowy, żaglowy, ważny certyfikat, przycze
pa, - 7.000 zL Chwaliśław, łel. 074/817-73-65 
JACHT SPORTINA pow. żagla 18.m2, - 15.000 zł. Wrocław, 
tel. 321-21-30
KAJAK sklejkowy, do remontu, - 200 z l Kamieniec Wrocł., 
teł. 071/318-50-68
KAJAK 2-osobowy. plastikowy, z  wiosłem, aluminiowe, skła
dane-, 1.100 zł. Legnickie Pole, tel. 076/858-21-10 
KAJAK żółto-zielony metalic, 1-osobowy, włoski, z żywicy

SKLEP WINDSURFINGOWY

-M A Ł łB O
SZKOLĄ. SERWIS ŻAGLI. ul. Dokerska 30 (pawilon) 

T E L . 0 7 1 /3 5 3 - 5 3 - 5 4 ,0 6 0 3  6 7 7  7 4 7
- OP011281

ŁÓDŹ MOTOROWA LAMNAT 3-osobowa. lekka, nlezatapial- 
na, do przewożenia na dachu samochodu osobowego, z sil
nikiem benzynowym Salut 3, zarejestrowana, • 1.300 zł lub 
zamienię na komputer PC Pentium III. Dzierżoniów, tel. 
074/831-67-98
ŁÓDŹ WĘDKARSKA duża, pod silnik lub wiosła, po remon
cie, do malowania, - 1.500 zł lub zamienię na spawarkę Migo- 
mat 220 V, sprężarkę 220 V. Mąkoszyce, woj. opolskie, tel. 
0502/90-87-85
ŁÓDŹ WĘDKARSKA dł. 2.6 m, szer. 1.2 m, płaskie dno, ży
wiczna, stan surowy, • 550 zł. Wschowa, tel. 06.06/64-50-85 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA, 2001 r., nowa. nie używana, dł. 360 
cm, szer. 130 cm, 2 komory wypornościowe, można oglądać 

.  przy ul. Krakowskiej 15. -.1.700 zł. Wrocław, tel. 0607/62-52-87 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA 4-osobowy, z laminatu, dł. 6 m, -,10.000 zł. 
Kalisz, tel. 062/764-43-29
ŁÓDŹ ŻAGLOWA dł. 4.2 m. - 3.000 zł. Powidz, tel. 
063/277-61-84
ŁÓDŹ ŻAGLOWA prod. niemieckiej, dł. 4.2 m, + wózek trans
portowy i dodatki! - 1.900 zł. WrocłaW, tel. 071/373-05-56, 
0502/37-74-66
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE TURYSTYCZNE składane do torby,
- 200 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
ŁÓŻKO TURYSTYCZNE na grubym materacu, składane • 50 
Zł. Wrocław, tel. 071/357-37-69, 0601/17-14-74 
ŁYŻWOROLKI rozm. $1. z ochraniaczami, -100 zł. Oława, 
tel. 071/303-24-45
ŁYŻWOROLKI zielono-niebieskie, rozm. 36-37, • 100 zł. Wro
cław. tel, 071/372-59-14
ŁYŻWOROLKI K2 FATTY ochraniacze, kask, • 450 zł. Jacek, 
Wrocław, tel. 071/341-21-14,065/520-18-32 Leszno 
ŁYŻWOROLKI ROCES żółto-czarne, profesjonalne, nowe, 
rozmiar 43-44, - 200 zł. Jawor, tel. 0603/52^42-75- 
ŁYŻWOROLKI ROLLER BLADE .Super Stada", nr buta 37. 
-130 zł, Wrocław, tel. 071/786-96-81 ■
ŁYŻWOROLKI ROLLERBLADE z hamulcem,™ 41. *120 z ł . .
Ścinawa,łel. 076/843-66-82
MATERAC, - 70 Zł. Wrocław, tei. 071/353-85-64
MOTOLOTNIA Balans • Trabant, - 2.500 zł. Opole. tel.
0607/80-96-80
NAMIOT 4-osobowy, z tropikiem, mało używany, 2 sypialnie, 
wym. 260 x 420 x 200 cm, - 350 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-21-92,074/831-33-60 po godz. 16 ,
NAMIOT 3-osobowy, z dużym przedsionkiemr- 300 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-69-72,868-77-53 
NAMIOT handlowy, nowy, wym. 2.5 x 2 m, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-06-39,0601/85-10-47 
NAMIOT 3-osobowy, nowy, prod. niemieckiej, wym. 210 X 240 
cm, wys. 130 cm z tropikiem,  ̂-190 zł. Wrocław, tel. 
071/373-44-81,0604/07-59-49 
NAMIOT DRIADA 3 3-osobowy, szałasowy, z tropikiem, z 
przedsionkiem, stan dobry, • 150 zł. Świdnica, tel. 
074/853-19-04
NAMIOT GROTĘ IGLO.-TENT dla 4-6 osób, 2 sypialnie, wys.
2 In, dł. 6.3 m, nowy, - 580 zł. Wolibórz, gm. Nowa Ruda, teł. 
074/872-41-08
NAMIOT IGLOO 3-osobowy, prod. niemieckiej, - 200 zł. Gło
gów. tel. 076/835-02-17.
NAMIOT IGLOO 3-osobowy, nowy, nie używany, zielony - 135 
zł. Wrocław, tel. 0607/45-55-86

NAMIOT IGLOO 4-osobowy, 25 szt. - 50 zł/szt. lub oddam w 
komis. Wrocław, tel. 329-72-77 
NAMIOT WEEKEND DlSĆOVERY 5,2000 r. 5-osobowy, uży
wany jeden sezon, 2x 4.8x 3 m, 2 kopuły, 2 wejścia, • 450 zl. 
Oleśnica, tel. 071/314-35-95
O  NAMIOTY 2-6-osobowe, 1, 2 i 3 sypialnie, igloo • 

od 120 zł, domki • od 270 zł, willowe • od 550 zł, 
tunele - od 600 zł i inne, możliwość dowozu lub 
wysyłki, u nas najtanie j!!!. Wrocław, tel. 
071/318-57-05,0502/12-57-11 02023541

O  NAMIOTY IGLOO nowe, z przedsionkami: 3-oso- 
bowy • 199 zł i 6-osobowy - 499 zł oraz rowery 
treningowe, przyrządy do ćwiczeń i inne artykuły 
używane, prod. zachodniej. Zapraszamy od po
niedziałku do soboty w godz. 9-17. Strzegom, ul. 
Dolna 34 (Graby), tel. 074/855-41-23 03002891

NARTY POLSPORT nowe, bez wiązań, - 40 zł. Wrocław, tel. 
0607/45-55-86
NARTY ZJAZDOWE VOLKL PRO-FLEX fabryczriie nowe, dł. 
191 cm, -119 zł. Wrocław, tel. 071/373-05-56,0502/37-74-66 
PARALOTNIA możliwość wyszkolenia do licencji L+H, -1.400 
zł. Wrocław, tel. 0501/29-99-33 
PARALOTNIA KATANA UP 51, z up. i speedem, - 1.500 zł.

' Wałbrzych, tel. 0606/89-48-60

PROFESJONALNY SERWIS
MOTOROWODNY OPOH952 

OPOLE - PORT, tel. 0-601 476 554 
naprawa - przeglądy ■ sprzedaż

PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80-110 kg, stan b. 
dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45 
PIANKA DO NURKOWANIA męska, buty, skarpety, - 900 zł 
oraz dziecięca (6 - 8 lat) - 400 zł. Wrocław, tel. 0605/34-84-85 
PLANY TRENINGOWE Z NAJLEPSZYCH SIŁOWNI HOUSE J 
OF MUSCLE i opisy ćwiczeń, tabela idealnych proporcji, opi- - 
sy wszystkich sterydów, ćwiczenia dla kobiet, - 20 zł. Leszno, 
tel. 0606/16-45-71
PONTON .BANAN" 6-osobowy, do celów zarobkowych, -
1.500 zł lub zamiana na ponton z deską do silnika. Między
bórz, tel. 062/785-69-27,062/785-66-39 
PONTON 4-osobowy, nie używany, z możliwością montażu 
silnika. -1.500 zł. Oleśnica, tel. 0501/53-31-99,071/314-45-14 
PONTON z deską • 200 zł, 2-4-osobowy - 240 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-58-39
PONTON kolorou niebieskiego, z grubego tworzywa, stan b. 
dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 0607/47-61-76 
PONTON 3-, 4-osobowy, 4-komorowy, ♦  wiosła, - 310 zł. Wro
cław, tel. 0608/84-92-20
PONTON 3-osobowy, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/387-86-26 
PONTON „BANAN” czerwono-żółty, stosowany w celach 
rekreacyjnó-zarobkowych, 5-osobowy, nowy, - 2.330 zł. Kom
prachcice, tel. 077/464-70-19
PONTON WOJSKOWY desantowy, dł. 5,7 m, szer. 1,8 m, 
wyporność 1,81, z silnikiem spalinowym, - 2.200 zł. Legnica, 
tel. 076/856-33-10
O  PONTON ZODIAK profesjonalny, 5.30 m, sztywna 

podłoga, kokpit Jokey, zegary itd., silnik Johnson, 
140 KM, przyczepa amerykańska • 28.000 zł, Wi
king, 4.10 m, z podłogą składaną, silnik 55 KM, 
Mariner, przyczepa, komplety oclone  ̂ 15.000 zł 
oraz pontony Metzeler, pod silniki i silniki doćzep- 
ne. Wrocław, tei. 071/352-44-45, 0502/95-90-10 
02022611

PONTONY z możliwością montażu silnika. cenv.1QQ-i-l6QO— 
. _zŁ Wtodawrtetr 0W34t-2O:22;tJ6U3755-59-58 

PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ŁAWECZKA elektroniczny wy
świetlacz, - 500 zł. Brzeg Dolny, teł. 071/319-84-19 pr. Tomka 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ WIOŚLARZ 2-funkcyjny, stan b. 
dobry, - 200 zł i stepper, z elektr. licznikiem, stan b. dobry, - 
250 zł. Głogów, tel. 0603/05-53-19 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS KETTLER - 850 zł, rower 
treningowy - 80 zł, ławka skośna - 80 zł oraz pod sztangę • 
240 zł, inne. Sława, tel. 068/356-77-99 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ŁAWECZKA Z regulacją kąta, sto
jaki + r0wer treningowy i steper - Kettler, - 550 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/841-68-27
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ krążek do sztangi 15 kg (3 szt.) i 
20 kg (4 szt.) wraz ze stojakami, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-57-78
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ 11-czynnościowy, wiosła, rower, 
bieżnia i inne. - 500 zł. Wrocław, tel. 339-16-42.0601/89-24-89 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ STEPPER firmy Romet, kierow
nica, stan b. dobry. -150 zł. Wrocław, tel. 321-45-32 

O  PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ : Atlas Kettler • 900 zł, 
Alex • 600 zł, stepper - 200 zł, wioślarz • 200 zł, 
ławka • 200 zł, bieżnia mech. - 350 zł, sztanga • 
100 zł, rower „Mars” • 250 zł, rower „Kettler” Ex •
1.700 zł, bieżnia el. „Kettler Marathon” • 3.600 zł, 
kije do golfa • 100 zł/szt. i inne wyposażenie si
łowni. Legnica, tel. 076/866-34-07 84014551

PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ : stół pionizacyjny Kettler - 280 
zł, wioślarz z licznikiem - 300 zł, hantle 7.8 i 8.5 kg • 130 zł, 
ławeczka Kettler -130 zł, bieżnia z twisterem - 280 zł, step
per z twisterem - 280 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47 
ROWER TRENINGOWY KETTLER kompletny, nowy, - 340 
zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 

. ROWER TRENINGOWY KETTLER z licznikiem i zmianą stop
nia trudności, -180 zł. Polkowice, tel. 0606/42-50-153 
ROWER TRENINGOWO • REHABILITACYJNY komputer, 
stan b. dobry, - 300 zł. Sobótka, teł. 0606/20-57-10 
SCYZORYK ŻEGLARSKI - od 90 do 120 zł. Wrocław, tel. 
071/362-65-93,0605/76-57-97 
SEJF NA BROŃ MYŚLIWSKĄ, - 300 zl. Wrocław, tel. 
071/365-36-33,0605/25-83.-16 
SILNIK DO ŁODZI zaburtowy, Yamaha, Suzuki. Merkury - od
2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/46-67-64 
SILNIK DO ŁODZI CHRYSLER do łodzi, moc'70 PS. - 5.200 
zł. Milicz, tel.,071/384-91-27
SILNIK DO ŁODZI EVINRUDE do motorówki Fiśzer Man, 6.5 
KM, z osprzętem, nie używany w kraju,/- 1.550 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-34-34 po godz. 18 
SILNIK DO ŁODZI HONDA 2 KM nowy, • 2.680 zł. Katowice, 
tel. 032/265-19-18
SILNIK DO ŁODZI MCCULOCH 28 KM, -1.500 zł. Wrocław, 
tel. 0608/84-92-20
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 5 KM, długa stopa. - 2.000 zł, 
SUZUKI 5 KM, nowy, - 3.700 zł, YAMAHA 3:5 KM, - 800 zł 
oraz YAMAHA 4 KM, nowy, - .3.700 zł. Opole, tel. 
0601/47-65-54
O  SILNIKI MERKURY: 4.5 KM - 1.400 zł, 6 KM • 900 

zł. Wrocław, tel. 071/355-87-15, 071/350-02-63 po 
godz. 17 08009141

SIODŁO DO JAZDY KONNEJ prod.niemieckiej, firmy Ford 
Exspert, stan idealpy, - 600 zł. Wrocław, teł. 0606/80-69-48 
SIODŁO DO JAZDY KONNEJ, roczne, stan b. dobry, bez 
osprzętu, - 400 zk .Wrocław, tel. 071/373-00-65 
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/57-90-30
SKUTER WODNY prod. polskiej, bez silnika, - 1.000 I ł  lub 
zamienię na łódź, z dopłatą. Nysa, teł. 0604/37-71-22 
SKUTER WODNY JET SKI stojący, typu Kawasaki 650 ♦ przy-

czepka + kapok, stan b. dobry, - 6.500 zł. Krapkowice, tel. 
077/466-95-88
SKUTER WODNY KAWASAKI. 1997 r. 100 KM, z wózkiem ♦ 
narty wodne, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 0605/10-57-33 
SKUTER WODNY YAMAHA 650 z uszkodzonym silnikiem, -
2.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57 
SKUTER WODNY YAMAHA, 1992 r., 550 ccm, 62 KM, 2-oso
bowy, siedzący ♦ 10 I oleju, - 6.660 zł. Komprachcice, tel. 
077/464-70-19
SPADOCHRON PARA-FOIL 282 kompletny, zarejestrowany, 
- 4 J00 zł. Wrocław, tel. 0605/63-71-00 
SPRZĘT DO NURKOWANIA butla 8 1, legalizacja do 2006 r, - 
500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0604/15-16-87 .
STOŁY BILARDOWE nowe/T* i 8-stopowe, rekreacyjne lub 
zarobkowe, możliwe raty do 3 lat lub dzierżawa, - 2.400 zł. 
Chojnów, tel. 0602/19-72-54
STÓŁ BILARDOWY prod. francuskiej, atrakcyjny wygląd, 
8-stopowy, lampy, bile oraz gra .piłkarzyki", - 2.500 zł. Gry
fów SI., tel. 075/781-37-27
STÓŁ DO PING-PONGA - 350 z ł.., tel. 0604/32-58-93 
STÓŁ DO PING-PONGA, - 300 zł. Góra, tel. 065/543-38-01, 
0605/09-52-12
TOALETA TURYSTYCZNA KOBRA chemiczna, idealna do 
kempingu, namiotu, stan idealny, --180 zl. Głogów, tel. 
076/834-46-34
UPRZĄŻ DO WSPINACZKI GÓRSKIEJ MAMUT rozm. S, - 
200 zł. Wrocław, tel. 0606/33-92-43,0606/16-46-43 
WYPOSAŻENIE KRĘGIELNI EURO-BOVLING + montaż, 
projekt, - 22.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-31-98, 
0605/20-41-73
ZAMIENIĘ PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ na betoniarkę, ce
gły, Suporex lub telefon GSM Nokia 3210, Simplus albo inne 
propozycje. Sława, tel. 068/356-77-99 
ŻAGIEL 8.5 m2, -150 zł. Wrocław, tel. 071/361-64-39 
ŻAGIEL ART SLALOMMAX 9.2 m2, -150 zł. WrocłaW. tel. 
071/361-64-39
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY FANATIC pow. 6,4 m2 i F2 pow. 
5 m2, - 400 zł. Lubin, tel. 076/844-69-36,0601/06-10-43 
ŻAGLE 2.6 i 3.4 m2, monofilm, bom, maszt, pędnik dla dziec
ka, - 450 zł.Wrocław. tel. 071/361-64-39

TURYSTYKA
•  .ABC" WCZASÓW NAD BAŁTYKIEM. .U Jacka", pen

sjonat położony zaledwie 15 m od plaży w Mielnie. Po
koje z łazienkami, TV lub tańsze ze wspólną łazienką,
TV, sprzętem plażowym, czajniki i szklanki w każdym 
pokoju. Zobacz zdjęcia, www.ta.pl/jacek, rezerwacje. 
Koszalin, tel. 094/318-92-96 99000001

•  .ADHARA" NAD MORZEM w Sarbinowie k. Mielna. Prze
piękny nowy obiekt turystyczny (ok. 200 miejsc). Bardzo 
wiele atrakcji, pokoje i apartamenty, wyżywienie, drink 
bar, sauna, solarium itp„ www.adhara.ta.pl. ceny promo
cyjne, dzwoń i pytaj.., tel. 094/316-55-69 99000001

•  .TROJANOWSKI" nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 
osobowe z łazienkami, telefonami, TV sat, barek, restau
racja, bilard, sauna, solarium, siłownia, parking, NISKIE 
CENY, www.trojanowski.ta.pl. ., tel. 059/814-89-65 i
814-89-64 99000000

O  „TWÓJ PRYWATNY AGENT TURYSTYCZNY” po
nad 350 ofert turystycznych na całym świecie. 
Ponad 100 tras do 500 miast na MIĘDZYNARO
DOWE PRZEWOZY AUTOKAROWE. Zadzwoń, w 
twoim  im ieniu załatw im y wszystko, e-mail: 
tam@mediatour.ig.pl. Wrocław, tel. 071/785-96-56 
/fax, 0504/93-92-11 81011261

•  „U IWONY" w-Mielnie. Kameralny, tani pensjonat, poło
żony blisko morza. Bardzo dobre warunki wypoczynku,

 -tererrzielony; ogrodzony, parking. Zobacz w internecie
www.ta:pł/iwona, rezerwacje. Koszalin, : tel. 
094/318-95-57 99000001

•  .WILLA PARADISE" w Mielnie, poleca wczasy w kame
ralnych Warunkach, pięknym otoczeniu soczystej biele
ni, za niewielką cenę, pokoje 2-/3-, 4-osObowe z TV sat, \  
fodówki na piętrach, parking na miejscu, pełna wizja 
www.ta.pł/paradise... teJ. 094/318-90-67 99000001

•  AAALE OKAZJA! weekendowy wyjazd do Pragi w pro
mocyjnej cenie 139 zł (z VAT)' w cenie nocleg ze śnia
daniem, przejazd lux autokarem, opieka pilota, 2-dnio- 
we zwiedzanie miasta, ubezpieczenie. .WRĄTISLAVIA 
XRAVEL", Wrocław, ul. Gwarna 21, tel...071/789-90-09 
99000001 V

9  ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE - Świnoujście • 
kwatery prywatne, komfortowe warunki, blisko 
morza • od 15 zł/doba. http://www.republi- 
ka.pl/bogzab. Rezerwacja, Wrocław, e-mail: bog- 
za@ poczta.onet.p l, te l. 071/341-33-54, 
0607/13-54-66 01023051

•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO 90 km od 
Wrocławia, zaprasza na wypoczynek, do dyspozycji po
koje 2-osobowe, kuchnia, łazienka,ścisza, blisko las, 
stadnina koni' cena 17 zl/osoba. Doruchów, tel. 
062/731-52-15 po godz. 20 99000001

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieżyniu k. 
Krzywinia (woj. wielkopolskie), blisko lasy i jeziora • Zapra
sza na weekendy i Wczasy, w ofercie jazda konna, kuchnia 
domowa - 20 zł/osoba/doba. Bieżyń, tel. 065/517-75-46 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pensjonat w Dro
hiczynie n. Bugiem, lasy, plaża, rzeka - zaprasza na wczasy,, 
kolonie, zieloną szkołę • 35 zł/osoba (z Wyżywieniem). Drohi
czyn, tel. 085/655-70-62. 0602/73-08-83 . 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zajazd, stadnina 
koni, Glinik k. Skwierzyny, zakwaterowanie +. całodzienne 
wyżywienie - 25-35 zł/osoba/doba, przejażdżka konna -10  
zł/godz. Glinik, teł. 095/720-11-39,0604/41-11:11 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w górach k. Wał
brzycha, b. dobre warunki wypoczynku, malownicza okolica,
las, stawy, zalew - 20-zł/osobodoba adres internetowy: 
http//www.agrot.prv.pl. Grzędy Górne, gm. Czarny Bór, tel. 
074/845-01-83
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Jamołtowie, na 
Mazurach, cisza, las, pokoje 2 i 3 osobowe, z łazienkami, pełne 
domowe wyżywienie (własne warzywa i wyroby wędliniarskie), 
duży taras z grillem, sala TV z kominkiem, boisko do siatków
ki i mini koszykówki, unikalny szlak wodny.cena 40 zł. Jamoł- 
towo.tel. 089/758-1M 4
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w górach, okoli
ce Szklarskiej Poręby, cisza, trasy turystyczne i rowerowe, 
komfortowe warunki, lasy, łąki, panorama, parking - 30 zł/oso- 
ba. Kopaniec, tel. 075/754-14-33 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza na wy
poczynek sobotnio-niedzielny, oferujemy pełne wyżywienie, 
nocleg w przytulnych pokojach 2-osobowych, jazda kuchen
na, ognisko, grill, kąpielisko - 40 zł/soba. Kużniczysko, gm.

* Trzebnica, teł. 071/312-72-37 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO do wynajęcia 
dom w Górach Sowich, 2 łazienki, 2 kuchnie, atrakcyjna loka
lizacja, cena 20 zł/osoba. Lubachów, tel. 074/850-99-62 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO 1 km od Karpa
cza (Ścięgny), 2 pokoje 3 ,4-osobowe, grill, boisko, blisko trasy 
turystyczne, korty tenisowe, .Western City", baseny, cena -

• AUTOKARY LUX • V
• BUSY OSOBOWE •

WYNAJEM - Biuro Podróży f l  P.E?SJ£lJ°5: 
tel. 071/342-16-34, 0-502 210 487 
 www. promotion .corrv.pl_____
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20 zł zł/osobę/dobę. Miłków, gm. Podgórzyn, tel. 
075/761-83-50
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Niegoszczu, k. 
Mielna, nad morzem, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, kuchnią, wc, 
łazienka, parking, cena poza sezonem • 18 zł/osóbę/dóbę, w 
sezonie • 22 zł/osobę/dobę. Niegoszcz, gm. MiOlnó, tel. 
094/318-91-95
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARŚTWO w Osiecznej k. 
Leszna, zaprasza na wczasy i weekendy, w ofercie nauka i 
jazda konna, wędkarstwo, biesiady przy ognisku, przy wła
snym zespole muzycznym, cena -15 zl/osobę/dobę. Osiecz
na, tel. 065/535-01-70

ul. Łaciarska 39^
50-146 Wrocław 

tel./fax 071/342-94-52 
CK.„ f  tel. 071/344-56-89

http://www.hemies.wroclaw.pl 
e-mail: biuro@hermes.wroclaw.pl

W CZASY, O B O ZY  
W ŁOCHY I CHORW ACJA

apartamenty, kempingi

22.06 - 4.07 OP012241 

od 600 zł/osobę 
^  dojazd własny lub autokarem

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO położone w lesie, 
nad stawem, noclegi w domku oddalonym o 500 m, pokoje, 
kuchnia - od 20 zł/os. Parowa, gm. Osiecznica, tel. 
075/731-27-45
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO cisza, spokój, 
piękna przyroda, wspaniałe lasy pełne grzybów i jagód, ryby, 
turystyka rowerowa, grill, ognisko, 3 pokoje, kuchnia, łazien
ka, możliwość wyżywienia, gospodarstwo przy trasie Kęp- 
no-Namysłów, cena -15 zł, z wyżywieniem • 20 zł. Piotrówka, 
tel. 062/781-54-34
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w barokowym 
pałacyku, w Górach Stołowych, pokoje ź łazienkami, salon z 
plafonem 120 m2, kominki, park, parking, psy myśliwskie, 4 
km od przejścia granicznego w Tlumaczowie, ceny 30-35 
zł/doba. Ścinawka Średnia, tel. 074/871-17-11,0602/31-91-94 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pokoje 2-, 3- i
4-osobowe, z łazienkami, w Górach Sowich, trasy turystycz
ne, Jasy, woda, spokój, nocleg - 20 zł/doba od osoby, wyży
wienie domowe - 25 zł/doba od osoby..Walim, tel.

‘ 074/845-75-57 : r
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO - domek wolno 
stojący, w pełni wyposażony (kuchnia, TV SAT; WC), malow
niczo położony w GórąęhSowich. do ,wynajęcia na weeken
dy i urlopy, do dyspożycjf kucyk nieodpłatnie, dorośli - 25 
zł/osobę/dobę, dzieci do 10 lat -10 zl/osobę/dobę. Wolibórz, 
tel. 0607/45-57-69 * &

gów, autokar, pilot, kadra pedagogiczna i medyczna, 
wyżywienie i ubezpieczenie, cena turnusu od 945 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-26-81,071/367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY obóz młodzieżowy, Grecja Nei 
Pori, hotel, pensjonat, 9 noclegów, autokar, pilot, kadra 
pedagogiczna i medyczna, wyżywienie I ubezpieczenie, 
cena od 1.335 zł, atut@icenter.pl. Wrocław, tel. 
071/373-26-81.071/367-70-72 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA kameralny penśjonacik 
„MISTRAL’ położony 50 m od plaży, poleca pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, piękny zielony teren, 
grill, cisza i spokój, rowery, www.ta.pl/mistral, rezerwa
cja, ., tel. 095/316-55-88,0602/71-42-85 99000001

•  BAŁTYK - DĄBKrK. DARŁOWA OW. Dukat poleca po
koje i domki kempingowe, murowane (ok. 300 miejsc), 
wiele atrakcji, wyżywienie, kawiarnia, parking strzeżo
ny, sauna, boiska sportowe, plac zabaw, www.ta.pl/du- 
kat, rezerwacje.., tel. 094/314-80-51 do 53 99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY K. MIELNA penśjonacik „Gema" poleca 
pokoje 2-, 3-,' 4-osobowe z łazienkami, położony 30 m 
od plaży, blisko lasu, zamknięty parking dla wszystkich 
gości, www.gema.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/346-52-71, 
0604/88-36-96 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 2 pensjonaty .Relax” i .Relaksik”, 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe o różnym standardzie, wyży
wienie, kawiarnia, parking na miejscu, do wypożyczenia 
skuter wodny, www.ta.pl/relaksik, rezerwacja. ., tel. 
094/318-97-65,094/318-90-74 wieczorem 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO penśjonacik „Dajana’ , położony w 
cichej dzielnicy, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i 
TV, parking, duży ogród, zaplecze kuchenne, obok wy
pożyczalnia sprzętu sportowego, rowery wodne, 
www.ta.pl/dajana, rezerwacje. ., tel. 094/318-94-14 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Laguna”, położony 80 m 
od plaży, pokoje 2-; 3-, 4-osobowe z łazankami i TV, 
możliwość parkowania, 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 plaży, pokoje gościnne, 2-,
3-, 4-osobowe, TV, zaplecze kuchenne, sprzęt plażowy, 
parking.., tel. 094/316-62-79,0603/63-73-66 99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, polecamy 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i TV, UWAGA!!! 
55 d/osoba z pełnym wyżywieniem, jadalnia i drink bar 
na miejscu, cicha kameralna atmosfera, pełna wizja, 
www.krzys.ta.pl. „ te l.094/351-60-36 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO FWP proponuje ponad 1000 miejsc 
w domach wczasowych w  Mielnie, Sarbinowie i Chło
pach. Pokoje o zróżnicowanym standardzie w różnych 
cenach. Nasze hasło to .wczasy na każdą kieszeń*. Zo
bacz w internecie www.fwp.ta.pl, zadzwoń, zarezerwuj.

.., tel. 094/318-93-97 99000001
•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat .Helena’, poleca po

koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, TV, niektóre z bal
konami, położony bardzo blisko plaży w strefie wydmo-

pelna wizja www.portamare.ta.pl, rezerwacje. tel.
5 091/381-i 1-6? ' 99000001.'' ; V /  r

•  BAŁTYK -iDZIWNÓWEK O.W. rtęląx, położony blisko 
plaży, poleca pokóję z łazienkami i TV, domki kempingo
we z pełnym wyposażeniem,' parking i wyźywienfe na 
miejscu, pełna wizja www.rezydencja.fa.pl, teźerwacje.
., tel. 091/381-10-52 99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK OW .ZEFIR* wspaniale polo- 
żony przy plaży w pasie lasu sosnowego, poleca pokoje

'  2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, boiska, korty tenisowe,
solarium, fryzjer, plac zabaw, www.ta.pl/zefir, rezerwa
cja. ., tel. 091/381-12-00 99000001

•  BAŁTYK ■ JASTRZĘBIA GÓRA ośrodek .Gwarek" (194 
. miejsca), przepięknie położony przy samej plaży, pole

ca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, wyżywienie 
na miejscu, parking, boiska, plac zabaw, rezerwacje te
lefoniczne. ., tel. 094/341-18.-67, 094/342-65-97 
99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG .Atrium", polecamy pokoje 2-, *
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, ogólnie dostępne za
plecze kuchenne, parking zamknięty, rozległy, ogrodzo
ny teren zielony, wspaniała kameralna atmosfera, v 
www.ta.pl/atrium, rezerwacje. tel. 094/352-83-65 . 
99000001

ZŁOTA PRAGA
DLA WSZYSTKICH MŁODYCH 

DUCHEM
Z w ie d z a n ie  m ia s ta , n o c le g 'z e  

ś n ia d a n ie m , a u to c a r  L u x , o p ie k a  
p ilo ta  -  w s z y s tk o  to  w  p ro m o c y jn e j  

c e n ie  1 3 9  z t (w  ty m  V A T ).  
T e rm in y : 1 2 -1 3 .0 5 .2 0 0 1  

9 - 1 0 .0 6 .2 0 0 1  
Wratislavia Travel 

Wrocław, ul. Gwarna 21 
tel.789-90-09

K o C o n ia  n a d  m o rz e m  - P o G ie ro w o
domki kempingowe 0,30102

te l.0 -6 0 1  7 6 6  0 7 0 , 0 7 1 /3 6 7 -3 9 -5 0

•  BAŁTYK - ŁAZY k. Mielna, kameralny penśjonacik, blisko 
plaży, z dużym terenem zielonym i parkingiem, polecamy 
pokoje 2-, 3-. 4-osobowe, niektóre z tarasami, do dyspo
zycji czajniki i lodówka, do wynajęcia również domek let
niskowy, www.ta.pl/orka. ., tel. 094/318-29-77 99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY k. Mielna, kameralny penśjonacik .Alga', 
położony w dzielnicy willowej (blisko plaży), pokoje 2-, 3-,
4-osobowe z łazienkami, tarasami, TV i lodówkami, par
king zamknięty - tanio! Również weekendy, www.ta.pl/al- 
ga, rezerwacje. ..tel.094/318-29-79 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA DW KOWELIN pokoje 2-, 3- i 4-osobo
we, TV sat, parking dozorowany, bilard, odległość do 
morza 400 m, organizujemy: wczasy, wypoczynek week
endowy, szkolenia, obozy, www.kowelin.ta.pl. tel. 
059/866-14-40 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA ZWR .MAZOWSZE' pokoje 1-, 2-, 3-oso- 
bowe z łazienkami, świetlica, parking, stołówka, 
drink-bar, możliwość zabiegów rehabilitacyjnych, jazda 
kónna, www.mazowsze.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
059/866-18-70,059/866-18-98 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.W. Irena, pokoje 2-. 3-, 4-, 5-oso- 
bowe z łazienkami, kawiarnia, bilard, ping-pong, boiska 
sportowe, parking samochodowy, b. blisko morza, NI
SKIE CENY, www.ta.pl/irena. ., tel. 094/318-95-78 
99000000

TANIO-! www.ta.pl/admiral, rezerwacje. tel. 
094/318-99-32 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO lub Ustronie Morskie, pokoje z ła
zienkami i TV, w pensjonacie lub,domu.wczasowym, 
domki lub kempingi w ośrodku kempingowym? www .fur
manek.ta.pl, rezerwacje! ., tel- 094/318-96-08 
990000Ó1

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat Lazur położony przy głów
nym wejściu na plażę, polecamy pokoje 1-, 2-, 3-, 4-oso-

~ . . bowe z łazienkami, i-TV oraz apartamenty, na miejscu 
* wyżywienie, bilard, drink bar, plac zabaw I parking za- 
, mknięty, pełna wizja www.lazur.ta.pl, rezerwacje..., tel. 

094/318-93-34 9900ÓÓ01 ....
•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Bartek* i ośrodek kem

pingowy .Złota Plaża’ przy samej plaży, polecamy po
koje, domki i przycZąpy kempingowe z pełnym wyposa-

' żenieni, wyżywienie, www.ta.pl/plaza, rezerwacje.., tel. 
094/342-41-84,094/341-42-87 po.godz. 16 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat Jona
tan' z basenem, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazien
kami i TV, jadalnia, parking, solarium, duży teren zielony 
z placem zabaw, grillem, boiskiem, stawy hodowlane dla 
Wędkarzy, ceny promocyjne, www.ta.pl/jonatan, rezer
wacje. ., tel. 094/316-62-97,0606/35-42-53 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO .U JACKA’ penśjonacik z bezpośred
nim wyjściem na plażę, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, wypo
sażone w TV sat, sprzęt plażowy, czajniki bezp. i szklanki, 
ogród z grillem na terenie ogrodzonym, wyżywienie w 
stołówce (10 m obok), www.ta.pl/jacek, rezerwacje.., tel. 
094/318-92-96,0501/50-96-43 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO DOM GOŚCINNY .U FILIPA' polo- 
żony bardzo blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobo
we, z łazienkami i T V, w niskiej cenie. Wokół bardzo wiele 
atrakcji, teren zielony, ogrodzony, parking. Zobacz w in
ternecie www.ta.pl/filip, rezerwacje.., tel. 094/318-96-69 
99000001

•  BAŁTYK • MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie poło
żona w lesie sosnowym, przy samym morzu, poleca po
koje, 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami i TV, zaplecze ku
chenne, parkingi i duży ogrodzony teren zielony, pełna 
wizja www.fortuna.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/318-92-42, 
0608/13-10-62 99000001

•  BAŁTYK • MIĘDZYWODZIE O.W. Międzycechowy, pięk
nie położony przy samej plażu, w otoczeniu leśnym (1.5 
ha), pokoje z łazienkami i balkonami, sprzęt plażowy,

S c h ro n is k o  H A C J E N D A \gdtrmJ
Dębniki k. Strzelina oWł2?, ł MbkM
tel. 0-602 121 952

OBÓZ KONNY
młodzież: 10-16 lat
01.07-15.07 .......................... ... 790 zł
15.07-22.07 ............ ;............ ... 420 zł
22.07-29.07 ........................ ... 420 zł
29.07-12.08 .......................... ... 790 zł
12.08-19.08 .......................... ... 390 zł

http://republika.pl/dotfna_zab
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 ^  WCZASY, OBOZY

KURSY JĘZYKOWE 
bezpłatny katalog 

teł. 071/342-16-33, 343-53-15 
 w w w .p ro m o t io n .c o m .p l

kami i TV, wyżywienie i parking na miejscu, wyprawy 
wędkarskie na łodzi, pełen komfort za niską cenę, pełna 
wizja www.ta.pl/natalia, rezerwacje.., tel. 094/316-56-92 
99000001
BAŁTYK - SARBINOWO DOM WCZASOWY „ADHARA’ 
otwarty w 2000 r., poleca 150 miejsc, w ładnie urządzo
nych pokojach i apartamentach. Bardzo wiele atrakcji, 
duży ogrodzony teren zielony, jadalnia, drink bar, par
king, przy plaży. Zobacz w internecie www.adhara.ta.pl, 
niskie promocyjne ceny. ., tel. 094/316-55-69, 
094/347-03-03 99000001

BIURO PODROŻY 
WRATISLAVIA TRAVEL

poleca atrakcyjne wczasy 
w Chorwacji nad przejrzy
stymi wodami Adriatyku. 
W ofercie również obozy 

młodzieżowe. 
Wratislavia Travel 

Wrocław, ul. Gwarna 21 
tel. 789-90-09

•  BAŁTYK - USTKA biuro turystyczne .Dorna’ poleca 
wczasy w pensjonatach, mieszkaniach samodzielnych, 
apartamentach i kwaterach prywatnych przez cały rok, 
rezerwacja, www.doma.ustka.pl. ., tel. 059/814-56-23. 
0601/65-28-63 99000001

•  BAŁTYK - USTKA OW JANTAR pokoje 2-, 3- i 4-osobo
we, apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac za
baw, rowery górskie, sala konferencyjna (A-V), parking 
dozorowany, odległość od morza 250 m, www.janbrta.pl. 
., tel. 059/814-40-93 99000001

•  BOLESŁAWIEC -MOTEL EUTEwww.hotelelite.ta.pl, po
koje 1-, 2-osobowe z łazienkami, telefon, TV-sat, lodów
ka, restauracja, pokój .business’  (30 miejsc, w  pełni 
wyposażony), parking, kuchnia staropolska i chińska, 
organizujemy przyjęcia, cocłail-parfy, bankiety. MOTEL 
.ELITE”, 59-704 Bolesławiec, ul. II Armii Wojska Połskie-

■? go 26, tel. 075/734-74-01, 075/734-74-03 (fax) 
99000001

Biuro@happytravel.com.pl bilety autobusowe, promowe, lotnicze ul. Zaporoska 27a tel: 3326991

B iu ro  P o d ró ż y  - wczasy, a p a r ta m e n ^ ^ ^ c ie c z ^ ^ ry s ty k a  grupowa, incentive, rezerwacja hoteli z a g ra n ic ą

• .  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE nad 
stawami, zaprasza na Weekendy i Wczaśyoraz bezpłat
ne wędkowanie, w malowniczo położonym obłekcieoto-

* czonym stawami, lasem i  ciszą, do dyspozycji sala ta -. 
neczna, kominkowa, rekreacyjna, taras widokowy, sprzęt 
pływający, serwujemy posiłki domowe, cena 25-35 zł/do-

■ ba. Gryfów Śląski, tel. 075/781-26-61, 075/781-48-51 
(fax), 0606/55-34-28 99000001 ‘ . 

AGROTURYSTYCZNY ZAJAZD Glinik k. Skwierzyny, cało
dzienne domowe wyżywienie + nocleg w kameralnych poko
jach, 25-35 zł/osobę/dobę, jazda konna 1h -10 zł. Glinik, tel. 
095/720-11 -39, 0604/41-11-11
•  AGROTURYSTYKA - atrakcyjne miejsce na wypoczy

nek w górach, na wsi, wśród ciszy i zieleni, w parku kra
jobrazowym, niedaleko Jaskinia Niedźwiedzia, wyciąg 
widokowy, kryty basen, pstrągi, trasy wycieczkowe pie
sze i rowerowe, do dyspozycji" bilard, TV, kominek w al
tanie kuchnia, parking - 15 zi. Stronie Śląskie, tel. 
074/814-27-48 99000001

AGROTURYSTYKA w pełni wyposażone mieszkanie na pię
trze w drewnianej chacie, Góry Bystrzyckie, to pobliżu Spalo
nej (Sudety), na uboczu, cisza, źródlana woda, 2 pokoje, kuch
nia, łazienka, RTV, parking na posesji, zadaszony grill, swo
boda, pstrągi w stawie, pobyt w cenie - 25 zł/os. (dzieci zniż
ka). Wrocław, teł. 071/341-90-91,0503/52-33^60 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AC0140 www.autogielda.com.pl)

. wego lasu sosnowego, cicha okolica, pełna wizja 
www.helena.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 091/386-42-25 
99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO K. REWALA pensjonat .RodaV 
położony w zacisznym miejscu,, blisko plaży, poleca po- 
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, sala bilardową^

. parking, wyżywienie na własnej stołówce (tanio), pełna" 
' wizja www.roda.ta.pl,. rezerwacje. 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. z łazJ TV, wyżywienie na miejscu, 
wszystkim zmotoryzowanym zapewniamy parking, peł
na wizja www.toda.ta.pl, 091/386-27-12, www.sedi-

- na.ta.pl 091/386-25-72.. 99000001
•  BAŁTYK - USTRONIE MORSKIE pokoje 1-, 2-, 3-, 4-,

5-, 6-osobowe, apartament, TV, kuchnia, łazienki, par
king, plac zabaw, grill, budynek ogrzewany, blisko mo
rza, w cenie od 25 do 36 zł. Ustronie Morskie, tel. 
094/351-51-48,0607/10-27-49 99000001

•  BAŁTYK - BASENY niskie ceny, Dąbki koło Darłowa, 
O.W. .Horyzont”, wspaniały obiekt z kompleksem base
nów, kortami tenisowymi, sauną, siłownią, bilardem, ka
wiarnią i własnym wyżywianiem, pokoje, apartamenty i 
domki kempingowe, pełna wizja www.ta.pl/horyzont, re
zerwacje.., tel. 094/314-80-07 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA .DOM NAD MORZEM’

WCZASYNAD MORZEM/ 
Ośrodek Wczasowy "Kasia" < 

w Mrzeżynie zaprasza f
*  1 5 0  m  ó d  m o rz a  . *
☆  p o k o je  i ke m p in g i: 2 - ,3 - ,4 -o s o b o w e
*  w y ż y w ie n ie  w e  w ła s n y m  z a k re s ie
☆  a t ra k c y jn e  c e n y

informacje i rezerwacja 
tel. 071/357-01-59 (12-15, po 18) 

lub 0-602 28 26 37

#  BAŁTYK - MIELNO Interszyk, ogólnie dostępny basen 
kryty, wypożyczalnia sprzętu pływającego, piękny, duży, 
ogrodzony teren z parkingiem, pomost dla wędkarzy, 
pokoje z łazienkami i TV, pełna wizja www.ta.pl/iriterszyk, 
rezerwacje.., tel. 094/316-61-05 . 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.S.W. .Unitral’ , poleca pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, zapewniamy parking, 
saunę, solarium, atrakcje dla dzieci, kawiarnia i pełne

jadalnia, solarium, siłownia, kawiarnia, parking, 
www.ta.pl/miedzycechowy. .. tel. 091/381-38-11 
99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE koło Międzyzdrojów, O.W. 
Karelma, bezpośrednio przy plaży, pokoje z łazienkami, 
parking, wyżywienie, wieczoriti. kawiarnia, sauna, sola
ria, plac zabaw, www.karelma.ta.pl, rezerwacje. ., tel.

• 091/381-38-93 99000001
•  BAŁTYK - MIĘDZYZDROJEt).W. Grodno, ośrodek po

łożony na samej wydmie, pokoje z łazienkami, partero
we domki-fińskię, parking, wyżywienie, na terenie rów
nież jezioro, www.owgrodno.pl, rezerwacje. ., tel.

' 091/328-07-55 99000001
•  BAŁTYK • MIĘDZYZDROJE pensjonat .Perła’ , położo

ny przy Promenadzie Gwiazd, poleca pokoje 2- i 3-oso
bowe z łazienkami, TV, lodówką i telefonem, na parterze 
restauracja z drink barem, 100 m od morza, www.per- 
la.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 091/328-25-13, 328-13-03 
99000001

•  BAŁTYK - MRZEŻYNO DOM WCZASOWY .JUBILAT
KA’ poleca kilkaset miejsc w pokojach 2-, 3-, 4-osóbo- 
wych, z łazienkami i TV. Przepięknie położony, blisko 
morza, kawiarnia, drink bar, bilard i inne atrakcje, par
king strzeżony, zobacz w internecie www.ta.pl/jubilatka, 
rezerwacje. Mielno, tel. 091/386-62-59 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, po
leca 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami i TV, możli-

CZEK HOTELOWY dla 2 osób. na14 dni, katalog. 140 miejsc. 
Polska, Czechy, Słowacja, Austria, ważny do 12.2001.r, - 500 
zł. Jutrosin, tel. 0600/41-49-821 
•  DARŁOWO - OO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKO- 

JOWE oraz pojedyncze pokoje, w okresie letnim, cena 
20 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-65-77 99000001 

DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY duży (maks, 8 osób), 
na Pojezierzu Lubuskim, salon z kominkiem, 2 pokoje, kuch
nia, łazienka, garaż, TV-sat, rowery, łódź, 100 m od jeziora. - 
140 zł/doba. Gubin, tel. 068/326-42-13,0502/59-27-04 
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Łagowie Lubuskim, lato filmo
we, atrakcje wodne -1 3 0  zł/dobę + liczniki. Łagów, tel. 
0608/64-02-44
DO WYNAJĘCIA DOMEK komfortowy, w górach Stołowych, 
w Radkowie, 50 m od zalewu wodnego, łazienka, aneks ku
chenny, parking, ryby, grzyby, w pobliżu Wambierzyce, Pola
nica Zdrój, Lądek Zdrój, itp. oraz przejścia graniczne z Cze
chami, cena od 30-35 zł/osobę/dobę. Nowa Ruda, tel.

• 074/872-33-44,0600/69-21-19 
DO WYNAJĘCIA DOMEK 7/8-osobowy, cena 160-240 zł/do
bę. Pobierowo, tel. 091/386-41-52 
DO WYNAJĘCIA DOMEK osobne wejście, 2 pokoje, kuch
nia, łazienka, teren ogrodzony, blisko jeziora, lasy - 20 zł/oso
ba. Sława, tel. 068/356-69-86
DO WYNAJĘCIA DOMEK 4-osobowy, całoroczny, luksuso
wy, bogaty aneks kuchenny, łazianka (pralka), ogród, leżaki,

Biuro WOPR ZM, ul. Wrocławska 183,59-220 LEGNICÂ  
(0 7 6 )  7 2 2  2 7  2 7  lub 0  6 0 1  9 2  81  81  

zf www.wopr-legnica.com.pl

■  od
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•  AGROTURYSTYKA W GÓRACH okolice Karpacza, Je
leniej Góry, piękny, stylowy, XIX-wieczny pałacyk, poło
żony w zabytkowym parku (10 ha), u podnóża zamku 
Bolczów, lasy, rzeka, stawy (raj dla wędkarzy), piękna i 
cicha okolica, w pobliżu kąpielisko, basen, stadnina koni, 
pokoje 2- 4-osobowe, cena 25 zł/doba, dla dzieci zniżka 
50%, parking, samochodowy, 58-520 Janowice Wielkie, 
Trzcińsko 3, tel. 0608/38-59-15 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY Chorwacja Vodice, arartamen- 
ty, pensjonaty, wille, 9 noclegów, autokar, pilot, ubezpie
czenie, wyżywienie, ceny od 899 zł, www.atut.icenter.pl,

> zniżki 5 i 6 osoba w apartamencie oraz dla dzieci w pen
sjonatach i willach. Wrocław, tel. 071/373-26-81 
99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY Grecja Nei Pori, apartamenty, 
hotel, 9 noclegów, autokar, pilot, ubezpieczenie, wyży
wienie (w poszczególnych turnusach), ceny od 995 zł, 
www.atut.icenter.pl,atut@icenter.pl. Wrocław, tel. 
071/373-26-81,071/367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY obóz młodzieżowy, Chorwa
cja, wyspa Obonjan, namioty, pawilony, hotel, 9 nocle-

połoźony naszczycie wydmy, 30 m od brzegu morskie
go, pokoje 2-, 3* i 4-osobowe, z łazienkami, TV i wido
kiem na morze, wyżywienie i parking na miejscu, 200 zł 
(pokoje 2- i 3-osobowe) • 220 zł (pokoje 4-osobowe), 
www.ta.pl/grunt, rezerwacje. ., tel. 094/316-58-41 
99000001

•  BAŁTYK - DARŁÓWKO ośrodek Róża Wiatrów, położo- 
- ny przy samej wydmie, pokoje, apartamenty i domki kem

pingowe, kawiarnia, siłownia, drink bar, sala ćwiczeń, 
jaccuzi, wyżywienie na miejscu, parking, p^na wizja, 
www.ta.pl/roza, rezerwacje. ., tel. 094/314-21-27 
99000001

•  BAŁTYK - DARŁÓWKO penśjonacik .Na fali*, położony 
w cichej dzielnicy niedaleko plaży, poleca pokoje 2-, 3-,
4-osobowe z łazienkami, TV i zapleczem kuchennym 
(każdy), www.nafali.ta.pl, rezerwacje. .. tel. 
094/340-80-23 99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK O.W. Portamare, położony przy 
samej plaży, kilkaset miejsc wczasowych w pokojach z 
łazienkami i TV, wyżywienie, tereny rekreacyjne, parking.

wyżywienie na miejscu, rezerwacje telefoniczne.., tel. 
094/318-92-31 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO D.W. .Duet’ , położony w cichej oko
licy niedaleko morza, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobOwe, 
z łazienkami, TV, czajniki i szklanki, wyżywienie na miej
scu, czynny cały rok, www.ta.pl/duet, rezerwacje.., tel. 
094/318-98-79 99000001

#  BAŁTYK - MIELNO willa .Faraon”, położona przy samej 
plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienką, tele
fonem i TV, obiekt czynny cały rok, pełna wizja 
www.-ta.pl/faraon, rezerwacje. ., tel. 094/318-95-13, 
0608/62-99-20 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO i Łazy, dwa domy wczasowe położo
ne przy samej plaży, ok. 800 miejsc w pokojach 2-, 3-,
4-osobowych z pełnym wyposażeniem, stołówka na miej
scu, zamknięty parking, boiska, plac zabaw, rowery, 
sprzęt plażowy, www.ta.pl/puf. .. tel. 094/341-18-67, 
094/342-65-97 99000001

#  BAŁTYK - MIELNO D.W. Admirał poleca pokoje 1-, 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, wyżywienie, drink bar, 
kawiarnia na miejscu, zapewniamy wszystkim parking,

wość wyżywienia, b. duży zielony, ogrodzony teren re
kreacyjny, plac zabaw, cisza, kameralna atmosfera, peł
na wizja www.mariola.ta.pl, rezerwacja, tanio!!!. ., tel. 
091/386-43-66 (fax). 386-44-28 99000001

O BAŁTYK • POBIEROWO komfortowe pokoje do 
wynajęcia, łazienki, TV, 200 m od plaży, parking, 
ceny 25-40 zł. Pobierowo, tel. 091/386-44-12 
02022451

•  BAŁTYK - POGORZELICA O.W Stoczniowiec, baseny 
z podgrzewaną wodą, pokoje i domki kempingowe z ła
zienkami i TV, kawiarnia, korty tenisowe, sauną, sola
rium, wypożyczalnia sprzętu turystycznego, www.stocz- 
niowiec.ta.pl.., tel. 091/386-31-25 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO k. Mielna, pensjonat BRYŚ, po
łożony na szczycie wydmy (30 m od brzegu morza), po
leca pokoje z łazienkami i TV, wyżywienie na miejscu, 
pełna wizja www.ta.pl/brys, rezerwacje. ., tel. 
094/316-55-47 . 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO koło Mielna, kameralny pensjo
nat .Natalia” poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazien-

huśtawka, hamak, rowery i łódź gratis -150/130 zł/domek/do
ba. Szemud, tel. 058/676-16-97 
DO WYNAJĘCIA DOMEK jednorodzinny, w Zagórzu Śląskim, 
na sezon urlopowy, w Górach Sowich, 3 pokoje, kuchnia, ła
zienka, taras, ogród, lasy, góry, w pobliżu jezioro, stawy, ba
sen, dom w pielni wyposażony - od 80 zł do 120 zł/dobę. Wał
brzych, tel. 074/847-38-85,0608/45-14-02 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY typu .Brda”, w Sła
wie (OSiR). 6-osobowy, 2 sypialnie, salon, TV, kuchnia, wc, 
natrysk, 2 tarasy z widokiem na jezioro, wyposażony, 
maj-czerwiec • 100 zł/doba. lipiec-sierpień 150 zł/doba, min. 
7 dni. Wałbrzych, tel. 074/845-16-74

NAMIOTY TURYSTYCZNE 2MM
prod. niemieckiej firmy. HIGH PEAK.BUFFALO,

Laminowane szwy, namioty typu willowego 
y r f j l  f i  z bawełny hydrołobowej.pokrywane aluminium, 

i ł l l j J A  przystawki do BUSÓW. Ceny od 170 i
(możliwość negocjacji ceny). Przy większych zamówieniach rabaty.

Wrocław, ul. Sulowska 3, tal. 0000 173 M l ,  0501 S tt 7*1 
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DO WYNAJĘCIA DOMEK w Czechach, dla 6 osób, 50 km od 
Kudowy Zdrój, doskonałe warunki, basen, grill, TV SAT, kuch
nia b. dobrze wyposażona * 10 DEM/doba od osoby. Wro
cław, tel. 071/339-85-96
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w Boszkowie,
4-osobowy, WC, aneks kuchenny, 30 m do jeziora, czerwiec - 
15 zl, sezon 18 zl/osoba. Boszkowo, tel. 065/537-02-62 wie
czorem, 0601/54-26-92
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w lesie, nad jezio
rem, przez c ł̂y rok -1 8  zl/osobodobę. Jabłonka Stara, gm. 
Miedzichowo, tel. 095/743-10-27 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY murowany, 6-oso
bowy, w Górach Świętokrzyskich, nad jez. Hańcza, źródlana 
woda ze studni, cisza, spokój, lasy, prąd, gaz, lodówka • 48 
zł/domek/dobę, wrzesień - 35 zł. Lubin, tel. 076/749-56-11, 
1)605/46-65-86
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY z pełnym wyposa
żeniem, na brzegu jeziora Otmuchowskiego, komfortowe wa
runki sanitarne, cisza, spokój, parking -1 3  zł/os. Otmuchów, 
tel. 0604/15-22-91
O  DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY W ŁEBIE, 

osobna działka, 10 minut drogi do morza. Wrocław, 
tel. 071/345-75-24,0607/54-49-88 85001791

DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY komfortowy dla 5-7 
osób, pełne zaplecze kuchenne i sanitarne, własny ogrodzony 
parking, dookoła lasy, jeziora -120 zł/dobę. Brenno k. Leszna, 
tel. 0608/25-91-58
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem w Gi
życku • 40 zł/doba. Giżycko, tel. 087/428-48-65 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY murowany, komfor
towy, 150 m do jez. Turawa, w lesie, kominek, TV, kompletna 
kuchnia ♦  gaz, ciepła woda, taras, grill, parking, cena - 60 zł/do
mek/doba, do 4 osób. Opole, tel. 0605/73-00-47 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY blisko Jeziora Do
minickiego, koło Boszkowa, w zacisznym miejscu -15  zł/do
ba/osoba + prąd. Góra, tel. 065/543-21-74 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w woj. lubuskim, cie
pła woda, gaz, w.c., pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, do dyspozycji 
świetlica, blisko do boiska do gry w siatkówkę, w pobliżu lasy i 
jeziora -14 zł/doba/osoba. Ługi, tel. 095/761-20-64 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w czerwcu i lipcu, 
nad jeziorem Głębokie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, weranda, 
odległość od jeziora i wypożyczalnia sprzętu, 50 m -100 zł/do
bę. Wrocław, tel. 363-86-35
DO WYNAJĘCIA DOMKI nad morzem, na Wyspie Sobieszew- 
skiej, 3-, 4-, 5-osobowe, ogrodzone, parking, plac zabaw, • 100 
zł /doba. Kalisz, tel. 062/501-81-24 
DO WYNAJĘCIA DOMKI oraz pokoje, w Sarnowicach nad 
Jeziorem Otmuchowskim, miejsce na przyczepy, prąd, woda, 
w.c., lodówka - 20 zł/doba od osoby. Sarnowice, tel. 
077/431-42-48
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE drewniane, w zabu
dowie szeregowej, w Jarosławcu, nad morzem k. Darłowa (20 
km) i Ustki (30 km), 300 m od plaży, czerwiec • 15 zł/osobodo- 
bę, lipiec, sierpień - 23 zi/osobodotię, po 20 sierpnia -18 zł/oso- 
bodobę. Legnica, tel. 076/862-96-73,0602/21-17-34 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w Sianożętach w 
Ustroniu Morskim, 100 m od morza, umywalka, ciepła i zimna 
woda, zaplec.ze kuchenne, 3-, 4-osobowe, 1-, 2-pokojowe, par
king, sanitariat, teren ogrodzony, cena 380-460 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-75-55,0602/57-69-62 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w Mikorzynie, k. 
Kępna, z łazienką, aneksem kuchennym, kąpielisko, las, staw 
rybny - 60 zł/doba. Wrocław, tel. 071/360-14-28 
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE w Wieleniu, gm. Prze
męt, 1-, 2-pokojowe, wyposażone, łazienka, kuchnia, salon, 
kryty taras - 20 zł/osobę. Bojanowo, tel. 065/545-65-36 po 
godz. 19,065/543-45-46 w godz. 9-18 
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE 3-4-osobowe, nad 
jeziorem Czoha, w lesie, 100 m do plaży, parking -10 zł/osoba. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-42-08 po godz. 22,0604/23-03-16 

O  DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach, 
18 m2 żagla, 4 koje, silnik Mercury, WC, pełne wy
posażenie • 100 zł/doba. tel. 0503/80-73-98 
02023481

DO WYNAJĘCIA KWATERY prywatne, w centrum Sopotu, 
pokój 4-osobowy, dostęp do łazienki i kuchni, maj-czerwiec, 
cena 18-20 zł/doba/osoba, lipiec-sierpień, cena 28-30 zł/do
ba/osoba. Sopot, tel. 058/550-13-34 
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE 50 m od morza, noc
leg w pokojach 2-, 4-osobowych, całodzienne wyżywienie, • 45 
zł /osobę/dobę. Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-22 
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE NAD MORZEM maj, 
czerwiec, pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe, -1 5  zł /osobę. Ustka, 
tel. 059/814-93-69
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA na wojskowym polu namiotowym 
w Unieściu k. Mielna, 200 m od morza, rezerwacja 10-osobo- 
wego namiotu - 60 zł/dobę, całodzienne wyżywienie 26 zł/oso
bę. Unieście, tel. 094/348-19-50,0604/18-75-71 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Mrzeżynie, samodzielne, + 
pokoje, lipiec i sierpień - 23 zł/doba, czerwiec -18 zł/doba., tel. 
091/386-62-80 wewn. 896,0603/51-54-63 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kołobrze
gu, kuchnia, wyposażenie, czerwiec-iipiec-sierpień -100 zł/do
ba. Kołobrzeg, tel. 094/365-35-20,0502/11-77-23
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, nowy dom jed

norodzinny, cena 12-20 zł/osoba/doba. Darłowo, tel. 
094/314-29-35 99000001

•  DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, nad morzem. 
Darłowo, tel. 094/314-60-54,0607/29-71-05 99000001

DO WYNAJĘCIA POKOJE nad jeziorem, od zaraz - 20 zł/oso
bę/dobę, zniżki dla dzieci. Bobowicko, tel. 095/741-33-58 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z TVC, łazienka, kuchnia, w miej
scowości pogórskiej koło Świdnicy, 60 km od Wrocławia, wspa
niałe miejsce wypadowe w Góry Sowie, Lochy Walimskie, do 
zamku Książ i Grodno, do Czech 30 km, teren ogrodzony, par
king, ogród, grill. Oferujemy domowe wyżywienie, masaż lecz
niczy i relaksujący, od 12 zł za osobę na dobę. Bystrzyca Gór
na, tel. 074/850-99-59 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -A00518 www.autogielda.com.pl) 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie, w domu jednorodzin
nym - 22 d/osobę. Darłowo, tel. 094/314-35-06 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad mórzem, 2 km od. plaży, w 
Darłowie - 20 zł/osobę, od czerwca rejsy z Darłowa na Born- 
holm, sklep wolnocłowy na promie, bilet ok. 100 zł. Darłowo, 
tel. 094/314-42-06
DO WYNAJĘCIA POKOJE doskonałe warunki socjalne • 15 
zł/dobę/osobę do czerwca, 20 zł/osobę lipiec-sierpień. Darło
wo, tel. 094/314-44-11
DO WYNAJĘCIA POKOJE od 1.05 do 30.08.2001 r. - 25 zł/oso
ba/doba. Darłowo, tel.094/314-27-65 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłówku, do morza 250 m, czer
wiec • 22 zł/osobę, lipiec-sierpień, od 25-30 zl/osobę. Darłó- 
wek, tel. 094/314-30-09,0606/80-68-38 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 100 m do morza i rzeki - 25 zł/os. 
Dziwnów, tel. 091/381-36-55
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2, 3, 4-osobowe, nad morzem, 
Gostyń k.Pobierowa, z łazienkami, kuchnia do dyspozycji, plac 
zabaw, parking gratis, możliwość grillowania -16 zł/osobodzień. 
Gostyń, tel. 091/383-22-28,0603/26-60-35 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 4 i 3-osobowy, na wczasy, week
end, w parku krajobrazowym, 230 km od Wrocławia, wśród je
zior; domowe wyżywienie, jazda konna, tv sat, teren ogrodzo
ny - 20 zł/dobę. Jabłonka Stara, gm. Miedzichowo, tel. 
0604/26-60-24 po godz.20
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 i 3-osobowe, w Karpaczu, ogó
łem 10-12 miejsc, 3 łazienki, kameralnie i luksusowao, do dys
pozycji salon (TV sat), kuchnia, dogodny dojazd - 30 zł/oso
bę/dobę. Karpacz, tel. 075/761-09*66 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 
41/5,500 m do portu jachtowego, cena 20-30 zł, rezerwacja. 
Kołobrzeg, tel. 094/352-50-84
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kudowie Zdroju, aneks kuchen

ny, TV, łazienka, grill i parking w ogrodzie, stawy, ryby, źródło 
.Maria'', ciekawe szklaki turystyczne, po stronie polskiej i cze
skiej, do przejścia granicznego 1 km - 20 zł/osobę/dobę. Kudo
wa Zdrój, tel. 074/866-34-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Boszkowie, blisko jeziora, ceny 
od 40 do 80 zł/pokój. Leszno, tel. 065/520-25-44 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad j. Otmuchowskim, woj. opol
skie, 2 i 4-osobowe, kuchnia, łazienka, WC • od 15do 20 zł/do
bę. Ligota Wielka, tel. 0601/16-79-29 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w górach Sudetach, w nowej willi,
2 ,3 ,4-osobowe, z łazienkami, TV SAT lub bez, możlwiość wy
żywienia, do dyspozycji sala balowa do 25 osób, taras widoko
wy, parking, liczne atrakcje turystyczne, cena od 15 zł/osobę/do
bę. Michałkowa, gm. Walim, tel. 074/845-33-43 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mielnie, od 28-32 zl/osobę, dla 
dzieci do 7 lat zniżki. Mielno, tel. 094/345-73-09 
DO WYNAJĘCIA'POKOJE w Mielnie, 100 m od morza,"od 
01.06.-31.08 - 25 zł/dobfr. Mielno, tel. 094/316-61-23 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, 2-3-4-osobowe, z 7V, 
radiem, łazienką, WC, kuchnia z wyposażeniem, parking, moż
liwość rozbicia namiotu - 25 zł/osobę/dobę. Międzyzdroje, tel. 
091/328-04-20,0604/69-65-84 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1 ,2 ,3-osobowe, kolo Świeradowa 
Zdrój -15 zł/doba. Mirsk. woj. jeleniogórskie, teł. 0603/64-60-89 
DO WYNAJĘCIA POKOJE dom wćzasowy z tarasem, łazien
ka, aneks kuchenny, nad jeziorem! k. Świebodzina, warunki do 
grzybobrania, wędkowania * od 20 zł/osobę. Niesulice, gm. 
Skąpe, tel. 068/381-22-97 '
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ostrzycach na Kaszubach, 4 km 
od Wieżycy, jeziora, Kaszubski Park Krajobrazowy, 20 zł/oso
ba, kuchnia do dyspozycji, grill, ognisko. Ostrzyce, tel. 
058/684-18-21
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Pobierowie, blisko morza, 
2/3-osobowe, z łazienkami, cena 23 zł/os. Pobierowo, tel. 
091/386-40-41,0605/92-12-64 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-osobówe, cena 20-30 
zł/osobę. Pobierowo, tel. 091/386-41-52 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie w Polanicy Zdroju, 
2 i 3-osobowe, z łazienkami i TV sat, idealne warunki, osobne 
wejście, w centrum, piękna okolica • 25-30 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-17-91
DO WYNAJĘCIA POKOJE gościnne, aneks kuchenny, lodów
ka, kuchenka mikrofalowa, RTV, oddzielne wejście, parking 
przed domem, grill, miła obsługa, cisza,.spokój, zapraszamy, 
cena 20-25 zł/os. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-74, 
0604/66-85-41 ..
DO WYNAJĘCIA POKOJE b. dobre warunki, tarasy, grill, oczko 
wodne, hodowla bażantów • 15 zł/nocleg i 25 zł/wyżywienie. 
Stronie Śląskie, tel. 074/814-15-00 
DO WYNAJĘCIA POKOJE na wsi, blisko morze, rzeka, jezio
ro, okolica czysta ekologicznie, możliwość korzystania z kuch
ni, bezpłatny parking - 20 zł/osobę/dobę. Sułimice, tel. 
094/315-55-51
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, kuchnia z pełnym 
wyposażeniem - od 28 zł/osoba. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-24-53
DO WYNAJĘCIA POKOJE luksusowe, z wyżywieniem, cena 
70 zł/os., w Szklarskiej Porębie. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-45-83,0601/56-63-76 
DO WYNAJĘCIA POKOJE gościnne, 1, 2 ,3-osobowe, z TV, 
radio, telefon, kuchnia, grill, ognisko, parking zamykany, w po
bliżu basen kryty, wyciąg na Szrenicę, szlaki turystyczne, wy
jazdy do Czech - 25 zł zł/osobę/dobę. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-23-31
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, 2-, 3- i 4-oso
bowe, z używalnością kuchni, pięknie położone, blisko wodo
ciągu na Szrenicę, możliwość palenia ogniska, huśtawka dla 
dzieci - od 23 zł/osobę/dobę. Szklarska Poręba, tei. 
075/717-33-12
DO WYNAJĘCIA POKOJE od 2- do 4-osobowe, część z ła
zienkami, w Górach Sowich • Sudety, na wczasy oraz weeken
dy, malownicza okolica, lasy, szlaki turystyczne, prakingi, plac 
zabaw, kuchnia domowa - 27 zł, noclegi od 16 do 19 zł/oso- 
bę/dobę, dla dzieci (do lat 10) zniżka. Walim, tel. 074/845-72-58 
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Władysławowie - od 20 zł/oso
bę/dobę, dzieci 50% zniżki lub gratis. Władysławowo, Racibo
rowice, tel. 058/674-21-07,0502/45-13-12 
DO WYNAJĘCIA POKOJE .Aga’, Pobierowo, 200 m od mo
rza, las sosnowy, pokoje 2-5 osobowe, kuchnia, świetlica -15-35 
zł. Wrocław, tel. 071/354-28-39 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-osobowe z umywalkami, 
100 m od morza - 27 zł/osobę. Wrocław, tel. 071/343-26-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie, w Zakopanym - 30 
zł/osobę. Zakopane, teł. 018/201-29-33 
DO WYNAJĘCIA POKOJE NA MAZURACH w domu letnisko
wym, nad jeziorem, w lipcu I sierpniu, malownicza i spokojna 
okolica, las, grzyby, idealne warunki do wędkowania, surfingu i 
żeglowania - 25 zł/doba/osoba. Wrocław, tel. 071/363-41 -48 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A00520 www.autogielda.com.pl)
0  DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM w Pust

kowie, 2-, 3-, 4-osobowe, z indywidualną lub wspól
ną łazienką, świetlica, parking, możliwość rozbi
cia namiotu. Cena od 20 do 35 zł. Rezerwacja i in
formacja, tel. 074/852-49-06, 091/386-44-98 (w se
zonie) 01014661

DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM ośrodek wypoczyn
kowy .Złota Kielnia’ - Darłówko Zachodnie, 30 m od morza, 
pokoje z łazienkami i bez oraz domki kempingowe, pełnewy- 
żywienie, w cenie - 50-75 zł/osoba/doba, bezpłatny parking, 
plac zabaw. Darłówko, tel. 094/314-24-65 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ ż osobnym wejściem, dla 3-5 osób. 
w parku krajobrazowym, wśród jezior, kuchnia z wyposażeniem
1 inne media turystyćzne - 40 zł/pokój/dobę. Jabłonka Stara, 
gm. Miedzichowo, tel. 061/441-01-91 po godz.17
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 4-osobowy, w sierpniu, z łazienką - 
20 zł/osoba, pole namiotowe - 7 zł/osoba, nad jeziorem koło 
Świebodzina. Niesulice, gm. Skąpe, tel. 076/749-90-80 grzecz
nościowy
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w pensjonacie nad jeziorem Otmu
chowskim, pokoje 2-osobowe z łazienką WC i TV - 50 zł/po
kój, apartament 4 i 6-osobowe, aneksy kuchenne z wyposaże
niem, TV, pełny komfort, cena od 80-120 zł/doba, parking, plac 

.zabaw, grill i inne atrakcje, 200 m od jeziora. Sarnowice, gm. 
Otmuchów, tel. 077/431-51-82.077/431-46-86 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w-Krynicy Górskiej, obok Gondoli, 
komfortowe apartamenty (kuchnia, łazienka, TV kablowa, vi- 
deo, hi-fi), 4-osobowe - 200 zł/doba, 2-osobowe -100 zł/doba. 
Wrocław, tel. 0601/57-16-65
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA w Gdańsku, 
blisko morza, 4,5-osobowa, parking, woda, opłata 50 zł/doba + 
prąd i gaz. Wrocław, tel. 071/783-77-58,0604/06-83-67 

O  DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPY KEMPINGOWE zare
jestrowane, 4-, 5-osobowe, 2 sypialnie, kuchnia, lo
dówka, umywalka, ogrzewanie, WC - 55 zł/doba.., 
tel. 0503/80-73-98 02023491

•  GRECJA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY wyżywienie (3x), ho
tel, autokar, cena od 1.299 zł. B.T. .INTUR’, Wrocław, ul. 
Powst. Śląskich 118c, tel. 071/373-24-07,071/336-35-49 
99000001

•  GRECJA, CHORWACJA - WCZASY hotele, dojazd wła
sny. B.T. .INTUR", Wrocław, ul. Powst. śląskich 118c, tel. 
071/373-24-07,071/336-35-49 99000001

HISZPANIA - ATRAKCYJNE WCZASY NA COSTA£RAVA , 
500 m do morza, w cenie 40-50 zł/doba/osoba. Wrocław, tel. 
0501/34-15-15 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0222 www.autogielda.com.pl)
•  HOTEL ORW AZOTY - SP Z O.O. w Ustce, 100 m od 

morza, pokoje 2- i 4-osobowe, apartamenty, pełny węzeł 
sanitarny, sauna, siłownia, bilard, kort, TV sat, sale konfe
rencyjne na 100 osób, wyposażone w AV, parking monito
rowany, www.azoty.ta.pl.tel. 059/814-40-84,814-68-95 
99000001

•  JESIONKA K. SŁAWY NAD JEZIOREM www.ow-jesion- 
ka.ta.pl, domki kempingowe (4- i 5-osobowe) z pełnym 
węzłem sanitarnym, pole namiotowe, własne strzeżone 
kąpielisko, pomost kąpielowy, pomost wędkarskj, plac 
zabaw dla dzieci, Wypożyczalnie sprzętu wodnego i spor
towego, drink bar, bilard gry zręcznościowe, TV„ sklepik 
wędkarski, boiska. OW .JESIONKA', 66-135 Kolsko, Je
sionka, tel. 068/352-41-80 (fax) w godz. 10-18 99000001

•  KARPACZ - WILLA .AŚKA" www.la.pl/aska, pokoje 1 -, 2-,
3-osob., apartament, z łazienkami, radio, TV-sat, jadal
nia, grill, parking zamykany, uroczą-domowa atmosfera, 
wyśmienita kuchnia, 2 km od centrum Karpacza, zacisz
ne miejęce, w pobliżu 3 wyciągi narciarskie, kort teniso
wy, miasteczko Western City, kryty basen. Willa „AŚKA*, 
Karpacz, ul. Kościuszki 17, tel. 075/761 -91-28 (fax) 
99000001

•  KARPACZ - DOM WCZASOWO - REKREACYJNY .ZGO
DA’ www.ta.pl/zgoda, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazien
kami, jadalnia, sala bilardowa, sala konferencyjna, wyp. 
sprzętu sport., biblioteka, parking samochodowy (zamy
kany), dom położony w atrakcyjnym miejscu Karpacza, w 
pobliżu szlaków turystycznych i wyciągów narciarskich. 
58-540 Karpacz, ul. Pusta 2, tel. 075/761-97-60 (fax), 
075/671-97-67 99000001

•  KOLONIE - Pogorzelica, Władysławowo, ceny od 853 zł, 
14 dni, 19 dni. B.T. .INTUR’, Wrocław, ul. Powst. Śląskich 
118c, tel. 071/373-24-07,071/336-35-49 99000001

KOLONIE Wojskowy Dom Wypoczynkowy ul. Oficerska 4, obo
zy, pełne świadczenia, całodzienne wyżywienie, b. dobry stan
dard, program, opieka, turnus 14 dni, r 735 zł. Szklarska Porę
ba, tel. 075/717-20-21,0605/08-39-24 
KOLONIE I OBOZY w Ustce, Jastrzębiej Górze, Bieszczadach, 
Włoszech i Chorwacji, ceny od 590 zł, możliwe raty. Kąty Wro- 

.cławskie, tel. 071/316-77-72,0604/71-89-58 
KOŁOBRZEG wczasy, kwatery prywatne., obiady domowe, 
cena wraz z obiadem 39 zł/osobodzień, dla dzieci zniżka. Ko
łobrzeg, tel. 094/354-63-03
•  KOWARY - ZAJAZD MOTEL .VICTORIA’ www.victo- 

ria.ta.pl, pokoje 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami, 
umywalkami, wspólne łazienki, kawiarnia, jadalnia, duża 
świetlica, parking, organizujemy zielone szkoły, obozy, 
kolonie, uroczystości okolicznościowe i inne imprezy.
58-530 Kowary, ul. Rejtana 10, tel. 075/718-23-53 
99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .LEŚNIK’ www.la.pl/lesnik, po- 
koje 2-, 3-, 4-osobowe, apartamenty z łazienkami, radio, 
TV, świetlica, parking, jadalnia, przy jeziorze, sala konfe
rencyjna, grill, wczasy, konferencje, szkolenia. OW .LE
ŚNIK’, Łagów, ul. Chrobrego 10, tel. 068/341-21-60, 
068/341-25-09 99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .PROMYK’ www.ta.pl/promyk, 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, domki kempingowe, pole kem
pingowe, parking, jadalnia, własna plaża i kąpieliska, plac 
zabaw dla dzieci, boiska, grill, gry zręcznościowe, sklep 
spożywczy, wczasy, imprezy zakładowe, biwaki, kolonie. 
Łagów, ul. 1 Lutego 1, tel. 068/341-20-30 (fax) 
99000001

O  ŁAGÓW LUBUSKI • WCZASY • WEEKENDY • BI
WAKI Łagów Lubuski, te l. 0602/48-06-85  
87020131

•  NIECHORZE 15 m od morza, hotel, pensjonat, domki 
kempingowe, pokoje z łazienkami, TV, lodówka, restau
racja na miejscu, w domkach aneks kuchennytlazien- 
ka, możliwość przyjazdu z psem, internet: www.lewgo- 
land.itn.pl. ., tel. 091/386-33-75, 091/386-32-39 
99000001

NOCLEGI w przyczepach kempingowych, 3-. 4-, 8-osobowe, 
nad stawem, dużo zieleni, nad jeziorem Wicko Morskie, 200 
m plaża, 4 km od morza, -17 zl. Łącko, gm. Postomino, tel. 
059/810-95-75
OBÓZ JĘZYKOWY angielski, niem., 14 dni, Węgry, baseny z 
leczniczą podgrzew. wodą, konie, wycieczki, rafy - 795 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-11-46
OBÓZ NAD MORZEM w Unieściu k. Mielna, 200 m do mo
rza, wojskowe pole namiotowe, rezerwacja całego namiotu 
wojsk. (10-osobowego) z wyposażeniem • 60 zł/doba, cało
dzienne wyżywienie, kuchnia wojskowa - 26 zł/osoba/doba a 
także kolonie w Unieściu k. Mielna, obiekty wojskowe, 200 m 
do morza, pełne świadczenia, w tym całodzienne wyżywienie 
(3 posiłki), program, opieka, zakwaterowanie, cena 40 zł/oso
ba/doba. Unieście, tel. 094/348-19-50,0604/18-75-71
•  OBÓZ WE FRANCJI za 900 zł ? Sprawdź ofertę BP .Pro- 

motion’, najszersza oferta obozów młodzieżowych za 
granicą: Francja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Polska, 
Grecja, Chorwacja, superoferta, supercena, www.promo- 
tion.com.pl. .PROMOTION’ , Wrocław, tel. 
071/342-16-33.071/343-53-15 99000001

•  OW .PUCHATEK’ Pobierowo - centrum, morze, tanie 
wczasy 10,14 dni, z wyżywieniem lub. bez, dzieci 50%, 
kameralne warunku, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, świetli
ca, TV sat, placyk zabaw, miejsce na auto, plaża 100 m. 
raty, faktury VATI. „ tel. 074/872-49-19 (fax), 
091/386-41-78 . 99000001

•  OW .PUCHATEK’ - POBIEROWO - przewóz autokarem 
na każdy turnus nad morze i z powrotem, trasa: Nowa 
Ruda - Wałbrzych - Świebodzice/Świdnica • Legnica - 
Zielona Góra - Gorzów • Szczecin, cena miejsca z No
wej Rudy • 100 zł, już w obie strony! Zapisy. .. tel. 
074/872-49r19, 091/386-41-78 99000001

•  OW .PUCHATEK’ - POBIEROWO zaprasza na turnusy 
w terminach 22.06-01.07, 02-15.07, 16-29.07, 
30.07-12.08,13-22.08, cena 10 dni z 3 posiłkami • 600 
zł, z obiadami - 500 zł,- bez wyżywienia - 350 zł, 14 dni z 
3 posiłkami • 840 zł, z obiadami - 700 zl, bez wyżywienia 
- 490 zł 23.08-01.09 - 580 zł!. ., tel. 074/872-49-19 
99000001

•  OW .PUCHATEK’ - POBIEROWO - MORZE wrzesień! 
turnusy 02.09-15.09 (14 dni), z 3 posiłkami - 742 zł, z 
obiadem - 602 zł, 16.09-29.09 (14 dni), z 3 posiłkami • 
686 zł, z obiadem - 546 zł, również autokar, zapisy... tel. 
074/872-49-19 99000001

• -  PAŁAC GRAŻYNA (LUBUSKIE) położony w zabytkowym 
parku w dużym kompleksie leśnym, w pobliżu jezioro, 
stadnina koni, pokoje z łazienkami, sala kominkowa, 
sauna, miejsce na ognisko, lasy pełne grzybów, cisza, 
spokój, oferujemy całodzienne wyżywienie. ., tel. 
068/391-50-34,091/386-33-75 99000001

•  PROMOTION - WCZASY WE FRANCJI za 250 zł ? 
Sprawdź nas, luksusowe apartamenty i hotele na lazu
rowym wybrzeżu, w Hiszpanii i Grecji, www.promo- 
tion.com.pl. .PROMOTION’ , Wrocław, tel. 
071/342-16-33,071/343-53-15 99000001

•  PRZEŁAZY (NAD JEZIOREM) - OW .AGAWA’ www.aga- 
wa.ta.pl, pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, pole 
namiotowe, radio, TV, jadalnia, parking samochodowy, 
kąpieliska, kawiarenka, wędzarnia ryb, ogniska, wypo
życzalnia sprzętu wodnego, sportowego i świetlicowe
go. 66-232 Przełazy, gm. Mostki, tel. 068/381-12-22, 
068/383-51-77 (fax) 99000001

•  REWAL - OŚRODEK DOMKÓW KEMPINGOWYCH .KA
SIA" unikalne położenie na wysokim klifie (9 m), domki z 
łazienkami, możliwość wyżywienia, świetlica, barek, plac 
zabaw dla dzieci, psy mile widziane, internet: www.lew- 
golahd.itn.pl.., tel. 091/386-26-31 99000001

•  SŁAWA - TARNAWA - OŚRODKI WCZASOWE NAD JE
ZIOREM www.ta.pl/koliberek,www.ta.pl/tarnawa, domki 
kempingowe, 2-, 3-, 4-, 5-osobowe, pokoje 2-, 3-, 4-, 5-,
6-osobowe, z łazienkami, aneksy kuchenne, TV-sat, lo
dówki, wyposażenie kuchni, plac zabaw, boiska, pola 
namiotowe, parkingi, jadalnią, 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.hotel-krysztal.com.pl, oddajemy do dyspozycji Pań
stwa 76 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-, 3-oso- 
bowych o wysokim standardzie, restauracja z dancin
giem, drink bar, nowocześnie wyposażona sala konfe

rencyjna, strzeżony parking, organizujemy konferencje, 
bankiety, szkolenia itp. 58-580 Szklarska Poręba, ul. 1 
Maja 19, tel. 075/717-44-30,075/717-49-30 99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA • WEEKENDY od 25 zł/dzień, 
pokoje z łazienkami, możliwość wyżywienia, pomyśl o 
wakacjach.., tel. 075/717-27-00 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - DW .PORĄBKA’ www.pielich.com.pl, 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, apartamenty, z łazienkami, 
radio, TV, świetlica, jadalnia, parking zamknięty, sala 
TV-sat, bilard, drink bar, 200 m od morza. DW .PORĄB
KA’ , Świnoujście, ul. Słowackiego 9/11, tel. 
091/321-42-91,09T/321-42-92 (fax) 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE • SANATORIUM UZDROWISKOWE 
.ENERGETYK’ www.ta.pl/su_energetyk, pokoje 1-, 2-,
3-, 4-osobowe, apartamenty z łazienkami; TV sat, bal
kony, jadalnia, kawiarnia, bogato wyposażona baza 
reh .-zabiegowa, organizujemy wieczorki taneczne, wy
cieczki kraj. i zagr. oraz ogniska i inne imprezy, ośrodek 
czynny cały rok. 72-600 Świnoujście, ul. Żeromskiego 
4, tel. 091/321-24-83 (fax), 091/322-37-00 99000001

WCZASY NA PODKARPACIU góry, lasy, rzeka Raba. blisko 
Zakopanego, Krakowa, Wieliczki, możliwość korzystania z 
kuchni, pokoje 4-osobowe, cena -10  zł/osobo/doba. Oleśni
ca, tel. 071/314-28-56
•  WCZASY NAD JEZIOREM www.intemauka.wczasy.ta.pl, 

w domkach murowanych z pełnym węzłem sanitarnym i 
bez, pełnym wyposażeniem lub w pawilonie, pokoje 3- i
4-osobowe (wspólna łazienka i WC), pole kempingowe, 
tanie i smaczne posiłki, własna plaża, wyp. sprzętu spor
towego i wodnego, boisko, plac zabaw dla dzieci, ka
wiarenka. Ośrodek .P.W. INTERNAUKA", Tarnów Jezier- 
ny k. Sławy, teł. 071/342-21-57 (fax), 071/343-91-68 
99000001

WCZASY NAD MORZEM w okoliczch Jastrzębiej Góry, bli
sko lasu i rzeki, zielona okolica, dom wolno stojący, kuchnia 
do dyspozycji gości - 18 zł/osobodoba. Czarny Młyn, tel. 
058/673-83-67 _
WCZASY NAD MORZEM okres od czerwca do września • od 
15 dę 20 zł. Darłowo, tel. 0503/93-61-05 
WCZASY NAD MORZEM w Grzybowie k. Kołobrzegu,, ul. 
Nadmorska 34, 200 m do morza, dobry standard/pensjonat, 
pokoje, aneks kuchenny, cena 25-40 zł/osoba/doba. Grzybo
wo, tel. 094/358-11-04
WCZASY NAD MORZEM w Jastarnii, pokoje 2-, 3-, 4-osobo- 
we - 28-32 zł/dobę. Jastarnia, tel. 058/675-24-98 
WCZASY NAD MORZEM pokoje z aneksem kuchennym, nie- 
krępujące, dobry standard, 500 m do portu jachtowego. Koło
brzeg, tel. 094/352-50-84
WCZASY NAD MORZEM Kołobrzeg. 50 m od morza, woj
skowe pole namiotowe, rezerwacja całego namiotu wojsko
wego (10-osobowego) - 60 zł/doba, wyposażony w łóżko, 
materac, taboret, stół, całodzienne wyżywienie - 21 zł, pobyt 
w internacie 45 zł, w hotelu 75 zł, wyżywienie + nocleg. Koło
brzeg, tel. 094/352-95-22,0601/58-23-22,0501/53-45-01 
WCZASY NAD MORZEM w wojskowych obiektach, w Koło
brzegu, 50 m od morza, w Unieściu k. Mielna, 200 m od mo
rza, obozy, kolonie pod namiotami - 40 zł, internat 45 zł, sale 
42 zł, rezerwacja całego namiotu wojskowego (10-osobowe- 
go) • 60 zł/doba, wyżywienie 26 zł. Kołobrzeg, tel. 
0501/53-45-01,0604/18-75-71 
WCZASY NAD MORZEM 500 m od morza, na działce ogro
dowej, w.c., łazienka, kuchnia, TV, radio, grill, możliwość roz
bicia namiotu, parking - 25 zł/doba od osoby. Międzyzdroje, 
tel. 091/328-04-20,0604/69-15-84 
WCZASY NAD MORZEM Wisełka k.Międzyzdroi, promocja - 
20 zł/osoba, miejsca ograniczone. Nowogród, tel. 
068/327-03-15 / ■
WCZASY NAD MORZEM we Władysławowie, pokoje z ła
zienkami, bardzo dobre warunki, możliwość wyżywienia - od 
25 zł. Władysławowo, tel. 058/674-15-46 
WCZASY NAD MORZEM kwatery prywatne 300 m od plaży - 
18-22 zl/osoba. Władysławowo, tei. 058/674-35-46 
WCZASY W GÓRACH w wojskowych domach wypoczynko
wych w Szklarskiej Porębie, ul. Oficerska 4, całodzienne, 
pełne, b. dobre wyżywienie.(3 posiłki) + zakwaterowanie - od 
45 do 70 zł/osobę/dobę, w zależności od standardu, zabiegi 
rehabilitacyjne - od 4 do 15 zł, kolonie obozy, zielone szkoły - 
od 35 do 40 zł/osobę/dobę. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-20-21,0605/08-39-24 
WCZASY W GÓRACH w Kudowie Zdroju, wypoczynkowe i 
rehabilitacyjne, pełne świadczenia, za 2 tygodnie - 840 zl. 
Wrocław, tel. 071/361-65-00 lub Kudowa Zdrój, 0602/28-35-87 
WCZASY W KOŁOBRZEGU całodzienne wyżywienie, 3 po
siłki + nocleg w internacie, pokoje 2-osobowe - 45 zł, w sa
lach 4-, 6-osobowych • 42 zł, w hotelu- 75 zł, na polu namio
towym - 30 zł. Kołobrzeg, tel. 0501/53-45-01 
WCZASY W KOŁOBRZEGU kwatery prywatne - 22 zł/dobę, 
dostęp do kuchni, lodówki. Kołobrzeg, tel. 094/352-83-75 
WCZASY W LEŚNICZÓWCE możliwość całodziennego wy
żywienia, - 20 zł /osoba/doba. Nadziejów, tel. 077/439-81-69 

O  WCZASY W SKORZĘCINIE, atrakcyjne domki kem
pingowe, położone bezpośrednio przy plaży • do 
wynajęcia na okres wakacji. Zadzwoń teraz!, tel. 
062/736-56-62 01027731

WCZASY W UNIEŚCIU k. Mielna, 200 m od morza, wojsko
we pole namiotowe, pełne świadczenia m.in. całodzienne 
wyżywienie, nocleg, opieka, program pobytu, - 40 zł /osobę/do
bę. Unieście, tel. 094/348-19-50,0604/18-75-71 
WOLNE MIEJSCA Grzybowo k. Kołobrzegu, ul. Nadmorska
34,200 m od morza, nowy dom, wysoki standard, niekrępują- 
cy wypoczynek, 25-40 zł. Grzybowo, tel. 094/358-11 -04 
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE osobowym Toyota, na 
wyjazd do Basel (Szwajcaria), wyjazd 6-7.06, powrót 
17.06.2001 r., cena w dwie strony 350 zł/2 osoby lub 200 zł/1 
osoba. Wrocław, tel. 0603/65-05-26
•  WRATISLAVIATRAVEL poleca wczasy nad polskim mo

rzem, kempingi, pensjonaty, pomocyjne ceny i atrakcyj
ne miejscowości, zapraszamy do biura, wratislawiatra- 
vel@poczta.onet.pl. .WRATISLAVIATRAVEL’, Wrocław, 
ul. Gwarna 21, tel. 071/789-90-09 99000001

WYPOCZYNEK w Karkonoszach, blisko jezioro, tereny re
kreacyjne, spokojna okolica, niezależny 2-pokojowy lokal 
mieszkalny, aneks kuchenny, w.c., w domu wolno stojącym, 
w pobliżu przejścia granicznego .Okraj” • 15 zł/doba/osoba. 
Kamienna Góra, tel. 075/742-65-61 
WYPOCZYNEK w gospodarstwie agroturystycznym .Dolina 
Roztoki", w Kotlinie Kłodzkiej, pokoje 3- i 4-osobowe, taras z 
widokiem na góry, TV, łazienka z w.c., plac zabaw, parking, 
nauka j. angielskiego, kuchnia domowa, cena 15-18 zł/oso
ba. Roztoki, tel. 074/812-66-79 
WYPOCZYNEK w Unieściu k. Mielna, wojskowe pole namio
towe ul. Surjana 24,200 m do morza, pełne świadczenia, w 
tym całodzienne wyżywienie, program, opieka, zakwaterowa
nie, cena 560 zł za 2 tygodnie. Unieście, tel. 094/348-19-50, 
0604/18-75-71
WYPOCZYNEK kolonie i obozy z jazdą kónną, turnusy
14-dniowe, nad jeziorem, woj. lubuskie, cena - 850 zł. Wro
cław. tel. 354-40-92,0601/73-70-68 
ZA KOREPETYCJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- poziom za-' 
awansowany, przyjmę w rozliczeniu na wypoczynek na kam
pingu w Kołobrzegu. Wrocław, tel. 0501/53-45-01 '

NAUKA  
I PRACA

O  „ARTISTIC AGENTUR LUX” ogłasza nabór dziew
cząt do zdjęć i filmów video o tematyce erotycz
nej, na umowę-zlecenie, w kraju i za granicą. Wy
nagrodzenie + zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot

kosztów podróży. Wrocław, tel. 0607/70-77-34 
80009101

O  1.800 ZŁ • PRACA STAŁA • przedsiębiorstwo za
trudni na stałe i na sezon. Lubin, tel. 076/847-84-89 
84016181

O  ATRAKCYJNA PRACA PRZY ZBIORACH WINO
GRON we Francji i w Niemczech, dobrze płatna, 
również całoroczna w rolnictwie. Zarezerwuj miej
sce wcześniej. Gwarantujemy uczciwą i rzetelną 
informację. Prosimy dołączyć znaczek na prze
syłkę poleconą ciężką za 5.95 zł. „IKAR”, 50-950 
Wrocław 2, box 288 02022751 .

O  AUTORYZOWANY DEALER GSM poszukuje przed
stawicieli handlowych prowadzących działalność 
gospodarczą, do sprzedaży aktywacji i produk
tów TAK TAK. Gwarantujemy szkolenie. Oferty 
prosimy przesyłać faksem. Wrocław, tel./fax  
071/788-80-80 90000231..

O  DAM PRACĘ. Praca w Niemczech dla młodych 
pań, w wieku od 18 do 35 lat, w ekskluzywnym 
lokalu, zarobki • 8000 DEM/mies. Niemcy, tel. 
0049/17-59-01-87-32 84015531

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW organizowanie zespołu 
menadżerów, b. wysokie zarobki, nagrody do 100.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/718-30-47 Poznań, 0503/56-87-95, 
0606/82-31-64
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW organizowanie zespołu 
menadżerów, b. wysokie zarobki, nagrody do 100.000 zł: Ole
śnica. tel. 071/314-81-81 Opole, 0606/82-31-64 Długołęka, 
071/315-14-31
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW organizowanie zespołu 
menadżerów, b. wysokie zarobki, nagrody do 100.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-69-79 Bolesławiec, 075/734-61-21 po 
godz. 14,0607/44-73-26
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW jednej z najlepszych firm 
kosmetycznych na świecie, z każdym zamówieniem darmo
we produkty, szkolenia, możliwość awansu. Wrocław, tel. 
071/321-09-33

I ,  O P 011623I

P ra co w a łe ś  w  
R F N  lub  H o land ii
Odbierz swój podatek!!!
W szy s tk ie  fo rm a lnośc i za ła tw iam y 

ró w n ie ż  korespondency jn ie  
Agent-Tour Wrocław, tel. 071/339-23-80

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW organizowanie zespołu 
menadżerów, b. wysokie zarobki, nagrody do 100.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/53-75-56, 0502/59-82-87,0600/24-98-93 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW organizowanie zespołu 
menadżerów, b. wysokie zarobki, nagrody do 100.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-50-63,071/315-10-87 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki 30% 
tańsze, zapłata do 21 dni, szkolenia kosmetyczne, makijaże, 
prezenty przez 4 miesiące. Wrocław, tel. 0502/99-50-54 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Wrocław, tel. 
0605/67-68-00
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Wrocław, tel.
784-84-95
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na samochodzie, domu, działce.
Zgłoszenia: "VEIN-INT" 

tel. (071) 355 58 21 0P(,11M3

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Wrocław, tej. 
0601/08-42-73
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Wrocław, tel. 
0608/11-77-93
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME własna dzia
łalność gosp. Wrocław, tel. 071/328-73-89,0602/59-95-34 . 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME gwarantowa
na pomoc i bezpłatne szkolenie. Wrocław, tel. 315-13-28,
315-14-31, 0502/59-82-87
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME rozszerzanie 
sieci. Wrocław, tel. 0607/82-23-67 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME upominki przez 
4 miesiące, możliwość zbudowania własnego biznesu. Wro
cław, tel. 071/784-84-95,0605/67-68-00,0606/24-34-47 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Zielona Góra, 
tel. 068/382-59-76
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Zielona Góra, 
tel. 0605/67-68-00
O  FOTO I VIDEO PRODUCENT „FOTO MAX" ogła

sza nabór na przegląd dziewczyn, chcących po
zować do zdjęć o tematyce erotycznej. Zgłosze
nia telefoniczne., tel. 0604/98-28-07 01026211

KOREPETYCJE dla uczniów klas l-IV, również niepełno
sprawnych -15  zł/godz. Wrocław, tel. 071/348-14-04 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO udziela studentka angli
styki - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 0503/03-72-14 
KOREPETYCJE Z  ANGIELSKIEGO - 20 zł/godz. Wrocław, 
tel. 071/789-35-02
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO dla dzieci j młodzieży, 6 
mies. w Londynie, rok pracy w szkole podst., możliwość do
jazdu - 25 zł/60 min. Wrocław, tel. 071/782-22-87, 
0604/97-46-58
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO konwersacje, egzaminy, 
konsultacje - 25 zł/godz. Wrocław, tel. 071/789-11-46 
KOREPETYCJE Z CHEMII zakres szkoły średniej i gimna
zjum - 25 zł/60 min. Wrocław, tel. 071/348-17-32 
KOREPETYCJE Z CHEMII - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/784-83-09
KOREPETYCJE Z CHEMII udziela mgr chemii, od 25 zł do 
35 zł/godz. Wrocław, tel. 071/321-09-33 
KOREPETYCJE Z CHEMII zakres szkoły średniej i gimna
zjum - 20 zl/godz. Wrocław, tel. 071/341-21-14 
KOREPETYCJE Z CHEMII udziela studentka 5. roku chemii, 
cena 18 zł/godz. Wrocław, tel. 071/328-31-59 w. 263, 
0608/02-31-20
KOREPETYCJE Z FIZYKI - 25 zł/godz. Wrocław, tel. 
0503/59-49-55
KOREPETYCJE Z FIZYKI zakres szkoły średniej, przygoto
wania do egzaminów, rozwiązywanie list zadań, udziela na
uczyciel - dr fizyki, cena 30-50 zł/h. Wrocław, tel. 
0601/78-70-79
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO - 25 zł/godz. Wrocław, 
tel. 359-05-53
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI obsługa komputera, 
Windows 95&98, Word, Excel, Access, instalacja, konfigu
racja sprzętu i oprogramowania, internet, modernizacja i 
doradztwo - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 
0502/82-74-46
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 17 zł/godz. Wrocław, tel.
345-65-07
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M  KOREPETYCJE Z MATEMATYKI - 30 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/354-20-97
KOREPETYCJE Z MATEMĄTYKI - 20 zł/godz Wrocław, tel.
373-36-87
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawo
wej, cena -1 5  zł/godz., zaktes szkoły ponadpodstawowej, 
cena - 20 zł/godz., z dojazdem do ucznia.-Wrocław, tel. 
071/328-95-77.0503/86-72-66 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI poprawki, egzaminy, kon
sultacje, doświadczony nauczyciel matematyki • 25 
zł/godz. Wrocław, tel. 071/789-11-46 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawo
wej, średniej i gimnazjum, udziela student matematyki. Wro
cław, tel. 0503/85-73-39 '
KOREPETYCJE Z MUZYKI lekcje gry na gitarze elektrycz
nej i akustycznej, superszybkość, improwizacja, zasady har
monii - 80 zł/mies. Wrocław, tel. 071/353-07-85,0501/94-75-27 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO dojazd dó ucznia - 20 
zł/godz. Wrocław, tel. 372-16-07 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO oraz tłumaczenia handlo
we, techniczne, prawnicze - 15 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/$48-;Mr04
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO - 20 zł/60 min. Wrocław, 
tel. 0601/08-42-87
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO poprawki, egzaminy - 25 
zł/godz, Wrocław, tel. 071/789-11-46 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO skuteczne przygotowanie do 
wszystkich egzaminów, prace pisemne - 25 zł/godz. Wrocław, 
tel. 071/373-21-98
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI ■ 30 zl/godz. Wro
daw, tel. 071/354-32-60
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI cena 30 
zł/godz. Wrocław, tel. 0602/85-79-30 

O  NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ. Posiadam budyi^i i  
możliwością rozbudowy, w Lipnie przy trasie nr 
5., tel. 0607/75-08-34 01028681

POSZUKUJEMY PRACY brygada budowlana z Tarnopola, 
wszystkie techniki, prace ogólnobudowlane. Wrocław, tel. 
0717341-58-09 po godz.21,0603/44-02-02 

v  POSZUKUJEMY PRACY W NIEMCZECH znajomość j. nie
mieckiego, prace ogólnobudowlane, glazura, instalacje elek
tryczne, prace hydrauliczne, solidność, bez nałogów. Wrocław, 
tel. 071/341-34-62
POSZUKUJĘ KOREPETYTORA z rachunku prawdopodo
bieństwa i statystyki matematycznej. Lubin, tel. 0608/26-31-14 
POSZUKUJĘ PRACY studentka, 2 lata nauki w Anglii, znajo
mość obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, poważne oferty.

tel. 056/659-18-28 Monika 
POSZUKUJĘ PRACY młody rolnik, może być na fermie, u 
hodowcy, w stadninie. Biała Nyska, woj. opolskie, tel. 
0603/93-67-85
POSZUKUJĘ PRACY młody, pracowity, godny zaufania, z 
prawem jazdy kat. B, praca na wakacje w Niemczech lub na 
zachodzie Europy, przy winogronach. Bolesławiec, tel. 
0609/64-35-44
POSZUKUJĘ PRACY ekpia 4-osobowa, w branży ogólnobu
dowlanej, stare i nowe technologie, kompleksowo. Bystrzyca 
Oławska, tel. 0606/61-27-08
POSZUKUJĘ PRACY montaż okien i drzwi, glazura, stelaże, 
panele ścienne, podłogi szwedzkie, szpachlowanie, malowa
nie, tapetowanie, ocieplanie, struktura,- szafy wnękowe, wła
sny sprzęt, samochód, niezależny. Gubin, tel. 068/359-61-32 
POSZUKUJĘ PRACY przyjmę każdą ofertę. Kąty Wr., tel. 
0603/61-75-15,0607/51-34-88 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód osobowy BMW, 
z klimatyzacją, znajomość j. niemieckiego, oczekuję propo
zycji. Legnica, tel. 076/855-34-43 
POSZUKUJĘ PRACY umiejętność układania glazury, paneli 
podłogowych - ściennych, tynki ozdobne, prace dekarskie, 
praktyka na zachodzie, tylko poważne propozycje. Legnica, 
lei. 076/855-34-43 ‘ - . : r  :
POSZUKUJĘ PRACY odprawy celne lub inne propozycje. 
Lubań, tel. 075/646-12-74
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. średnie, prawo jazdy, wiek 21 
lat, dyspozycyjny, komunikatywny, uczciwy, bez nałogów, chęt
nie w zawodzie (lakiernik samochodowy). Lubin, tel. 

g i'  0607/38-ST-5Ś. 076/749-08-77 -
POSZUKUJĘ PRAĆY jako operator koparkoładowarki, kie
rowca samochodów dostawczych, osobowych albo innych, 
29 lat, uprawnienia, świadectwa,' kwalifikacje. Lubin, tel. 
0608/04-03-76
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 42 lata, nowy samochód, peł
na dyspozycyjność, wszelkie propozycje opróęz akwizycji. 
Lubin, tel. 0607/42-25-84 Ę
POSZUKUJĘ PRACY jako ochrona osobista, kierowca, ochro
na konwoju, ochroniarz z licencją I i II stopnia. Lubin, tel. 
0503/04-81-09
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód osobowy, dyspo
zycyjny, telefon. Łagiewniki, woj. wrocławskie, teł. 
0606/85-94-81 ............
POSZUKUJĘ PRACY w sklepie komputerowym, w serwisie, 
uczciwy, bez nałogów, pełna dyspozycyjność, komunikatyw
ny, znajomość branży. Mirków k. Wrocławia, tel. 
071/315-10-55; 0503/73-18-47 Piotr 
POSZUKUJĘ PRACY w kraju lub za granicą, kierowca auto
busu, ślusarstwo. Mysłakowice, tel. 075/713-80-53 
POSZUKUJĘ PRACY 2-letnie doświadczenie w firmie kurier
skiej, posiadam samochód Peugeot J5 (dostawczy), dobra 
znajomość terenów kotliny Kłodzkiej (Nowa Ruda, Wałbrzych). 
Nowa Ruda, tel. 074/872-1 &31 
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, znajomość wykony
wania dociepleń, tynków strukturalnych, montażu płyt g-k, 
malowania, montażu okien i innych. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-34-38
POSZUKUJĘ PRACY stałej w Polsce lub sezonowej za gra
nicą, rencista, 46 lat, wykszt. średnie. Oleśnica, tel. 
071/793-33-29.0600/10-20-62 
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany, uprawnienia, zna
jomość nadzoru, kosztorysowania. Oława, tel. 071/313-76-06 
POSZUKUJĘ PRACY w krajach UE. Opole, tel. 

? ♦  077/457-00-79
POSZUKUJĘ PRACY student politologii, na okres wakacji, 
dobra umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, internet), 
samochód (może być dostawczy do 1.51 ład.), telefon komór
kowy i stacjonarny. Opole, tel. 077/442-25-76 lub 
0605/20-67-45
POSZUKUJĘ PRACY w branży motoryzacyjnej, w firmie le
asingowej, kredytach, inżynier, 48 lat, prawo jazdy, dyspozy
cyjność, komputer, internet, fax, telefon, samochód, j. niemiec
ki, tylko poważne oferty, bez ubezpieczeń, akwizycji. Staro
gard Gdański, tel. 058/561-09-63, 058/561-40-74, 
0600/63-21-93
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 27 lat, wykszt. średnie 
techniczne, znajomość komputera, prawo jazdy kat. B, sa
mochód osobowy. Środa śląska, tel. 071/317-57-87, 
0609/49-96-27
POSZUKUJĘ PRACY studentka pedagogiki. Świdnica, teł. 
074/640-74-39
POSZUKUJĘ PRACY młody, dyspozycyjny, łatwo nawiązuje 
kontakty, posiadam prawo jazdy kat. B, wykształcenie śred
nie, obsługa komputera, zainteresowania motoryzacyjne, do
świadczenie w ogłoszeniach i reklamie, oprócz akwizycji rów
nież posiadam uprawnienia na wózki spalinowe i elektrycz
ne, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w hydraulice, wielolet
ni staż pracy jako konserwator (prace budowlane).. Trzebni
ca, tel. 071/387-08-90,0607/10-95-50 
POSZUKUJĘ PRACY kasjerka, z długoletnią praktyką. Trzeb- 
nica, tel. 071/387-00-94 

^  POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany, uprawnienia, duże 
doświadczenie w remontach i konserwacji zabytków. Trzeb
nica, tel. 071/387-00-94
POSZUKUJĘ PRACY młoda, 20 lat, wykształcenie średnie,

zawód technik handlowiec, znajomość obsługi komputera, 
praktyka w biurze handlowym (chłodnictwo i klimatyzacja), w 
urzędzie skarbowym, przy fakturowaniu, podstawy księgowo
ści. Trzebnica, tel. 071/387-08-90 po godz. 17 - Ania, 
0504/93-93-24
POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, z długoletnim stażem, 
również w delegacji. Ubocze, tel. 075/781-40-08 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna 21 lat, pełna dyspozycyj
ność, bez nałogów, uregulowany stosunek do służby wojsko
wej, aktualna książeczka zdrowia, obsługa kas fiskalnych, jako 
sprzedawca i kelner. Wałbrzych, tel. 074/666-27-29, 
0603/62-22-37
POSZUKUJĘ PRACY 41 lat, raca na budowie, opieka nad 
starszą osobą, pilnowanie domu, willi lub dobra majątkowe
go, praca w ogrodnictwie, rolnictwie albo inne propozycje, 
możliwość wyjazdu. Wałbrzych, tel. 0503/31-34-34 
POSZUKUJĘ PRACY • 31 lat, wykszt. wyższe, komputer, j. 
niemiecki, dyspozycyjna, solidna. Tylko poważne oferty. Wro
cław, tel. 071/785-96-69
POSZUKUJĘ PRACY renciści, murarz, ślusarz, elektryk. 
Wrocław, tel. 071/783-76-72
POSZUKUJĘ PRACY 24-letnia kobieta, ogrodnik, w swoim 
zawodzie (opieka, sprzątanie, mycie okien w domach) lub inne 
propozycje, oprócz agencji. Wrocław, tel. 071/350-99-87 • 
POSZUKUJĘ PRACY murarz, malarz, tapeciarz, gipsiarz, 
samodzielny, wykwalifikowany. Wrocław, tel. 071/327-42-79 
POSZUKUJĘ PRACY plastyczka, technik architekt. Wrocław, 
tel. 325-99-28
POSZUKUJĘ PRACY wiek 36 lat, prawo jazdy kat.B, malo
wanie, tapetowanie, gładzie gipsowe. Wrodaw, tel. 338-39-70 
POSZUKUJĘ PRACY brygada ciesielska. Wrocław, tel. 
071/350-04-74 po godz. 19
POSZUKUJĘ PRACY wykształcenie średnie, 26 lat, samo
chód, telefon, prawo jazdy kat. A, B, C, 5-łetni staż w autoko
misie, znajomość komputera. Wrocław, tel. 0601/87-71-82 
POSZUKUJĘ PRACY znam prace hydrauliczno-gazowe. 
Wrocław, tel. 071/341-20-52
POSZUKUJĘ PRACY doświadczóny-zaopatrzeniowiec i ad
ministrator, z samochodem. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
POSZUKUJĘ PRACY rencista III grupy, malarz, tapeciarz, 
gipsiarz, prawo jazdy, uprawnienia na wózki widłowe. Wro
cław. tel. 071/338-39-70
POSZUKUJĘ PRACY malarz, tapeciarz, znajomość wykony
wania gładzi gipsowych. Wrocław, tel. 0604/89-26-76 
POSZUKUJĘ PRACY wiek 36 lat, malarz, tapeciarz, gipsiarz, 
prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 071/338-39-70 
POSZUKUJĘ PRACY pani, 37 lat, wykształcenie średnie, 
dobra znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej, urządzeń 
biurowych, doświadczenie w handlu, dyspozycyjna. Wrocław, 
tel. 329-12-75 po godz. 16
POSZUKUJĘ PRACY pan, 40 laL wykształcenie wyższe, 
dobra znajomość obsługi komputera, doświadczenie w han
dlu, znajomość języka arabskiego, rumuńskiego, angielskie
go, uczciwy, dyspozycyjny. Wrocław, tel. 0607/70-60-08 
POSZUKUJĘ PRACY para striptizerów wykona taniec ero
tyczny w dyskotece. Wrocław, teł. 0607/05-66-08 
POSZUKUJĘ PRACY magister analityki. Wrocław, tel. 
332-78-28 w godz. 8-10
POSZUKUJĘ PRACY stałej • absolwentka Wydziału Chemicz
nego Politechniki Wrocł., podstawowa obsługa komputera, jęz. 
angielski, wiek 25 lat. Wrocław, tel. 071/351-35-63
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POSZUKUJĘ PRACY panna, 21 lat, wykszl średnie, pracow
nik administracyjno-biurowy, znajomość obsługi komputera, 
urządzeń biurowych, podstawy jęz. niemieckiego. Wrocław, 
tel. 071/342-09-81
POSZUKUJĘ PRACY arfysta-plastyk, znam nast. rodzaje 
prac: portrety komunijne i inne, mogą być ze zdjęć, olejne lub 
pastelowe. Wrocław, tel. 345-56-20 
POSZUKUJĘ PRACY jako inspektor BHP i ppoż. lub elektro
mechanik, elektromonter. Wrocław, tel. 346-69-05 
POSZUKUJĘ PRACY w godz. popołudniowych. Wrocław, tel. 
071/336-30-21
POSZUKUJĘ PRACY w serwisie komputerowym lub podob
nej, pełna dyspozycyjność, praktyka, b. dobra znajomość 
branży. Wrocław, tel. 0503/73-18-47 
POSZUKUJĘ PRACY praktyka w branży zoologicznej, pełna 
dyspozycyjność. Wrocław, tel. 071/321-18-34 
POSZUKUJĘ PRACY - ekonomistka, studentka studiów.za- 
ocznych, każda praca. Wrocław, tel. 071/780-88-00 
POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, glazurnik, gipsy, ma
lowanie. Wrocław, tel. 0608/09-32-19 
POSZUKUJĘ PRACY prowadzę działalność gospodarczą, 
posiadam umiejętności w zakresie szycia z tkanin dekoracyj
nych. Wrocław, tel. 071/349-11-13 
POSZUKUJĘ PRACY ambitna, energiczna, dyspozycyjna, 
emerytka. Wrocław, tel. 071/345-65-07 

■ POSZUKUJĘ PRACY operator ładowarki. Wrocław, tel. 
071/325-99-90
POSZUKUJĘ PRACY w sklepie lub biurze, młoda kobieta, 
wykształcenie średnie, prawo jazdy. Wrocław, tel. 
0603/10-32-99
POSZUKUJĘ PRACY dyspozycyjna, ekonomistka, obsługa 
komputera, roczne doświadczenie. Wrocław, tel. 
071/336-93-96
POSZUKUJĘ PRACY główna księgowa, etet lub umowa o 
dzieło, (praca w programach : DGCS, Rachmistrz 5, ZUS, 
kadry). Wrocław, tel. 071/368-82-04,0607/43-22-98 
POSZUKUJĘ PRACY w sekretariacie, pracownik administra
cyjno-biurowy, 23 lata, 2 lata stażu, podstawy księgowości, 
obsługa komputera, urządzeń biurowych. Wrocław, tel. 
0608/52-78-92
POSZUKUJĘ PRACY cykliniarz, parkieciarz, z 20-letnią prak
tyką, dam prowizję. Wrocław, tel. 071/372-91-38 
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana, budowa domów, 
klinkier, kominki, w kraju lub za granicą. Wrocław, tel. 
0503/84-15-76
POSZUK.UJĘ PRACY po godz. 14, przy malowaniu, monta
żu drzwi i zamków, paneli i inne prace remontowe, posiadam 
narzędzia i samochód. Wrocław, tel. 071/346-51-42, 
0601/55-76-51
POSZUKUJĘ PRACY w zawodach: tokarz, ślusarz, spawacz 
MAG, posiadam prawo jazdy kat. B, chętnie za granicą. Wro
cław, tel. 071/341-52-14,0605/91-09-48 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód, wolny czas, do
świadczenie w handlu (8 lat). Wrocław, tel. 0607/86-82-72 
POSZUKUJĘ PRACY prace porządkowe w mieszkaniach, 
biurach, zakupy, mycie okien, kobieta 40-letnia. Wrocław, tel. 
357-24-15,0605/38-95-17
POSZUKUJĘ PRACY jako stróż, portier, ochrona, posiadam 
dużego psa po tresurze, praktyka, doświadczenie, samochód? 
telefon, pracowity, kulturalny, abstynent: .złota rączka’ . Wro
cław, tel. 0502/33-68-67, -
POSZUKUJĘ PRACY dla Iwowianek • jako pomoce domo
we,. .opiekunki do dziecka lub osób starszych, sprzątanie, 
ogrodnictwo, ogólnogospodarcze. Wrocław, tel. 
071/341-58-09 po godz.21,0603/44-02-02
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POSZUKUJĘ PRACY w czasie weekendów, młoda dziew
czyna, może być sprzątanie. Wrocław, teł. 071/328-02-55 po 
g. 15, Patrycja
POSZUKUJĘ PRACY kierowca-mechanik, prawo jazdy kat. 
BC, świadectwo kwalifikacji, praktyka, dyspozycyjny, po woj
sku, od 15.05.2001 r. Wrocław, tel. 071/330-10-65 
POSZUKUJĘ PRACY obywatel Ukrainy, kafelki, gładzie, re- 
gipsy, roboty wykończeniowe oraz ogólnobudowlane. Wro
cław, tel. 0604/34-42-50
POSZUKUJĘ PRACY młoda, 22 lara, w biurze; sekretaria
cie/wykształcenie średnie administracyjno-biurowe, 2 lata 
praktyki + 2 lata pracy, telefon komórkowy, dobra znajomość 
komputera Word, Excel. Wrocław, tel. 324-11-79 Agnieszka, 
0502/93-33-35
POSZUKUJĘ PRACY młoda, ambitna, lat 22, jako pomoc 
drogowa lub sprzątanie w biurach, sklepach (4 godz.dzien- 
nie), w okolicach Psie Pole, Kowale, ul.Jedności Narodowej. 
Wrocław, tel. 0600/25-05-37

' POSZUKUJĘ PRACY w gastronomii lub w handlu, 23 letnia 
elokwentna, praktyka, książeczka zdrowia. Wrocław, tel.
328-33-99
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie willi, mieszkań, biura lub 
chałupniczej. Wrocław, tel. 071/344-12-48 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 40 lat, prawo jazdy kat. BC, 
świadectwo kwalifikacji, 20 lat praktyki, bez nałogów. Wro
cław, tel. 071/344-12-48
POSZUKUJĘ PRACY 30-letnia kobieta, staż pracy w spół
dzielczości mieszkaniowej, administracja, zakres obsługi tech
nicznej, kierowanie robotami, kosztorysy (norma), technik 
budowlany, uprawnienia, komputer, również prace zlecone. 
Wrocław, tel. 071/329-05-84
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. średnie, obecnie studia zaocz
ne studium ekonomiczne, 21 lat, kursy kasy fiskalnej, ksią
żeczka zdrowia, w biurze lub w sklepie, tylko poważne oferty. 
Wrocław, tel, 330-22-67,0503/74-18-61 
POSZUKUJĘ PRACY solidny, bez nałogów, prawo jazdy kat. 
BCE, świadectwo kwalifikacji, grupa inwalidzka. Wrocław, tel. 
071/354-02-30
POSZUKUJĘ PRACY posiadam uprawnienia do pilotażu po
jazdów wielogabarytowych, profesjonalnie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
POSZUKUJĘ PRACY najchętniej w magazynie, mężczyzna 
lat 26, matura, komputer, prawo jazdy. Wrocław, tel. 
071/322-97-47
POSZUKUJĘ PRACY w sklepie, kiosku lub solarium, znajo
mość kasy fiskalnej, uczciwa, dyspozycyjna, książeczka zdro
wia, tylko poważne oferty. Wrodaw, tel. 071/342-24-13' 
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, spawacz elektryczno-gazowy, 
43 lata. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, uprawnienia budowlane, nad
zory, klimatyzacje, dyspozycyjny, samochód, niekoniecznie 
w budownictwie. Wrocław, tel. 071/784-37-22 
POSZUKUJĘ PRACY na okres letni, młoda, uczciwa, dyspo
zycyjna, dobra znajomość jęz. niemieckiego, obsługi kompu
tera. Wrocław, tel. 372-16-07
POSZUKUJĘ PRACY inż. budownictwa z uprawnieniami i
10-letnim stażem zawodowym, nadzór nad budową domków 
jednorodzinnych, kosztorysowanie komputerowe dla małych 
firm budowlanych. Wrocław, tel. 071/328-96-48 po 17, 
0601/99-70-35
POSZUKUJĘ PRACY młody, jako pracownik do wszystkie
go, z zakwaterowaniem, teren Polski, jako kierowca osobisty, 
ogrodnik, na prywatnej posesji, .złota rączka*, itp. Wrocław, 
tel.0600/12-29-78
POSZUKUJĘ PRACY regipsy, glazura, gładzie, wykańcza
nie wnętrz, dla dwóch osób, w kraju lub za granicą. Wrocław, 
tel. 071/788-67-55
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 26 lat, wykszt. średnie, 
prawo jazdy kat. B, obsługa komputera, najchętniej jako pra
cownik magazynowy. Wrocław, tel. 071/322-97-47 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 40 lat, prawo jazdy kat. B, 
świadectwo kwalifikacji, paszport, książeczka zdrowia, spa
wanie elektryczne i gazowe, mechanik samochodowy, pełna 
dyspozycyjność. Wrocław, teł. 071/336-25-72 po godz. 16, 
0503/74-20-68
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, specjalista do spraw 
celnych, bardzo dobra znajomość procedury uproszczonej i 
obsługi komputera. Wrocław, tel. 0602/62-25-33 
POSZUKUJĘ PRACY stolarz, praktyka. Wrocław, tel. 
071/330-10-58 ‘
POSZUKUJĘ PRACY jako kierowca, 29 lat, prawo jazdy kat. 
CE, praktyka na samochodzie TIR, bez nałogów, znajomość 
zagadnień odpraw celnych. Wrocław, tel. 341-44-86 
POSZUKUJĘ PRACY młoda ekonomistka, prawo jazdy kdt. 
B, bez nałogów, miła aparycja, komputer. Wrocław, tel.
341-44-86
POSZUKUJĘ PRACY jako elektronik, miody, 21 lat, obsługa 
komputera, dyspozycyjność, praktyka w serwisie i przy mon
tażu. Wrocław, tel. 0609/50-58-47 
POSZUKUJĘ PRACY dekarz, blacharz, rencista, z własnym 
transportem, długoletnia praktyka. Wrocław, tel. 
071/788-94-39
POSZUKUJĘ PRACY roboty'ogólnobudowlane i instalacje 
hydrauliczne. Wrocław, tel. 071/346-51-33 wieczorem 
POSZUKUJĘ PRACY 28 lat, bez nałogów, prawo jazdy kat. 
B, prace remontowo-budowlane, malowanie, gładzie, ściany 
G-K, sufity podwieszane, instalacje elektr., wodno-miedz., 
PCV, wymiana drzwi i okien, panele. Wrocław, tel. 
0600/25-88-14
POSZUKUJĘ PRACY absolwent Politechniki Wrocławskiej, 
doświadczenie w zarządzaniu grupą ludzi, znajomość obsłu

gi komputera, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 071/783-97.-27, 
0503/85-40-39
POSZUKUJĘ PRACY roboty ogólnobudowlane, remontowe, 
glazura, panele, płyty GK, wykończenie wnętrz. Wrocław, tel. 
071/341-83-92,0604/61-75-55 
POSZUKUJĘ PRACY germanistka, 43 lata, doświadczenie 
w tłumaczeniach, marketingu, logistyce i turystyce, tylko po
ważne oferty. Wrocław, tel. 071/367-04-20,0607/06-08-75 
POSZUKUJĘ PRACY buduję, remontuję, płytki, wykończe
nia wnętrz, murarz, tynkarz. Wrocław, tel. 071/782-09-26 
POSZUKUJĘ PRACY murarz. Wrocław, tel. 071/373-44-06 
POSZUKUJĘ PRACY tynkarz, posadzkarz, płytkarz, wielo
letnie doświadczenie, wysoka jakość. Wrocław, tel. 
071/350-06-13
POSZUKUJĘ PRACY przy wycinaniu drzew, karczowaniu, 
zdejmowaniu posuszu jemioły, redukcji korony drzew. Wro
cław, tel. 071/354-38-54,0501/45-00-91 
POSZUKUJĘ PRACY na przyjęciu urodzinowym dziecka i 
innego typu uroczystościach, festynach, balach dziecięcych 
(aktorzy - klaun i wróżka). Wrocław, tel. 355-38-86 
POSZUKUJĘ PRACY grafik komputerowy, młody, z doświad
czeniem, specjalista DTP, doskonała znajomość programów 
graficznych CorelDRAW, Adobe Photoshop oraz Adobe Pa- 
gemaker, pakiet MSOffice, doskonała znajomość systemu 
Windows. Wrocław, tel. 0600/32-51-08 
POSZUKUJĘ PRACY wykształcenie wyższe (ekonomiczne), 
jęz. angielski, prawo jazdy kat. B, obsługa komputera, faxu, 
doświadczenie w kontaktach z kontrachentami instytucjonal
nymi. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-22-03 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ kobieta 23 lata, wykszt. 
wyższe, obsługa komputera PC i sprzętu biurowego, tylko 
poważne oferty. Dobromierz, tel. 074/850-92-96 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ. Wrocław, tel. 
071/325-99-90
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako kierowca, prawo 
jazdy kat. B, najchętniej na busa, pracuję na zmiany, 25-letni 
mężczyzna. Brzeg Dolny, tel. 0604/50-58-10”
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ wykszt. wyższe, kom
puter, samochód, dużo czasu po południu i w weekendy. Ra
wicz, tel. 0607/27-10-23
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ w wakacje, licealista, 
ulotki, reklamy, itp. roznoszenie, w Świebodzicach. Świebo
dzice, tel. 074/854-22-20 *
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako kierowca lub ku
rier na trasy międzynarodowe, prawo jazdy, paszport UE, ję
zyki obce, samochód Volvo. Wrocław, tel. 071/321-52-77 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako projektant stron 
internetowych, języki obce, referencje. Wrocław, tel. 
071/321-52-77
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ elektroinstalacje. Wro
cław, tel. 071/341-59-09
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ studentka, ekonomist
ka. Wrocław, tel. 071/780-88-00 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ student zaoczny, 
sprzątanie domu, ogrodu, piwnic, koszenie trawników. Wro
cław, tel. 0607/73-56-42
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ elektryk z uprawnie
niami.SEP i pomiary (elektroinstalacje). Wrocław, tel. 
071/302-71-34,0607/61-68-60 
POSZUKUJĘ PRACY.DODATKOWEJ po godz. 15, młoda, 
uczciwa, wykształcenie wyższe pedagogiczne, kurs sekre- 
tarsko-asystencki. Wrocław, tel. 071/351-52-10 po godz. 16 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiadający 
podstawowe wiadomości w zakresie budownictwa, solidny, 
pełna dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 
071/325-94-24
POSZUKUJĘ PRACY JAKO CIEŚLA dekarz, wykonam każ
dą konstrukcję dachu, położę dachówkę, blachodachówkę, 
ocieplanie domków, szalowania, stropy, schody oraz inne. 
Świdnica, tel. 074/850-73-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO CIEŚLA dekarz-blacharz, mon
ter stolarki okiennej i drzwiowej. Wrodaw, tel. 0601/75-49-63 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO CIEŚLA dekarz, blacharz przy 
ocieplaniu budynków, przekładki dachów, murowanie komi
nów i słupków klinkierem i krycie papą termozgrzewalną. 
Wrocław, tel. 333-73-99,0607/43-23-27 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRONIK młody, lat 21, 
praktyka, montaż, serwis, obsługa komputera. Wrocław, tel. 
0609/50-58-47
POSZUKUJĘ PRACY JAKO FAKTURZYSTKA. Wrocław, tel.
328-94-66
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GOSPODARZ prywatnego 
ośrodka wczasowego, pensjonatu, hotelu, restauracji lub inne 
propozycje, 57 lat, wykszt. średnie handlowe, muzyk,, absty
nent, samotny, sympatyczny, z własnym samochodem. Le- 
śniowski, 59-703 Bolesławiec, skrytka poczt. 220 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO HYDRAULIK lub inne prace w 
budownictwie, własne narzędzia, prawo jazdy kat. B, samo
chód, uczciwy, abstynenL Wrocław, tel. 071/321-80-11, 
0603/81-19-61
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSPEKTOR BHP i Ppoż lub 
elektromechanik, elektromonter. Wrocław, tel. 346-69-05 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KAFELKARZ lat 26, własne 
narzędzia i auto, kraj, zagranica, bez nałogów, solidny lub 
inne oferty. Wrocław, tel. 071/348-73-96,0602/84-64-56 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA wszystkie katego
rie prawa jazdy, świadectwo kwalifikacji.., tel. 0600/85-67-82 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 26-letni, prawo jaz
dy kat. ABCE, świadectwo kwalifikacji, 5 lat praktyki na TIR-ach 
(na terenie Polski). Bolesławiec, tel. 075/735r 14-31 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA. Chmieleń, tel. 
075/783-30-09
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. ABCET, świa
dectwo kwalifikacji, paszport, uprawnienia na HDS, praktyka 
27 lat, leśnik. Lubin, tel. 0604/70-61-03 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA osobisty, najchęt
niej pani, licencja ochroniarska, miła aparycja, prawo jazdy, 
paszport. Lubin, tel. 0503/04-81-09 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat.
B, C, E, świadectwo kwalifikacji, lat 27. Oleśnica, tel. 
0607/52-63-16
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA. Polkowice, tel. 
0606/12-36-56
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA busa, 9-osobowe- 
go Forda Transit, świadectwo kwalifikacji, lat 25. Polkowice, 
tel. 0603/54-99-07
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. ABC, ze sta
żem, na stale lub dorywczo. Wrocław, tel. 071/350-99-87 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA operator sprzętu 
ciężkiego, rencista, uprawnienia do obsługi: żórawia samo
chodowego, wieżowego', koparki, ładowarki, prawo jazdy kat. 
ABC, świadectwo kwalifikacji. Wrocław, tel. 071/350-05-94 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BCE, paszport, książeczka zdrowia, 30 lat praktyki. Wrocław, 
tel. 071/328-38-81
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat.B,
C, E, świadectwo kwalifikacji, paszport, doświadczenie w kra
ju, ód zaraz. Wrocław, tęl. 0603/09-23-03 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA jestem na rencie, 
prawo jazdy kat. ABCDE, świadectwo kwalifikacji, paszport. 
Wrocław, tel. 071/322-94-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kategoria C, D, E, 
świadectwo kwalifikacji, paszport, doświadczenie. Wrocław, 
tel. 071/328-07-08
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
B, paszport. Wrocław, tel. 0603/47-24-98 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lub pracownik myjni 
samochodowej, wykszt. średnie, uregulowany stosunek do 
służby wojskowej, dyspozycyjny, uczciwy. Wrocław, tel. 
071/342-99-76
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA. Wrocław, tel. 
071/788-81-65

POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
ABCDT, rencista, 51 lat, świadectwo kwalifikacji, paszport. 
Wrocław, tel. 071/311-21-37,0600/52-77-42 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCE, świadec
two kwalifikacji, znajomość j. włoskiego. Wrocław, tel. 
071/313-64-24
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 26 lat, prawo jaz
dy kat. B, samochód, dyspozycyjność, telefon, uczciwy, so
lidny. Wrocław, tel. 071/336-79-97,0503/78-81-99 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BCET, spawanie, prace ogólnobudowlane, ociepleniar tynki 
strukturalne, malowanie itp., renćista w wieku 41 lat. Wrocław, 
tęl. 357-24-15,0605/38-95-17 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA - rencista, prawo 
jazdy kat. B, C, E, paszport. Wrocław, tel. 071/317.-09-45 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA osobisty, wiek 30 
lat, wykszt. średnie, komunikatywność, podstawowa znajo
mość jęz. niemieckiego. Wrocław, tel. 0607/15-63-94 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA konwojent lub ku
rier, praktyka, solidny, uczciwy, prawo jazdy kat: ABC, świa
dectwo kwalifikacji, inne poważne oferty. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA, świadectwo kwa
lifikacji, paszport, j., niemiecki, pełna dyspozycyjność. Wro
cław, tel. 071/392-61-26,0604/25-95-77 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BC, praktyka, chętnie na busa, może być na 1/2- etatu albo 
inne propozycje. Wrocław, tel. 071/348-06-59 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 44-letni, prawo jaz
dy kat. BCE, świadectwo kwalifikacji, 26 lat praktyki na cią
gnikach siodłowych, dyspozycyjny, sumienny. Wrocław, tel. 
071/339-90-49.
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA posiadam Audi 
kombi TDi, pełna dyspozycyjność, dyskrecja, oczekuję pro- 
pozycji. Wrocław, tel. 0502/81-48-58 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARZ w programie Auto 
Cad. Wrocław, tel. 071/355-86-68 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA 10 lat stażu, wy
kształcenie wyższe (PIT, CIT, ZUS itp.), w niepełnym wymia
rze godzin, od zaraz. Wrocław, tel. 071/327-96-35 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MASAŹYSTKA masaż klasycz
ny, leczniczy, kinezyterapia - ćwiczenia lecznicze. Wrocław, 
tel. 071/373-15-26
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER stolarki budowlanej, 
glazura, ocieplenie budynków. Wrocław, tel. 0603/83-32-93 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ, płytkarz, posadzkarz, 
doświadczenie, praktyka. Wrocław, tel. 071/782-09-26 '
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR KOPARKO-ŁADO- 
WARKI (kl. III, wszystkie typy), uprawnienia, prawo jazdy kat. 
B, ewentualnie inna praca, wiek 33 lata, dyspozycyjność, sa
mochód osobowy, możliwość zmiany miejsca zamieszkania. 
Wrocław, tel. 0503/7.1-.93-95 ..... ,
POSZUKUJĘ PRACY JAKO POMOC DOMOWA wiek 22 lata, 
Ukrainka. Wrocław, tel. 0608/11-95-86 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO POMOCNIK prace budowlane, 
remontowe oraz wykończeniowe. Wrocław, tel. 0608/11-95-86 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO POMOCNIK na budowie, wiek 
20 lat, uczciwy, nie karany, bez nałogów. Wrocław, tel. 
071/338-39-70
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POSZUKUJĘ PRACY JAKO RATOWNIK WOPR z doświad- 
czeniem zdobytym na kąpieliskach morskich oraz stała pra
ca w szkole podstawowej, w okresie wakacyjnym., tel. 
0605/40-11-27
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SEKRETARKA , asystentka, 
pracownik biurowy. Imbramowice, tel. 074/850-72-65 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drobne 
roboty stolarskie. Wrocław, tel. 0502/98-65-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ-TAPICER drobne 
prace stolarsko-tapicerskie lub podejmę pracę na Zachodzie 
(w tym zawodzie). Ostrzeszów, woj. kaliskie, tel. 
0600/16-23-04
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ŚLUSARZ spawacz (gazowy, 
elektryczny i w osłonie C02), 21 lat, uregulowany stosunek 
do służby wojskowej, paszport, każda praca oprócz akwizy
cji. Lubin, tel. 076/842-51-87
POSZUKUJĘ PRACY JAKO TYNKARZ posadzkarz < płyt
karz. Wrocław, tel. 071/350-06-13 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO WYCHOWAWCZYNI W okresie 
wakacyjnym  ̂ studia pedagogiczne, aktualne badania, miła 
aparycja., tel. 0607/48-22-21
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE sezonowej dla 2 męż
czyzn. Leszno, tel. 065/526-61-37 po godz. 18 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE biegle j. niemiecki, 
wykształcenie średnie techn., budownictwo, rolnictwo, prze
mysł. Lwówek śląski, tel. 075/784-2243 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE 2 mężczyzn, w rol
nictwie, ogrodnictwie, przy pracach budowlanych. Nowa Sól, 
tel. 068/388-86-65
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE młody mężczyzna, 
uczciwy, solidny. Nowa Sól, tel. 068/388-86-65 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE brygada budowlana 
(kafelki, płyta kartonowa), lipiec, w Berlinie. Syców, tel. 
062/^85-18-30
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE sezonowej lub sta
łej, uczciwy, pracowity, prowizja. Świdnica, tel. 0608/2545-79 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w ogrodnictwie, rol
nictwie, w szklarniach, od zaraz, znajomość jęz. niemieckie
go podstawowa, sam. osobowy, lat 40, w zamian zabiorę do 
pracy w październiku w Anglii - 4 funty/godz. Wałbrzych, tel. 
074/845-39-15 grzecznościowy, 0608/13-24-80 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla 2 osób, w budow
nictwie, praktyka, lub w innej branży, posiadam samochód, 
dam prowizję. Wrocław, tel. 071/3534046 
POSZUKUJĘ PRACY SEZONOWEJ w okresie wakacji, 
uczennica klasy czwartej Technikum Ochrony środowiska. 
Brzeg Dolny. tel. 071/319-94-12,0609/45-14-36 
POSZUKUJĘ PRACY SEZONOWEJ od 15.06 do 31.07 r., 
student handlu zagranicznego, 21 lat, bardzo dobrze j. an
gielski, podstawowy j. niemiecki, komputer, internet, prawo 
jazdy, dyspozycyjny. Wrocław, tel. 363-62-67 
POSZUKUJĘ PRACY W BUDOWNICTWIE w zakresie inwe- 
storstwa zastępczego, projektowanie, nadzór, wykonawstwo. 
Lubin. tel. 076/841-2241
POSZUKUJĘ PRACY W BUDOWNICTWIE docieplenia, tynk 
strukturalny, płytki, regipsy, malowanie, montaż okien i inne, 
może być za granicą. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-38 
POSZUKUJĘ PRACY W HANDLU lub sprzątanie, może być 
bez zarejestrowania. Wrocław, tel. 071/398-96-57 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH mężczyzna, 25 lat, 
znajomość jęz. angielskiego. Sława, tel. 0603/57-9247 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH lub Austrii, od zaraz, 
posiadam wizę, prowizja. Świdnica, tel. 0608/2545-79 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH znam technologię 
układania płyty G-K, malowania, szpachlowania i innych prac 
budowlanych, może być w rolnictwie, posiadam prawo jazdy 
kat. B. Wrocław, tel. 071/341-52-14 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH w gastronomii, 30 lat, 
wykszt. średnie, komunikatywny, słaba znajomość jęz. nie
mieckiego, wszelkie propozycje. Wrocław, tei. 0607/15-63-94 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH hydraulik, różne pra-
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ce w budownictwie lub inne. uczciwy, abstynent, Wrocław, tel. 
Ó f l '^ 8 0 - 1 1.0603/81-19-61 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH legalne, posiadam 
paszport niemiecki, podstawyJ. niemieckiego, tylko poważne 
oferty, kobieta, 24 lata, Wrociaw, tel.344-52-27-, 
POSZUKUJĘ PRACY W OGRODNICTWIE przycinanie 
drzew, zakładanie trawników, koszenie. Wrocław, tef. 
0601/57-47-49
POSZUKUJĘ PRACY W SZWECJI przy zbiorze truskawek 
lub innej. Głuchołazy, tel. 0602/49-51-24 
POSZUKUJĘ PRACY WE FRANCJI w Paryżu, kobieta lat 
30, opieka nad dzieckiem, pomoc domowa, sprzątanie. Go
styń, tel. 0606/51-60-52
POSZUKUJĘ PRACY WE WŁOSZECH w rolnictwie lub bu
downictwie, mężczyzna 32-letni, pełna dyspozycyjność, do
świadczenie zawodowe, prawo jazdy, dam prowizję po mie
siącu pracy. Bielawa, tel. 0603/48-31-76 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ od zaraz, dla 2 osób, 
chłopaka i dziewczyny, solidni, bez nałogów, w Niemczech 
lub północnych Włoszech, dam prowizję po miesiącu pracu. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-78-56 w g. 8-14,21-22 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ brygada budowalana (4 
osoby), bez nałogów, bardzo zdyscyplinowani, damy prowi
zję. Trzebnica, tel. 071/312-87-90 po godz. 19 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ. Wrocław, tel. 
071/389-11-39
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ blacharz samochodo
wy, praktyka w Polsce i Niemczech. Wrocław, tel. 783-67-57 
wieczorem
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w średnim 
wieku, w zamian za pomoc w znalezieniu pracy oferuję bez
płatne wynajęcie mieszkania (najchętniej studentce). Wrocław, 
tel. 071/325-94-24 po godz. 20 
PRACA przy sprzedaży obuwia na targowiskach, woj. dolno
śląskie, opolskie.., tel. 0608/25-08-33,0605/09-09-39 
PRACA nieograniczone możliwości biznesu, tylko dla zdecy
dowanych, jedynie poważne oferty. Bolesławiec, tel. 
0501/62.40-45
PRACA w międzynarodowej firmie, informacja po przesłaniu 
koperty i 2 znaczków. Józef Nowakowski, 59-225 Chojnów, 
ul. Legnicka 914
PRACA - firma handlowa zatrudni operatywne osoby. Lesz
no, tel. 0600/52-44-01
PRACA konsultantka, prezenterka art. gosp. domowego, pra
ca dodatkowa dla operatywnych pań z ok. Wrocławia, Ole
śnicy, Bierutowa, Twardogóry. Oleśnica, tel. 071/314-33-43 
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PRACA firma z dużym prestiżem poszukuje kilku osób z po
ważnym podejściem dó biznesu, przeszkalamy. Szprotawa, 
woj. zielonogórskie, tel. 0608/44-99-58 
PRACA dodatkowy dochód, w wolnym czasie, bez ryzyka utra
ty pracy. Wałbrzych, tel. 074/840-29-74,0608/11-25-39 
PRACA dla handlowca z optymizmem, .wymagana matura. 
Wrocław, tel. 0501/45-68-52
PRACA w domu, oferty do wyboru. Wrocław, tel. 
071/788-84-39
PRACA wysokie wynagrodzenie, w soboty i niedziele na gieł-
dach samochodowych, dodatkowo w w tygodniu, wymagana 
komunikatywność, mile widziani studenci i studentki, dotyczy 
miast: Lubina, Kłodzka, Wałbrzycha, Wrocławia. Wrocław, tel. 
0502/82-84-97,0501/84-42-98 
PRACA w znanej, renomowanej amerykańskiej firmie kosme
tycznej - nie akwizycja !!. Wrocław, tel. 071/322-43-96 
PRACA na własny rachunek, w branży motoryzacyjnej, ni
skie koszty uruchowmienia działalności. Wrocław, tel. 
0605/69-23-81
PRACA w ubezpieczeniach, pomoc w rozpoczęciu działalno--
ści, możliwość dobrych zarobków. Wrocław, tel.
071/364-52-03,0607/71-15-03
PRACA dla odważnych, przedsiębiorczych, chcących odnieść
sukces. Wrocław, tel. 0603/48-71-61
PRACA ód zaraz, tynki gipsowe, maszynowe. Wrocław, tel.
0501/45-22-41
PRACA CHAŁUPNICZA firma promocyjna przyjmie chętnych 
dopracy, bez kaucji, możliwość pracy bez rejestrowania dzia
łalności gospodarczej., tel. 0603/21-93-14 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie, klejenie, składanie, 
regeneracja, umowa, zarobki do 3.000 zł/mies., informacje 
bezpłatne, koperta + 2 znaczki po 1 zł. Dariusz Kończyk,
59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 5b/2, tel. 
0605/68-73-48
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, w domu, od zaraz, na. 
umowę, bez pobrań, kaucji, dostawa i odbiór gwarantowane, 
dochód 2.00fr zł/m-c, informacja bezpłatna po przesłaniu 2 
znaczków luzem po 1 zł. J. Adamczyk, 56-410 Dobrzeń 22, 
woj. wrocławskie
PRACA CHAŁUPNICZA umowa gwarantowana, adresowa
nie kopert -1.200 zł/100 szt. i inne prace, informacja po prze
słaniu 2 kopert i 2 znaczków po 1 zł. Amira, 67-240 Grocho- 
wice, Kotla 110
PRACA CHAŁUPNICZA składanie długopisów, biżuterii, za
bawek, rozsyłanie mat. informacyjnych, gwarancja umowy, 
koperta * 2 znaczki. F.H.U. Bema, 58-506 Jelenia Góra, ul. 
Kiepury 1/51
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie, regeneracja materia
łów biurowych, produkcja opakowań, koperta + 2 znaczki za
1 zł. S. Czajkowski, 55-300 Komorniki, gm. Środa Śląska, ul. 
Polna 3
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, rozsyłanie 
materiałów informacyjnych, zarobek 1.200 • 4.000 zł/mies., + 
prowizje i premie, legalna, uczciwa, bez kaucji, informacja 
gratis + koperta i znaczek za 1 zł. Robert Szwałek, 63-720 
Koźmin Wlkp., Obra Nowa 64
PRACA CHAŁUPNICZA umowa, zbyt, zarobki do 1.500 
zł/mies., koperta + 2 znaczki po 1 zł. A. Mazur, 59-220 Legni
ca, ul. Drukarska 6/6, tel. 076/722-18-85 
PRACA CHAŁUPNICZA umowa, dochodowa, prowizja, in
formacja bezpłatna po przesłaniu koperty + znaczka za 1 zł. 
Beata Wawrzyniak, 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 11/3 
PRACA CHAŁUPNICZA umowa i zbyt gwarantowany, infor
macja po przesłaniu koperty i dwóch znaczków. Legnica, tel. 
076/721-94*57
PRACA CHAŁUPNICZA umowa, zbyt gwarantowany, zarob
ki 500-3.000 zł, montaż długopisów (10-20 gr/szt.), produkcja 
ramek do zdjęć, koper, biżuterii, zabawek, woreczków, adre
sowanie kopert, informacja bezpłatna po przesłaniu kopert i
2 znaczków po 1 zł. Grzegorz Krawczyk, 48-321 Lipowa 113, 
gm. Niwnica, woj. opolskie *
PRACA CHAŁUPNICZA ciekawe oferty pracy w domu, skła
danie długopisów, naszyjników, produkcja kopert, woreczków, 
maskotek, ozdób dó włosów i wiele innych, umowa, dostawa 
i odbiór, informacja tylko listowna, gratis, załącz kopertę i 3 
znaczki. Grażyna Kogut, 55-200 Oława, ul. Brzozowa 21 
PRACA CHAŁUPNICZA przy składaniu kompozycji kwiatów 
sztucznych, dostawa i odbiór towaru • duże ilości, wynagro
dzenie od 500 zł, "proszę o znaczek na odpowiedź. 48-370 
Paczków, ul. Mickiewicza 18/5 
PRACA CHAŁUPNICZA. Polkowice, tel. 076/845-51-11 w 
godz. 16-21
PRACA CHAŁUPNICZA montowanie, klejenie, wycinanie,
szycie, haftowanie, wyrób gier, regeneracja kaset, thermo-
pressing, inf. po przesłaniu 2 znaczków po 1 zł. Rawicz, tej.
0607/40-13-56,065/545-17-52
PRACA CHAŁUPNICZA w Finacial Partners, po 14 dniach
gwarantowane • 1.000 zł, woj. opolskie. Tułowice, tel.
0607/73-36-58
PRACA CHAŁUPNICZA dochodowa', stała współpraca, in
formacje bezpłatne. Wrocław, tel. 071/321-17-10 
PRACA CHAŁUPNICZA. Wrocław, tel. 0604/84-01-46 
PRACA CHAŁUPNICZA rozśyłanie materiałów infóirmśćyj- 
no-reklamowych, umowa, wysokie zarobki. Wrocław, tel. 
0747783-04-73 po godz. 14,0501/27-95-83 
PRACA CHAŁUPNICZA dla osób niepełnosprawnych, adres

♦ znaczek za 1 j{ . Stanisław świątek, 53-411 Wrpcław, ul. 
Krucza 10/3
PRACA CHAŁUPNICZA, informacja bezpłatna. W rocł^ tel. #  
0605/33-74-49,0607/71-89-34 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, cały kraj, pro
wizja + wynagrodzenie 1.200 zł/mies., informacja wyłącznie 
listowna, koperta + znaczek 2 zł, zbyt gwarantowany umową, 
okres realizacji 2 tygodnie. Oferta 1, 59-900 Zgorzelec, ul. 
Warszawska 61/2
PRACA DLA PAŃ w Niemczech, w branży erotycznej, wiecej 
możliwości, b. duże zarobki. Niemcy, tel. 0049/172-441-47-90 
PRACA DODATKOWA w firmie międzynarodowej, wymaga
ny samochód i telefon, wykształcenie min. średnie. Bolesła
wiec, tel. 0601/25-69-36
PRACA DODATKOWA lub stała, dla wytrwałych, wysokie 
dochody i możliwość awansu. Lwówek śląski, tel. 
075/782-25-65 po godz. 18
PRACA DODATKOWA dla osób z doświadczeniem w sprze
daży bezpośredniej, oferujemy ciekawy produkt, najwyższą 
prowizję, nie wymagamy wkładu finansowego. Wrocław, teł. 
071/787-37-86,0602/49-16-43 
PRACA DODATKOWA jako doradca budowlany, zarobki
2.000-3.000 zł, Wrocław i okolice. Wrocław, tel. 071/372-17-85 
w godz. 20-21
PRACA NA ZACHODZIE w przemyśle naftowym, w krajach 
U.E., aktualne adresy przedsiębiorstw zatrudniających obco
krajowców na rok 2001, podania o pracę, waninki pracy, pła
ce, kursy, wiek od 18-45 lat. Legnica, tel. 076/856:41-26 
PRACA NAD MORZEM W KOŁOBRZEGU zorganizuj grupę 
(max 20 osób) i bądź jej wychowawcą przez 2 tygodnie • otrzy
masz 600 zl na rękę * wszystkie świadczenia, uczestnik za 
pełne świadczenia płaci 588 zł (nocleg w salach 6-, 8-osobo- 
wych). Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-22 
PRACA SEZONOWA w Kołobrzegu, kolonie, obóz, dla wy
chowawcy za zorganizowanie grupy max. 20-osobowej - 600 
zł netto/2 tygodnie, dziecko za wszystkie świadczenia • 560 
zł/2 tygodnie. Kołobrzeg, tel. 0501/53-45-01 
PRACA SEZONOWA NAD MORZEM dla wychowawców, za 
zorganizowanie grupy max. 20-osobowej i wychowawstwo • 
600 zł netto + świadczenia, uczestnik obozu za wszystkie 
świadczenia: min. 3 posiłki, nocleg w salach 4-6 osobowych - 
630 zł. Kołobrzeg, tel. 094/352-95-22, 0601/58-23-11. 
0501/53-45-01 .
PRACA W ANGLII legalna, z pozwoleniem i wizą na pracę,
wszystkie formalności załatwione w Polsce, www.euro-am.pl,
można nas sprawdzić w konsulacie brytyjskim. Wrocław, tel.-
071/344-31-70,0601/50-21-53
PRACA W BELGII dla gospodyni domowej. Belgia, tel.
0032/477-54-94-94, 0600/12-87-57
PRACA W BELGII dobrze płatna. Żmigród, tel. 0608/03-91-19
PRACA W FINLANDII dla studentów i młodzieży szkolnej,
16-30 lat, sprzedaż obrazków, mile widziana znajomość j.
angielskiego, .okre? wakacyjny, Wrocław,lei.. 0607/05-05-96
PRACA W GRECJI dobrze płatna. Żmigród, tel.
0608/03-91-19
PRACA W HISZPANII dla pań, w ekskluzywnym klubie noc
nym, legalna, zakwaterowanie, na wybrzeżu Costa Del Sol.

. Wrocław, tel. 0608/41.94.24___________________________

ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZjĘCKIEM. Wrocław, tel. 071/357-28-06 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEfr u siebie w domu - odpowie
dzialna, z  doświadczeniem. Wrocław, tel. 071/788-41*39 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław/* 
tel; 071/781-02-02 9$
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Wrocław, tel. 071/321-36-57 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM studentka polonistyki, do
świadczenie. Wrocław, tel. 071/328-01-86 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM po godz. 15, młoda, uczciwa, 
wykształcenie wyższe pedagogiczne. Wrocław, tel. 
071/351-52-10 po godz. 16
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub dziećmi u siebie w domu, t 
dobre warunki, doświadczenie, referencje, pokoik dziecięcy, 
wyżywienie, okolice Różanki/Wrocław, tei. 071/327-41-84 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM pomogę odrobić lekcje, stu
dentka 2-go roku polonistyki. Wrocław, tel. 0602/45-49-73 
ZATRUDNIĘ mężczyznę, z praktyką do laminowania z włók
na szklanego oraz budowy formy. Jelenia Góra, tel. 
0603/78-36-09
ZATRUDNIĘ dział zaopatrzenia i zbytu, możliwość stałego 
zatrudnienia. Lubin, tel. 076/844-28-32 
ZATRUDNIĘ .złotą rączkę”. Lwówek śląski, tel. 090/24-60-85 
wieczorem
ZATRUDNIĘ do sprzedaży perfum, okularów przeciwsłonecz
nych. Wrocław, tel. 0600/54-83-05 
ZATRUDNIĘ osoby z samochodem dostawczym typu blaszak. 
Wrocław, tel. 0503/99-55-81
ZATRUDNIĘ ADWOKATA pilnie • znającego się na przepi
sach prawnych o współwłasności. Wrocław, tel. 
0606/39-06-57,071/363-40-66 w godz. 10-16 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW grupy, praca w II filarze, wy
sokie prowizje. Wałbrzych, tel. 0606/92-28-27 w godz. 8-10 
ZATRUDNIĘ ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZNĄ, 3 godzi
ny dziennie (18-21). Wrocław, tel. 337-18-95 po godz. 20 
ZATRUDNIĘ BEZROBOTNYCH z samochodem. Wrocław, tel. 
071/373-00-43 w godz. 9-17 '
ZATRUDNIĘ BLACHARZA młodego, na b. dobrych warun
kach. Wrocław, tel. 0603/71-47-08,0603/83-83-79 

O  ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO.
Wrocław, tel. 071/373-03-96 01027861

O  ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO sa
modzielnego, uczciwego, bez nałogów • od zaraz. 
Wrocław, tel. 0601/72-24-92 02023331

ZATRUDNIĘ CHIŃSKIEGO KUCHARZA. Prudnik, tel. 
077/436-26-65,0502/64-06-81 
ZATRUDNIĘ DWÓCH STUDENTÓW z Oleśnicy, praca w 
PUB-ie. Wrocław, tel. 0603/85-23-72 
ZATRUDNIĘ DZIEWCZYNĘ do sprzedaży okularów przeciw
słonecznych. Wrocław, tel. 0502/89-98-98 
ZATRUDNIĘ DZIEWCZYNĘ do masaży (mieszkanie prywat- ' 
ne), miła atmosfera. Wrocław, tel. 0600/19-32-12 
ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ do sklepu mięsnego, do 30 lat, 
praca od zaraz. Wrocław, tel. 071/315-28-56,0501/73-38-78 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKI damsko-męskie. Wrocław, tel.
342-84-57; Q5Q1/2gff1--05 ; |  i

ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ kobietę, w sklepie spożywczym, 
we Wrocławiu na Sępolnie, osobę solidną, uczciwą. Wrocław, 
tel. 347-89-66
ZATRUDNIĘ W FIRMIE współpracowników, wysokie zarob
ki, Lubin, tel. 0603/11-18-01
ZATRUDNIĘ DOŚWIADCZONEGO PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO w wieku min. 30 lat, do pracy biurowej w 
hurtowni wielobranżowej. Wrocław, ul.'Kwiska 26, tel. 
071/353-46-63wg. 11-16 (k00076)
O  ZEZWOLENIA NA PRACĘ - prace bez zawodu, do 

3 miesięcy, w krajach zachodnich oraz kontrakty 
w zawodach budowlano-monterskich, powyżej 2 
lat, we Włoszech i w Tajlandii. Tel. 077/448-43-63 
01022641

ZLECĘ LAKIEROWANIE SAMOCHODU (Ford Escort), przy
gotowanie do sprzedaży. Nysa, tel. 0504/92-92-42 
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej ok. 
1500 m, szer. 5.5 m, grubość 6-8 cm, mile widziana metoda 
gospodarcza. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
ZLECĘ SPROWADZENIE SAMOCHODU z zagranicy, VW 
Transporter T4 osobowy lub Mercedes osobowy. Wrocław, 
tei. 071/789-32-79 po godz. 15 
ZLECĘ UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ na pow. 40 m2, 
warunek • posiadanie zagęszczarki -10  zł/m2. Wrocław, tel. 
071/355-38-86
ZLECĘ WYKONANIE DROBNYCH PRAC MURARSKICH 
układanie glazury -10 zł/m2. Wrocław, tel. 071/339-84-83 po 
godz. 18
ZLECĘ WYKONANIE DRZWI STALOWYCH wraz z monta
żem. Wrocław, tel. 071/357-67-39 
ZLECĘ WYKONANIE SZAMBA, metodą gospodarczą. Wro
cław, tel. 0607/81-49-78,0604/98-46-19

ZNACZKI, 
MONETY

O  KARTY TELEFONICZNE, MONETY, widokówki, 
„kinderki”, birofilia • skup, sprzedaż, wymiana. 
Najlepsze ceny w skupie i sprzedaży, darmowa 
wycena. Stoisko kolekcjonerskie w D.H. Feniks, 
Wrocław-Rynek, zapraszamy na IV piętro, w 
godz. 10-18.30. Przekonaj się, czy masz coś war
tościowego!. Wrocław, www.akwarela.pl, tei. 
0601/51-08-90,0603/40-50-20 02022941

O  KOLEKCJONER KUPI DOBRE MONETY, po cieka
we pozycje przyjadę! Zawsze aktualne.,'fel. 
0601/82-21-71 02022951

MONETA SREBRNA z wizerunkiem Papieża, z 1982 r, - 800 
zł. Jawor, tel. 076/870-05-54
MONETY z .Solidarnością*, nominał 10.000 zł, cena 30 zł/szt. 
Lenartowice-.woir kaliskie, tel. 0608/73-73-56 -

SKUP KOMÓREK
ERICSSON R320s............... 390 ZŁ.
ERICSSON T20s   450 ZŁ.
ERICSSON T28s................500 ZŁ.
NOKIA 3310...............   430 ZŁ.
SIEMENS C35I.................... 340 ZŁ.
TRIUM ARIA .................250 ZŁ.

i Inna, tylko nowe - nieużywane I 
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AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 3310 nowy, używa 
ny 2 tygodnie, prawidłowo sformatowany, faktura zakupu do 
wglądu, • 50 zi lub zamienię na zestaw hi-fi. Niemodlin, woj. 
opolskie, tel. 0501/40-79-86
BIPER MOTOROLA Metro Bip, bezabonamentowy, czarny, 
instrukcja, komplet - 90 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
GŁOWICE KRONE LSA PLUS do sieęi, magistrala rozdziel
cza, abonent, 10 paczek po 10 szt., 30 szt. luzem, cena 10 
zł/szt. Kopice, woj. opolskie, tel. 0604/31 -04-79

Znudził Ci się telefon?
skup, sprzedaż, zamiana 
telefonów komórkowych 
i aparatów stacjonarnych

Wrocław, ul. Drobnera 12, tel. 321 66 37
KABEL DO TELEFONU NOKIA 5110,6110,7110- mBUS do 
komputera, - 40 zł. Piotrowice, tel. 0503/66-18-92 
O  KABLE I PRZEWODY do wgrywania loga, dzwon

ków i usuwania SIM locków z większości modeli 
telefonów komórkowych • 50 zł/szt., zestaw pro
mocyjny 14 szŁ, w komplecie z boxem i zasila
czem sieciowym do większości telefonów, tylko 
teraz w cenie 490 zł/kpi., FLASHER do wszystkich 
tel. NOKIA, z kpi. wtyczek i okablowaniem r. tylko 
390 zł! Również, najnowsze programy i solucje. 
Legnica, tei. 0606/43-22-59 84015811'

KARTA POP nowa, - 40 zł. Oleśnica, tel. 0503/70-04-80

PRACA W HOLANDII dla osób z paszportem niemieckim, 
przejazd darmowy, zakwaterowanie bezpłatne. Kędzie
rzyn-Koźle, tel! 077/482-34-13,0601/52-24-13 
PRACA W HOLANDII w ogrodnictwie, dla kobiet i mężczyzn 
z paszportem Unii Europejskiej, na min. 3 miesiące. Wrocław, 
tel. 071/324-29-96
PRACA W HOLANDII legalna, wymagany podwójny pasz
port, ubezpieczenie, dojazd, kwatery, różne oferty. Wrocław, 
tel. 071/362-24-73
0  PRACA W NIEMCZECH w barze dla pań. Niemcy, 

tel. 0049/64-17*28-77 po godz. 21 (Jurek) 
02023781

PRACA W NIEMCZECH dla kobiet w wieku 18-30 lat. Jelenia 
Góra, tel. 0608/16-29-84 Niemcy, 0049/17-58-33-20-54 
PRACA W NIEMCZECH rejon miejscowości: Reggensburg, 
Burgau, Ulm. Legnica, teł.- 0602/46-45-01 
PRACA W NIEMCZECH. Grzegorz Krawczyk. 48-321 Lipo
wa 113, gm. Niwnica, woj. opolskie 
PRACA W NIEMCZECH dla bezpruderyjnych pań w wieku 
18-35 lat, w filmach erotycznych, w Berlinie, zarobki do 10.000 
DEM. Niemcy, tel. 0049/16-01 -24-78-88 
PRACA W NIEMCZECH wyłącznie dla studenta lub student
ki, wymagana podstawowa, znajomość jęz. niemieckiego. 
Wrocław, tel. 0601/78-62-60
PRACA W NIEMCZECH legalna (na wizę), w budownictwie, 
dla 9 osób, min. 6 mies., wynagrodzenie 110 DEM/dzień. 
Wrocław, tel. 0503/77-11-69
PRACA W NORWEGII w trudnych warunkach, dla mężczyzn, 
wynagrodzenie 410 DEM/dzień. Żary, tel. 0604/85-06-36 
PRACA W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ na terenie Dolnego 
Śląska, różne stanowiska. Wrocław, tel. 0501/40-33-62 
PRACA W SZWECJI SEZONOWA, zbiór jagód, malin i czer
wonej borówki, lipiec - sierpień, zarobki 150 - 200 zł/dzien
nie, informacja tylko listowna, dopisek OF-2, załącz kopertę i 
3 znaczki. Grażyna Kogut, 55-200 Oława, ul. Brzozowa 21. 
PRACA W SZWECJI przy zbiorze jagód, chętnie kierowca z 
sam., termin od sierpnia. Jawor, tel. 0605/76-36-37 
PRACA W UBEZPIECZENIACH II filar, teren byłego woj. 
wałbrzyskiego, atrakcyjne prowizje. Wałbrzych, tel. 
074/847-81-48 w godz. 8-10
PRACA W USA notarialne zaproszenia, pomoc w uzyskaniu 
wizy, zarobki od 1000 do 2000 $ miesięcznie, praca w więk
szości dla kobiet w wieku 18-55 lat, wszystko legalne, kon- 
takt.po 20 czerwca., tel. 0604/24-89-61 
PRACA W USA zaproszenia w dwa tygodnie, zarobki od 1.500 
do 6.000 USD miesięcznie, pomoc w uzyskaniu .SS" i prawa 
jazdy. Ostrów Wielkopolski, tel. 0604/43-37-61 
PRACA WE FRANCJI i w Niemczech, przy zbiorze winogron
1 ogrodnictwie, sezon 2001, bez pobrań, informacja, koperta 
+ 5 znaczków po 1 zł. Trzebiel, woj.-lubuskie, ul. Żarska 33 
PRACA WE WŁOSZECH ZATRUDNIĘ MĘŻCZYZN I KOBIE
TY, atrakcyjne zarobki, praca od zaraz. Włochy, tei. 
.0039/33-93-54-21-20 w godz.9-20
PRACA WE WŁOSZECH opieka nad starszymi osobami. 
Opole, tel. 0608/24-91-29
PRACA WE WŁOSZECH i w Niemczech, z podwójnym oby
watelstwem, w zawodach budowlanych, zarobek 10 
DEM/godz, Wrocław, tel. 0501/53-45-01 
PRACA WE WŁOSZECH od Zaraz, dla kobiety, opieka nad 
starszymi osobami. Ziębice, tel. 0601/19-21-31 
PRACA ZA GRANICĄ listwa ponad 70 firm polskich, zajmu
jących się załatwianiem pracy legalnej za granicą u praco
dawców zagranicznych, różne zawody, różne kraje, informa
cja • koperta zwrotna + znaczek 1.20 zł +10 zł przekaz pocz
towy. Brzeg, tel. 077/416-95-24, 0503/95-13-88, 
0608/88-93-85
PRACA ZA GRANICĄ legalna, bez pośredników. Jelenia 
Góra, tel. 0502/94-96-07
PRACA ZA GRANICĄ legalna, w Niemczech i Francji. Wro
cław, tel. 0607/19-76-68
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW PRAWA JAZDY po- 
prowadzę lekcje dodatkowe, posiadam doświadczenie. Wro
cław, tel. 071/350-47-24 w godz. 9-17,0501/18-75:34 

O  WYPRACOWANIA, referaty, prace kontrolne z 
wszystkich przedmiotów, zakres - szkoła średnia, 
policealna, studia wyższe. Również korepetycje., 
tel. 0609/50-58-23 02023051

O  ZAKAZ WJAZDU DO NIEMIEC? Ten i inne proble
my RFN profesjonalnie rozwiązujemy. „MCL KON
TAKT”, Strzelce Krajeńskie, tel. 095/763-34-39, 
0601/92-68-57 fax 095/736-91-09 87022121

ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Bielany Wr.. 
tel. 071/311-24-48

ZATRUDNIĘ GLAZURNIKA ze znajomością technologii gip
sowych. Wrocław, tel. 0607/82-64-74 
ZATRUDNIĘ GRABARZY od zaraz, wysokie zarobki. Wro
cław, tel. 0605/68-94-94
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z kat. D prawa jazdy, na autobus, z 

■ Lubina, Środy śląskiej. Lubin, tel. 076/844-47-20 
ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW kat. BC, od zaraz. Wrocław, tel. 
0605/68-94-94
ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW do działu handlowego, mile wi
dziany samochód. Zielona Góra, tel. 068/324-49-96 w 
godz. 9-.17
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA BUDOWY z uprawnieniami dro
gowymi. Wrocław, tel. 359-17-40 
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW-i agentów ubezpieczeniowych, 
ubezpieczenie II i III filar. Wrocław, tel. 0601/71-39-68 
ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ do salonu urody, z ważną ksią
żeczką zdrowia, rejon Środy Śl. lub okolic. Wrocław, tel. 
071/349-17-45,0605/93-62-98 
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, 
tel. 0602/63-65-21
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO do samo
dzielnego prowadzenia warsztatu.., tel. 0502/98-65-97 
ZATRUDNIĘ MŁODĄ OSOBĘ jako pomoc domową oraz opie
kunkę dziecka, w zamian pełne utrzymanie, zakwaterowanie 
+ kieszonkowe. Kamienna Góra, tel. 075/744-52-66 
ZATRUDNIĘ MŁODE OSOBY do roznoszenia ulotek.-Wro
cław, tel. 071/362-66-56
ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ do dwójki dzieci, najchętniej z 
dzielnicy Krzyki. Wrocław, tel. 0609/51-41-51 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do prac gospodarczych, rejon Twardo
góry, możliwość zamieszkania. Jelenia Góra, tel. 
0602/88-86-60
ZATRUDNIĘ OSOBĘ uczciwą, bez nałogów, wiek 18-25 lat, 
do prac domowych (sprzątanie, gotowanie, pranie), zakwate
rowanie i wyżywienie na miejscu, w Kamiennej Górze. Ka
mienna Góra, tel. 0607/36-85-33 po godz. fS 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ z samochodem dostawczym • 5 m3, typu 
blaszak, informacje + list motywacyjny i informacje o samo
chodzie (rok prod.) przesyłać faxem. Wrocław, tel. 
071/351-55-10 /fax
ZATRUDNIĘ OSOBY z licencją PUN-u. Wrocław, tel. 
0502/20-36-33
ZATRUDNIĘ OSOBY do przeprowadzki. Wrocław, tel. 
071/339-85-49,0604/27-95-09 
ZATRUDNIĘ OSOBY do składania i montażu mebli. Wrocław, 
tel. 0501/19-80-08,071/337-12-44 
ZATRUDNIĘ PANIĄ do prowadzenia domu, w średnim wie
ku, z referencjami. Wrocław, tel. 349-39-86 
ZATRUDNIĘ PANIĄ sprzątania i opieka na dzieckiem. Wro
cław, tel. 071/322-90-75
ZATRUDNIĘ PANIĄ do 45 lat, samotną, bez zobowiązań, do 
opieki nad starszą osobą, oferuję zamieszkanie, wyżywienie 
i niewielką pensję." Wrocław, tel. 0609/63-25-28 
ZATRUDNIĘ PANIE DO TOWARZYSTWA, wiek od 18 do 30 
lat, zakwaterowanie, praca w Niemczech, nie agencja, zarobki 
- 4.000 DEM/mies. Głogów, tel. 0605/28-05-45 
ZATRUDNIĘ PANIE dwie, w wieku 18-30 lat, taniec erotycz
ny w internecie (t-on-line), prostytucja, stręczycielstwo wy
kluczone, mieszkanie, wysokie zarobki, mile widziana znajo- 
mośćj. niemieckiego, dyskrecja gwarantowana, praca w Pol
sce. Świdnica, tel. 0607/82-25-12 
ZATRUDNIĘ PANIE do robienia swetrów na drutach. Wro
cław, tel. 071/326-17-48 wieczorem 
ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do cukierni. Wrocław, tel. 
0501/25-25-52
ZATRUDNIĘ PRACOWNICĘ biurową do firmy motoryzacyj
nej. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do serwisu opon samochodów 
ciężarowych, wymagane duże doświadczenie. Wrocław, tel.
373-72-15 w godz. 8-14
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA w firmie, na stanowisku blachar
skim. Wrocław, tel. 0601/55-05-50 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW budowlanych z doświadczę- 
niem. Galów, gm. Miękinia, tei. 0605/04-25-09,071/369-50-04 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW* chałupnictwa oraz do bran- 
ży kosmetycznej. Wrocław, tel. 345-50-63 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO w firmie ' 
oferującej urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej. 
Oborniki SI., tel. 071/310-18-14,0603/07-77-08 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO do firmy 
w branży ogumienia samochodowego, wymagane doświad
czenie, mile widziany własny samochód. Wrocław, tel. 
373^72-15 w godz. 8-14

MONETY z Papieżem, cena 300 zł. Lubin, tel. 076/846-81-09 
MONETY polskie, z miedzioniklu, z lat 1962-1992,5 kg, • 150 
zł. Wrocław, tel. 071/785-67-32 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE XXX lal PRt oraz XXI Igrzy- 
ska Olimpijskie - 200 zł/szt. Dobromierz, tel. 074/850-92-96 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE srebrne, zwizer. Jana Pawia 
II, nominał 10000 £łj z 1987 r., oraz 1000 zł z 1982 r.,z .Soli-, 
darnością*, nominał* 100000 zł z 1990 r, - 450 zl. Syców. tel. 
062/785-29-70 11
MONETY RZYMSKIE z IV w n.e. - od 10 zl/szt. Oleśnica, tel. 
0502/87-66-96 Ą '
MONETY SREBFfrtE 30-lecie PRL - 40 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-79-95 U-
MONETY ZŁOTE; ŚjO-dolarowe z 1880 r, - 2.100 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-JM-32
ZNACZEK POCZTOWY z Adamem Małyszem, z błędem dru
karskim, kasowany, - 400 zl. Bolesławiec, tel. 0601/30-24-81 
ZNACZKI POCZTOWE XXV-lecie ludowego Wojska Polskie
go, VII Zjazd PZPrt, V Zjazd ZMS 1972, Układ Warszawski 
1955/1985, - 80 zł. Wrocław, tel, 0605/09-11-84

TELEFONY 
I AKCESORIA

O  „SIM LOCK" usuwanie z telefonów Nókia, Erics
son, Bosch; {Siemens, Alcatel, Mitsubishi, Moto
rola, Sony, Philips, Panasonic, Sagem. Usuwanie 
kodu zabezpieczającego, wgrywanie logo, net mo
nitora, melodii, gier do Nokii 3210. Karty starowe 
Pop • 35 zł, Śjmplus • 50 zł, Tak Tak • 85 zł. Prze
wody, boxy, flaschery, oprogramow. do usuwania 
SIM locków^ Ceny SIM locków od 10 zł. Wysyłka, 
dowóz, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 Wrocław 
02022861

SKUI
USUWANIE SIM LOCKÓW, BLOKAD 

SERWIS - KABLE ŃCDS NOKIA I DO SIM LOCKÓW 
- • SIMPLUS - TAK-TAK- POP 

Wrocław Krzyki, ul. Borówczana 31
teł. 0-603 185 009 OP012135

Usuwanie blokad z tal. komórkowych

S I M  L O C K  |
Ostrów Wlkp. i okolice § 

tel. 0-606 246 981 W Dojazd!!!

O  „SIM LOCK”. Skup telefonów Nokia 3310, 3210, 
7110, 5110, nowych i używanych. Sprzedaż kart: 
Pop (Idea), nowych, z 15 zł na'koncie, + 10 zł • 
cena 35 zł oraz Simplus, nowych, z 33 zł na kon
cie • cena 49 zł. Wrocław, tel. 0501/94-29-26, 
0503/79-71-29,071/788-55-83 02023311

KARTA POP STARTOWE nowe. - 40 zł. Oleśnica, tel. 
0503/71-03-00
KARTA POP nowa, na koncie 25 zł, - 37 zł. Wrocław, tel. 
0501/28-64-95
KARTA POP ważna do 12.2001 r., z telefonem Siemens S11, 
pokrowiec, ładowarka i Ericsson T 18 s, pokrowiec, zestaw 
słuchawkowy, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/781-41-54

SKUP- SPRZEDAZ- ZAMIANA 
USUWANIE SIM LOCK o 

NOWE I UŻYWANE IUl

ŚWIEBODZICE, ul. Wałbrzyska 1, 
tel. (074) 854-51-14,0608 611 619

KARTA POP nowa, na koncie 15 zł +10 zł, portfelik, wizytów
ki, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/788:55-83, 0501/94-29-26 
KARTA POP STARTOWA nowa, zapakowana, 10 zł na kon
cie, możliwa wysyłka • 35 zł, karta Simplus, startowa, nowa, 
zapakowana, 33 zł na koncie, możliwa wysyłka • 50 zł. Wro
cław. tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
KARTA POP STARTOWA nowa, zapakowana, 15 zł na kon
cie + 10 zł na kuponie, możliwa wysyłka - 35 zł, karta Sim
plus, nowa, zapakowana, 33 zł na koncie, możliwa wysyłka - 
50 zł, karta Tak Tak, nowa, zapakowana, możliwa wysyłka - 
85 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23 
KARTA POP 36 zł na koncie, ważna do 12.08.2001 r. lub 1 
rok bez opłat, jako numer do odbioru rozmów przychodzą
cych, - 50 zł. Wrocław, tel. 0502/66-15-21

SIM  LOCK
..QP012159

USUWANIE BLOKAD 
Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens 

i inne na miejscu. Ceny od 20 zł 
ul. Oławska 25 tel. 071/341-85-60

SKUP • SPRZEDAZ • ZAMIANA
TELEFONÓW GSM NOWYCH I UŻYWANYCH

-  usuw anie b lokad  
S IM  lock -o d  20 zł
WYŚWIETLACZE LCD z  wym ianą
nazwa artykułu

wyświetlacz + klapka 
Motorola V3688 
wyświetlacz + klapka 
Motorola V3690 
wyświetlacz Nokia 5110 
wyświetlacz Nokia 3210 
wyświetlacz Nokia 8210 
wyświetlacz Nokia 8850 
wyświetlacz Nokia 7110. 
wyświetlacz Altacel DB 
klapka Nokia 7110 
panel z wibracją Nokia 6210 
panel z klawiaturą Nokia 8850

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.

detal hurt od hurt ód
(zł) 10 szt. (zł) 100szt.(zł)

250 215 -

275 230
60 45 40 !

100 80 60 1
120 90 70 |
140 105 85
120 100 80

-5 0 40 30
50 *  <3,5 20
50 35 20
15 12 * '*0

-  karty aktywacyjne ■ od 3 0 z ł 
■akcesoria
■ podstawki pod telefon - 3,90 zl brutto/ szt. 
S E R  W IS  I N A P R A W A  

T E L E F O N Ó W
Wrocław, ul. Bogusławskiego 46 

(obok sklepu ALPINUS))

tel./fax 071/332-62-93
tel. 0-501 932-783, 0-606 533 392

Wszystkie artykuły zawarte 
w ofercie są oryginalne. 

Przy większych zamówieniach 
. _ możliwa jest negocjacja cen.

c A U T < » j» tę tA A  p _ Q t N 9 J lM S iK 4 . ,

http://www.euro-am.pl
http://www.akwarela.pl


SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA' 
NAPRAWA

T E L E F O N Ó W  
G S M  OPO°6393

i NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY 
NOKIA 3310 ■ 430 zl 

ERICSSON T28s - 520 z!
| usuwanie SIM locka, kodu aparatu i inne

możliwy dojazd
LsJel. 0-603 049 400. 0-503 939 4 9 0 ^

'®r

KARTAT*0P nowa, 25 zł na koncie, - 34 zł. Wrocław, tel. 
0501/93-11-06
KARTA POP startowa - od 33 zi. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
KARTA POP pusta - 30 zl. Wrocław,' tel. 0504/93-50-79 
KARTA POP startowe, stan koi)ta 15 zł .♦ 50 zł na kuponach • 
38 zł. Wrocław, tel. 343-62-42, 0603/48-48-18 1 
KARTA SIMPLUS (50) - 44.99, (30) - 26.99, (100) - 89.99, 
(150) - 138.99, kupony TAK TAK (29) - 26.50, (99) - 90.50, 
możliwa faktura VAT. Jawor, tel. 0603/55-43-85 
KARTA SIMPLUS na koncie 35 zł, ważna 6 mies, - 50 zł. 
Wrocław, tel. 0603/64-16-61
KARTA SIMPLUS nowa, na koncie 30 zł, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA SIMPLUS stan konta 3 zł, nowa - 25zL Wrocław, tel. 
343-62-42, 0603/48-48-18
KARTA SIMPLUS nowa, 53 zł na fcóncie, - 69 zł. Wrocław, 
tel. 0501/93-11-06
KARTA SIMPLUS 50 zł na koncie, - 60 zł. Wrocław, tel. 
0608/67-24-94
KARTA SIMPLUS STARTOWE - od 50 zł, Tak Tak - od 65 zł 
oraz POP - od 40 zł. Wrocław, tel. 387-13-75; 0606/77-92-47 
KARTA TAK TAK STARTOWA 50 zł na koncie, nowa, orygi
nalnie zapakowana, cena 100 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
KARTA TAK TAK stan konta 7 zł, ważna do 09.2001 r, - 45 zł. 
Wrocław, tel. 0600/52-34-28

! ! !S K U P !!!  
TELEFONÓW  

NOWYCH I UŻYWANYCH a 
tel. 071/322-07-01

KARTA TAK TAK nowa, - 85 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61 
KARTA TAK TAK zapakowana, 50 zł na koncie, możliwość 
wysyłki - 85 zł, karta POP, nowa, zapakowana, 15 zł na kon
cie, możliwa wysyłka - 35 zł. Wrodaw, tel. 071/343-12-95, 
0503/99-55-23
KARTA TAK TAK nowa, 61 zł na koncie, - 89 zł. Wrocław, tel. 
0501/93-11-06
KARTA VIĄG INTERKOM startowa, działa w Polsce (ro- 
aming), 25 DEM na koncie, ważna przez rok - 45 zł. Wrocław, 
tel. 0501/93-40-52

KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S, T 28S. Wrocław,
tel. 071/788-55-83,0^01/94-29-26
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel.
322-15-08,0501/28-18-82
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S może być bez ła
dowarki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S do 450 zł. Lubin, 
tel. 0604/96-86-78.
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S T 10s, nowy lub 
używany. Wrocław, tel. 0503/68-55-65 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S może być bez ła
dowarki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T20 S. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32 » - ' . • • ;

K U P tĘ  TELEFOhfGSM MOTOROLA D 520 M 3288, 3588, 
3688,3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3688, V 3690,-Erics
son GA 628, GF 768, S868, A 1018s, T 10s, T 28s, T 20s, A 
2618s, R 320, Nokia 3110, 5110, 5130, 6110, 6150, 3210, 
3310,6210,8210,8850, Siemens C25, S25, C35i, M35, S35. 
Wrocław, tel. 0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 - do 70 zł, M 3288, 
3588,3688, 3888 - do 100 zł, T 2288, V 2288 - do 150 zł, CD 
930 - do 170 zł, Ericsson GA 628 - do 60 zl, 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 - de 230 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61

Autoryzowany Dealer Era GSM

■ M H B H K E S 3 9  iH H E
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Łokietka 18 (róg pl. Św. Macieja)
Wrocław, tel. (0-71) 321 88 83

O  KARTY POP startowe, nowe, numer do wyboru • 
35 zł, płyta CD, instrukcje, wizytownik, limit 20 zł 
oraz karty przedłużające, w cenie 7 zł. Wrocław, 
tel. 071/360-16-42, 0503/64-30-40 81011471

O  KARTY SIMPLUS STARTOWE nowe, z ważnym nu
merem (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 płyta CD Idea gratis • 40 zł/szt., 
możliwość, dowozu lub wysyłki, Legnica, tel.

. 0606/43-22-59 84015791
KLAWIATURA DO WIADOMOŚCI SMS do telefonu Ericsson, 
w futerale - 35 zł. Gostyń, tel. 0603/07-49-38 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 8110 może 
być używany - do 40 zł. Wrocław, tel. 0605/91-96-72 
KUPIĘ KARTĘ POP 15 zł na koncie (mini zestaw) - do 26 zł. 
Wrocław, tel. 0503/36-38-35
KUPIĘ KARTĘ SIMPLUS nową - do 17 zł, TAK TAK - do 45 
zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
KUPIĘ KARTY SIMPLUS Tak Tak, POP, nowe i używane. 
Wrocław, tel. 0502/30-01-13
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU NOKIA 2110 oraz do 
ERICSSON 388 oraz akumulator. Wrocław, tel. 071/364-46-14 
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU NOKIA 5110, 6110, 
3210, 3310, 7110, 6210. Wrocław, tel. 0605/64-23-88, 
0600/36-02-24
KUPIĘ TELEFON BEZPRZEWODOWY z możl. podłączenia 
kilku słuchawek, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
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 TELEFON GSM w cenie do 120 zł, sprawny. Wrociaw, 
tel. 372-64-11 rano
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL~501 - do 420 zł. Wrocław, 
tel. 0608/67-24-94
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL CLUB Easy, Max, View, 
DB, 302,501, Nokia 3110,5110,5130,6110,6150,3210,3310, 
6210,8810,8210,8850, Ericsson GA 628, GF 768, S 868, A 
1018s, T 10s, T 18, R 3210, A2618s, Motorola D 520, M 3188, 
3288, 3588; 3688, 3888, T 2288. V 2288, CD 930, V 3690 V 
3688. Wrodaw, tel. 0608/11-60-25 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON R 320S, R 380S. Wro
cław, tęl. 0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10ST 20S, T 28S i inne. 
Wrodaw, tel. 0607/77-93-56
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10ST20S.T 28S. Wro
daw, tel. 0503/68-55-65

TELEFONY KOMORKOWE
s*oepm

• serwis • skup
• sim lock • sprzedaż
• kable • zamiana

komunikacyjne • akcesoria

ul. Poleska 48 (os. Kiełczowskie) 
tel. 071/324-11-14, 0-605 957 797

TELEFONY KOMÓRKOWE
SKUP - SPRZEDAZ - ZAMIANA
KARTY STARTOWE. AKCESORIA.
USUWANIE BLOKAD SIM LOCK

RADkomTOM, t e l .  (071) 372 5 372, 50 -004WROCŁAW, u l .  K o ł łą ta ja 29/30

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA Ericsson lub inne. Wrodaw, 
tel. 0602/76-55-63
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 5110,6110,3210,3310, 
5130,6150,6210, Ericsson GA628.GF 768, S 868, A 1018s, 
T 10s, T 28, A 2618, R 320, Motorola D 520, M 3188, 3288, 
3588,3688, 3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3690, V 3688, 
Siemens C25, S25, C35, M35, S35, A36, Panasonic G 520 
GD30, 50, 90, 92, 93, Sony CMD 5..Z5, J5, Mitsubishi Aria. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13 .v - 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310,6210. Lubin, tel. 
0604/65-37-51
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 32<Q 5110, 6210 lub inne. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310,7110,8810,8?10, 
8850. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 '
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 240 zł, 6150 - do
350 zł, 7110 - do 500 zł, 6110 - do 700 zł, 8210 - do 650 zł.
inne. Wrodaw, tel. 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310. Wrocław, tel.
0503/68-55-65
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
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. Wrodaw, tel. 0603/83-88-61 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 może być bez ładowar
ki - 200 zł. Wrocław, tel. 0607/76-04-81

sonT-10,T-18, T-28.T-20, R-320, Mitsubishi Trium Aria, Mars, 
stan dowolny. Oława, tel. 0606/40-71-37 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,7110 6210,5110, 
Ericsson T 28, T 20, T 10s, Siemens C 35i, Philips OZEO. 
Wrodaw, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,7110,5110,5130. 
Wrocław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 5110, 6110 Siemens 
C25, C35i, Ericsson A2618s, Motorola T 2288, Panasonic 
GD30. Chojnów, tel. 0604/82-06-74 

O  KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł, 6150 
do 350 zł, 3210 do 250 zł, 5110 do 150 zł, 6210 do 
750 zł; Siemens C25 do 200 zł, C35 do 300 zł, A36 
do 200 zł, C30 do 220 zł; Motorola 3888 do 100 zł, 
T2288 do 160 zł, V2288 do 150 zł; Ericsson A2618s 
do 160 zł. T10 do 200 zł, R320 do 300 zł, T28 do 
460 zł, T20 do 400 zł. Alcatel db do 150 zł, 301 do 
200, 501 do 300 zł; Ozeo do 300 zł, tel. 
0501/28-09-13 Wrocław 02023321 

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; Ericsson A2618 do 160 zł, T10 
do 200 zł, R320s do 280 zł; Alcatel db do 150 zł, 
501 do 350 zł, 301 do 200 zł. 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 kompletny, nowy, więk
szą ilość. Jelenia Góra, tel. 0503/98-29-90 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Lubań, tel. 
0606/17-38-84
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 Ericsson R 320s, T 20s, 
T 28s, nowe lub używane. Wałbrzych, tel. 0502/94-50-55 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 używany. Wrodaw, tel. 
322-15-08,0501/28-18-82
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - do 370 zł. Wrodaw, 
tel. 0607/74-47-34
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 może być bez ładowar
ki. Wrodaw, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 . 3210, C35 lub inne, 
nowe lub używane, Zielona Góra i okolice oraz Wrodaw. Zie
lona Góra, tel. 0607/75-59-98
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210,5110, Ericsson T 
28, T 20, Siemens C 35i. Legnica, tel. 0607/46-68-34 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,6210,8210 nowy. Wro
daw. tel. 0502/99-48-57 -

TELEFONY KUmÓRHOUlE1
OP005420 S h u p

s p r z e d a ż  
z a m ia n a  

u s u w a n ie  b la h a d  
a k c e s o r i a  

W rocław , u l. Dworcowa 9 
te l. 071/789-48-19 

0-501 778 898 
0-601 659 987

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850,8210,8310 7110.6210. 
3310,3210 Ericsson T 28, T 20, R 320s, Motorola V 3688, V 
3690, V 50, T 250, Alcatel 501,302, Sony Z 5, J5, Panasonic 
GD 92, GD 93, GD 95, Siemens SL 45, S 35, M 35, M 35, C 
35, dowolny stan. Wrodaw, tel. 0501/29-46-45 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850,8310,8210,7110,6150,
6210.3310.3210.5110, Ericsson T28, Siemens SL-45, SL-66, 
C-35i, Motorola V50, V3690, V3688, nowe, używane, znisz
czone, zablokowane, z uszkodzonymi wyświetlaczami, bez 
ładowarek, niekompletne. Oława, tel. 0502/99-08-87 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8890,8850,8210,8310,7110,
6210.6150.3310.3210.5110, Siemens SL-45, SL-66, C35i, 
Motorola V50, V3690, V3688, Ericsson T 28s, nowe, używa
ne, zniszczone, zablokowane, uszkodzone, niekompletne, z 
uszkodzonymi wyświetlaczami, bez ładowarek. Oława, tel. 
0603/42-81-56
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, Ericsson lub inny. Wrodaw, 
tel. 387-13-75,0606/77-92-47
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, SIEMENS nowe i używane
oraz uszkodzone. Wrodaw, tel. 0608/02-40-26
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 w cenie do 100
zł. Jelenia Góra, tel. 0603/46-59-54
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 GD30, 50, 90,
92,93, Bosch 509,909,909 Dual S, Alcatel Club, Easy, Max,
View, DB, 302, 501, Mitsubishi Trium Aria. Wrodaw, tel.
0607/78-78-93
KUPĘ TELEFON GSM PANASONIC GD30, GD50. Wrodaw, 
tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD93 - do 790 z). Wro
cław, tei: 0608/67-24-94

KUPIĘ NOW E

NOKIE 3310
w iększe ilości 

0608 181 222
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-

3310 najchętniej z promocji Ery, oryginalny, nowy, w cenie 
20-25 zł. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62.
LICZNIK ROZMÓW TELEFONICZNYCH rozlicza w złotów
kach, liczy czas i impulsy, nowy, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0603/23-10-07
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA oryginałana, stacjo
narna, - 50 zł. Wałbrzych, tel. 0503/03-01-51 
ŁADOWARKA DO TELEFONU nowa, nie używana, siecio
wa - 29 zł, samochodowa -14 zł, pokrowiec skórzany -14 zi, 
uchwyty - 24 zł, panele do Nokii 3310 - od 19 zł, zestaw słu
chawkowy -15  zł. Wrodaw, tel. 0503/36-38-35 
ŁADOWARKA DO TELEFONU SAMSUNG SGH 2100 z ze
stawem słuchawkowym, - 30 zi lub zamienię na ładowarkę 
do telefonu Nokia 8210. Wrodaw, tel. 0501/38-17-49 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 5110 siedowa, oryg,
- 35 zł. Wrodaw, teł. 071/328-13-47,0503/50-86-33 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210 instrukcja ob
sługi, pudełko, - 60 zł. Wrodaw, tel. 071/781-41-54 
ŁADOWARKA DO TELEFONU Nokia 3110/8110, biurkowa - 
35 zł. Wrodaw, tel. 0502/95-87-28
O  OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA 

z większości modeli telefonów komórkowych, 
wgrywanie logo, net monitor, dzwonki, muzycz
ki, schematy kabli, instrukcje, opisy założenia 
wibracji w Nokii 3210, niebieskie podświetlenie, 
migające SMS-y i wiele innych! Wszystko na jed
nej płycie CD. Możliwość dowozu lub wysyłki - 27 
zł. Legnica, tel. 0606/43-22-59 84015821

SŁUCHAWKA DO TELEFONU SIEMENS GIGASET MICRO,
- 350 zł. Wrodaw, tel. 071/373-70-41
O  TELEFAKSY już od 200 zł, skup, sprzedaż, napra

wy: telefaksy, telefony, drukarki, monitory, kom
putery, kserokopiarki, kamery. Wrocław, ul. Tęczo
wa 57, tel. 071/342-70-41 wewn. 306,0604/6349-93 
80009251

TELEFAKS CANON B-220 A4 ♦ instrukcja, - 500 zł. Sule
chów, tel. 0608/75-34-71
TELEFAKS CANON 120, wydruk termiczny, z sekretarką,
instr. obsługi, na gwarancji, • 450 zł. Wrocław, tel.
071/345-24-60,0501/32-68-16
TELEFAKS CONCEPT F 210 24 V, bez zasilacza, głośno
mówiący, - 80 zł. Wrocław, tel. 349-29-60
TELEFAKS INTEU 635 BROTHER, -1.200 zł. Jelenia Góra.
tel. 075/642-44-38'
TELEFAKS JOFFORTS JOFAX 95A kupiony w Niemczech, - 
800 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86.0600/30-22-22 
TELEFAKS MEDION, - 300 zł. Wrodaw. tel. 071/365-92-76 
TELEFAKS PANASONIC KXF 2090 z automatyczną sekre
tarką, stan b. dobry, - 390 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-69-27 
TELEFAKS PANASONIC KXT 3550, z sekretarką, wydruk 
termiczny, na gwarancji, - 450 zł. Wrodaw, tel. 0501/32-68-16 
TELEFAKS PANASONIC KX 82P fabrycznie nowy, w pudeł
ku, najnowszy model, cyfrowy, dużo funkcji, na zwykły pa
pier, na gwarancji, cena sklepowa 1.200 zł, - 890 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-02-42,0501/85-25-16 
TELEFAKS SAMSUNG FS-150 nowy, oryginalnie zapakowa
ny, na gwarancji, - 600 zł. Wrodaw, tel. 071/311-53-21

TELEFONY KOMÓRKOWE opoo«74S - j a  m M f  ■ ■  ■ ■  ■  AKCESORIA, SIM+, TAK TAK, POP
SKUP - SPRZEDAŻ - NAPRAWA B K  ■  k  ■  ODBLOKOWYWANIE I SIM LOCKI
POKROWCE, ŁAD. SAMOCHODOWE U  1% ■ ■ PROMOCJA!!!

TERAZ WSZYSTKO TANIEJ m  MINI SIM- 54, TAK TAK 100, POP
K U P O N Y  U Z U P E Ł .  R O P  ( 4 8  z ł ) .  SIM+ ( 4 8  z ł ) ,  T A K  T A K  ( 2 9 - 2 8 ;  9 9 - 9 7  z ł )  

LEGNICA, DH SAVIA, II p. POLKOWICE, DH BIEDRONKA ZŁOTORYJA, RYNEK 11
tel. 0-601 18 42 84 tel. 0-603 484 844 yideoteka, tel. 0-607 220 079

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w cenie do 200 zl lub 
inny. Wrocław, tel. 0605/42-40-59 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 200 zł. Wrodaw, 
tel. 0607/74-47-34. .
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 może być bez ładowar
ki. Wrodaw, tei. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,5110 5130,6110, 
6130,6150 6210,7110,8210,8310,8810,8850, Motorola V 
3688, V 3690, Siemens C-25, G-35, M-35, S-35, SL-45, Erics-

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 płytę główną, w cenie 
do 60 zł, technicznie sprawną. Legnica, tel. 0605/05-44-21 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy. Wrodaw, tel. 
0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 3210, 3310, nowy lub 
używany. Wrocław, tel. 0503/68-55-65 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 - do 130 zł. Wrocław, 
tel. 0607/74-47-34
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 może być bez ładowar
ki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130 6130,5110,6110,3210, 
3310, Siemens C35, C25, Panasonic GD30, GD50, GD90, 
może być niekompletny. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 nowy, polskie menu. 
Wrodaw, tel. 0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 - do 210 zł. Wrodaw, 
tel. 0607/74-47-34
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6150 nowy lub mało używa
ny, cena od 350 zł. Wrodaw. tel. 0602/78-76-27 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6150 - do 300 zl. Wrodaw. 
tel. 0607/74-47-34
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA82106210,7110. Pieńsk, tel. 
0608/71-11-86
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210, 8850. Wrodaw, tel. 
0502/30-01-13

SKUP
S P R Z E D A Ż  i  Z A M I A N A
T E L E F O N Ó W  N O W Y C H  I U Ż Y W A N Y C H

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 i  

UL. SZCZYTNICKA 26 
TEL. (071) 327 70 07,0602 49 23 51 S

bishi Trium Aria, z ładowarką lub bez, może być uszkodzony. 
Wrodaw, 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 zl. Lubin, tel. 
0609/64-41-91
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I M35i. Wrocław, tel. 
0503/68-55-65
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I • do 240 zł. T 28S - 
do 400 zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I może być bez łado
warki. Wrodaw, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I - do 385 zł. Wrodaw, 
tel. 0608/67-24-94
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS SL45. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
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
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD Z5 nowy. Wrodaw, tel. 
0502/99-48-57
KUPIĘ WYŚWIETLACZ DO TELEFONU PANASONIC G 520.
Jelenia Góra, tel. 0603/46-59-54
KUPIĘ ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Nokia 3310 -
do 25 zł. Wrocław, tel. 0501/62-44-98
KUPIĘ ZESTAW SŁUCHAWKOWY DO TELEFONU NOKIA

TELEFAKS SIEMENS 840 stan b. dobry, - 280 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-69-27
TELEFAKS SIEMENS, - 380 zł. Wrocław, tel. 351-77-57, 
0501/00-78-81
TELEFON BEZPRZEWODOWY z sekretarką cyfrową, pamięć 
10-numerów, identyfikacja rozmówcy, zestaw głośno mówią
cy, biały, mało używany, instrukcja w j. polskim, wyświetlacz, 
- 300 zł. Świdnica, tek 0600/85-96-08 
TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH oddzielna baza, 
bardzo dobry zasięg, czarny, -140 zł i PANASONIC KX-T 9000 
BSH, czarny, mały, -120 zł. Wrocław, tel. 0503/3>04-89 
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS 3010 GIGASET ze 
słuchawką, głośno mówiący, pamięć 100 numerów - 400 zł. 
Wrodaw, tel. 071/373-70-41
TELEFON BEZPRZEWODOWY THOMSON sekretarka cy
frowa, pamięć 10 numerów, regulacja głośnośd słuchawki, 
polska instrukcja, -160 zł. Wrodaw, tel. 782-74-29 
TELEFON SIEMENS z automatyczną sekretarką, homologa
cja, na gwarancji, wyświetlacz, kolor bordowy, nowy, • 250 zi. 
Wrocław, tel. 071/341-49-68
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 301 • 230 zł; Panasonic GD 30 - 
190 zł; Motorola T2288 -190 zł; Sony CD-5 -190 zł; Ericsson 
1018S -130 zł; Ericsson 2618S - 240 zł; Motorola 180 -150 
zł; Nokia 3210 - 290 zł; Motorola 3588 • 95 zł; stan idealny,

SKUP NOWYCH TELEF0N0W
ERICSSON T20 ......;....v..'.'........... 360 z ł

ERICSSON R320 ................ 360 zl
NOKIA 3210 ........................ 330 zł
ALCATEL 501 ..................... 410 zl
ERICSSON T 2 8 s ................ 490 zł
NOKIA 3310 ...........:........... 430 zł
oraz inne telefony z promocji OP002774

I Wrocław i Kotlina Kłodzka |
tel. 0-603 539 090

ZESTAWY STARTOWE 
POP, SIMPLUS, TAK TAK

POP - 29 zł 
SIMPLUS -1 5  zł 
TAK TAK - 78 zł 

PONADTO: 
tel. SIEMENS C-30 
tel. MOTOROLA V 2288 
tel. SONY LD5
PPHU .GAMA’ w 
PCH .MARINO’, I p. 
ul. Paprotna 7 
tel Vfax 071/327-61-76

}HURT
DETAL

Lubin, ul. Traugutta, tel. 0-603 167 974
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Skup, sprzedaż, zamiana
telefonów  kom órkowych na kartę i innych 

serwis GSM, usuwanie blokad SIM lock 
OP005660

Legnica, ul. Gwiezdna 35t/1 
076/854-34-62, 0-603 45 08 75

SKUP TELEFONOW 8 
KOMÓRKOWYCH 8

SIEMENS C35 i  §  380 zl
ERICSSON R320..............    400 zł
NOKIA 3310..............................  420 zl
NOKIA 3210 ..............................  320 zl
AR IA ...............................  270 zl

oraz inne z  promocji 
nowe i używane

■ skup
- sprzedaż
- zamiana
■ serwis

Wrocław, ul. Pułaskiego 77 
tel. 071/342-33-80, 0-502 300 113

pilnie, chętnie całość. Wałbrzych, tel. 074/842-31-53, 
0503/18-95-49
TELEFON GSM ALCATEL 302 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, zestaw głośno mó
wiący, najnowszy model, b. mały, stan idealny, - 270 zł. Wro
cław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL 302 fabrycznie nowy, działa w 
Erze, • 285 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM ALCATEL 501 ładowarka, bez SIM locka, 
prawie nowy, stan idealny, • 450 zł. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
TELEFON GSM ALCATEL 501 prawie nowy, ładowarka, stan 
idealny, - 460 zł. Wrocław, tel. 0504/96-08-40

■HURTOWNIA AKCESORIÓW 
IG S M P I O M A R  s.c.l 
|ul. Czajkowskiego 99, Karłowice I 

51-147 Wrocław. opoukmI 
te l/fa x  0 7 1 /3 2 5  4 9  7 2  

le-maii: biuro@piomar.wroc.pil

TELEFON GSM ALCATEL 501 najnowszy model, b. mały, 
ład. sieciowa, nowy, na gwarancji, 2-systemowy, idealny do 
TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan idealny, - 490 zł. Wro
cław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB kolor zloty metalic, pudeł
ko, ładowarka biurkowa, futerał czamy, menu, powiadamia
nie o spotkaniu, zegar, data, kalendarz, wyciągana antenka, 
klapka wsuwana, działa w sieci ERA, na kartę TAK TAK, •
1.000 zł. Świdnica, tej. 0600/55-87-23,0600/64-41-33 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka, srebrny lub 
bordowy,'- 90 zł.> Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka domowa, ERA 
GSM, na kartę TAK TAK, stan b. dobry, • 80 zł. Wałbrzych, tel. 
0607/39-00-97
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwaran
cji, idealny na kartę T£K TAK, zestaw głośno mówiący, stan 
idealny, b. długi czas czuwania, • 90 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25

mm M a w r c i a  
m m m m ó m

0-602-76-33-32, 071/321-14-06

TELEFON GSM ALCATEL DB SIM lock Era GSM, pudełko,
instr. w jęz. polskim, ład. sieciowa, pokrowiec, klips, na kartę
TAK TAK (ważna do 09.2001 r.)r zestaw głośno mówiący, -
170 zł. Legnica, tel. 0502/15-06-85
TELEFON GSM ALCATEL DB stan idealny, ładowarka, cena
150 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02
TELEFON GSM ALCATEL DB stan b. dobry, ładowarka 160
zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13
TELEFON GSM ALCATEL EASY ład. sieciowa, nowy, na
gwarancji, 2-systemowy, na kartę TAK TAK, zestaw głośno
mówiący, stan idealny, - 140 zł. Wrocław, tel. 0608/11 -60-25
TELEFON GSM ALCATEL EASY, • 90 zł. Wrocław, tel.
0502/39-10-89
TELEFON GSM ALCATEL EASY, kod aparatu, ładowarka, 
pokrowiec, • 130 zl. Wrocław, tel. 0604/71 -39-48 
TELEFON GSM ALCATEL MAX DB wraz z numerem telefo
nu w Simplusie, zestaw głośno mówiący, bateria na ok. 5 dni, 
dużo funkcji,, mało używany, bez SIMIocka, • 230 zł. Świdni
ca, tel. 0609/58-99-49
TELEFON GSM ALCATEL POCKET dzjała na kartę Tak Tak, 
ładowarka, -150 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM ALCATEL VIEW z SIM lockiem sieci Era, bez 
ładowarki, - 70 zł. Wrocław, tel. 0501/62-44-98 
TELEFON GSM ALCATEL VIEW bez ładowarki, - 60 zł. Wro
cław, tel. 0604/71-39-48
TELEFON GSM ALCATEL VIEW DB, -150 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM ALCETEL EASY DB bez SIMIocka, stan ide
alny, -170 zł. Oleśnica, tel. 0503/71-03-00 -

5  S K U P  5
TELEFONÓW 

NOWYCH I UŻYWANYCH
tel. 071 /  343-62-35

TELEFON GSM BOSCH 509 działa w sieci Era, Plus, >110 
zł. Wrocław, tel. 0502/31-58-47 
TELEFON GSM BOSCH 909 DUAL S niebieskie podświetle
nie, bez SIM locka, mało używany, - 380 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13 
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim- 
plusa, 2-systemowy, stan idealny, • 250 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM BOSCH 909 ładowarka sieciowa, małe ga
baryty, stan dobry, terminarz, menu po polsku, -199 zł. Wro
cław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ład. stacjonarna, 2 sys
temowy, bez SIM locka, zegarek, stan b. dobry, cena 160 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-77-30
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ERA, nowa bateria 1200 
mAh -160 zł. Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ład. stacjonarna, bez 
SIM locka, zegarek, budzik, inne funkcje, menu. po polsku, 
klawiatura, stan b. dobry, -150 zł. Lutomia, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0605/93-94-26
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i Simplu- 
sa, pudełko, 2-systemowy, • 140 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ład. stacjonarna, etui, 
z zestawem słuchawkowym, bez SIM locka, menu w jęz. pol
skim, stan b. dobry, -135 zł. Zielona Góra, tel. 0606/75-68-23 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S + karta TAK TAK, • 300 
zł. Oława, tel. 071/313-48-27,0600/52-00-28 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S nowy, zapakowany, na 
gwarancji, wybieranie i odbieranie głosowe, wap, gry, bateria
li-jon,. stan idealny, cena 250 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/869-09-83, 0608/05-35-97

TELEFONY NA KARTY
' ' JUŻ OD 10OZŁ

OPOH724 ZESTAWY 
KARTA + TELEFON OD 130 zł

Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
«•!- 322-97-OS, 0801 01-03 87
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S bez SIWocka, - 260 zl 
lub zamienię na Nokię 3210. Trzebnica, tel. 0503/56-01-14 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S ładowarka sieciowa, 
instrukcja, gwarancja, czuwa 200 godzin, internet, budzik, • 
209 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 kompl., oddam za dar
mo. Jelenia Góra, tel. 075/642-44-38 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. sieciowa, uszko
dzona bateria, - 50 zł. Jeżów Sudecki, tel. 0601/32-60-22 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 2 baterie, ładowarka, - 
100 zł. Wrocław, tel. 0604/37-63-40 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. 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 obsługuje kartę Tak Tak, 
ładowarka sieciowa, nowa bateria, stan b. dobry • 90 zł. Wro
cław, teL 0502/95-87-28*
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 kompletny zestaw, • 150 
zł. Legnica, tel. 076/862-05-10,0604/95-79-81 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 bez SIM locka -150 zł. 
Legnica, tel. 0603/84-85-36.0607/82-34-20 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, - 180 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78 .
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, bez SIM locka, klapka, 
ładowarka, pudełko, instrukcja, małe wymiary, - 170 zł. Wał
brzych, tel. 0607/48-05-24
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 niebieski -140 zł. Wro
cław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, pudełko, instrukcja, na 
gwarancji, mały, z klapką, zadbany, • 150 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ładowarka, stan b. do
bry, -149 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM ERICSSON GH 688, - 120 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 ładowarka, cena 100 zł 
♦  karta POP, nowa, nie używana, 25 zł na koncie, oryginalnie 
zapakowana, cena 40 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
TELEFON GSM ERICSSON R 320S bez SIM locka • 480 zł.
Legnica, tel. 0603/84-85-36.0607/82-34-20
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nowy. zapakowany. • 420
zł. Wrocław, tel. 0503/77-55-92
TELEFON GSM ERICSSON R 380S, -1.750 zł. Wrocław, tel.
0605/61-99-88
TELEFON GSM ERICSSON R 380S, - 2.350 zl. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16 
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład. sieciowa, 2-systemo
wy, bez SIM locka, idealny na kartę PQP, Simplus i TAK TAK, 
zadbany, -140 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON S 868 Era, Plus, Idea, ładowar
ka -140 zł. Wrocław, tel. 0503/85-15-07 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka, niebieski, 
wibracja, wybieranie głosowe, kpi. • 250 zł lub zamienię na 
Nokię 3210, z dopłatą. Chojnów, tel. 0604/82-06-74 
TELEFON GSM ERICSSON T1ÓS nowy,, na gwarancji, bez 
SIM locka, wybieranie głosowe, wibracja, pudełko, ładowar
ka sieciowa, menu T 18s, stan dobry, • 270 zł. Gostyń, tel. 
0603/07-49-38
TELEFON GSM ERICSSON T10S nowy, bez SIMIocka, na 
gwarancji, - 550 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-8?
TELEFON GSM ERICSSON T 10S stan b. dobry, bateria wi
bracyjna. pudełko, ładowarka domowa, pokrowiec, klips, - 230 
zł. Legnickie Pole, tel. 0606/83-37-16 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, menu T 
18, • 260 zł lub zamiana. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM ERICSSON !  10S działa Era, zestaw słu
chawkowy, klips, klapka, wibracje, 2 ładowarki, zadbany, stan 
idealny, - 230 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, klapka, wibracje, ład.

SKUP TELEFONOW
NIEUŻYWANYCH

Nokia 3 3 1 0 ..............-4 2 0  zł
Ericsson T-28  ......- 480 zł
Ericsson R -320 ......- 350 zł
Siemens C -35 ........- 320 z ł ,
Siemens A -3 6 ........- 220 zł l
Nokia 3210 ..............-3 0 0  zł \
______ oraz inneil!______
WROCŁAW 0-501 93 22 36

samochodowa, ład. stacjonarna, zestaw głośno mówiący, stan 
dobry. - 220 zł. Wrocław, tel. 0502/89-26-51 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 230 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T 10S zielony, gwarancja, pu
dełko, ładowarka, SIM lock, wibracje, stan b. dobry, • 260 zł. 
Wrocław, tel. 0607/76-04-81
TELEFON GSM ERICSSON T10S, ładowarka sieciowa, dzia
ła na kartę Tak Tak, wibracja, budzik, zegar, kalkulator, • 230 
zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM ERICSSON T10S stan b. dobry, żółty i nie
bieski, bez SIMIocka, wybieranie głosowe, cena 250 zł. Wro
cław, tel. 0502/30-01-13
TELEFON GSM ERICSSON T 18S wibracja, odbieranie i 
wybieranie głosem, aktywna klapka, 2-systemowy, czarny, 
kalkulator, alarm, - 310 zł. Wrocław, tel. 0502/50-46-97 
TELEFON GSM ERICSSOŃ T 20S. najnowszy model, nie 
używany, gwarancja, zapakowany, 2 szi, - 550 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/753-55-55,0601/56-54-67 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, wibracja, wybiera
nie głosowe i dużo innych funkcji, - 580 zł. Oleśnica, tel. 
0503/70-04-80
TELEFON GSM ERICSSON T 20S pudełko, Yolia na wyświe
tlaczu, ładowarka, bez SIM locka, mało używany, • 595 zł. 
Szalejów Górny, tel. 0601/62*21-39 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, nie używany, bez 
SIM locka, aktywna klapka, wibracje, wybieranie głosowe, 
internet, gry, • 520 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, bez SIM locka, - 
480 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0607/74-47-34 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S bez SIM locka, folia na 
wyświetlaczu, • 520 zł. Wrocław, tel. 0600/21-63-58

^ S E R W IS  GSM
* SIM LO C K I - O D  20 z ł 

(w szystk ie  m odela)
* W S Z E L K IE  N A P R A W Y

OPOH729 
t«l. 322-97-05,
0501 81-83 87 
0802 87-87-98 (wyświetlacze Itp.)
Wrodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)

TELEFON GSM ERICSSON T 20S SIM lock. Idea. nowy, • 
500 zł. Wrocław, tel. 071/302-75-32,0503/08-17-59 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, 
POP i Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, • 
500 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, pokrowiec, - 430 zł. 
Wrocław, tel. 0502/66-19-57
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, gwarancja, bez SIM 
locka • 490 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka, stan do
bry, - 520 z ł.., tel. 0600/21-63-58 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, stan idealny, wy
bieranie głosowe, aktywna klapka, bez SIM locka, - 500 zł lub 
zamienię na tańszy. Bielawa, tel~ 074/833-50-64, 
0504/93-39-60
TELEFON GSM ERICSSON T 28S klapka, wibracja, wybie-

SKUP
NOKIA 3310 
NOKIA 3210 
SIEMENS C35 
SIEMENS C 25 
MOTOROLA 3888 
MOTOROLA V,T2288 
MOTOROLA TA 180 
ERICSSON T28 
ERICSSON T20 
ARIA
SIEMENS A36 
ERICSSON A2618 
I IN N E  F A B R Y C Z N IE

PODANE CENY SĄ CENAMI ORIENTACYJNYMI I

430 ZŁ 
320 ZŁ  
340 ZŁ 
200 ZŁ  
1 70 ZŁ 
1 90 ZŁ 
180 ZŁ  
500 ZŁ 
ASO ZŁ 
260 ZŁ 
220 ZŁ 
220 ZŁ 

N O W E
ULEC ZMIANIE

Pokrowce czarne i kolorowe 18 zł 
pokrowce skórzane boczne 29 zł 
pokrowce skórzane z klipsem 25 zł 
pokrowce przezroczyste 18 zł 
ładowarki samochodowe 18 zł 
ładowarki sieciowe 35 zł 
adapter 220/12 25 zł 
zestawy słuchawkowe 29 zł 
kable komunikacyjne tel-pc od 59 zł 
panele nokia 3210 39 zł ORYGINAŁ 
panele nokia 3310 59 zł ORYGINAŁ 
obudowa siemens c35 49 zł 
baterie od 69 zł 
antenki wymienne 19 zł

SPRZEDAZ TELEFONOW KOMORKOWYCH MRJYSTARTOWE
- N O W E  i U Ż Y W A N E  -N A JW IĘK S ZY  W Y B Ó R  -TAK TAK stan konta 50

ranie głosem, pełne wyposażenie, -410-zł. Jelenja Góra, tel. . 
075/751-50-04,0603/69-89-76 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, z uszkodzoną ba
terią, na gwarancji, - 520 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, działa w każdej sieci, 
wibracja, wybieranie głosowe, gry, ładowarka, stan b. dobry,
• 450 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 0502/94-50-55 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka, wibracja, ’ 
nowy, nie używany, na gwarancji, - 540 zł. Wrocław, tel. 
0603/38-13-77 .\  .
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 470 zł. Wrocław, tel. 
0604/89-37-72
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 T 28S, małe gabaryty, wibracja, 
wybieranie głosem, gry, aktywna klapka, używany, ładowar
ka sieciowa, • 490 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0600/83-18-24 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, ładowarka, pudeł
ko, bez SIM locka, • 500 zł. Wrocław, tel. 0501/38-17-49

r^SALO N TELEFONÓWCOP-COMl - —  — - — “ —»—  -
S p ^ 0,i728 K O M Ó R K O W Y C H
MAMY CZEGO Cl POTRZEBA.... 
WIIMY CZEOO Cl POTRZEBA... 

o « n y  w
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57

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 cena 450 zł. Wrocław, tel. 
0503/57-16-76
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM, -100 zł. Bolesławiec, 
tel. 0504/94-77-50 ^  w  ^
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy; gwaran
cja, bez SIM locka • 300 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 - 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, - 280 zł. 
Wrocław, tel. 0604/89-37-72
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA gry, wibracja, kal
kulator, nowy, SIM lock Idei, - 280 zł. Wrocław, teł. 
0501/23-01-13
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA. - 270 zł. Wro
cław, tel. 0501/29-46-45
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. Wro
cław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA bez SIM locka. - 
275 zł. Wrocław, tel. 0608787-24-94 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM MARS ładowarka, pu
dełko, mały, bez SIM locka, - 330 zł. Wrocław, tel. 
0608/19-15-90
TELEFON GSM MOTOROLA 2 sztuki -100 i 150 zł. Legnica, 
tel. 0602/10-30-27
TELEFON GSM MOTOROLA C 520 kompletny zestaw POP, 
pokrowiec, zasilacz, -150 zł. Wrocław, teł. 0503/93-26-45 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 160 pokrowiec, ładowarka,
- 75 zł. Wrocław, tel. 0609/15-65-52 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. sieciowa, nowy, 
nie używany, na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, nagry
wanie rozmów. wibracja, dyktafon, wibracja, idealny na kartę 
POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, • 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930, -190 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 ładowarka, pokrowiec, 
karta Simplus, -130 zł. Doruchów, tel. 062/731-52-75 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520, • 90 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM MOTOROLA D 650 działa w Plusie, - 89 zł. 
Wrocław, tel. 0608/67-24-94
TELEFON GSM MOTOROLA M 3288 pokrowiec, słuchawki,
• 120 zł. Opole, tel. 077/454-3^79 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Simplus, 
TAK TAK, stan idealny, -130 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 stan b. dobry, komplet
ny, działa w Erze, -110 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
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 etui, karta TAK TAK, na 
koncie 30 zł, gwarancja, polska instrukcja, -170 zł. Między
bórz, tel. 062/785-65-42 Bartek 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 pudełko, gwarancja, 
na kartę Simplus, stan idealny -160 zł ♦ karta 20 zł. Świdni
ca, tel. 0600/55-87-23,0600/64-41-33 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 pudełko, gwarancja, 
ładowarka, skórzańe etui, SIM lock Era, -130  zł. Wrocław, 
tel. 0608/52-81-32
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 M 3888 gwarancja, działa w 
Plusie, - T55zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC bez SIM locka, ła
dowarka, dwie baterie, -250 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-23-22, 
0608/10-50-92

*  KUPUJEMY TELEFONY
^  _    O P O H 732

*  K A ŻD Y M O DEL
*  P ŁA C IM Y  N A JLE P IE J  
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57

TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC lad. sieciowa. • 250 
zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50 0601/55-20-45 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC stan b. dobry, łado
warka sieciowa, małe gabaryty, czuwa 3 dni, - 200 zł, STAR 
TAC 130 stan b. dobry, ładowarka sieciowa, działa w każdej 
sieci; małe gabaryty, wibracja, waga ok.,90 g, bez polskiego 
menu (wgranie polskiego menu - 70 zł), • 380 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0503/36-38-35 /
TELEFON GSM MOTOROLASTAR TAC 130 bez SIM locka,
2 baterie, uchwyt do paska, - 320 zł. Wrocław, tel. 
0601/50-17-33
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 75 wibracje, ład, •
220 zł. Wrocław, tel. 0603/33-36-66 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 3 miesiące, internet, 
zegar, ładowarka, - 200 zł. Oława, tel. 0^02/52-56-97 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288, - 170 zł. Wałbrzych, 
tel. 0609/16-40-86
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 gwarancja, karta POP, 
internet, ładowarka, • 185 zł lub zamiana. Wrocław, tel. 
0504/93-50-79
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 z SIM lockiem Idea, fa
brycznie nowy, dużo funkcji, WAP, zegarek, gry, rok gwaran- 
cji, z zestawem POP - 220 zł lub bez -190 zł. Wrocław, tel. 
0501/15-09-39
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK pudełko, gwa
rancja, ładowarka, skórzane etui, SIM lock Idea, - 170 zł. 
Wrocław, tel. 0608/52-81-32
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 internet, bez SIM loc
ka, gwarancja, -190 zł. Wrocław, tel. 071/352-60-41 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARItlad. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, w pudełku, internet, 2-systemowy, ideal
ny na kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, • 180 zł. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13 W  ?

AKCESORIA
do telefonów GISM
N A J L E P S Z E  C E N Y  

11 A, stacjonarni od 35 zł., futerały 15 d.
OP011730 
np. M . na
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57

TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 na gwarancji, bez SIM 
locka, radio, internet, ładowarka, instrukcja, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 0501/98-38-23
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 kolor grafitowy metalic, 
srebrna obwódka, jak nowy, instr. w jęz. polskim, wibracja, 
LI-ION, zegarek, - 750 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, 
tel. 0502/94-50-55
O TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, nie uży

wany, gwarancja, wibracja, dyktafon, słuchawki, 
etui, >1 .10 0  zł. Wrocław, te l. 0502/24-53-55  
02023821

TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 SIM lock Idea, na gwa
rancji od 30.03.2001 r., zestaw słuchawkowy, futerał, stan b. 
dobry, -1.100 zł. Polkowice, tel. 0502/29-11-86 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690, - 980 zł. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690, - 1.050 zł. Wrocław, 
tel. 0605/61-99-88
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowa, nie używana, 
gwarancja, bez SIM locka - 1100 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
TELEFON GSM MOTOROLA V 50 WAP, -1.600 zł. Wrocław, 
tel. 0605/61-99-88
TELEFON GSM NOKIA 1610 bez SIM locka - 50 zł. Legnica,
tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20
TELEFON GSM NOKIA 1610, - 50 zł. Wrocław, tel.
0502/50-46-97

a  KABLE PC-KOM
[cop-comI (pełny wybór)

O P R O G R A M O W A N IE  N A  C D  
(wszystkie modele telefonów) 

OPOH731 . R Ó W N IE Ż  W Y S Y Ł K A !

Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57 
e o p c o m @ p o c z t a .o n e t .p l

TELEFON GSM NOKIA 1610 zestaw głośno mówiący, stan 
idealny, - 200 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 355-38-86 
TELEFON GSM NOKIA 3110 ład. sieciowy idealny do TAK 
TAK i Simplusa, bez ŚIM locka, pokrowiec, zadbany, • 120 zł. 
Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3110 ładowarka, - 285 zł. Wrocław, 
tel. 0607/74-47-34
TELEFON GSM NOKIA 3110 ład. zestaw samochodowy, cen
trala + antena dachowa + mikrofon t  głośnik, stan b. dobry, 
bez SIM locka, - 200 zł. Zgorzelec, tel. 0503/02-33-79 
TELEFON GSM NOKIA 3210 z SIM lockiem PLUS, ład. sie
ciowa, instr. w jęz. polskim, pudełko, na gwarancji, stan ideal
ny. - 270 zł. Jelenia Góra. tel. 0605/20-41-80 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ERA • 280 zł. Legnica, tel. 
0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. stan b. dobry, 
ładowarka, - 280 zł. Lubań Śląski, tel. 0600/42-86-76 
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, • 300 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, - 390 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, kpi. - 300 zl. !**»' 
5110, bez SIM locka, stan dobry • 180 zł lub zamiana, dopła
ta. Oława, tel. 0606/40-71-37.
TELEFON GSM NOKIA 3210 menu w jęz. polskim, ładowar-

NA KAŻDY APARAT UDZIELAM Y GW ARANCJI*
-DO  KAŻDEGO APARATU W  KO M PLECIE JEST  
O RYG INALNA ŁADOW ARKA I INSTRUKCJA**
•FACHOWE DO RA DZTW O  
-N A JN IŻSZE CEN Y
-TELEFO NY NA KARTĘ TAK TAK S IM PLU S PO P  
-STARE APARATY PRZYJMUJEMY W  ROZLICZENIU 
-Z  KAŻDEGO ZAKU PIO NEG O  TELEFO NU  
SIM -LOCKA USUW AM Y GRATIS***
-PRO M O CJA DO KAŻDEGO KU PIO NEG O  TELEFO NU
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 
HOLOGRAMY3D 
NA WYŚWIETLACZE

tylko 19.90 zł 
30 w zo ró w "

-TAK TAK stan konta 50 9 9  Z Ł -
■SIM PLUS stan konta 3 2 9  Z Ł

O  -SIM PLUS stan konta 33 5 9  Z Ł  
3 E  -SIM PLUS stan konta 53 7 9  Z Ł  
^  -  -POP MAŁY stan konta 15 4 5  Z Ł  

-POP DUŻY stan konta 65 9 9  Z Ł
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE 
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON 
KARTĘ STARTDWĄMOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!!

Nokia 5110 
Nokia 3210 
Nokia 3310 
Nokia 7110 
Nokia 8210 
Nokia 6210

69 zł 
99 zł 
119 zł 
139 zł 
119 zł 
129 zł

wymiana wyświetlacza -19 zł 
T A K Ż E  S P R Z E D A Ź - W Y S Y Ł K O W A

•ty powylaj 1 OOOzł. j b *d zl«  d o  odbloa

PRZYJDZ UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 39 ip p o

S E R W I S  USUWANIE
W Y Ś W IE T L A C Z E  S IM -L O C K O W  n n  Ofl 7

KODOW APARATÓW uu Cl L
W SZYSTKIE MODELE
MOTOROLA USUWAMY SIM-LOCKI 
WGRYWAMY JĘZYK AKTYWUJEMY ZEGAREK OD RĘKI!!!
W G R YW A NIE JĘZYKÓW
SIEMENS, ALCATEL, ERICSSON, MOTOROLA
JĘZYK NOKIA -99 ZŁ (c z a s  d o  14 d n ij
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USUW AM

SIMUOIK
fSZYSTKIE MÓpi 

NOKII, ERICSONA 
(T2 8 , T2 0 , A2 6 1 8 ) inne 
' .OKADY USUWAMI 

H B H

ka, na gwarancji, instr. w jęz. polskim, stan b. dobry, • 300 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-49-84
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIMIocka, stan 
b. dobry, - 270 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-90, 
0607/10-95-50
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIMIocka, stan idealny, -
280 zł. Trzebnica, tei. 0503/56-01-14
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, pudełko, instr.
obsługi, ład. sieciowa, etui skórzane, - 320 zł. Wałbrzych, tel.
0603/62-22-37
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 
0609/16-40-86

SKOP TELEF0N0W, ZAMIANA 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

NOWYCH I UŻYWANYCH

NAJLEPSZE CENY B 
MOŻLIWY DOJAZD | 

Wrocław, tel. 0-501 477 047

TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka - 260 zl. Nokia 
5110 - 160 zł, Philips Move, wybieranie głosowe, wibracja, 
bez SIM locka - 180 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0607/48-05-24
TELEFON GSM NOKIA 3210 fabrycznie nowy, folia na wy
świetlaczu, nie używany, gwarancja, z SIM lockiem Era, - 350 
zł. Wałbrzych, tel. 0600/29-33-57 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, - 290 zł. Wro
cław, tel. 0601/79-96-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, żółty, cena 350 zł. Wro
cław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, kalkulator, gry, 
inne funkcje, stan idealny, - 280 zł. Wrocław, tel: 0607/18-20-26 
TELEFON GSM NOKIA 3210 działa Plus, zadbany, prosty w 
obsłudze, - 290 zł. Wrocław, tel. 0502/89-26-51 ~ 
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 300 zł. Wrocław, tel. 361-49-11 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, instr w jęz. polskim, 
bez SIM locka, stan dobry, - 260 zł. Wrocław, teL  
0504/91-28-45
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0503/68-42-09
TELEFON GSM NOKIA 3210 SIM Ibck ERA, ładowarka sie
ciowa, pudełko, stan idealny, - 280 zł. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. ład. sieciowa, - 
240 zł. Wrocław, teł. 0601/15-67-51

Siemensa M 35i lub C 35i, Alcatel 501. Bolesławiec, tel. 
0606/85-75-28
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, pudełko, gwarancja, ła
dowarka, SIM lock Idea, - 460 zł. Jawor, tel. 0501/05-39-61 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, nie używa- ' 
ny, • 460 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/22-99-93 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, I właści
ciel, głosowe wybieranie numerów, - 450 zł. Legnica, tel. 
076/850-65-72,0600/30-67-82 
TELEFON GSM NOKIA 3310 gwarancja, pudełko, instruk
cja, ładowarka, stan idealny - 450 zł, Nokia 3210, bez SIM 
locka, gwarancja, instrukcja, pudełko, ładowarka, wibracja, 
stan idealny - 350 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0606/14-02-45 
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 450 zł. Nokia 3210 - 260 zł, 
Ericsson R-320 - 390 zł, Motorola V 3690 - 960 zł, Alcatel, 
nowy - 270 zł. Legnica, tel. 0607/46-68-34 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, ładowarka, pu
dełko, instrukcja, • 420 zł. Lubin, tel. 0607/21-95-74 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 460 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, z SIM loc
kiem Idea, pokrowiec - 400 zł lub bez SIM locka • 430 zl, z 
okolic Opola, - 400 zł. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 
0501/40-79-86
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, folia, ładowarka, kpi., w 
pudełku - 450 zł, Nokia 3210, bez SIM locka, ładowarka, in
strukcja - 270 zł. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, gwarancja, pudełko, in
strukcja, wybieranie głosowe, cena 480 zł. Świdnica, tel. 
074/640-74-95 po 16
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, z SIM lockiem 
Era, - 450 zł lub zamienię na Ericssona T-28 s. Świdnica, tel. 
0600/32-44-29
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 420 zł lub zamienię na T-10, 
C-35 lub inny, z dopłatą. Świerzawa, tel. 0600/42-41-59 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, bez SIM 
locka, - 440 zł. Węgliniec, tel. 0606/38-86-97 
TELEFON GSM NOKIA 3310, • 430 zł: Wrocław, tel. 
0600/21-63-58
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. -dobry, 3 tygodniowa, 
bez SIM locka - 460 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA ,3310 na gwarancji 9 mies, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0605/72-73-40
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, instrukcja, 
ładowarka, - 460 zł. Wrocław, teł. 071/398-82-65, 
0601/73-18-75
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, z SIM loc
kiem, kompletny, folia na wyświetlaczu, • 440 zł. Wrocław, tel. 
0601/17-30-73.
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0604/89-37-72
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM tocka, zamienię na 
Nokię 3210 • z dopłatą 250 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM locka,

TELEFONY art-BM s.c. ul. Krasińskiego 32 Wrocław

KOMÓRKOW E 3 =
serwis telefonów pciii* 
usuwanie blokad silu loclc!

największy wybór akcesoriów 
karty POR TAK TMŁ SIMPLUS

£KUPUJEMYTBLEFONY 
nowe, mywane, usikodzone • naiwnie ceny I

AKUM ULATORY DO TELEFONOW  
KOMÓRKOWYCH W  CENIE PRODUCENTA

Wamtechnik Sp.z o.o 
Wszystkie modele, gwarancja. Przedstawiciel handlowy Astra Rlua GSM 

Dom handlowy ASTRA, ul. Horbaczewskiego 4-6
54-130 Wrocław, tel/fax 071/351 66 59 OPOOS597

PO SZU KUJEM Y O DBIO RCÓ W  HURTO W YCH tel. 0-605 266 OOO

zł, Ericsson T 10s, bez SIM locka - 220 zł. Wałbrzych, tel. 
0607/48-05-24
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, instrukcja, pudełko, 
dodatkowe 2 panele, cena 200 zł. Wrocław, tel. 0605/69-23-81 
TELEFON GSM NOKIA 5110 z kartą Simplus, ładowarka, 2 
panele, -180 zł. Wrocław, tel. 0605/51-99-11 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, stan idealny, - 
170 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95 
TELEFON GSM NOKIA 5110 na gwarancji, mało używany, - 
230 zł. Wrocław, tel. 0609/39-35-20 

. TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, kupiony w salo
nie, rok gwarancji, stan idealny, - 230 zł. Wroćław, tel. 
071/341-39-66,0604/78-58-24 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SlM locka, stan b. dobry, 
ładowarka, cena 200 żł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, ładowarka, bez 
SIM locka - 200 zł. Wrocław, tel. 322-20-18. 0503/67-75-02 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ładowarka, uży
wany 3 miesiące, -190 zł. Wrocław, tel. 0603/18-42-13 
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, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, mało używany, za
dbany, na gwarancji, - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/11 -60-25 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, pokrowiec, ła
dowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, • 230 zł. Wro
cław, tel. 0606/42-31-77
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, pokrowiec -190 zł. 
Wrocław, tel. 0503/85-15-07

3 miesiące, -1.000 zł lub zamienię na Siemensa SL 45, nowy, 
z dopłatą. Wrocław, tel. 0605/44-23-74 
TELEFON GSM NOKIA 6210 dużo funkęji, port podczerwie
ni, możliwość połączenia z PC, menu w języku angielskim, 2 
sztuki - 790 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/39-39-59 
TELEFON GSM NOKIA 6210 ład. sieciowa, nowyrna 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 ładowarka sieciowa, stan b. 
dobry, polskie menu, atrakcyjny wygląd, waga ok. 110 g, działa 
na kartę Simplus, podczerwień, wibracja, WAP, długo działa
jąca bateria, łatwy w obsłudze, - 870 zł lub zamienię. W ro-, 
cław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM NOKIA 7110 na gwarancji, • 730 zł. Wro
cław, tel. 0603/64-16-61
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIMIocka, 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 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, 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 bez SIM locka, - 560 zł. Wro
cław, tel. 0608/67-24-94
TELEFON GSM NOKIA 8210 2 panele, - 850 zł lub zamienię 
na Nokię 8850, z dopłatą. Chojnów, tel. 0502/16-68-37 
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, ładowarka, kpi.,

ka, tnstrukcjar gwarancja, niebieskie podświetlanie, kpi. • 1.750 
-zHukzamienię. Oława, teł. 0502/9^8Ł$ fr -*• $. . 

TELEFON GSM NOIOA 88Ś0 malb używany, bez SIM locka,, 
polskie menu, pudełko, -158  zł lub zamiana. Wrocław, teł.' 
0501/29-46-45. ■, -
TELEFON GSM NOKIA 8850 ładowarka, bez SIM locka, pu
dełko • 1.600 zł lub zamienię na inny, tańszy. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
TELEFON GSM NOKIA 8890 nowa, na gwarancji, bez SIM 
locka - 1900 zł. Wrocław, teł. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM PANASONIC G450 z kartą Simplus, -160 zł. 
Wrocław, tel. 0501/70-81-92
TELEFON GSM PANASONIC G520 srebrny, stan idealny, 
ładowarka, bez SIM locka, - 160 zł. Wrocław, tel. 
0607/60-99-42
TELEFON GSM PANASONIC G520 ładowarka sieciowa, wi
bracja, zegar, data, polskie menu, • 149 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM PANASONIC GD30 na gwarancji, stan b. 
dobry, - 240 zł. Bogatynia, tel. 0608/53-09-72 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 stan idealny, pudełko, 
wibracja, ładowarka sieciowa;-działa w Erze, -199 zł. Wro
cław, 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 oraz PA
NASONIC GD50 ład. sieciowa, nowy, na gwarancji, w pudeł
ku, wibraqa, animacja, głośno mówiący, idealny do TAK TAK, 
POP i Simplusa, 2-systemowy, stan idealny, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM PANASONIC GD90 nowy, ładowarka, pokro
wiec, gwarancja, bez SIM locka, karta Simplus, - 420 zł. Le
gnica, tel. 076/866-43-74,0607/83-06-25

SKUP - SPRZEDAŻ - ZAMIANA 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

nowych i używanych 
NAJLEPSZE  CENY 

możliwy dojazd 
Wrocław, tel. 0-501 704 647.0-501222 096

TELEFON GŚM PANASONIC GD90 wibracja, dużo innych, - 
400 zł. Opole, teł. 0604/93-65-05 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 nowy, na gwarancji, pu
dełko, ładowarka, srebrny, 2 kolory podświetlania, podczer
wień, wibracja, dużo funkęji,stan b. dobry, - 600 zł lub zamie
nię na tańszy, z dopłatą. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
TELEFON GSM PANASONIC GD90, - 430 zł. Wrocław, tel: 
0502/39-10-89
TELEFON GSM PANASONIC GD90 srebrny, I właściciel, z 
ładowarką, gwarancja. Wrocław, teł. 0501/19-1.1-27 
TELEFON GSM PANASONIC G090 na gwarancji, bez SIM 
locka, 2 kolory podświetlania, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/07-43-24

TEL. KOMORKOWE GSM, DCS ZAPRASZAMY DO
NOWEGO SALONU
tel. 071/353-58-18,0501 261 114 
codziennie w godz. 103H  830

W-w, ul. Trójkątna?!
9 yS 1 |  r  \ / Ą

SKUP SPRZEDAZ ZAMIANA
USUWANIE SIM LOCKA 

KODÓW, BUMUD |Mtm KWI, HITYHCJE1  ffl,PIP, SIMPUIS
R0ZK0D0WUJEMY WSZYSTKIE MODELE
MOTOROLI I NOKU
OMZKJUT FMICUSnCH, (ENECMCM, NSZPUSUai, USTUUCUCH

TANIE AKCESORIA I KABLE: 
-ŁADOWARKA SAM. - 2 0  zł
■POKROWIEC -1 5  zł
■ŁADOWARKASIECIOWA - 4 0 zł 
■ ZESTAW G uM w upY-rf 50 zł 
-ZESTAW SŁUCHAWKOWY-30 zł

LAPTOP 
PALMTOP 

NOTEBOOK

TELEFON GSM NOKIA 3210 beż SIM locka - 340 zł, 5110 - 
230 zł i Nokia 3310, nowy, bez SIM locka - 560 zł, Ericsson 
T10 s, nowy, bez SIM locka - 340 zł, A 1018s -165 zł, Motoro
la T 2288 Shark - 250 zł oraz V 2288, bez SIM locka - 250 zł, 
Siemens C35 • 440 zł i C25, - 250 zł. Wrocław, tel. 387-13-75, 
0606/77-92-47
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan b. dobry, 
Ładowarka, cena 280 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 3210 z SIM lockiem Plus GSM, - 250 
zł. Wrocław, tel. 0603/38-13-77 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, bez SIM locka. - 
280 zł. Wrocław, teł. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, stan idealny, mało 
używany, kompletny, pudełko, ładowarka, instrukcja, pokro
wiec, wgrane logo, net monitor, dodatkowe dzwonki i gry, - 
280 zł. Wrocław, tel. 071/325-83-58 po południu, 
0600/36-02-24
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan dobry, ład. stacjonarna, 
wgrane logo, net monitor, dodatkowe dzwonki, działa w każ
dej sieci, - 260 zł. Wrocław, tel. 0605/64-23-88 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, stan idealny, - 260 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3210 pokrowiec, pudełko, bez SIM 
locka, net monitor, folia na wyświetlaczu, - 300 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0603/52-94-40 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, na gwarancji, Plus 
GSM, ->270 lub zamienię na C35» 6150. Wrocław, tel. 
0502/60-p3r97
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, instrukcja, polskie 
menu, ładowarka sieciowa, atrakcyjny wygląd, kupiony w sa- 
Jonie, - 259 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, działa w 
Plusie, - 270 zł. Wrocław, tel. 0607/74-47-34 
TELEFON GSM NOKIA 3210 fabrycznie nowy, działa w Era 
GSM. - 350 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM NOKIA 3210 mało używana, pudełko! łado
warka, SIM lock Era, - 280 zł. Złotoryja, tel. 0606/46-47-14 
TELEFON GSM NOKIA 3310 gwarancja, ładowarka, pudeł
ko, wibracja, wybieranie głosowe, - 420 zł lub zamienię na

LOMBARD EURO-P. A. 
te l. 071/341-75-48

2-systemowy, wibracja, wybieranie głosowe, stan idealny, -
450 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka, stan b. dobry • 420
zł. Wrocłśw.M 0607/77-93-56
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM locka, - 450 zł.
Wrocław, tel. 0607/74-47-34 .
TELEFON GSM NOKIA 3310 działa w Idei, stan b, dobry, 
dodatkowe dzwonki, • 445 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, oryginalnie zapakowa
ny, na gwarancji, - 440 zł. Wrocław, tel. 0502/83-64-03 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez simlocka, pokrowiec, ład. * 
210 zł. Bolesławiec, tel. 0501/46-54-30 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka • 200 zł, Sie
mens C30, bez SIM locka - 310 zł, Ericsson A1018s -120 zł, 
Alcatel • 80 zł. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
TELEFON GSM NOKIA 5110 z SIM lockiem Plus, ładowarka,. 
instrukcja, zegarek, gry, nowe logo i dzwonki, stan idealny, b. 
dobry zasięg, • 200 zł lub zamienię na Nokię 3210 *  100 zł. 
Duszniki Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/12-53-79

Wszystkie modele (Wszystkie modele I g    M
ISłM . LOCJCf

>  Wszystkie modele (Wszystkie modele I ®
OP003618

TELEFON GSM NOKIA 5110 pokrowiec, ładowarka, 2 pane
le, - 200 zł. Kępno, tel. 0606/55-92-65 
TELEFON GSM NOKIA 5110 Plus - 240 zł. Legnica, tel.

. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM NOKIA 5110 etui, 2 ładowarki, karta Sim
plus, - 240 zł lub zamienię. Lubań, teł. 0606/-17-38-84 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, kpi., stan dobry, 
• 180 zł lub zamiana, dopłata. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, futerał, bez SIM loc
ka, • 180 zł. Syców. tel. 0605/37-90-11 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ładowarka -160

TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka sieciowa, dodatko
wy panel (nowy), intrukcja, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0604/54-98-71
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka sieciowa, polskie 
menu, stan b. dobry, -170 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM NOKIA 5130 stan dobry, bez ładowarki, • 80 
zł. Wrocław.tel. 0501/22-06-86 
TELEFON .GSM NOKIA 5130 ładowarka • 160 zł. Wrocław, 
teł, 0503/85-15-07' -
TELEFON GSM NOKIA 5130 nowa, bez SIM locka i polskie
go menu, idealny do POP, bez ładowarki, -130 zł. Wrocław, 
tel. 0503/32-24-45
TELEFON GSM NOKIA 6110, -3 5 0  zł. Wrocław, tel. 
071/361-49-11
TELEFON GSM NOKIA 6110 „kameleon”, ład. stacjonarna, 
zegar, budzik, kalendarz, złącze na podczerwień, stan ideal
ny. - 280 zł. Wrocław, lei. 0607/18-20-26 .
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sjęciowa, skórzane etui, 
menu w jęz. polskim, - 290 zł. Wrocław, teL 0502/89-26-51 
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład: sieciowa, pudełko, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, bez SIM loc
ka,-270 zł. Wrocław,, tel. 0608/11-60-25 -
TELEFON GSM NOKIA 6130 bez SIMJocka, ładowarka, stan 
dobry, i  200 zł. Wrocław, tel. 0605/64-45-81 
TELEFON GSM NOKIA 6130, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM NOKIA 6150 nowy, pół roku gwarancji, etui, 
ładowarka, oiyginalnie zapakowany, stan idealny, • 560 zł. 
Trzebnica, tel. 0502/20-58-68
TELEFON GSM NOKIA 6150 bez SIM locka, pudełko, łado
warka, instrukcja, kody, stan b. dobry, drugi telefon gratis, • 
530 zł lub zamienię na zestaw do „Cyfry*', używany. Wro
cław, tel. 0501/84-27-65
TELEFON GSM NOKIA 6210 polskie menu, bez SIM locka, 
podczerwień, wibracja, wybieranie głosowe, inne funkcje • 
1.050 zł lub zamienię, Nokia 3310: pudełko, wibracja, wybie
ranie głosowe, alarm, gry - 460 zł. Głogów, tel. 0608/72-67-85 
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, nowa, - 900 żł.. 
Wołów, tel. 0604/46-24-52
TELEFON GSM NOKIA 6210,-1000 zł lub zamienię na tań
szy. Wrocław, tel. 0600/42-07-93 
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowa, na gwarancji, ber SIM 
locka • 950 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 62T0 nowy, bez SIM locka, używany

polskie menu, stan idealny • 1.050 zł lub zamienię na Nokię 
8850, może być uszkodzony, zniszczony, niekompletny, sam 
aparaL Oława, tel. 0603/42-81-56 - 
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, w pudełku, nowy 
-1.000 zł lub zamiana na inny, dopłata, Nokia 6210, bez SIM 
locka, nowy -1.000 zł lub zamiana, Oława, tel. 0606/40-71 -37 
TELEFON GSM NOKIA 8210 stan idealny, menu po polsku, 
wibracje, wybieranie głosowe, podczerwień, -1.000 zł. Strze
gom, tel. 074/855-97-19,0603/77-29-94 
TELEFON GSM NOKIA 8210 używany 2 tygodnie, stan ide
alny, na gwarancji 12 mies., z SIM lockiem Plus, - 900 zł. 
Wałbrzych, tel. 0605/73-61-01

t t ł E E I E I D

W  071/341 92 95
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowe, na gwarancji, bez SIM 
locka < 1100 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 8210 920 zł, 8850 • 1.580 zł. 6210 - 
•960 zł, 7110-66Q zł- Wrocław, tel. 0501/29-46-45 
TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIMJocka; podświetlenia 
niebieskie, podczerwień, bateria Li-Jo, wibracja, wybieranie 
głosowe - 1.450 zł, Siemens SL 45: bez SIM locka, MP 3 - 
1.590 zł. Głogów, tel. 0602/88-51-25 
TELEFON GSM NOKfA 8850 nowy, bez SIM locka,ładowar-

SIM LOKI
Tel: 071/783 69 39:0503 91 66 52

skupujemy telefony uszkodzone 
SERWIS TELEFONÓW GSM

TELEFON GSM PANASONIC GD90 mały, 2 kolory podświe
tlania, ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, animacja, TAK 
TAK, POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, wibracja, ani
macja, - 450 żł. Wrocław, tel. 0608/11 -60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD93 najnowszy model, nowy, 
folia na wyświelaczu, nie używany, 7 kolorów wyświetlacza - 
1 200 zł lub zamienię na inny. Wałbrzych, teł: 0503/03-01-51 
TELEFON GSM PANASONIC GD93, • 780 zł Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM PANASONIC GD93 kompletny, - 1.100 zł. 
Wrocław.tel. 0606/81-24-53
TELEFON GSM PHILIPS OZEO ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim- 
płusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan idealny, - 350 
zł. Wrocław, teł. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM PHILIPS SAWY stan b. dobry, bez SIM loc
ka, żółto-czarny, mały, wiadomości graficzne, zegar, budzik, 
ciekawe dzwonki, 3 miesiące gwarancji -190 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0609/50-58-47
TELEFON GSM SAGEM pudełko, ładowarka, stan b. dobry, 
cena 65 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
TELEFON GSM SAGEM MC 912 ładowarka, pokrowiec. 
2-systemowy, Z SIM lockiem Idea, zestaw głośno mówiący, 
małe wymiary, kalkulator, zegarek, -190 zł. Lubsko, woj. lu
buskie, tel. 0502/84-37-26
TELEFON GSM SAGEM MC 912 bez SIM locka, -160 zł. 
Wrocław, tel. 0502/20-61-26
TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka, bateria wi
bracyjna, ładowarka, pokrowiec, - 220 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-96-41,0501/35-82-42 
TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka. bateria wi
bracyjna, pudełko, używany, zestaw głośno mówiący, • 140 
zł. Wrocław, tel. 0503/83-41-05 
TELEFON GSM SAGEM MC 930 bez SIM locka, nowy, gło
śno mówiący, gry, budzik, bez polskiego menu, - 280 zł lub 
zamienię na Siemens C35i, z dopłatą. Lubin, tel. 
076/840-87-85
TELEFON GSM SAGEM MC 930 bez SIM locka, bez polskie
go menu, - 20.0 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM SAGEM RC 715 ładowarka, instrukcja, stan 
b. dobry, PLUS GSM, - 60 zł. Wrocław. tel. 0603/34-35-52 
TELEFON GSM SAGEM RC 715, - 90 żł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM SAMSUNG N 100 gwarancja, pudełko, in
strukcja, zestaw słuchawkowy, dużo funkcji, WAP, wibracja, 
terminarz, wybieranie głosem, 11 gier, - 950 zł. Wrocław, tel. 
0603/95-05-09
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 idealny stan, bez SIM 
locka, wibracja, zegarek, • 350 zł. Wrocław, tel. 0503/03-00-13 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2200 wibracje, aktywna 
klapka, bez SIM locka, bez menu w jęz. polskim, stan b. do
bry, - 210 zł. Wałbrzych, teł. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM SIEMENS A36 nowy, oryginalnie zapakowa
ny. SIM lock Era; * 250 zł; Wrocław; teL 071/311-53-21

WYŚWIETLACZE Z WYMIANĄ
N O K IA  5 1 1 0  -  9 5  z ł

Pokrowce skórzane - 25 
Ładowarki samoch. - 30
Anteriki^tlo telefonów - 25
uChwyt magnetyczny § 35 k a r t y  z  n u m e r e m  (n o w e )  j u z  o d  85 z ł
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TELEFONY KOMÓRKOWE GSM
S K U P  - S P R Z E D A Z - Z A M I A N A

w o i u * - m
s z e ro k i w y b ó r  a k c e s o r ió w
k a r ty  T a k -T a k . S im p lu s , P O P  o d  3 5  z ł
n a jw ię k s z y  w y b ó r  -  n a jn iż s z e  c e n y
s e rw is ,  s im /lo c k
Z A P R A S Z A M Y

tel. kom. 0 607  787 893, 0 603 838 861,
Centrum, Rynek, D.T.H. FENIX IV p., Wrocław

OPOLE
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA 

USUWANIE BLOKAD SIM LOCK 
AKCESORIA 

KARTY TAK TAK, POP, SIMPLUS 
Opole, ul. Krakowska 25 

obok „DZIUPLI” I
tel. 077/456-42-51 j

0-603 104 813,0-602 584 089 *

HURTOWNIA AKCESOM! 
DO TELEFONÓW 
KOMÓRKOWYCH

POKROWCE
wnowiuira k  i»  »m m L kabury
WHT 13,59 PIH*

‘ m m ln *
Ł A D O W A R K I  9 I 1 C I O W I  

1 B ,« 9  P L N - 
'A R K I S A M O C H O D O W I

PRZY Z A M Ó W IE N IU  POWYŻEJ SOO ZL .*  
TOWAR DOSTARCZAMY LUB WYSYŁAMY 

N A  N A SZ KOSZT W  CIAOU 1 D N IA .

D A K O W  S . C .  O P O H 625
ul. Kazimierza Wielkiego 39 
50-077 Wrocław M71/78-1M55,0-503-97-38-34 

Todarn lonty są kwotami netto fQX. 71/78-18-654

TEL. KOMÓRKOWE GSMDCS 
SK U P - SPRZEDAŻ - ZA M IA N A

S K U P  W SZY STKIC H  M ODELI T E L E F O N Ó W  
N O W YCH  I U ŻYW A N YCH . PŁACIMY NAJWIĘCEJ!!!
TANIE AKCESORIA j ak ty w a c je  ta k -ta k , simplus, pop

PEŁNA OFERTA 
(również na zamówienie) OŁAWSKA 25
USUWANIE BLOKAD SIM-LOCK
(MOTOROLA. NOKIA, SAGEM, SIEMENS)

tel. 071/341-85-60 
0-501 485 700

MRW SERWIS
• S K U P , S P R Z E D A Ż , Z A M IA N A  •

• A K C E S O R IA , S IM  L O C K I •
• S E R W IS , P R O M O C J E  •

•  A K T Y W A C J E  P L U S  G S M  •
OP011920

ul. K a m ien n a  112 (Krzyki) 
tel. 071/336-21-95, 0-601 302 333  

ul. Ja ck o w sk ie g o  57  (B iskupin - pętla) 
tel 071/345-19-64, 0-601 741 647

SKUP I SPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
KUPIMY KAŻDY TELEFON NOWY 
I UŻYWANY ORAZ Z PROMOCJI

SKLEP - KOMIS OP010475

Świdnica, ul. Wałbrzyska 5 
tel. 0604 30 20 40

TELEFON GSM SIEMENS A36 z SIM lockiem Plus GSM, ła
dowarka sieciowa, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0501/62-44-76
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, nowy, zapa
kowany - 210 zł, Motorola M 3888, nowy, zablokowany -120 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84

TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, czerwone podświetla
nie, - 470 zł. Bolesławiec, tel. 0601/15-91-15 
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, podświetlany na czer
wono, - 480 zł. Chojnów, tel. 0605/12-83-23 
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, w pudełku, ładowarka, 
instrukcja, - 480 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-58-72 
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, czerwone podświetla
nie, - 470 zł. Wrocław, tel. 0602/75-93-81 
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, podświetlany na czer
wono, - 490 zł. Wrocław, tel. 0602/12-18-26 
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowość, gry, stoper, czerwo
ny wyświetlacz, mały, lekki, nowy, działa w Erze, gwarancja 
12 miesięcy, • 275 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM SIEMENS C35I. • 350 zł. Bolesławiec, tel. 
0504/94-77-50
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, ładowarka, 
gwarancja • 350 zł, Nokia 3310, kpi., gwarancja - 450 zł, No- 

' kia 3210, kpi., gwarancja, wibracja, bez SIM locka - 350 zł. 
Legnica, tel: 0606/14-02-45
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, • 370 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, Internet, bu
dzik, wibracja, terminarz, profile, animacje, gry, stoper, kalku
lator, 2-systemowy, ładowarka, mały, stan b. dobry, - 330 zł 
lub zamienię. Mieroszów, woj. wałbrzyskie, tel. 0608/71-94-44

SERWIS TELEFONÓW. USUWAMY BLOKADY!
D o ’ 1  

3 5  zł!S IM - L O C K
Wrocław. 344-16-79. 0609 40-88-33
TELEFON GSM SIEMENS C25, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 
0609/16-40-86
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ładowarka, -
190 zł. Wrocław, tel. 0601/18-22-99
TELEFON GSM SIEMENS C25, bez.SIM locka, 2 pokrowce,
ład. sieciowa, stan idealny, - 200 zł. Wrocław, tel.
071/360-13-61,0503/01-57-76
TELEFON GSM SIEMENS C25ład. sieciowa, pudełko, nowy,
na gwarancji, 2-systemowy, idealny doTAKTAK, Simplusa i
POP, bez SIM locka, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel.
0606/57-95-13

T E I iE F O E n r
KOMÓRKOWE
sprzedaż •  zamiana

P0KR0UJCC SKODA 25 zl 

P0KR0UICC LUKSUSOUJC 55 zł 

ŁAD, SflMOCHODOUIt 30 zł 

UCH(UVTV DO SAMÓCH/od 20 d 

RNTCNKIUIYM6 od 20 zł 
SIMlOCKi od 

K0DV RPRRRTU 

KARTY STARTOUJC 
Z NUMCRCM (NOUJC)

30 zł 

od 20 zł

ód 40 zł

> pokrowiec lab ładów. sam.
W-w, pl. Grunwaldzki 4 
codz. od 10.00 do 18.00

pierwszy wieżowiec 
od moetu Grunwaldzkiego

TBl: 071/321-87-78,0583 81 00 52
| skupujemy telefony uszkodzone |

TELEFON GSM SIEMENS C35I wap, wibracja, bez SIM loc
ka, na gwarancji, z opakowaniem i dokumentacją, - 330 zł. 
Ostrzeszów, tel. 0605/53-50-88 
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, pudełko, łado
warka, menu i instrukcja w j. polskim, internet, wibracje i dużo 
innych funkcji, pracuje w sieci Era i Idea, stan b. dobry, • 360 
zł. Trzebnica, teł 071/387-08-90,0607/10-95-50 
TELEFON GSM SIEMENS C35I wibracja, WAP, gry, kalen
darz, przelicznik walut, nowy, nie używany, bez SIM locka, - 
330 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM SIEMENS C35I oraz Alcatel One Touch Max, 
stan b. dobry, na kartę Tak Tak, - 340 zł. Wrocław, tel. 
0608/T5-45-01
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, stan idealny,
- 335 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, pudełko, instrukcje, 
ładowarka, cena 360 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
TELEFON GSM SIEMENS C35I używany jeden miesiąc, stan 
b. dobry, bez SIM locka - 330 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM SIEMENS C35I kupiony w salonie, komplet
na dokumentacja, pudełko, na gwarancji, z SIM lockiem Plus,
- 290 zł. Wrocław, tel. 0601/56-96-66
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy, nie uży
wany, na gwarancji, internet, wibracja, 2-systemowy, idealny 
do POP, TAK TAK i Simplusa, stan idealny, - 340 zł. Wrocław, 
tel. 0606/57-95-13 .
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, ład. sieciowa, 
pudełko, skórzane etui, SIM lock Ery, stan b. dobry, - 370 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-26-45 po godz. 19,0602/28-50-11 
TELEFON GSM SIEMENS C35I z SIM lockiem IDEA, uszko
dzony wyświetlacz, stan idealny, -160  zł. Złotoryja, tel. 
0502/62-87-97
TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, ładowarka, dużo funk
cji, - 550 zł lub zamienię na Motorolę STARTAC, Nokię 5110 
dopłata, inne. Głogów, tel. 0600/89-08-49 
TELEFON GSM SIEMENS M35I stan b. dobry, wibracje, ła
dowarka, - 440 zł lub zamienię na Nokię 3310 albo Ericssona 
T 28s. Lubań/teł. 0606/17-38-84 
TELEFON GSM SIEMENS M35I wodoodporny, wap, wibra
cja, gry, bez SIM locka, czarny, nowy, z pudełkiem, na gwa
rancji, - 420 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0502/54-50-55 
TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, nie używany, bez SIM 
locka, wibracje, WAP, gry, wodoodporny, atrakc. wygląd, • 390 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM SIEMENS S25 kolorowy wyświetlacz, dykta
fon, internet, profile, grupy osób, dużo funkcji, bez SIM locka,

. łądąwarka^- 330 zł. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
TELEFON GSM SIEMENS S3 ładowarka sieciowa, działa na 
kartę Sim Plus, Tak Tak, - 40 zł. Strzelin, leT.W/392.-08-98 
TELEFON GSM SIEMENS S35I, - 750 zł. Wrocław, te iT  
0605/61-99-88
TELEFON GSM SIEMENS S8 bez SIM locka, ładowarka sie
ciowa, pokrowiec, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/789-63-86 
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, bez SIM locka, kpi., 
pudełko, MP3, kabel do komputera, CD-ROM, ładowarka 
zwykła i biurkowa, instrukcja, gwarancja -1.750 zł lub zamie
nię na telefon Nokia 8850, niekompletny, uszkodzony. Oła
wa, tel. 0603/42-81-56

TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, bez SIM locka, kpi., 
pudełko, MP3, słuchawki, CD-ROM, kabel, • 1.750 zł lub za
mienię. Oława, tel. 0502/99-08-87 - 
TELEFON GSM SIEMENS SL45, - 1.850 zł. Wrocław, tel. 
0605/61-99-88
TELEFON GSM SIEMENS SL45, - 1.950 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16 
TELEFON GSM SONY CMD C1 bez SIMIocka, -190 zł. Trzeb
nica, tel. 0503/56-01-14
TELEFON GSM SONY CMD C1 ładowarka sieciowa, stan b. 
dobry, działa na kartę Tak Tak, waga 107 g, • 179 zł. Wrocław, 
tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM SONY CMD C1, ład. sieciowa, instr. w jęz. 
polskim, -150 zł. Wrocław, tel. 0608/21-30-18 
TELEFON GSM SONY CMD C1 bez SIM locka, -120 zł. Wro
cław. tel. 0503/89-71-94
TELEFON GSM SONY CMD C1 bez SIM locka, etui, pełna 
dokumentacja, pudełko, ładowarka, kupiony w salonie, stan 
idealny. - 200 zł. Wrocław, tel. 071/341-39-66,0604/78-58-24 
TELEFON GSM SONY CMD C1. - 200 zł. Wrocław, tel -  
0502/39-10-89
TELEFON GSM SONY CMD C5 srebmy, bez SIM locka. gra
fika 3D, wibracja, bateria litowo-jonowa, - 270 zł. Legnica, tel. 
0600/30-67-82
TELEFON GSM SONY CMD C5 ładowarka sieciowa, 2-sys- 
temowy, atrakcyjny wygląd, polskie menu, działa na kartę POP,
• 189 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
JELEFON GSM SONY CMD C5 wibracja, gwarancja, łado
warka, stan idealny, • 220 zł. Wrocław, tel. 0503/68-42-09 
TELEFON GSM SONY CMD J5 nowy, na gwarancji, - 850 zł. 
Wrocław, tel. 0605/59-57-87,071/367-26-08 
TELEFON GSM SONY CMD J5, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0605/61-99-88
TELEFON GSM TELEKOM + akcesoria, dodatkowy akumu
lator, ładowarka samochodowa, - 100 zł. Wrocław, tel. 
355-38-86
O  USUWANIE SIM LOCKÓW z większości modeli te- 

lefonów komórkowych: Alcatel, Bosch, Ericsson, 
Nokia, Motorola, Panasonic, Philips, Sagem, Sie
mens, Sony i innel Wgrywanie polskiego menu! 
Montaż wibracji do Nokii 3210! Skup • sprzedaż • 
zamiana telefonów. Legnica, ul. Marsa 4, tel. 
0606/43-22-59,0502/32-22-99 84015801

WYŚWIETLACZE DO TELEFONU Nokia 3310. ., tel. 
0608/71-11-86
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK SIM-
lock Idea - na telefon Mitsubishi Trium Aria lub Ericsson T
10s. Legnica, tel. 0501/92-78-10
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 SIM lock
Idea, na gwarancji od 30.03.2001 r. • na telefon Panasonic
GD 93, z SIM lockiem Idea lub bez. Polkowice, tel.
0502/29-11-86
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 bateria Li-Jon, NO
KIA .banan', ALCATEL OTC, pudełko, instrukcja, ładowarki, 
na Nokię 3310, Philips Ozeo, dopłacę. Wrocław, tel. 
071/367-35-97,0604/33-89-18 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, etui - na 
Nokię 5110, z ładowarką lub bez, dopłata. Głogów, tel. 
0605/93-92-75
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bezSIM- 
locka, logo • na telefon Siemens C35i, Nokia 3310, możl. do
płata. Trzebnica, tel. 071/387-08-90,0607/10-95-50 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, folia na wy
świetlaczu, działa w Plusie i Simplusie, na Ericssona 28. 
Ostrów Wlkp., tel. 0603/49-99-70 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka. na 
telefon Nokia 3210, bez SIM locka, z dopłatą 185 zł. Szalejów 
Górny, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/62-21-39 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 6150 granatowy, port pod
czerwieni, kalendarz, gry, notatnik, mało używany, brak menu 
w j. polskim - 350 zł, na Nokię 3310 lub sprzedam. Rawicz, 
tel. 0608/09-43-79
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 7110 i 3210 na nową No
kię 6210. Wrocław, tel. 071/338-02-78,0603/04-75-27 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM PHILIPS GENIE wybieranie gło
sowe, bogate menu - na Nokię 3210. Chojnów, tel. 
0602/68-05-61
ZAMIENIĘ TELEFON GSM PHILIPS SAWY bez SIM locka, 
wiadomości graficzne, żółto-czarny, stan dobry, 3 miesiące 
gwarancji na inny lub sprzedam, • 200 zł. Wrocław, tel. 
0609/50-58-47
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 SIM lock ERA - 
na Ericssona T 10s, Nokię 3110, Panasonica G 520 lub GD 
30, inne. Legnica, tel. 0602/46-45-01 
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 nowy, na gwa
rancji, pudełko, ładowarka, bez SIMIocka • na telefon Nokia 
3310. Trzebnica, tel; 071/387-08-90,0607/10-95-50 
ZESTAW SAMOCHODOWY Nokia 3110/8110 - 40 zł. Wro-' 
cław, tel. 0502/95-87-28
ZESTAW SŁUCHAWKOWY profesjonalny, do telefonu Erics
son - 30 zł, Lutomia, tel. 0605/93-94-26

B IZ N E S
„ABSOLUTNIE AUTO • HANDEL „PALCARS” : 
sprzedaż-skup aut powypadkowych, uszkodzo
nych i całych. W ofercie na placu zawsze ponad 
50 aut uszkodzonych. CENY KONKURENCYJNE!!!

KREDYT,4%::
termoizolacyjny na:

O G RZEW ANIE 0P011510 
O KNA I D O CIEPLEN IA

53-652 Wrocław, ul. Kruszwicka 24 
071/ 355-78-21, 0501 55-10-85

O P 0 1 2 1 3 2

WBC RATY
------------- Sp. Z  O .O .-------------------

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
Potrzebujesz gotówki - przyjdź do nas!!! 

Zapewniamy kredyt bez poręczycieli, 
milą, szybką i profesjonalną obsługę.

Legnica, ul. Witelona 6 
tel. 076/866-07-32,862-80-72 

Wałbrzych, ul. Gdańska 1 
tel. 074/842-93-83,842-63-52 

Wrocław, ul. Zielińskiego 39 
tel. 074/332-66-69,338-00-26 

Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 9/322 
tel. 068/327-20-11 w. 258 

Zapraszamy: pon.-pt. wgodz. 9.00-17.00

KREDYT ODNAWIALNY 
DO 30.000 ZŁ 

Z UBEZPIECZENIEM 
NA ŻYCIE KREDYTOBIORCA

tel. 0-501 768 441,0-603 953 493

K R E D Y T  O D N A W I A L N Y  
d o  3 0  OOOzł z  u b e z p ie c z e n ie m  

n a  ż y c ie  b e z  p o r ę c z y c ie l i  
0  6 0 2  1 5 0 4 3 5  „ 7

Kupujący nie płaci podatku od kupna. Zapewnia
my tani transport na terenie całego kraju. Prowa
dzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH 
i CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ I SKUP AUT,, 
czynne 8-17.30, Wrocław, kier. Jelcz, 500 m za 
CPN, ul. Swojczycka 99, tel. 071/348-34-78 (fax), 
0601/21-75-42, 0601/70-17-36 (non-stop)
81011021
„SUMATOR” - BIURO RACHUNKOWE (licencja 
MF), ul. Tęczowa 57, pok. 108 • pełna księgowość 
KPiR, ryczałt, rejestr VAT, PIT, CIT, porady, wypro
wadzanie zaległości, rozliczenia roczne • tanio. 
Telefon 071/342-70-41 do 49 wewn. 243, po 
godz. 16. Telefon domowy 071/341-20-38. Głów
ny księgowy 071/351-77-95. 01022551
ABY KREDYT GOTÓWKOWY (bez poręczycieli), 
mieszkaniowy otrzymać • zadzwoń. „WISTA”, 
Wrocław, ul. Ołbińska 19 (I piętro), tel. 
071/329-31-58,0607/38-84-55 01024041

T R A N S P O R T  1,5 t

F IA T  DUCATO M A M
PRZEW ÓZ OSÓB 8+1 

FAKTURY 
tel. 071/310-20-98, 0-602 591 452 

1,1  ..........  ............... 6M J5ŚU

Karta kredytowa z limitem do 30.000 zł 
i zabezpieczeniem w  postaci ubezpiecze
nia na życie kredytobiorcy oraz ubezpie
czenia na życie. 0P012114

Tel. 0-605 855 835

O  w  €  http://oscar.of.pl

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
Legnica, ul. Bociania 3 

tel. 076/854-27-33,0-601 73 42 70

BUTY r  HURT 
D U ŻY W YBÓ R  
NISKIE C E N Y  

Wrocław, ul. Gwiaździsta 59/61, pok. 32 
tel. 071/361-85-24 0 P012065

ODZYSKIWANIE
N A LEŻN O ŚC I

FIN A N SO W Y C H
Wrocław, tel. 372-10-27 

0-603 64 01 50
OP990384

AUT0-TRANSP0RT
kraj, zagranica - KONCESJA 

lad. do 6 to n - o k .  70 m3 
pomoc drogowa - ład. do 3 aut jednorazowo

PRODUCENT!

OKNA PCV
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CENY! OG995061
JEŻELI PAŃSTWO DO 7 DNI 

ZNAJDZIECIE NIŻSZA 
CENĘ NA PODOBNE jlgNA

ZWRACAMY RÓŻNICE
Wrocław • „  Q 79  M  0 0
Grabiszyńska 55 a  t

Ś f  ®  336 2 8 1 4

TRANSPORT
p o ja zd ó w  i ła d u n k ó w  

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
Wrocław, ul. Krakowska 15, 
tel/fax.782 84 69, 782 84 68

TRANSPORT OSOBOWY
do 10 osób, tel. 074/851-37-37,852-50-37 ^  
do 18 osób,'tel. 0601 52 50 37 |
do 29 osób, do 49 osób 8

-  C E N T R  U JM
H E J O Y T

MIESZKANIOWY
- oprocentowanie od 7,45%
- moźljwość kredytowania 90% wartości nieruchomości

(w wybranych przypadkach do 100%)
- okres kredytowania do 30 la t  a a l lg iS i

SAMOCHODOWY
- oprocentowanie od 4,26% (realne)

• możliwość kredytowania do 100% wartości pojazdu 

■ maks. okres kredytowania do 8 lał
• uproszczona procedura_______________________

GOTOW KA do 7.000 zł 
- bez poręczycieli
- min. lormalności 0P012012

. INVESTPOL (siedzibą Biurtosystel) 
ul. Kościuszki^, 50-038 Wrocław 

tel. 071/341-08-25. kom 0-607 285 262

O  ATRAKCYJNE KREDYTY bez poręczycieli, do
30.000 z ł. W szelkie usługi finansowe., tel. 
0606/33-26-92 01023101

O  ATRAKCYJNE KREDYTY bez poręczycieli, bez 
zgody małżonka, 15% w skali roku, bez wstępnych 
opłat, ju i  od 1.000 zł. Różne banki, leasing, kre
dyty na nowe samochody. Wrocław, ul. M. Reja 
68, tel. 0501/23-42-39,071/322-38-70 01028131

O  ATRAKCYJNE I PROFESJONALNE pokazy ogni 
sztucznych, całorocznie, obsługa różnego rodza
ju imprez, bankietów, uroczystości. Gwarantuję 
niepowtarzalne wrażenia. Referencje. Świdnica, 
te l. 074/851-26-49, 074/852-32-77 (fax), 
0607/53-92-60 01027151

O  CENTRUM KREDYTOWE. GOTÓWKOWY - do
5.000 zł, bez poręczenia, min. 1.150 zł netto, eme
ryci • 850 zł. Hipoteczny - do 28 lat, do 100% war
tości, bez wyceny nieruchomości, 7,5% w EURO. 
Zamieniamy kredyty złotówkowe na EURO. Zapra
szamy do współpracy developerów, spółdzielnie

ZAPRASZAMY PO KREDYT GOTOWKOWY
 do 10.000 zl bez poręczycieli. 0p012278
Również Kredyty Samochodowe, Mieszkaniowe 

i  Pożyczki Hipoteczne .
C a n t r u m  O b s ł u g i  F i n a n s o w e j  

C - M .  A R E N A ,  u l .  K o m a n d o r s k a  6 6  
w  p o d a .  9 "  - 1 Q " .  t a l .  0 7 1 / 7 8 8  8 6  6 2

Prowadzę skład fabryczny. Posiadam 
środki załadunku i transportu. Współpracuję 

z  dużą siecią sklepów i hurtowni. 
R O Z P R O W A D Z Ę  P R O D U K T  

lub inne propozycje. 0 P012269 

tel. 0-608 330 322, tel./fax 068/360-11-69

PRODUCENT

FOLIA HDPE 
W o r k i

R E K LA M Ó W K I
PPH ERGOPAK o

ul. STARGARDZKA 3a I 
(boczna Metalowców 25) «

54-156 WROCŁAW
tel. 0601 330 590 

tel./fax. (071) 35 18 9371*
tel. 315-40-51,0-601 9516 78 ■  w w w .e rg o p a k .co m .p l
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http://oscar.of.pl
http://www.ergopak.com.pl


PO M O C
KREDYTOWA

•-KREDYTY dla przedsiębiorców 
(obrotowe i Inwestycyjne) oraz 
OSÓB PRYWATNYCH (warunki kre
dytu negocjujemy indywidualnie)
*  KREDYTUJEMY NOWO POWSTAŁE 
FIRMY (działające minimum 6 miesięcy)

0 7 1 /3 4 1  - 95-76  
OP004929 0604 - 808-262

W YPO ZYCZALNIA  
SAM O CHO DÓ W  
OSOBOW YCH  

Wrocław, ul. Czajkowskiego 11/13 
325-45-36, 0502 34 24 91

V .
O  DO WYNAJĘCIA VW LT 28. 1995 r., 2400 ccm, TD 

kolor zielony, wym. skrzyni ład. 3,0 m (długość) x 
1,80 (szerokość) x 1,40 m (wysokość), cena 2.000 
zł/m ies. lub 200 zł/doba. Wrocław, te l. 
0600/88-47-42 80009281

O  DO WYNAJĘCIA VW LT 31,1991 r., 2400 ccm, tur
bo D kolor biały - 1.600 zł/miesiąc lub 180 zł/do
ba. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 80009291

jPanek Re n ta  Car!  0 W  046 00 63,0502 3(1901

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

OP006129
Lubin ul. Paderewskiego 20/1 oraz stacji ptliw DEA

DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZA w branży motoryzacyjnej, 
• 10.000 zł. Wrocław, tel. 0605/69-23-81 

O  FIRMA KRAWIECKA „ANNGER" - producent wy
robów z tkanin i dzianin (T-shirt, polo itp.), na
w iąże współpracę., te l. 044/719-50-56, 
0604/50-17-30 03002921

O  FIRMA NIEMIECKA POSZUKUJE PRZEWOŹNI
KÓW międzynarodowych (plandeki), na trasie 
Śląsk-Niemcy Wschodnie (różne rejony), załadu
nek 24 godz. na dobę, zgłoszenia faxem pod nu
mer 071/373-24-71. Wrocław 01027721 

O  INFORMACJA MOTORYZACYJNA. Nawiążę współ
pracę z firmami usługowymi (warsztaty, serwisy, 
firmy specjalistyczne itp.), w celu udzielania in
formacji o ich usługach użytkownikom pojazdów 
motoryzacyjnych (rowery, motorowery, motocy
kle, samochody). Informacje, tel. 0602/15-26-77 
02022781

O  JESTEŚ ZAINTERESOWANY KREDYTEM na roz- 
wój firmy, nie wiesz jak sporządzić wniosek, biz- 
nesplan, jak prowadzić rozmowy z bankiem? Sko- 
rzytaj z Biura Usług Finansowych. Legnica, ul.

A U T O -P O LO N IA
W YPOŻYCZALŃ IA. 

SA M O CH O D Ó W  
O SO B O W Y C H .,.,

Wrocław ul. Szczytnicka 45/6 
0717322-23-371, 327-70-83

Biuro rachunkowe - licencja 
ceny promocyjne"1™5162

Krystyna Lenart, 50-572 Wrocław, 
ul. Wandy Rutkiewicz 1 (czynne: 10-16)

te l.  0 7 1 /7 8 2 -84 -58 . 0 -6 0 5  6 93  520

i WYPOŻYCZALNIA
s samochodów dostawczych 

Mercedes207,208 
tel 071/336-82-05,0-602 77 14 37

f£ k v o  m «toli kolorow ych^  
I m akulatury opomto 

ul. Wapienna 28 (wejście od podwórka) 
czynne:od 9" do 16", w soboty od 8" do 11" 
PRZY WIĘKSZYCH ILOŚCIACH TRANSPORT BEZPUTNY 

y^tel. 071/78 55 907 J
mieszkaniowe inwestorów budowlanych, biura 
obrotu nieruchomoś. i inne. osoby fizyczne I praw
ne, z terenu Dolnego Śląska i Opola. Świdnica, 
te l. 074/851-35-46 (oraz fax), 0605/57-98-28  
01023161

O  CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ? Kredyt odnawialny do 
30.000 zł, z ubezpieczeniem do 59 roku życia, bez 
poręczycieli, umarzany w razie choroby. ., tel. 
0501/35-12-62 80008111

O  DO WYNAJĘCIA FORD TRANSIT BUS 9-osobowy, 
nowy, z kierowcą lub bez, doba wynajmu • 150 zł, 
faktura VAT lub 70 groszy/km, inne propozycje. 
Głogów, tel. 076/834-70-06, 0601/39-67-01  
01027031

< KREDYTY > 
BEZ PORĘCZYCIELI

LUBIN, LEGNICA, OPOLE O 
KŁODZKO, JELENIA  GÓ RA 2 

W ROCŁAW  I OKOLICE »
TEL. 0-601 728 706

PIENIĄDZE NA LATA  
Z U B E Z P IE C Z E N IE M  
KARTA KREDYTOWA POWAŻNEGO BANKU

OPOH889

tel. 0-607 239 890

u iv p o ż v c z n iN in
NOW YCH SAM OCHODÓW  

DOSTAW CZYCH
’ od 95 zł za  dobę »  jsg j g

od 198 zł za  dobę 

od 235 zł za d o b ę 1 

^ 5  od 235 zł za  dobę 

od 300 zł za  dobę

PEUGEOT PARTNER HDI 
klimatyzacja, ABS, 2xAIRBAG, 

tylko 4,51/100 km diesel, 
cena 220 zł/ doba brutto

USŁUGI TRANSPORTOWE
I dowolnym samochodem z  listy obok 

nawiążemy stałą współpracę
Wrocław, ul. Legnicka 62c p.220, tel. 071/351-63-22, 0-601 70 23 73

Gwiezdna 8, pokój 214, tel. 076/854-40-81 wewn. 
260 01026121 

O  KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, ubez
pieczona na życie kredytobiorcy., tel. 
0609/49-96-58 80008031

O  KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł i za
bezpieczeniem w postaci ubepieczenia na życie 
kredytobiorcy., tel. 0601/45-00-15 80009161

O  KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, z 
ubezpieczeniem. Wrocław, tel. 0501/16-23-88 
80009151

KARTA KREDYTOWA NA PALIWO I TOWARY ważna na te
renie całego kraju, dla firm dużych i małych, pełna kontrola 
wydatków, dla tankujących od 1000 l/mies., umawianie spo
tkań, informacja. Wrocław, tel. 0502/30-01-73 

O  KORZYSTNE KREDYTY do 5.000 zł bez poręczy
cieli, dla samotnych, małżeństw, rolników • od
powiedź w jeden dzień. Kredyty 14-tygodniowe do 
3.000 z ł bez poręczycieli. Wrocław, tel. 
071/348-12-17,0600/82-31-45 02022761

KREDYT odnawialny, 2.000-30.000 zł, umarzamy w przypad
ku śmierci lub poważnej choroby kredytobiorcy, bez poręczy
cieli. Legnica, tel. 0605/85-87-27 
KREDYT do 5.000 zł bez poręczycieli. Świdnica, tel. 
0604/30-17-71
KREDYT DŁUGOTERMINOWY bez poręczycieli, do 30.000 
zł, z polisą na życie kredytobiorcy. Legnica, tel. 0606/78-33-07 
KREDYT GOTÓWKOWY do 3.000 zł, Wałbrzych i okolice. 
Wałbrzych, tel. 074/842-97-20,0600/81-08-86 
KREDYT GOTÓWKOWY do 30.000 zł, bez poręczenia, ubez
pieczenie gratis. Wrocław, tel. 0607/29-89-79 

O  KREDYT ODNAWIALNY • 30.000 zł w formie karty 
kredytowej +  ubezpieczenie na .życie kredytobior
cy., tel. 0501/76-84-42 80009061

KREDYT ODNAWIALNY Legnica i okolice. Legnica, tel. 
0600/39-67-53 .
KREDYT ODNAWIALNY z ubezpieczeniem na życie kredy
tobiorcy. Lubin, tel. 0606/46-92-35 
KREDYTY do 30.000 zł, odnawialne do 59 roku życia, bez 
poręczycieli • umarzany w razie poważnych chorób. Świdni
ca, tel. 0603/94-95-42
O  KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI do 30.000 zł ♦ 

ubezpieczenie. W rocław, tel. 0601/94-09-12  
80009581

O  KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI. Wrocław, tel.
071/372-11-68 01027741

O  KREDYTY GOTÓWKOWE 18%, bez poręczycieli, 
do 7.000 zł, dla pracujących, emerytów i renci
stów. Wrocław, hotel „Monopol”, pokój 416, od 
poniedziałku do p iątku w godz. 10-17., tel. 
071/343-79-20, 0601 /22-95-06 01026181

KREDYTY GOTÓWKOWE od 1.000 zł do 10.000 zł, szybki 
termin realizacji. Wałbrzych, tel. 074/842-97-20, 
0600/81-08-86
KUPIĘ DOCHODOWĄ PRODUKCJĘ w branży metalowej lub

wypożyczalnia
samochodów
dostawczych

POMOC
DROGOWA

O P 004285 .

, te l. (071) 346 -22-71 , 0-601 301 -676  *

NIEMIECKA NOWA 0DZIEZ DZIECIĘCA
Disney, Schumacher, Winnie The Pooh 

oraz inna odzież o p o io s u  

ATRAKCYJNE CENY
B.P. "Olimp* sp. z o.o., ul. Wagonowa 10 (teren 

^ d t r ą n ^ a ^ w a ^ J e ^ 7 1 ^ 9 ^ ^ 0 0 6 0 7  28 32 7 ^

POPROW ADZĘ 
POŚREDNICTWO  

KREDYTOW E |
tel. 0-608 689 542 °

w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wrocław, tel. 
071/322-82-19
KUPIĘ KONCESJĘ nieekologiczną na Czechy. Wrocław, tei. 
0601/79-66-78
O  NAWIĄŻĘ KONTAKT z właścicielami hoteli, ośrod

ków wczasowych, moteli i osobami rozpoczyna
jącym i podobną działalność. Wrocław, tel. 
0607/43-23-55 02022971

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą zajmującą się współpra
cą w zakresie usług telekomunikacyjnych, system JCrone* i 
„Raychem”. Grodków, tel. 0604/31 -04-79 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z dostawcami markowej odzieży 
używanej, dostawa lub odbiór własny (również poza granica
mi kraju). Gryfów Śl., tel. 075/781-40-02,0608/13-10-93 ' 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ przyjmę przedstawicielstwo albo 
inne propozycje, posiadam halę 250 m2 + biura, w Legnicy. 
Legnica, tel. 076/854-27-33,0601/73-42-70

Biuro pisania podań 
Grunwaldzka 38/1 a 

10:00 -17:00
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami handlującymi przy gra
nicy, dostawa truskawek, malin, czereśni. Trzebnica, tel. 
071/312-30-05 po godz. 20
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą (firmą) posiadającą ma
szyny drogowe (równiarka, walec itp.), do okresowego po
prawiania drogi (polnej, szrotowej), metodą gospodarczą. 
Wrocław, tel. 071/316-18-08
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z importerami używanych zamra
żarek do lodów, mrożonek i innego sprzętu chłodniczego. 
Wrocław, tel. 0503/89-92-39
ODSPRZEDAM DOCHODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ na terenie 
hipermarketów. Tel. 0501/636-322.
ODSTĄPIĘ samodzielne stanowisko pracy, w zakładzie fry
zjerskim, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/372-44-95 (pt., sob., pn.) 
ODSTĄPIĘ PROSPERUJĄCY WARSZTAT SAMOCHODO-

Pol C red it S p . z  o .o . Wrodaw, ul. Świdnicka 39 III p. tel. 344-16-76,341-07-47

K r e d y t y  g o t ó w k o w e
Kredyty samochodowe od 8,81%
Kredyty hipoteczne od e .s iK
Kredyty gotówkowo-hlpoteozne od 8,51%
Kredyty Inwestycyjne w EURO oraz PLN

■ O P 012246Nawiążemy współpracę z firmami 
zajmującymi się pośrednictwem finansowym
WYPOŻYCZALNIA BUS0W 

9-osobowych
tel. 074/851-37-37 

tel. kom. 0-601 525 037

PROFESJONALNA FIRMA
PROWADZI POŚREDNICTWO WINDYKACJI 

NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH 
SKUTECZNIE IW  TERMINIE

tel. 071/34-53-200, 0-602 49 19 45

WY we Wrocławiu, mechanika, wulkanizacja, wymiana oleju, 
- 20.000 zł. Wrocław, tel. 0501/29-76-76 

O  POLISA NA ŻYCIE - III FILAR zapewni bezpieczeń
stwo finansowe Twoje i Twojej rodziny ńa urlopie 
za granicą, w pracy, przez 24 godziny na dobę, 
zabepieczy twój kredyt, pomoże w  otrzymaniu 
kredytu. Wrocław, tel. 0501/48-35-56 02023121

POSIADAM HALĘ pow. 250 m2, biuro 50 m2 w Legnicy, przyj
mę przedstawicielstwo lub inne propozycje. Legnica, tel. 
0601/73-42-70
O  POSIADAM LOKAL w Oławie, pow. 130 m2, duży 

parking, telefon, samochód dostawczy, zarejestro
waną działalność gospodarczą. Przyjmę przedsta
wicielstwo lub nawiążę współpracę. Oławą, tel. 
071/313-01-02,0502/31-62-09 01024801

POSIADAM LOKAL w Lubinie, przy ul. Drzymały, pow. 32 
m2, samochód kombi, doświadczenie handlowe, wykształce
nie wyższe inżynierskie, nawiążę współpracę lub wydzierża
wię. Lubin, tel. 076/844-76-09
POSIADAM LOKAL UŻYTKOWY o pow. 37 m2, wyposażony 
w zaplecze sanitarne i alarm, w centrum Szklarskiej Poręby, 
oczekuję propozycji współpracy. Piechowice, tel. 
075/761-73-70,0606/26-18-05 
POSIADAM LOKAL pow. 20 m2, na parterze, przyjmę pro

pozycję pracy chałupniczej, pośrednictwo kredytowe itp., lub 
prace biurowe, św. Katarzyna, tel. 071/311-37-45 
POSIADAM LOKAL z witryną, w głównym ciągu handlowym 
Wrocławia, oczekuję propozycji. Wrocław, tel. 0501/63-18-05 
POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty 
pod stawy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabudowę 
mieszkalno-rekreacyjną (6 ha), 20 km od Wrocławia (Cze- 
szów), w^czone do światowej sieci ochrony jezior „Living-La- 
kes" - oczekuję propozycji lub sprzedam. Wrocław, tel. 
071/339-72-81
POSIADAMY DO WYDZIERŻAWIENIA w Świdnicy, przy ul. 
Tpwarowej, w zależności od potrzeb - powierzchnię magazy- 
nowo-biurowo-produkcyjną, z pełnym zapleczem., tel. 
0603/97-62-22 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem • AC0224 www.autogielda.com.pl) 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SAMOCHODU ciężarowego, 
o ład. 6-81, kontenera, z windą. Lubin, tel. 076/849-30-53 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIGOMATU. Wrocław, tel. 
071/783-95-29
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA oprzyrządowania stacji na
pełniania gazem (LPG). Wrocław, tel. 0603/98-07-61 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW sprzętu wędkarskiego, zanęt, 
przynęt, akcesoriów wędkarskich i myśliwskich, do sklepu. 
Praszka, tel. 034/359-27-97
POSZUKUJĘ KAMIENIARZA dostawcy blatów i parapetów 
granitowych. Wrocław, tel. 071/364-25-89,0606/40-34-24 
POSZUKUJĘ PARTNERÓW z gotówką, min. 100.000 zł, do 
prowadzenia b. dochodowej firmy, Wrocław. Kąty Wrocław
skie, tel. 0604/47-10-69
POSZUKUJĘ POMOCY w wyjeżdzie na pobyt stały do Nie
miec lub innego państwa. Wałbrzych, tel. 074/840-25-20, 
0606/35-61-91
POSZUKUJĘ PRODUCENTA metalowych nakrętek przemy
słowych na butelki. Bolesławiec, tel. 0609/40-59 -̂58 
POSZUKUJĘ UDZIAŁOWCA z gotówką 20.000 zł lub przyj
mę pożyczkę na wysoki procent. Gostyń, woj. leszczyńskie, 
tel. 0603/36-41-76
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do realizacji filmu kinowego, in
westycja 30.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-50 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do prowadzenia restauracji, w 
Legnicy. Legnica, tel. 0601/75-76-39 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA udziałowca, do smażalni ryb nad 
morzem, minimalny wkład 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/362-51-81 po godz. 16
POSZUKUJĘ ODBIORCY TRUSKAWEK produkowanych 
metodą ekologiczną, tylko poważne oferty. Platerówka, tel. 
075/722-16-11
PRODUKCJA KOSZY do zbiórki butelek,' plastikowe PET - 
zamówienie oraz współpraca. Wierzbięcice, gm. Nysa, tel. 
077/435-47-47,0605/29^8-17 

O  PRZYJMĘ POŻYCZKĘ pod zastaw lub hipotekę 
działki budowlanej (minimum formalności). Śro
da Śląska, te l. 071/317-93-39 po godz. 20 
01029191

PRZYJMĘ POŻYCZKĘ 15.000 zł, na 6 miesięcy, warunki do 
uzgodnienia, oferty z Dolnego Śląska. Legnica, tel. 
076/856-13-14
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 5.000 zł, na 6 mies., umowa

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
OSOBOWTCH, DOSTAWCZYCH I LAWET

O P 0 0 6 1 9 0
TRANSPORT SAMOCHODÓW 

I TOWARÓW h (071)

W R O C Ł A W !  
348 05 46,0-605 93 06 6 9 1

notarialna ♦ weksel, oddam 7.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-94-84
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 30.000 zł, na 12 mies., do 4% 
w skali mies., umowa notarialna + weksel, ewentualnie pod 
zastaw domu, stan surowy. Wrocław, tel. 0608/16-25-78 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO posiadam halę w Le
gnicy, pow. 250 m2, biuro 50 m2 • lub inne propozycje. Legni
ca, tel. 0601/73-42-70
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni zwią
zanej z materiałami budowlanymi lub inne propozycje, posia
dam halę o pow. 600 m2, w Głogowie. Polkowice, tel. 
076/831-10-16,0606/44-30-90 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO TARTAKU sprzedaż 
tarcicy, w dobrym punkcie Wrocławia. Wrocław, teł. 
0606/71-97-76
PRZYJMĘ SAMOCHÓD w zamian za reklamę na nim, czę
ste wyjazdy do Niemiec. Legnica, tel. 076/856-13-14 
PRZYJMĘ LEASING na samochód: VW, Audi lub inny oso
bowy, może być zadłużony. Świdnica, tel. 0609/28-94-19 
SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana, nie rozpoczęta działalność, 
- 20.000 z ł.., tel. 0608/44-97-75 
SPÓŁKA Z O.O. zadłużona, sprzedam. Lubań, tel. 
0606/55-34-28
UDZIELĘ POMOCY przy zakupie sprzętu budowlanego oraz 
rolniczego itp. na terenie Niemiec. Bolesławiec, tel. 
075/734-60-47
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
UDZIELĘ POŻYCZKI kredyt odnawialny, do 30.000 zł, bez 
poręczycieli. Lwówek śląski, tel. 075/782-54-52, 
0608/12-96-20
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw, np. samochodu. Wrocław, 
tel. 0607/51-49-22
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw, korzystny procent. Wro
cław, tel. 0501/62-82-53
UDZIELĘ KREDYTU GOTÓWKOWEGO bez poręczycieli, w 
domu u klienta, na dogodnych warunkach, decyzja wstępna 
przez telefon. Wrocław, tel. 0502/02-53-11 

O  ZAKAZ WJAZDU DO NIEMIEC? Ten I Inne proble
my RFN profesjonalnie rozwiązujemy. „MCL KON
TAKT", Strzelce Krajeńskie, tel. 095/783-34-39, 
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, możli
wość zmiany branży na produkcyjną, handlową,

• 150.000 zł. S trzelin, te l. 071/392-21-10, 
0602/24-82-22 91011101

ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU z wyrokiem lub sprzedam. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55

USŁUGI
UWAGAIW tej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogłoszenia 
płatne. Cena -12 zł z VAT. Maksymalna długość ogłoszenia - 
240 znaków maszynowych. Redakcja .Auto Giełdy”
O  CENTRUM GAZU PŁYNNEGO LPG : urządzenia, 

armatura, węże, zbiorniki nadziemne i podziem
ne, przyłącza zbiornikowe, sieci gazowe, odpa- 
rowniki, reduktory ciśnienia, ogrzewanie hal, bu
dynków. Projekty, doradztwo, realizacja, serwis., 
tel. 071/345-37-48, 0601/56-25-51 01022851

O  PODGRZEWACZE WODY - PRZEPŁYWOWE - na
prawa, sprzedaż przepływowych podgrzewaczy 
wody, 380 V, 18,21,24 kW, ceny od 250 do 400 zł, 
gwarancja 24 miesiące, dojazd do 100 km gratis. 
Legnica, te l. 076/862-39-83, 0503/63-82-10  
84014431

r
usługi 16 euro palet, 

plandeka 101,40 m3 
Wrocław 

tel. 0-602 67 94 98

transp<ortowe
OP981319^

O  PRZYJMĘ ZLECENIA w zakresie szycia firan i za
słon. Wrocław, tel. 071/349-11-13 02023271

O  WYPOŻYCZALNIA CYKLINIAREK 1-fazowych. Cy- 
klinowanie. Remonty kapitalne cykliniarek. Vide-

U IYN R JCM  
P O D N O Ś N IK A ' 
KOSZOUJ€GO 27m v 6
- wycinka dizew } J | |
- czyszczenie rynien
- awaryjne naprawy'

te L /fu  071/33 03 091 ta l. kom . 0601 703 547

CYNKOWANIE
Czernienie opo11242 

Elektropolerowanie ST-KW  
T e l. 0 74 /858  5 4  2 9 , 0 6 0 9  17  0 3  14

ofilmowanie profesjonalne. Faktury VAT. Wrocław, 
tel. 071/351-87-42,0602/19-53-58 80010011

O  ZESPÓŁ MUZYCZNY „AKORD” T R I0 1+2 : wese
la, zabawy, festyny, dancingi, imprezy plenerowe, 
repertuar od biesiady po najnowsze hity. Konkur
sy z udziałem gości. Profesjonalizm, solidność i 
doświadczenie. Wysyłamy materiały reklamowe., 
tel. 077/435-84-79, 0606/35-28-81 01014181

STUDNIE
tel. 071/327-71-45,0-90 376 374

O  ZESPÓŁ MUZYCZNY „GAMMA" 3-osobowy, z 
praktyką, organy, akordeon, saksofon, gitara, 
śpiew, zagra na weselu, zabawie. Udzielimy 50% 

. rabatu., te l. 071/316-62-40, 0504/90-63-85  
02023001

ko w als tw o
"P ILA R ": ogrodzenia, bramy, kraty 
ręcznie kute (siatka ogrodzeniowa). 3 

TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE |  
Wrocław, tel. 399-07-72,0-605 252 989 3

RESORY - SPRĘŻYNY 
naprawa + mechanika

5 0 - 5 0 5  W ro c ła w , u l. P ię k n a  1 8
tel. 071/336-59-28 opoi,275

TANIE USŁUGI 
WYWOZU 

GRUZU I ŚMIECI
teł./fax (071) 35-35-948 

opoio626 (071) 35-30-311

USŁUGI MOTORYZACYJNE
O  AUTO-SPAW-PLAST. Spawanie i naprawa tworzyw 

sztucznych, naprawa wszystkich plastikowych 
części samochodów osobowych i ciężarowych, 
usuwanie pęknięć, wgnieceń i ubytków zderza
ków, atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, kolek
torów, pompek, poduszek pow., osłon, lusterek i 
innych części. Wrocław, ul. Hubska 52-54, tel. 
0605/69-23-81 02023211

O  AUTOCZYSZCZENIE • kompleksowe czyszczenie 
i mycie samochodów osobowych, u klienta i na 
miejscu, sprzęt firmy Karcher, dojazd gratis. Wro
cław, ul. Wysockiego 35, tel. 071/328-04-93, 
0607/66-05-04,071/348-66-26 02023091

25.05.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 93

http://www.autogielda.com.pl


OSUSZANIE BUDYNKÓW= ;  I Ł THSKOPOOWOZIOWY, NAJAZDY I
tel. 0601 713 700 L; OP010827̂ 3łrX|

O AUTOCZYSZCZENIE • kompleksowe pranie tapi
cerki, sprzęt firmy Karcher, mycie nadwozi i silni* 
ka, polerowanie lakieru ręczne i maszynowe, naj
taniej, czyścimy na miejsu, u klienta, z ulotką 10% 
taniej. Wrocław, ul. Wysockiego 35, tel. 
071/328-04-93,0607/66-05-04 02022461

O AUTOCZYSZCZENIE - KOMPLEKSOWO Pranie ta
picerki, maszynowe polerowanie lakieru, mycie 
silników, kompleksowe odnawianie samochodów. 
Przygotowujemy auta do sprzedaży, usługi takie 
u klienta. Najtaniej, najlepiej. Wrocław, tel. 
0608/13-40-96 02023951

O AUTONAPRAWA KRECZMER mechanika, elektro
mechanika, diagnostyka, blacharstwo, lakiernie- 
two, bezpłatna wymiana oleju (Elf)! Bezpłatny test 
płynu hamulcowego • to bezpieczeństwo Twoje i 
Twojej rodziny! Bezpłatna analiza spalin!. Wro
cław, ul. Grota Roweckiego 91, tel. 071/364-88-98 
01025221

O CZYSZCZENIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ 
oraz kompleksowe czyszczenie wnętrz., tel. 
0501/98-13-83 02023431

O TAPICERSTWO SAMOCHODOWE: wymiana tapi
cerki (również skórzanej), montaż zagłówków i 
podsufitek. Wrocław, tel. 071/322-62-41, 
0608/04-79-91 01028351

USŁUGI SPRZĘTOWO- 
______TRANSPORTOWE______
O „ADAC" USŁUGI TRANSPORTOWO • PORZĄDKO

WE : wywóz gruzu, śmieci itp., porządkowanie pla
ców, podwórek. Star wywrotka, ład. 6 ton, zała
dunek gratis. Wrocław, tel. 071/352-81-21, 
0608/36-41-02 (24 godz.) v 02022051

■SUCI TRANSPORTOWE
M ITSUB ISH I -  3 t 24  m3, plandeka o 
M ITSUBISHI -  2 ,7  t 27  m3. plandeka 5  
M ITSUBISHI -  2 ,5  t 28  m3, plandeka £
+ PRZYC ZEPA  1 t  27  m3____________ *
LT-35 -  1 .5 1 | Faktura VAT, koncesja
Świdnica, tel. 074/853 6 6  49. 0604 311 902

T R A N S -K A M  - ROBOTY ZIEMNE
- wywóz gruzu, ziemi, nieczystości - 
kompleksowo

- wynajem ładowarek, koparek |>
- transport kruszywa - tani piasek 3
- wykopy pod budynki, rozbiórki CL 

obiektów, niwelacje terenu
- budowa dróg z kostki betonowej

tel. 0-502 30 75 30

TRANSPORT CIĘŻAROWY

Samochód ciężarowy STAR 
lad. 5 ton, z HDS-om, udźwig 1,5 tony 
te l. 0-607 822 082, dom. 071/328-00-30

USŁUGI TRANSPORTOWE
FIAT DUCATO, 12 m3

0 , 7 0  zt/km OP011998

tel. 0-502 677478
PODEJMĘ STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ

O „ADAMS” - TANI TRANSPORT trasy kolejowe, od 
1 do 15 europalet, auta z windami samozaładow- 
czymi. Podejmę stałą współpracę. Wrocław, tel. 
071/313-12-35 /fax, 0605/24-32-98, 0607/23-97-60 
81011291

O A.B.A. Bus VW T4 • transport 9 osób lub towaru 
do 1.5 tony, trasy krajowe i zagraniczne, całodo
bowo. Ceny konkurencyjne, faktury VAT, rachun
ki. Wrocław, tel. 0501/41-87-94 02021631

O AUTOTRANSPORT LUBUN III kontener 3,5 x 2,0 x 
2,0 m, ład. 1.5 t, przyczepa 1.5 t, wozimy konie, 
towary, meble, przeprowadzki, szybko, tanio, so
lidnie, faktura VAT, możliwość stałej współpracy, 
dzwoń całą dobę. Kobierzyce, tel. 071/311-16-37 
01029131

O BUS • TRANSPORT 8 osób lub 1,51, wyjazdy oko
licznościowe. Faktury VAT., tel. 071/339-84-54, 
0601/79-08-13 81010751

O DAF bardzo przestrzenny o kubaturze 49 m3, dłu
gość 720 cm, wysokość 280 cm, szer. 245 cm, 
winda o udźwigu 1200 kg, przeprowadzki biur, 
mieszkań lub inne propozycje, możliwość stałej 
współpracy.., tel. 0604/66-44-17 01027061

O  FIRMA OFERUJE USŁUGI TRANSPORTOWE oraz 
wykonanie i montaż wyrobów ślusarskich: ogro
dzenia zwykłe i kute, bramy, barierki itp., tel. 
0607/14-51-30 80008611

O PODNOŚNIK KOSZOWY wysięg 18 m - 45 
zł/godz. Wrocław, tel. 071/321-14-24,0601/16-77-87 
01023481

ROBOTY ZIEMNE-
Wywóz śmieci, gruzu, ziem i : 

dowóz kruszywa, piasku 
wynajem: ładowarka Ł-200 

koparka - ładowarka M ECALAC 
Wrocław, tel. 311 -40-94,0-602 6 8  32 49

USŁUGI TRANSPORTOWE 
IVECO DAILY szt 2, 3,21, 28 m3 plandeka 

IVECO CARGO szt 2 3,5135 m3 kontener+winda 
5  * IVECO DAILY 1.5T 22 m3 plandeka 
§  Własne T-1, T-2, faktury Vat koncesja
5  Oleśnica k/Wrocławia
§  tel. 071/399-40-49, 0-601 780 184

O  POSIADAMY SAMOCHODY CIĘŻAROWE rok pro
dukcji 1995-1996, o ład. 3 i 3,51, kubatura 33 m3, 
wym. 5,5 x 2,65 x 2,25 m, całodobowo, faktura VAT. 
Wrocław, tel. 071/787-38-09, 0607/47-72-40 
01029081

O  PRZEWOZY OSÓB mikrobusami 8- i 12-osobowy- 
mi, rozsądne ceny, faktury VAT. Chętnie dłuższa 
współpraca. Możliwość umieszczenia reklamy na 
pojazdach. Wrocław, tel. 071/336-26-81, 
0604/52-23-79 02023021

O  PRZEWOZY OSÓB I BAGAŻU - VW T4, trasy kra
jowe. Szybko i solidnie. Faktury VAT. Wrocław, tel. 
0603/54-41-55 02023231

O  PRZEWÓZ OSÓB (8+1) lub towaru (do 900 kg) • 
dyspozycyjny kierowca z Fordem Transitem ocze
kuje propozycji., tel. 071/392-61-26,0604/25-95-77 
02023131

O  ROBOTY ZIEMNE : wywóz śmieci, gruzu, ziemi, 
przewóz piasku, żwiru, tłucznia, ziemi urodzajnej. 
Wrocław, tel. 0604/55-11-77 02019821

O  ROBOTY ZIEMNE. Koparkoładowarki (wykopy, ni
welacje terenu), Kamazy wywrotki (wywóz ziemi 
gruzu, przywóz piasku, żwiru, tłucznia i ziemi uro
dzajnej do ogrodu). Wrocław, tel. 0602/23-46-80 
02022961

O  TRANSPORT 1.5 tony, Mercedes 207 D (podwyż
szony) • od 70 gr/km, faktury VAT. Możliwość wy
jazdu z przyczepą lub lawetą. Nawiążę współpra
cę z firmami, hurtowniami, uczciwie, solidnie i na 
czas. Wrocław, tel. 071/313-83-99, 0601/97-48-27 
02022211

O  TRANSPORT VW bus T4, 7 osób + kierowca (800 
kg), hak, działalność gospodarcza, dyspozycyj
ny, jęz. niemiecki, podejmę stałą współpracę. Wro
cław, tel. 071/787-77-77,0606/19-37-55 02020871 

O  TRANSPORT 1.5 tony, izoterma z agregatem, so
lidnie i tanio. Wrocław, tel. 0601/57-31-15 
02023771

O  TRANSPORT • BUS ład. 1.5 tony, towar ubezpie
czony, faktury VAT - 0.70 zł/km., tel. 0502/03-64-90 
01026041

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY materiałów budowla
nych, 24 tony, HDS 3.S tony., tel. 0601/72-29-41 
01023401

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY , osobowy ♦ przycze- 
pa, transport całodobowo, przeprowadzki całodo
bowe, kraj I zagranica, nawiążę stałą współpracę 
z firmami kurierskimi, faktury VAT - tanio!. Wro
cław, tel. 071/789-67-95,0601/89-28-71 81011141 

O  TRANSPORT SAMOCHODOWY - Mercedes Sprin
ter MAXI, trasy krajowe i zagraniczne, dyspozy
cyjność, OC przewoźnika, przyczepa laweta. Mile 
widziana stała współpraca. Wrocław, tel. 
071/364-10-67,0605/05-95-13 całą dobę 01025431 

O  TRANSPORT • RENAULT TRAFIĆ 4-letni, ład. 11 ♦ 
przyczepa, wym. 5,0 x 2,0 x 2,2 m - 0.75 zł/km, 
nawiążę współpracę z możliwością umieszczenia 
reklamy na samochodzie. Wrocław, tel. 
071/33940-16,0503/83-75-63 81010321

O  USŁUGI TRANSPORTOWE • PEUGEOT BOXER 
MAX1, pełna dyspozycyjność, wyjazdy pojedyn
cze lub stała współpraca z firmą. Tanio!., tel. 
071/315-24-19,0600/85-19-17 01026441

O  USŁUGI TRANSPORTOWE: przewóz piasku, żwi
ru, wywóz ziemi, gruzu, śmieci, nieczystości po- 
budowlanych, przywóz piasku tańszego oraz 
przywóz ziemi ogrodowej, rozbiórki starych bu
dynków i inne, wykopy pod budynki, szamba. 
Załadunek ręczny lub mechaniczny. Posiadam 
koparkoładowarkę Ostrówek i Fadromę oraz sa
mochody. skrzyniowe wywrotki, ład. od 6 do 12 
ton, Wrocław, tel. 071/329-54-11, 0602/39-27-94 
.81011171

O  USŁUGI TRANSPORTOWE cały kraj, pełna dyspo
zycyjność, plandeka. ., tel. 0502/68-02-54 
02022491

O  USŁUGI TRANSPORTOWE piasek, żwir, Jelcz wy
wrotka, ład. 8 t lub Mercedes 410 bus, blaszak, 
ład. 2.51, nawiążę stałą współpracę, faktura VAT, 
tanio i solidnie. Ścinawa, tel. 0604/10-28-31 
84015601

O  USŁUGI TRANSPORTOWE: Mercedes oplandeko- 
wany, ład. 2 tony i dł. 4 m oraz Mercedes konte
ner, ład. 3.5 tony. Trasy krajowe i zagraniczne. 
Wrocław, tel. 071/314-41-45, 0601/53-58-73 
81011071

O  USŁUGI TRANSPORTOWE samochodami o ład. 
6-30 ton. Piasek • 12 zł/t, podsypka -10 zł/t, zie
mia urodzajna -14 zł/t. Te oraz inne usługi oferu
jemy w firmie „W&G Trans”. Wrocław, tel. 
0605/62-04-28,071/315-22-30 01028441

O  USŁUGI TRANSPORTOWE - Polonez Truck (dług. 
2.5 m), działalność gospodarcza. Nawiążę stałą i 
dorywczą współpracę. Wrocław, tel. 
071/781-41-54,0605/53-78-75 01026161

O USŁUGI TRANSPORTOWE „CITY EXPRES” • 
transport do 1.5 tony. Tanio, szybko i solidnie!. 
Wrocław, tel. 071/342-34-88, 0502/26-45-42 
01026541

O  USŁUGI TRANSPORTOWE Kraft Poltransport, Fiat 
Ducato Maxi, 1999 r., wym. 3,35 x 1,80 x 1,80 m 
oraz przyczepa 5,0 x 2,0 x 2,20 m, transport, prze
prowadzki, przewóz osób (4 + kierownica), klima
tyzacja, ceny od 60 gr/km, faktury. Wrocław, tel. 
071/367-92-14,0607/09-38-10 01023231

O  USŁUGI TRANSPORTOWE, przeprowadzki i inne 
lub stała współpraca. Wrocław, tel. 071/353-54-13, 
0605/10-83-08 02023141

O USŁUGI TRANSPORTOWE, podstawianie konte
nera, wywóz gruzu, nieczystości stałych, złomu. 
Transport piasku, żwiru (wywrotka). Wrocław, tel. 
0601/71-61-18,071/327-60-46 02023451

USŁUGI BUDOWLANO- 
________MONTAŻOWE________
O  nALEX” WYKOŃCZENIA KOMPLEKSOWE oraz re

monty kapitalne: regipsy, glazura, panele, gładzie, 
malowanie, murowanie, hydraulika, elektryka, sto
larka, dachy, docieplenia. Solidnie i fachowo, z 
doświadczeniem, w dobrej cenie., tel. 
071/342-72-21 02023571

O  „ARBUD" OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI re- 
montowo-budowlane: glazura, gładzie, malowa-

„ Q U A T R O ”  opo11999 
KOMPLETNA BUDOWA OGRODZEŃ 

ŚLUSARSTWO - STOLARSTWO
Wrocław, ul. Prusicka 12 

tel. 327-60-03,0-601 737 266

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
TECHNOLOGIA IMEKCJ KRYSTALICZNEJ 

M Jta x  076/81-87-223, tel. 0-603 16 63 66 
www.osuszaniedomow.hg.pl opoobsb
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Wrocław, ul. Dróżnicza 60, tel. ( 0 7 1 )  33 66 575

Ogrodzenia, balustrady, kraty 
kute i zwykłe, konstrukcje stalowe

DOMMETAL
071/354-14-75, 0-502 128 363

PODNOŚNIK 
KOSZOWY 18 m

tel. 0-602 180 524, 071/360-10-30
PP012O33

Budow a dom ow  
jednorodzinnych, 

od A  do Z
ogrodzenia, klinkier 

tel. 071/315-27-66, po 19°°

USŁUGI BUDOWLANE f
c

• tynki gipsowe • posadzka • płyty c 
gipsowo-kartonowe • ściany • poddasza • 

docieplenia elewacji • stany surowe •

tel. 0-609 524 024

nie, panele, regipsy, sufity podwieszane. Wrocław, 
tel. 071/315-24-06,0602/79-77-22 81010681

O „D&J” FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA wykonuje 
usługi: glazura, panele, gładzie gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, instalacje elektryczne, hy
drauliczne, wykonujemy kompleksowo remonty 
biur i sklepów. Wrocław, tel. 071/793-54-21, 
0601/49-77-96 81011251

O „JARSAN" oferuje kompleksowe usługi wykań
czanie mieszkań „pod klucz”: glazura, hydrauli
ka, elektryka, gładzie, malowanie, tapetowanie, re
gipsy, sufity podwieszane, tynki, posadzki, scho
dy, panele, parkiety itp., od zaraz., tel. 
071/311-62-68,0604/72-56-79 02023221

P  „PROJEKTOWANIE, POZWOLENIA” na budowę, 
uzgodnienia, budowa domów pod klucz. Polko
wice, tel. 076/845-50-23 84013751

O  „SEMBUD" - WYKONYWANIE FUNDAMENTÓW, 
budowa domów jednorodzinnych, stan surowy, 
pod klucz, prace ogólnobudowlane, wykończenia 
wnętrz. Tanio, solidnie. Wrocław, tel. 
071/372-64-60,0605/65-05-88 01024611

O  „SETEX” USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE oferuje: 
listwy gipsowe, fasety, rozety, zdobienie szkła. 
Produkcja i usługi. Również gładzie, glazura. Wro
cław, tel. 071/325-19-67,071/328-20-32 01026031 

O  A FIRMA „WABUD" oferuje kompleksową budo
wę i remonty dachów, więżby dachowe, krycie da
chówką, blachą oraz inne prace budowlane, do
cieplenia, tynki strukturalne, naturalne, regipsy, 
gładzie, glazura. Wrocław, tel. 071/321-94-78, 
0600/36-60-94 02022811

O  A MOŻE WRESZCIE PROFESJONALNIE? Wykoń
czenia domów, mieszkań, sklepów i biur • tanio, 
czysto i solidnie! Montaż paneli, glazury, płyt g-k, 
sufitów podwieszanych, kamiszy, okien, drzwi i

TYNKI MASZYNOWE
gipsowe i cementowowapienne 
tel. 071/311-83-28,0-607 366 386
__________________________________ OP005338

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  EKO-BUD ŚWIDNICA SP. Z O.O. Firma wykonuje 
systemowe docieplanie budynków, wynajmuje 
rusztowania zewnętrzne; tynki wewnętrzne gip
sowe. Świdnica, tel. 074/851-32-72 (oraz fax), 
0601/14-66-11 01023211

O  ELEKTROINSTALACJE • remonty i naprawy oraz 
montaż nowych instalacji we wszelkiego rodzaju 
obiektach (domy jednorodzinne, hale itp.). Profe-. 
sjonalny system zamocowań do podnóży z beto
nu, kamienia itp. Faktury VAT. Wrocław, tel. 
071/338-22-48,0501/24-50-51 01023501

O  ELEWACJE - DOCIEPLENIA 15 lat gwarancji przy 
zastosowaniu materiałów jednej firmy, posiada
my własne rusztowania, prowadzimy również nad
zory budowlane. tel. 071/354-26-87, 
0608/68-95-42 02021081

O  FIRMA „SOLBRUK” - wykonujemy solidnie usłu
gi brukarskie (chodniki, parkingi, podjazdy itp.) 
oraz budowlane (glazura, wykończenia łazienek, 
kuchni) itp. Wrocław, tel. 071/341-91-58, 
0601/77-82-87 01026591

O  FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA wykonuje usługi: 
budowa domów jednorodzinnych, docieplenia, 
tynki strukturalne, krycie dachówką i blachą, gła
dzie, glazura, panele, wykończenia wnętrz. Trzeb
nica, tel. 0609/49-86-20,071/312-30-23 82001031 

O  FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA wykona pra
ce ogólnobudowlane: murarka, remonty, gładzie, 
regipsy, glazura, hydraulika, spawanie. Szybko, 
dokładnie, faktura VAT. Wrocław, tel. 0504/98-43-30 
02023161

O  GLAZURA, SUFITY PODWIESZANE, KONSTRUK
CJE NIETYPOWE - ścianki działowe, instalacje hy
drauliczne i elektryczne, panele podłogowe, ma
lowanie, tapetowanie, gładzie gipsowe, komplek
sowe wykonywanie remontów: mieszkań, biur, 
sklepów, solidnie i terminowo. Wrocław, tel. 
071/783-08-02,0501/80-63-94 81011241

STUDNIE 
WIERCONE 1

tel. 071/351 -25-24.0-501485157

innych. Gwarancja, transport, towar ze sklepu fir
mowego. Faktury VAT., tel. 0502/96-08-68, 
0501/14-72-00,0503/93-44-12 03002761

O  BLACHARSTWO, DEKARSTWO, regipsy, malowa
nie, szpachlowanie, wkłady kominowe, rury kwa- 
so- i żaroodporne., tel. 071/318-63-79, 
0604/08-12-32 01028431

USŁUGI STUDNIARSKIE
Porada i kompletna usługa. 

Gwarancja dobrego wykonania. 
Dobór, montaż, serwis pomp. 

Przyłącza do budynków.

tel. 071/357-62-51.0-605 208 567
OP012209

O  BLACHARSTWO, DEKARSTWO, płyty gipsowe, 
szpachlowanie, malowanie., tel. 0603/25-25-38 
02023291

O  DACH BEZ WAD • remonty, budowa, materiały., teł. 
075/736-50-00,0601/14-40-11 01028631

O DACHY. Tartak Stoszów oferuje więżbę dachową, 
łaty, murłaty, kontrłaty, deski, impregnację. Trans
port. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-05-44, 
0602/77-94-97 01028501

O  DACHY. Tartak Stoszów oferuje więżbę dachową, 
deski, łaty, murłaty, kontrłaty, impregnację. Trans
port, superceny. Stoszów, tel. 074/866-05-44 
01027631

O  DEKARSTWO • BLACHARSTWO. Wrocław, tel. 
071/322-42-02,0504/92-92-18 02023671

O  DOCIEPLENIA BUDYNKÓW tynki strukturalne, 
akrylowe, mineralne, własne rusztowania, solid
nie i tanio, faktura VAT. Wrocław, tel. 0503/06-25-50 
01028931

O  DOCIEPLENIA, tynki strukturalne, akrylowe, mi
neralne, regipsy • kompleksowo, tanio, solidnie. 
Wrocław, tel. 071/321-94-78, 0600/36-60-94 
02022821

O  DOCIEPLENIA, STRUKTURA - tynki akrylowe, mi
neralne, kompletne wykończenia poddaszy płytą 
G-K i inne prace remontowe, VAT, możliwy kre
dyt. Wrocław, tel. 071/373-10-36, 0501/86-85-05 
81011621

POMOC W ODZYSKANIU 
PIENIĘDZY m

(BUDOWNICTWO) 
tel. 0-608 689 542

O INSTALACJE ELEKTRYCZNE, CO woda, gaz, ka
nalizacja, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe. 
Polkowice, tel. 076/845-50-23 84013761

O  INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE. CO. GA
ZOWE udrażnianie kanalizacji, sprzedaż komplet
nych kotłowni olejowych i gazowych, kompleta
cja materiałów, projekty. Wrocław, tel. 
071/321-54-74,0601/87-28-56 01023851

O  INSTALACJE CO i wodno-kanalizacyjne, kotłow
nie (wykonawstwo, projektowanie). Tanio i solid
nie. Wrocław, tel. 071/372-64-60, 0605/65-05-88 
01024621

O  INSTALACJE CO, wodno-kanalizacyjne, kotłownie 
olejowe, gazowe • projektowanie, wykonawstwo, 
wyceny indywidualne., tel. 090/38-60-21, 
0501/38-60-21 02022711

O  INSTALATORSTWO SANITARNE gazowe, 
wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie, awarie. Wro
cław, tel. 071/354-22-35 85001381

O  OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tynki szlachetne, gla
zura, roboty ogólnobudowlane - szybko, tanio, 
profesjonalnie. Wrocław, Dzierżoniów i okolice, 
tel. 071/316-12-94 02022641

O  OSUSZANIE BUDYNKÓW • izolacje poziome i pio
nowe, usługi budowlane, tanio. Środa Śląska, tel. 
071/317-52-14,0601/79-29-17 01029171

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  USŁUGI BUDOWLANO-MONTAŻOWE: dociepla
nie budynków, gipsogładzie, regipsy, glazura, ma
lowanie, panele, tapetowanie, gładzie, remonty

TARTAK lel 071/315-77-94
OP012111

Białe Błoto 7, gm. Dobroszyce 
WIĘŹBA • TARCICA • LISTWY 

Usługowe przecieranie drewna.

BUDOWA D0M0W
TYNKI GIPSOWE I CEMENTOWE

W YSOKA JAKOŚĆ OP012202

tel. 0-604 663 782

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
NAJNIŻSZE CENY, 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, 3 
TERMINOWOŚĆ 

tel./fax 071/345-82-83 &

ogólnobudowlane. Wrocław, tel. 071/347-92-77, 
0607/23-14-52 02019861

O  USŁUGI CIESIELSKO-DEKARSKIE oraz ogólnobu
dowlane: budowa domów jednorodzinnych, re
monty, montaż płyt G-K, glazura, pokrycia dacho
we, blacha, dachówka, gonty. Długołęka, tel. 
071/315-21-99,0600/82-03-95 02022061

O  USŁUGI BUDOWLANE - MASZYNOWE TYNKI GIP
SOWE agregatem, certyfikat jakości firmy Rigips. 
Wińsko, tel. 071/389-84-61, 0608/07-05-41 
84013171

O WODA, CO, KANALIZACJA - solidnie i fachowo., 
tel. 071/322-43-38, 0503/90-54-24 01026571

O  WYKONUJEMY PRACE OGÓLNOBUDOWLANE 
wykończenia wnętrz, tanio, szybko, solidnie. Wro
cław, tel. 071/373-44-06 02024051

TYNKI GIPSOWE s 
AGREGATEM  f

PBH iU  „ROBKON” ROBERT KONIECZNY 
tel. 0-601 580 646, 074/815-73-43

O  ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY tynki gipsowe - 
maszynowo, regipsy, glazura, tanio, solidnie. Wro
cław, tel. 071/364-46-97,0606/35-04-65 81010671

MASZYNY  
I U R Z Ą D ZE N IA

O  1. PRASA CIERNA - ŚRUBOWA PC-100 2. Automat 
tokarski DAR-46, 3. Wózek widłowy spalinowy 
DV-1661.28.10,4. Szlifierka do płaszczyzn typ SPD 
30B., tel. 071/316-21-91,0601/71-18-24 02023991 

AGREGAT CHŁODNICZY samochodowy, - 3.000 zl. Jawor, 
tel. 0604/50-20-75
AGREGAT CHŁODNICZY BUŁGAR 380 V, ♦  parowniki, • 300 
zł. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0603/29-35-15 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 25 kW, nowe. 2 szt., silnik SW 
263, na wózkach, - 7.000 zł. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 
0605/21-22-06
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY COPELAND 2 komplety, pom
pa głębinowa, nierdzewna, nowa o wydajności 20 m3/h, wcią
garka el.. 1,51, -1.900 zł. Chojnów, tel. 0503/89-59-93 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PAB1/230 stan idealny, pod
wozie 2-kołowe, 220V, wyjście 16 i 25A, moc 4 kW, -1.300 zł. 
Lasodn, tel. 068/388-81-14
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY stacjonarny, 60 kW, silnik Ley
land, 6-cylindrowy + prądnica, prod. niemieckiej i szafa ste
rownicza, • 25.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 38 kVA, 4 kVA, - 3.500 zł. Lu
bliniec, woj. częstochowskie, tel. 0609/39-19-18 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej. 750 W. wa
lizkowy, mało używany, stan b. dobry, -1.600 zł. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY AEG 75 kW, silnik 6-cylindro
wy Magirus Deutz, przebieg 410 mtg, szafa sterownicza, funk
cja samozatrzymania, stan b. dobry, nie eksploatowany, - 
21.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-27,0606/39-13-88 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 5 kVA, automatyczny, bezob- 
sługowy, 38 kVA, na gwarancji 3 lata - 8.000 zł. Opole, tel. 
077/464-74-45
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PAB-2 kabel zasilający, stan 
b. dobry, - 650 zł. Piotrkowice, gm. Prusice, tel. 071/312-66-52, 
0603/53-01-80 wieczorem
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAC, 4-suw 2x220 V, 
4.1 kW, na benzynę bezołowiową, b. mało używany, na gwa
rancji, - 2.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-47-82,0606/78-14-99 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW. stan idealny, mało uży
wany - 850 zł. Wrocław, tel. 0601/71-64-63 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4 kW, 1 X 380 V, 1 X 220 V, 
fabrycznie nowy, silnik Briggs - 3.800 zł, 650 W, cichy, fa
brycznie nowy, przeznaczony na działki, kempingi, -1.600 zł 
oraz diesel 2,8 kW. 2 x 220 V, fabrycznie nowy, - 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/399-09-28, 0601/71-28-17

CENTRUM WYNAJMU 
SPRZĘTU BUDOWLANEGO

• zagęszczarki gruntu  •
• m inikoparki • pomoc drogowa •
USŁUGI - WYNAJEM 

Wrocław, ul. Strachocińska 198 
tel.ffax 071/346-66-15,0-604436 873

OP012120

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW. 2 x 220 V, Pb/, 4-suw, 
nowy model, zużycie paliwa 0,5 l/h, fabrycznie nowy, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PAB 2/1/230.1975 r„ 4-suw 
2 kW, 1-fazowy, 230 V, przewód o dł. 20 m. gniazdo rozdziel
cze, • 1.000 zł. Legnica, tel. 076/854-49-06 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY. 1998 r. 1.8-2 kW. -1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/84-92-20
AGREGAT SPAWALNICZY EWD-3-300 tj. przyczepke 1-osio
wa, spawarka wirowa - nowe, silnik C-330 na dotarciu, -4.500 
zł. Roztocznik, tel. 074/830-17-38 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY FORTSCHRITT. 1989 r. na ko
łach, elektryczny, 160 m3/godz., prawie nowy, - 3.500 zł. Zię
bice. tel. 074/819-31-30
APARAT DO GALWANIZACJI GALWAYRONIC GT 1C, - 
1.200 zł. Nowa Ruda. tel. 0607/12-78-10 
AUTOKLAW PAROWY 10001. pionowy oraz kocioł warzelny 
WKA-20,5001 i 1501. - 5.000 zł. Wałbrzych, teł. 0602/30-75-80 
AUTOMAT DO PAKOWANIA tabletek, drażetek, dropsów i 
innych, w kartonik 20x20x100 mm. - 7.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/12-98-68
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AUTOMAT DO PRODUK§.JJ PASZTECIKÓW do 800 
szl./godz.,*2 osoby, technologia, uruchomienie, • 22.000 zł. 
Wałbrzych* tel. 0602/12-98-68
AUTOMAT SPAWALNICZY OZAS OPOLE 400 A, - 2.300 zł. 
Pogorzela, tel. 065/573-42-50
AUTOMAT TOKARSKI BPU-5 wzdłużny, stan idealny, - 2.000 
zł lub zamienię na automat tokarski ATA-25 (rewolwerowy). 
Świebodzice, tel. 074/854-37-16 
BATERIA KONDENSATORÓW elektryczna, poj. 100, sterow
nik elektryczny, zamykana szafa, • 9.000 zl. Jelenia Góra,.tel. 
075/741-13-30
BĘBNY DRAŹETKARSKIE 2 szt., cena 2.600 zł/szt. Kamien
na Góra, tel. 0605/93-40-91
BUTLA GAZOWA z zawartością helu - 250 zł. Wrocław, tel. 
0503/93-44-13
BUTLA TLENOWA oraz acetylenowa, 2 reduktory (tlenowy i 
acetylenowy), węże spawalnicze, kpi. palników, - 750 zł. Le
śna, tel. 075/721-16-98
BUTLA TLENOWA pełna, z legalizacją do 2005 r. -180 zł, 
reduktor tlenowy, nowy -140 zł, reduktor acetylenowy, nowy - 
80 zł, butla 11 kg na propan butan, pełna -100 zł, kpi. palni
ków do cięcia i spawania • 3.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-27-46 po godz. 20
BUTLE C02 argonowa i argomiks, legalizowane - od 100 do 
200 zł/szt. Oleśnica, tel. 071/314^20-26 
BUTLE GAZOWE 11 kg, legalizacja 2010 r. - 70 zł/szt. Bog- 
daszowice, tel. 071/789-11-17
BUTLE GAZOWE 11 kg - 80 zł/szt. Wrocław, tel. 
0603/80-42-15
BUTLE TLENOWE 1 acetylenowe, kpi. reduktorów, węże i
palniki, r 750 zł. Nadolice, tel. 071/318-98-57
BUTLE TLENOWE i acetylenowa, reduktory oraz palniki - 750
zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-30-78
CHŁODNIA poj. 60 m3, składana do głębokiego mrożenia, -
9.000 zł. Chojnów, tel. 0503/89-59-93
CHŁODNIA KONTENEROWA 24 m3, składana, z agregatem
i chłodnicą, sprawna - 3.000 zł. Wrociaw, tel. 071/354-58-94,
0604/59-95-18 .
CHŁODNIA KONTENEROWA, 1983 r. 20-stopowa, 6.2 x 2.44 
x 2.65 m, agregat LKE, - 18.000 zł + VAT. Leszno, tel. 
065/529-50-09,0602/83-31-31 
CYKLINIARKA BĘBNOWA do parkietu. 220 V, 2.2 kW, pię
trowa, dł. 30 cm, bezpyłowa, - 2.600 zł. Radom, tel. 
048/322-11-14
CYKLINIARKA LAGLER HUMMEL prod. niemieckiej, bez
pyłowa, 220V, stan b. dobry, mało używana. Trzebnica, tel. 
071/312-05-91,0608/25-06-63 
CZĘŚĆ DO TOKARKI TUE-35 - skrzynia biegów. Opole, tel. 
0605/08-03-66
DESKA DO PRASOWANIA SINGER.profesjonalna, z grzał
ką i odciągiem pary + żelasko, profesjonalne, z wytwornicą 
pary, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/328-,13-47,0503/50-86-33 
DESTYLATOR DEM-20 380 V, nowy, -1.200 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-63-11,0604/77-55-20 
DIODY PROSTOWNICZE 200 A, - 20 zł. Wrocław, tel. 
0606/73-75-45 -
O  DWUPIŁA KĄTOWA oraz zszywarka pneumatycz

na produkcji Bram betti • Włochy. tel. 
0603/19-70-36 81011551

DZIELARKA DO BUŁEK pełny automat, Wernera, - 2.700 zł. 
Wrocław, tel. 329-58-42,326-21-40 .
DŹWIG, 1990 r. do załadunku drewna, zasięg 6.85 m, udźwig 
880 kg, waga 1560 kg, chwytak, rotator, zbiornik oleju, pom
pa, dokumentacja dozorowa, stan b. dobry, - 12.500 zł. Dłu
gopole Górne, tel. 074/813-90-83 
DŹWIG HDS udźwig 3 1, - 3.000 zł. Janisławice, gm. Sośnie, 
tel. 062/739-11-05
DŹWIG HDS IFA, 1980 r. możliwość sprawdzenia, • 2.200 zł. 
Legnica, tel. 076/866-10-01,0603/83-40-66 
FORMIERKA próżniowa, 2-stanowiskowa,,- 15.000 zł. Beł
chatów, tel. 044/632-21-56
FORMY DO WTRYSKARKI nowe, doniczka produkcyjna o 
średnicy 14 cm, - 3.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-19-19 
FORMY DO WTRYSKARKI przekładki resorów oraz obejmy 
esorów do Fiata 125 i 126p, Poloneza, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-23-37
FORMY DO WTRYSKARKI różne - od 100 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/337-10-10 wieczorem
FREZARKA GOMAD dolnowrzecionowa, z bocznym wóz
kiem, - 7.000 zł. Lubań, tel. 075/722-30-67,075/724-80-93 
FREZARKA pionowo-pozioma, ciężka, długi stół + kompl. 
narzędzi, - 9.500 zł. Milicz, tel. 0502/21-95-55 
FREZARKA dolnowrzecionowa, profesjonalna, 2 prędk. ob
rotów, -1.500 zł. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-91-37

AUTOMATY TOKARSKIE WIELOWRZECIONOWE 
- WOLNE MOCE PRZEROBOWE

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE Q
OBRÓBKI SKRAWANIEM 3

Wrocław, ul. Krzemieniecka 90 §
tel. 071/357-08-63 -

FREZARKA, - 450 zł. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
077/431-75-08
FREZARKA FWG-25 pozioma, - 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-25,0503/35-63-82 
FREZARKA UNIWERSALNA z wyposażeniem, wym. stołu 
50 cm x 80 cm, - 5.700 zł. Lubsko, tel. 068/372-19-17 
FREZY WALCOWE oraz wiertła, pilniki, klucze płaskie, puszka 
inst. eiektr., gniazdo wtyk. i bezp. 63A, główki bezp. 100 A, od 
2 zł/szt. Wrocław, tel. 0604/53-73-44 
GIĘTARKA do prac dekarskich, 2.5 m.b, -1.900 zł. Sędziejo
wice, tel. 043/677-18-55
GIĘTARKA DO BLACHY ręczna, żeliwna, 2 m x 3 mm, cena 
• 3.100 zł, giętarka do blachy, ręczna, żeliwna, 1 m x 2 mm, 
cena - 700 zł, żłobiarka do blachy (dekarska), ręczna, ze sto
jakiem - 300 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-25-74 
GIĘTARKA DO BLACHY dł. 2.6 m. produkcji USA, mało uży
wana, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/353-00-59 
GIĘTARKA DO PŁASKOWNIKÓW i prętów metalowych, do 
wyrobu ozdobnych krat, bram, balustrad, -1.950 zł. Kraków, 
tel. 012/278-46-45,0602/57-34-53 - 
GIĘTARKA DO RUR kalibrowanych, mechaniczna, z głowi
cami do średnic fi 25 mm, fi 22 mm, fi 18 mm, • 3.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-02-25
GIĘTARKA DO STALI duża, żeliwna, 1800 kg, ręczna - 3.10 
zł, mała, żeliwna, ręczna, 1x2 m - 700 zł, pompa wirowa, do 
szamba, nowa, 380 V - 350 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-25-74
GILOTYNA ręczna, -150  zł. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
GŁOWICA POLERSKA PITTLER nr. 5 + 200 kpi. noży, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/372-62-45,071/318-03-43 
GRUBOŚCIÓWKA - WYRÓWNIARKA piła tarczowa Dyma ■ 
1100 zł, szlifierka taśmowa, stół 3 m, eiektr. podnoszony, z 
wyciągiem, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-43 
GWINTOWNICA PIONIER, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0502/20-61-26
GWOŹDZIE DO OSADZARKIHILTI do betonu i stali, naboje 
czerwone - od 0.20 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
HONOWNICA DO CYUNDRÓW, - 4.800 zł. Wrocław, tel.
372-86-15, 0601/56-64-32
KARCHER nowe nagrzewnice, - 800 zł. Strzelce Opolskie, 
tel. 077/461-47-18
KARCHER węże, dysze zwykłe i rotacyjne, nowe - 70 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-59-58
KARCHER 100-170 bar, dozownik na płyny, dwie dysze, fa
brycznie nowy, - 470 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58

KARCHER M 1000 mało umywany, - 400 zł. Opole, teł:
077/454-38-79 ______ ~  l
KOLEKTORY SŁONECZNE oraz pompy ciepfó - od 1.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-48-81.0608/31-62-06 
KOMORA LAKIERNICZA samochodowa kompletna, z pie
cem na olej opalowy, na busy i osobowe, - 36.000 zł. Kamień, 
gm. Długołęka, tel. 071/315-30-20.
KOPIARKA DO RZEŹB 8-stanowiskowa, automat, docisk, 
wyrzynarka taśmowa, - 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/718-32-45
KOPIORAMA DUPLOMAT format B3, - 2.500 zł. Legnica, tel. 
0601/73-42-70
KOSTKARKOSTRUGARKA DO LODÓW duża wydajność, -
3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-86 
KOŚCIARKA, • 1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-27-99 wie
czorem
KOŚCIARKA do mielenia kości, stan b. dobry, t 350 zł. Gi- 
żyn, gm. Bojanowo, tel. 065/545-97-73 po godz. 16 
KRĄŻNIKI DO PODAJNIKÓW cena - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/372-62-45.071/318-03-43 
KRYSTALIZATOR POMADY smażalnik pączków na 100 szt, 
żelownica cukiernicza, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/12-98-68
KUPIĘ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY wysokiej mocy, 140 kW 
lub więcej. Bolesławiec, tel. 075/644-94-41,0604/87-71-62 
KUPIĘ BUTLE C02 6 kg, 7 kg, 20 kg, z legalizacją. Wrocław, 
tel. 0601/72-46-06
KUPIĘ BUTLE TLENOWE przemysłowe. Wrocław, tel.
785-55-15,0602/57-90-30
KUPIĘ DŹWIG HDS HIAB lub podobny, z dużym udźwigiem i 
wysięgiem. Nowa Ruda, tel. 0604/89-38-38 
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
KUPIĘ FREZY do drewna. Dzierżoniów, tel. 074/831-74-48 
KUPIĘ FREZY do gniazd zaworowych, tanio. Strąkowa, tel. 
074/816-88-27 po godz. 18
KUPIĘ GRUBOŚCIÓWKĘ frezarkę górno- i dolnowrzeciono- 
we, piłę tarczową, piłę taśmową, wyrówniarkę, wiertarkę po
ziomą fabryczne. Wrocław, tel. 071/346-40-43 
KUPIĘ KOWADŁO KOWALSKIE giętarkę kowalską do ob
ręczy. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ KUŹNIĘ POLOWĄ narzędzia kowalskie. Syców, tel. 
0601/08-70-26 .
KUPIĘ ŁOŻYSKA SAMOCHODOWE nowe, w oryginalnych 
opakowaniach oraz inne łożyska prod. polskiej i zachodniej, 
kryte, z luzami. Jelenia Góra, tel. 075/641-98-60 /fax, 
0502/35-28-40
KUPIĘ ŁOŻYSKA TOCZNE różne. Wrocław, tel. 
0601/96-40-54
KUPIĘ MASZYNĘ STOLARSKĄ .kombajn", może być do re
montu. Legnickie Pole, tel. 076/858-25-77 
KUPIĘ MASZYNY KRAWIECKIE: overlock, dwuigłówka dra
binkowa, dwuigłówka z wyłączaną igłą ryglówka, dziurkarka, 
nóż krojczy, wytwornica pary. Świdnica, tel. 074/852-05-90, 
0601/79-68-40
KUPIĘ MULTIMETR METRIX MX 63 uniwersalny tester ukła
dów samodiagnostyki (oscyloskop samochodowy). Brzeg, tel. 
077/416-20-29
KUPIĘ NACINARKĘ do papieru samoprzylepnego, 7 - 9 noży 
tnących. Wałbrzych, tel. 0503/75-93-93 
KUPIĘ NOŻYCE KRĄŻKOWE do cięcia blachy 3 mm. Lesz
no, tek 065/520-87-56
KUPIĘ PODSTAWĘ DO WIERTARKI STOŁOWEJ WS-15 lub
całą wiertarkę oraz korbowody do sprężarki WAN, 2-cylin-
drowej. Wcocław, tel. 346-47-80
KUPIĘ PRASĘ Z-224 z przeciwwagą. Wierzkotle, tel.
0602/21-72-30

AMMUNN
SERWIS CZĘŚCI
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te l. 0 -6 0 1  7 1 3  7 0 0
KUPIĘ PRASĘ BALANSOWĄ YB3 śrubową produkcji Me- 
talwag-Kalisz. Kalisz, tel. 062/764-91-11 
KUPIĘ PRZEKŁADNIĘ RÓWNOLEGŁA małą zmniejszają
cą obroty na osi: 1:1,1:0.8 lub 1:0.5. Proszków 40, gm. środa 
Śląska, tel. 071/317-43-24
KUPIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 220 V, 2.2 kW, 1400 obr./min, 
w cenie do 120 zł. Nowa Wieś Legnicka, tel. 076/850-64-41 
KUPIĘ SILNIKI ELEKTRYCZNE agregaty, złom stalowy i 
metali kolorowych, współpraca, własny transport, teren woj. 
dolnośląskiego. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER 400 A, do 600 zł. Wrocław, tel. 
0604/77-03-57
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB-315, SPB-400, STA-225, 
STA-250 oraz silnik prądu stałego na 220 V. Wrocław, tel. 
346-47-80
KUPIĘ SPAWARKĘ GAZOWĄ najchętniej małą w cenie do 
200 zł. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ WAN, ASPA może być do remontu, nie- 
kompl. oraz-części do sprężarek i tokarkę stołową TSB-16 
lub TSB-20. Wrocław, tel. 346-47-80 
KUPIĘ SZLIFIERKĘ NARZĘDZIOWĄ NUA 25 z wyposaże
niem lub samo wyposażenie oraz wyłączniki ciśnieniowe typ 
LCA-2, LCA-3. Wrocław, tel. 346-47-80 
KUPIĘ URZĄDZENIA do serwisu opon. Wrocław, tel.
373-72-15 w godz. 9-18

K0PTĘ URZĄDZENIE do ściągania izolacji z kabli energe
tycznych, sygnalizacyjnych i sterowniczych. Legnica, tel. 
0605/69-17-64
KUPIĘ WIRNIKI DO POMP WODNYCH mosiężnernowe, fi 
130,145 mm - do 25 zł/szt. Strzegom. tel. 074/855-27-46 po 
godz.20
KUŹNIA POLOWA 540 zł, kotlina do kuźni polowej -150 zł. 
Syców, tel. 062/785-26-38
KUŹNIA POLOWA, - 350 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
LINIA DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ MASA RE- 
CORD120,1992 r. 1 właściciel, wyd. do 100 m2/dzień, 5 form, 
stojaki, paletki, • 25.000 zl. Opole, tel. 0602/26-75-47 
LINIA DO PRODUKCJI PŁYTEK CHODNIKOWYCH, • 14.600 
zł. Kępno, tel. 062/782-47-55
O  LINIA DO WYROBU GWOŹDZI budowlanych I pa- 

letowych, 2 automaty + komplety noży i szczęk, 
odwijarki do drutu, przeciągarka, • 39.000 zl., tel. 
075/736-98-40,0604/50-83-75 01028151

ŁAŃCUCHY DO DŁUTOWNICY do drewna, 4, wymiary za
mienię na drewno opałowe. Legnica, tel. 076/850-70-72 
ŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY LCA-2 8 Alm, nowy, - 50 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-35-21
ŁOŻYSKA 6204 • 4 zl/szt. Wrodaw, tel. 0502/12-55-57 
ŁOŻYSKA TOCZNE NAFG 3062EE, 2 szt - 25 zl/szt., 6002Z, 
60 szt. ■ 5 zl/szt., 1207, 2 szt. -10 zl/szt., 6004z, 30 szt. - 5 
zł/szt., 6200z, 8 szt. - 5 zł/szt., 6301,5 szt. - 5 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0603/16-48-44,071/342-37-40 po godz. 17 
MAGIEL ELEKTRYCZNY stan dobry, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 
077/411-57-86
MAGIEL ELEKTRYCZNY przemysłowy (do pensjonatu), dł. 
wałka 1.8 m, 25 kg/h, • 1.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-16-81
MAGIEL ELEKTRYCZNY dl. walka 190 cm, -1.000 zł. Lesz
no, tel. 065/527-05-62
MAGIEL ELEKTRYCZNY, • 800 zł. Wrocław, tel. 
0601/76-37-70
MAGIEL ELEKTRYCZNY przemysłowy, wał o dł. 180 cm, 380 
V, stan b. dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0603/52-76-38 
MAGLOWNICA ELEKTRYCZNA elektryczna, dł. wałka 178 
cm, 380V, zapasowa niecka, - 800 zł. Gozdnica, tel. 
068/360-15-38
MANOMETR KONTAKTOWY nowy, 60 szt. - 35 zł/szt. Bole
sławiec, tel. 075/732-77-54
MASOWNICA PRÓŻNIOWA nowa, 3001, pełna automatyka,
- 7.000 zł. Lubin, tel. 076/840-82-02
MASZYNA DO DORABIANIA KLUCZY ECODRILL do zam
ków domowych i samochodowych, pionowa, nowa, prod. wło
skiej, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 361-17-97 
MASZYNA DO PAKOWANIA ARTYKUŁÓW SYPKICH w fo- 
lię odwijaną z roli, do 100 szt./minutę, • 8.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0602/30-75-80
MASZYNA DO PIASKOWANIA nowa, pojemnik 80 I, z od- 
wadniaczem, węże, zawory, do piaskowania kontrukcji stalo
wych, wykonywania liter, wzorów, ornamentów na szkle, gra
nicie, -1.000 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-94-07 wewn. 357 
MASZYNA DO PRODUKCJI BLACH PŁASKICH rolkowa, do 
produkcji profili, - 20.000 zł. Miłkowice, tel. 0605/06-78-90 
MASZYNA DO PRODUKCJI CHOINEK SZTUCZNYCH, •
8.500 zł. Myszków, tel. 034/313-95-61,0602/61-27-52 
MASZYNA DO PRODUKCJI CHRUPEK wydajność 50 
kg/godz. (kulki, pałki, z dodatkami smakowymi), - 7.000 zł. 
Góra, tel. 065/543-34-18
MASZYNA DO PRODUKCJI CHRUPEK KUKURYDZIA
NYCH, - 8.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-99-34 po godz. 20 
MASZYNA DO PRODUKCJI KITU idealna do zakładu szklar
skiego, - 500 zł. Wrocław, tel. 0501/10-95-45 
MASZYNA DO PRODUKCJI KUBKÓW ALUMINIOWYCH 50 
g, z wieczkami, ♦ materiały, - 37.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-17-52, 0601/78-54-39 (kn0191)
MASZYNA DO PRODUKCJI RAJSTOP 3 sztuki, stan b. do
bry, cena 3500 zl. Nowogrodziec, tel. 075/731-67-27 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ z 
drutu ocynkowanego i powlekanego PCV, żywana, wydajność 
300 m2/8 h, -1.500 zł. Lubin, tel. 076/847-30-20 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKt OGRODZENIOWEJ 
wydajność ok. 300 m2/8 godz, • 3.050 zł. Wrocław, tel. 
0601/97-78-93
MASZYNA DO SZYCIA SKÓRY podwójny transport, profe
sjonalna, • 550 zł. Platerówka, tel. 075/722-16-89, 
0604/38-79-27
MASZYNA DO UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ OPTI- 
MAS, 1991 >., -19.500 zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/49-33-55 
MASZYNA DO WYROBU PIECZĄTEK polimerowych, meto
da komputerowa, -1.600 zł. Darłowo, tel. 094/314-41-01 
MASZYNA DZIEWIARSKA • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/339-73-84
MASZYNA KRAWIECKA JUKI przemysłowa, overlock 3-nit- 
kowy, kompl., stół, silnik, 380V, - 1.200 zł. Legnica, tel. 
076/855-09-20
MASZYNA KRAWIECKA TEXTIMA stebnówka, przemysło
wa ze stołem, - 400 zł. Świdnica, tel. 074/853-04-66 
MASZYNA KRAWIECKA 2-igłówka, mało używana - od 500 
zł. Wrocław, tel. 071/354-23-13 
MASZYNA KRAWIECKA TEXTIMA, 1986 r. overlock 5-nitko- 
wy, stan b. dobry, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071 /315-70-72 
MASZYNA OFFSETOWA A4 .Geha-2000', - 1.500 zł. Sule
chów, tel. 0608/75-34-71
MASZYNA RYMARSKA SINGER praworamienna, z silnikiem 
+ druga na części, - 450 zł. Lubin, tel. 076/846-78-35 po 
godz. 18,0602/29-28-41
MASZYNA STOLARSKA SAM szer. walka 33 cm, 2 silniki, 
grubościówka, wyrówniarka, piła, - 2.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-69-72,'868-77-53
MASZYNA STOLARSKA automat do cięcia paiperówki, -
3.900 zł. Świebodzice, tel. 074/854-05-49 
MASZYNA STOLARSKA z heblarką, szer. wałka 32 cm, fre
zarka, stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
MASZYNA SZEWSKA czyszczarka z wyciągiem kurzu, • 250 
zł. Lubin, tel. 076/846-78-35 po godz. 18,0602/29-28-41 
MASZYNA SZEWSKA łaciarka „Claes', - 550 zł. Lubin, tel. 
076/846-78-35 po godz. 18,0602/29-28-41 
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson, za
silanie akumulatorowe - 2.500 zł, Wetrok, zasilanie akumula
torowe - 2.500 zł, Gutbrod -1.500 zł. Wrocław, tel. 369-52-81 
w godz. 8-14
MASZYNY DO PRODUKCJI MAKARONU 2 szt., wyd. do 50 
kg * suszarnie, 4 szt., możliwość kupna połowy zestawu, -
20.000 zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-22-83 
MASZYNY DO PRODUKCJI NAPOJÓW GAZOWANYCH
4-głowicowa kapslownica, taśmy transp., zakręty, kocioł 150 
I, ze stali nierdzewnej, - 2.000 zł. Wiązów, tel. 071/393-10-40 
MASZYNY DO PRODUKCJI OKIEN PLASTIKOWYCH - od,
- 2.500 zł. Głogów, tel. 076/834-65-90,0600/37-54-19 
MASZYNY DO PRODUKCJI OKIEN PCV komplet, taśma pro
dukcyjna, stan idealny, cena 55.000 DEM. Żary, tel. 
0602/69-21-86
MASZYNY DO PRODUKCJI PIECZĄTEK fotopolimerowych, 
w komplecie komputer PC, drukarka laserowa Post Script, 
naświetlarka, materiały eksploatacyjne, przeszkolenie, pomoc 
w uruchomieniu dochodowej działalności, możliwość wysta
wienia faktury VAT, - 10.000 zł. Brzeg, tel. 077/444-16-53, 
0502/90-87-85
O  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO

WEJ uniwersalne; również do siatki z plastiku, wy
dajność -1 0  rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata gwa
rancji • 3.800 zł oraz urządzenia do siatek zgrze
wanych • 4.200 zł/kpi. „METALPLAST", Wisznia 
Mała, tel. 0603/88-26-10,071/312-74-92 82000981 

MASZYNY DO PRODUKCJI ZNICZY metodą suchą 2 szt.

PHU ' MARKUS11 SC
T E C H N O L O G I A  
OBRÓBKI SKRAWANIA

5 2 -1 2 9  W rocław , ul, Jagodzińska 43  
tel. 0 7 1 /3 4 6 -4 3 -3 4 , te l./fax  3 4 6 -4 9 -7 2  

te l. ko m . 0 -601  6 3 6  882
OP010282

Oferujemy usługi w zakresie obróbki skrawania na: 
wytaczarkach do 1 1, tokarkach 0 1 2 0 0 , dł. 3,5, 
szlifierkach 1200x400, frezarkach.

M ontaż i dem ontaż  
m aszyn i urządzeń

Oferujemy do sprzedaży:
1. Dłutownica, typ. 7 4 03 jjkok  500

przesuw stołu 650/510,1987 r . .............................. 25.000 zf
2. Dłutownica D A A 16

skok 160.1980 r .    10.0002*
3. Tokarka CM 11/1500, prod. bułgarskiej, 1986 r. 

wyciągany mostek, przyśpieszone posuwy   s. 11.000zl
4. Frezarka uniwersalna FWA 40A Pruszków

stół 2100/400 ............  12.000 zi
5. Frezarka uniwersalna FU-32/152

stół 1325/400,1983 r.   7.000 zl
6. Frezarka pionowa FXA41M, 1979 r   11.000 zl
7. W alce do blachy W L 3,5/2500

1990 r., stan idea lny  .............  9.000 zl
8. Wiertarki kadłubowe WKA 2 5 .2H 135,

2 H 150,2 H 1 2 5 ..............   5.000 zl
9. EJektrociąg 5 1, nowy        3.000 zl
10. Piły taśmowe, nowe. do metalu od 0 1 1 0  do 500
11. Urządzenie m agnetyczne-stoły
12  Poduszki pod maszyny-wibroizolatory

Oprócz powyższych maszyn 
posiadamy jeszcze wiele innych. 

Do cen doliczamy podatek VAT 22%.

(wkłady i wypraski), razem lub osobno, * informacje o zaku
pie knotów, lampionów, parafiny - 1.200 zł/szt. Wrocław, tel. 
0605/61-51-91
MASZYNY DZIEWIARSKIE przemysłowe, z napędem, typ LD,
2-płytowe, 4 sztuki - 1.000 zł/szt. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-79-14
MASZYNY I URZĄDZENIA : PODNOŚNIK typ kolejowy, 5 1. 
kręcony - 250 zł, imadła różne - od 100 zł, motoreduktory róż
ne • od 300 zł, stoły aluminiowe • 150 zł/szt., wentylatory róż
ne od 100 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
MASZYNY I URZĄDZENIA : PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZ
NY diagnoskop z oscyloskopem, typ SD-31, mało używany, 
do silników benzynowych -1.200 zł, wiertarka stołowa, prod. 
polskiej - 800 zł. spawarka transformatorowa, 50-300 A, nowa, 
prod. polskiej -1.000 zl, podnośnik hydrauliczny .żaba*, 1,51 
- 250 zł szlifierka kątowa, prod. bułgarskiej, 2100 W - 550 zł. 
Złotoryja, tel. 0604/20-17-34

MASZYNY I URZĄDZENIA : SPAWARKA BESTER 2100 
220/380 V, 160 A - 750 zł, nożyce eiektr., ręczne, do blachy
2.5 mm - 250 zł, pompa próżniowa mała, silnik 220 V, pompa 
do chłodziwa • 100 zł, uchwyt tokarski fi 500, 4-szczękowy, 
nastawny, nowy - 500 zł, imadło maszynowe 100 - 250 zł ima
dło ślusarskie 150 -120 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
MASZYNY I URZĄDZENIA : SZLIFIERKA UNIWERSALNA 
NUA-25,1989 r. narzędziowa, z wyposażeniem - 6800 zł oraz 
tokarka uniwersalna do metalu TSB-20 z 88 r., stan idealny* 
2950 zł, wiertarka stołowa WS-15, WSD-10 - 850-1100 zł, piła 
ramowa do metalu BKA-30 - 1800 zł, walce do walcarki do 
gwintu M8, M8 x 1.25, M-10 x 1, - 350 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
MASZYNY I URZĄDZENIA: WCIĄGARKA LINOWA ŹBA-150 
380 V, udźwig 150 kg - 700 zl, wyciąg pyłu do szlifierki NUA 
25 lub podobnej - 400 zł, szlifierka stołowa 380 V, 1 kW, 2800 
obr7min • 350 zł. Wrocław, tel. 346-47-80 
MASZYNY I URZĄDZENIA : WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA 
udźwig 3 tony, wys. podnoszenia 3 m • 400 zł oraz destylarka 
do wody, 3-fazowa, • 300 zł. Gościeszowice, gm. Niegosławi
ce, tel. 068/378-14-69
MASZYNY KRAWIECKIE stebnówki, dwuigłówki, overlocki, 
dziurkarki, guzikarski, ramieniówki i inne, firm Juki, Textima, 
Durkopp, Singer, Recce, cena od 400-5.000 zł. Długołęka, 
tel. 071/315-20-70 po godz. 16,0604/54-05-61 
MASZYNY KRAWIECKIE stebnówka, overlock, dziurkarki, 
guzikarki, relówka • 300-2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-07-47,0503/01-52-12 
MASZYNY KRAWIECKIE : overlocki, stebnówki, dziurkarki, 
dwuigłówki, ryglówki, podszywarki, noże krojcze, urządzenia 
prasowalnicze • od. 200 zł do 3.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-05-90, 0601/79-68-40 
MASZYNY KRAWIECKIE oraz wyposażenie zakładu krawiec
kiego - 200 zł • 3.000 zł możliwe raty. Wałbrzych, tel. 
074/845-38-73
MASZYNY KRAWIECKIE ze stołami i silnikami, Singer • 650 
zł, Adler, Durkopp, Łucznik, cena od 250-360 zł. Wrocław, tel. 
071/325-58-32
MASZYNY MASARSKIE: kuter 120 (k.o.), wilk 130.i 160 I, 
nadziewarka, młynek koloidalny, ceny od 2.500 zł, oparzar- 
ka-szczeciniarka, piły ubojowe i do półtusz, stoły rozbiorowe, 
klipsownica 2-rzędowa (pneumatyczna) oraz inne, ceny od 
800 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-88-93,0603/67-30-57 
MASZYNY PIEKARNICZE dzielarka do bułek, mieszałka do 
ciasta, - 2.200 zł. Kożuchów, tej. 068/355-33-17 
MASZYNY RYMARSKIE : maszyna do szycia Łucznik, ście- 
niarka brzegowa, ścieniarka szpaltowa, ławy rymarskie, cena 
od 150 zł. Wrocław, tel. 071/348-16-03,0601/89-16-97 
O  MASZYNY STOLARSKIE: frezarka Gomad, 4 szyb

kości, z posuwem; szliferka taśmowa Słupsk; wy- 
równiarki 50 i 40,2.50; piła taśmowa mała; tokar
nia Gomad 1.50; piła poprzeczna Reszel, 1995 r.; 
grubościówka; wyrówniarka; piła Dyma - 1.100 zł; 
piła tarczowa DMMA 40; piła formatowa Rema Re
szel. Cena 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-43 
02023041

MASZYNY STOLARSKIE cena - 2:500 zł. Krosno Odrzań
skie, woj. zielonogórskie, tel. 0602/29-00-47 
MASZYNY STOLARSKIE: piły tarczowe, wyrówniarka, wier
tarka pozioma, szlifierka taśmowa, nowa. cena 1.500 - 5.000 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-02,0605/65-58-37 
MASZYNY STOLARSKIE: grubościówko-wyrówniarka, szer. 
wału 35 cm, silnik 7.5 kW, 3-nożowa, blat 450x1600 mm, piły 
tarczowe (2 szt.), blaty metalowe regulowane, - 4.500 zł. Oła
wa. tel. 071/313-41-84
MASZYNY STOLARSKIE wyrówniarka .40", 2.2 kW, 2900 
obr /min • 1250 zł. piła taśmowa, stan b. dobry -1400 zł, wier
tarka pozioma • 1200 zł. Szczytna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/16-55-95
MASZYNY STOLARSKIE profesjonalne - 800 zł • 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-11-52 ,
MASZYNY WARSZTATOWE : IMADŁO ŚLUSARSKIE 100, 
125,140,160 - cena 80-220 zł, przyrząd kłowy z rozstawem 
kłów 800 mm - 350 zł, uchwyt tokarski 3-szczękowy, nowe i 
używane, fi 80,125,200,250,315,400 - 200-1100 zł, głowi
ca frezerska, nowa, fi 200 - 220 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 

O  MASZYNY WULKANIZACYJNE nowe i używane, 
demontażownice opon, wyważarki, sprężarki,

przyrządy do geom etrii kóf. Lubin, tel. 
^j7#a44ia6tf3T076/844-2£84  84016001

mX sZYNY_WULKANIZACYJNE : wyważarki, montaźownice, 
podnośniki, używane, gwarancja, od 4.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0605/08-81-80
MIESZALNIKI DO LAKIERÓW 2 szt., cena - 2.000 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
MIESZAŁKA DO CIASTA 2 kotły po 2001, - 2.000 zł. Radom, 
tel. 048/322-11-14
MIESZAŁKA DO CIASTA I MIĘSA łopatkowa, 1501, nierdzew
na, 2 kotły samojezdne, -. 2.900 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-26-82
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szt. - od 600 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MŁOT RESOROWY silnik 5.5 kW, z osprzętem, - 5.000 zł. 
Udanin, tel. 076/871-93-15 po godz. 20 
MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH CBH 2-24 DSR, - 
350 zł. Wrocław, tel. 071/322-56-14 
MŁOT UDAROWY CELMA + przystawki, stan idealny (uży
wany 2 razy), - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/71-64-63 
MŁOTOWIERTARKA BOSCH GSB 20 300 zł, ręczna do cię
cia blachy Bosch GNA 1,6L - 200 zł, młotowiertarka Bosch 
SDS Plus PBH 2000 - 450 zł; młot Bosch Ammer GBH 4 DSC 
600 zł, inne. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE 55 z walizką wiertła, groty -
1.300 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-26-08, 
0607/46-37-25
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE 15C 710 W, 3.5 A, -1.550 zł. 
Wrocław, tel. 0602/17-67-13
MŁOTOWIERTARKA HILTI, 1998 r. w pudełku, stan b. dobry, 
-1.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
MŁOTOWIERTARKA HITACHI DM-40 MB profesjonalna, z 
walizką, regulacja obrotów i udaru, SDS MAX, nowa, rok gwa
rancji, dodatkowo szerokie dłuto i szlifierka Celma fi 180, po 
wymianie silnika, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/328-89-04, 
0503/91-37-70
MŁOTOWIERTARKA HITACHI DH 384B 900 W, z osprzę
tem, wirnik uszkodzony, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/785-79-63, 
0607/74-00-90
MONTAŻOWNICA DO OPON HOFFMAN, - 2.200 zł. Między
lesie, tel. 074/812-60-85
MOTOREDUKTOR 380 V, 0.8 kW, 24 obr./min • 350 zł, prze
kładnia z silnikiem, 380 V, 0.18 kW, 2 obr./min -150 zł, prze
kładnia kątowa 20/1,2/1 - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 346-47-80 
MOTOREDUKTOR z silnikiem 7.5 kW, 63 obr. - 1200 zł, 5 
kW, 315 obr. - 500 zł, 2,2 kW, 104 obr. - 400 zł, 1.5 kW, 20 obr. 
- 500 zł. 1.1 kW - 315,160,100 obr. - 350 zł/szt., 0.8 kW, 15 
obr. - 350 zł. 0.75 kW 135 obr., 0.55 kW 215 obr., 0.37 kW 115 
obr. • 300 zł/szt. Wrocław, teł. 0607/36-28-39 
MOTOREDUKTOR z silnikiem 0.25 kW, 31 obr. *  hamulec - 
400 zł, 0.25 kW, 130 obr. + hamulec • 350 zł i inne. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-39
MOTOREDUKTOR PANASONIC 220 V, 6 obr. ♦ hamulec, 
nowy - 400 zł i inne. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
MYJNIA SAMOCHODOWA CALIFORNIA C 38, turbo s 8 pro
gramów, komputerowe sterowanie, stan idealny - 20.000 DEM. 
Legnica, tel. 0603/53-26-12

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA. - 300 zł. Ratowice, tel. 
071/813-91-05
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 18 kW, zasil. 3x380, - 250 
zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-59 ‘
NAPINACZ H-21 do stabilizowania ładunków na europale- 
tach, + zapinki druciane, 1000 szt., taśma polipropylenowa 
2500 m, nowe, - 810 zł. Koźmin, tel. 062/721-32-94 
NARZĘDZIA KOWALSKIE, - 200 zł. Syców, tel. 
062/785-26-38
NIWELATOR GEODEZYJNY, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/793-45-12, 368-77-75

TECH-MASZ-BUD
W Y N A J E M  S P R Z E D A Ż  

M A S Z Y N  B U D O W L A N Y C H
Legnica, ul. K R Ę T A  1 

Tel. 076/722-39-55, fax 722-39-56 od 8 do 16 
Tel. 0605  075v9 12 0603  6 6 1 051 

e-m ail: tm b I @  w p.pl

KOMIS-CZĘŚCI ZAMIENNE
D Y S T R Y B U T O R  F IR M  0 

WEBER - PROJEKT g
ENDRESS- WACKER 

JAZO N -PFT
Ubijak/Stopa WEBER, 71 kg______ ... 8 400 zł
Zagęszczarka Projekt, 65 k g  .........3 860 zl
Zagęszczarka Projekt, 90 k g ............. 4150 zł
Zagęszczarka Projekt, 120 k g ........... 4 350 zl
Zagęszczarka Projekt, 270 k g .......... 11050 zl
Piła do asfaltu, betonu 3 5 0 3  880 zl 
Piła spalinowa stołowa 350.................. 4 990 zł
Agregaty tynkarskie
PFT G4 PRIMA ..... _............ 10 200 DEM
Agregat tynkarski
PFT G4 Standard........................12400DEM
Silomaty tynkarskie PFT C-100 16 000 DEM
Silomaty tynkarskie PFT E-100 .. 12 560 DEM 
NOWE GĄSIENICE DO MINIKOPAREK
  .........   od 700 DEM

- NAPRAWY SILNIKÓW HONDA
-HATZ- ROBIN -WACKER
TANIO - sprowadzamy maszyny z zagranicy
koparki, ładowarki dla robót telekomunikacyjnych
Agregaty prądotwórcze Endress.... od 1 500 zl

NOŻYCE DO BLACHY 380 V, do 3.5 nim. na stojaku, - 500 
zl. Opole, tel. 077/455-42-76, 0602/59-13-90 
NOŻYCE OO BLACHY MG 13X3150 bramowe, blachy do 13 
mm, szer. arkusza 350 mm, - 29.000 zl. Opole, tel. 
0601/47-58-71
NOŻYCE DO BLACHY ok. 4 mm, krążkowe, stan b. dobry, •
2.600 zl. Sieroszowice, tel. 062/739-81-50 
NOŻYCE DO BLACHY na stojaku, 2 szt: - 350 zl. Wrodaw, 
tel. 363-44-54
NOŻYCE DO 'PŁASKOWNIKÓW I PRĘTÓW mechaniczne, 
stan idealny, - 3500 zl *  VAT. Wrocław, tel. 071/372-62-45, 
071/318-03-43 _
NOŻYCE ELEKTRYCZNE stołowe, 380 V, grubość cięcia 3,5 
mm, - 200 zł. Oława,.tel. 071/313-86-76

SUSZARNIE, SILOSY
dó zbóż i kukurydzy, wialnie zbożowe, 

podnośniki kubełkowe, redlery, 
przenośniki ślimakowe 0 P012017 

Brzeg, tel. 077/416-26-83,416-33-50

AGREGATY 
TYNKARSKIE

SPRZEDAŻ-SERWIS  
WYNAJEM 

NOWE I UŻYWANE
P.W. B A P R O

WROCŁAW, ul.Wawrzyniaka 9a 
tel. 071/ 360 83 81 

OPOLE, ul.Sandomierska 1a 
tel. 077/44 16 921 

tel.kom. 0606 914 040

U I A  f * .  | LEG ALIZAC JA  - NAPRAW A - S K U P  - SP R ZE D AŻ  
W M U I  Chróstnik 23, tel. 076/844-80-29, 0-602 37 87 69
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NOŻYCE GILOTYNOWE VJ-g.[,.cięcia do.20 mm, dł. cięcia 
•400 mm, .Zimmermanri". - 3 .5 0 0 'zł. JAfałdawjtel. 
0601/08*44-59 . -
NÓŻ KRAWIECKI CSEPEL pionowy, rrieiiżywany,"TT.5G0 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-16-13,071/310-73-68 
OBRABIARKA DO DREWNA DYMA 8 z przystawkami, do 
małego remontu, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0601/17-87-08 
OBROTOMIERZ ELEKTRONICZNY 7 obr./min, warsztatowy,
- 250 zł. Opole, tel. 077/454-38-79.
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER, -1.500 zł. Wro
cław , tel. 369-5.2-81 w godz. 8-14 
OKLEINIARKA DO WĄSKICH PŁASZCZYZN pełen automat, , 
rok prod. 1998, -17.000 zł. Wrocław, tel: 0501/48-26-88 
OSADZAK HILD DX-A41,2000 r. z magazynkiem, gwoździe 
72 mm, beton, stal, drewno, stan idealny, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-66-20
OSTRZAŁKA DO NOŻY do wyrówniarki, - 1.800 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-36-25,0503/35-63-82 
OSTRZAŁKA DO PIŁ i traków taśmowych, płynna reguł, po
suwu piły, chłodzenie, .- 1.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/33-60-87
OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH do śred. 1 m, - 2.200 
zł. Radom, tel. 0603/67-67-42,048/363-89-57 wieczorem 
OSTRZAŁKA DO PIŁ TAŚMOWYCH do traków, - 1.500 zł. 
Gozdnica, tel. 0608/58-19-08
PAKOWACZKA PRÓŻNIOWA TEPRO PP-05 prod. Kosza
lin, stan b. dobry, • 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 0600/18-87-49 
PALENISKO -100 zł, nadmuch, wentylator z silnikiem, - 200 
zł. Syców, tel. 062/785-26-38
PALNIK SPAWALNICZY - 60 zł. Wrocław, tel. 0502/20-61-26 
PIASKARKA 80 I, nowa, do piaskowania konstrukcji stalo
wych, liter, wzorów, ornamentów na szkle, granicie/komplet 
z wężami i odwadniaczem, -1.000 zł. Jerzy Antkiewicz, Zbą
szynek, tel. 068/384-94-07 wewn. 357 
PIASKARKA APOLLO, 1998 r. prod. niemieckiej, bezpyło
wa, idealna do zakładu kamieniarskiego, do piaskowania na
pisów, mało używana, stan idealny, możliwość kupienia ze 
sprężarką, - 4.500 zł. Kłodzko, teł. 074/865-88-90, 
0601/71-98-11
PIASKARKA BEZPYŁOWA PlZR-45 zbiornik o poj. 451, agre
gat wyciągowy 1100 W, 220 V, regulacja ciśnienia pracy, kom
plet węży + głowica ze szczotką fi 80 mm, - 2.540 zł. Brzeg, 
tel. 0601/91-99-46 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00509 www.autogielda.com.pl) 
PIEC CERAMICZNY komora 50-50-60,1200 st.C, - 8.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/76-72-66,0601/89-94-91 
PIEC DO PIZZY, 1998 r. 2-komorowy, - 2.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-32-58
PIEC MIAŁOWY posuwisto-zwrotny, z pełnym oprzyrządowa
niem i elektr, - 7.500 zł. Słotwina, gm. Świdnica, tel. 
074/852-61-85

PIŁA DO DREWNA stołowa, nowa, osłony ochronne, blat  ̂
opuszczany, skosowany, 1.200 zł. Kłodzko, tę l . '  
.0601/97-10-13'
'PIŁA DO DREWNA JĘURO MAC S33 spalinowa, mało uży
waną, • 300 zł. Legnica, tel. 076/855-21-63 po godz. 20 
PIŁA DO DREWNA tarczowa, 220 V, 2800 obrJmin, 2.2 kW, - 
350 zł. Lubin, tel. 076/842-74-73,0605/45-58-00 
PIŁA DO DREWNA SAM „paledarka*. dł. wózka 2.5 m, śred
nica tarczy do 700 mm, - 1.600 zł. Grzegorz, Oborniki Ślą
skie. tel. 071/310-29-91 po godz. 17 
PIŁA DO DREWNA cyrkularka, używana, z silnikiem 11 kW, - 
900 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 
0607/51-83-83
PIŁA DO DREWNA tarczowa, .samoróbka’ , silnik 7 kW, blat i 
stelaż metalowe, przesuwana, - 550 zł. Podgórzyn, tel. 
075/762-13-87
PIŁA DO DREWNA taśmowa, - 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-25,0503/35-63-82 
PIŁA DO DREWNA łańcuchowa, elektryczna, -170 zł. Wro
cław, tel. 071/387-86-26
PIŁA DO DREWNA spalinowa, dł. 45 cm, - 390 zł. Wrocław, 
tel. 071/387-86-26
PIŁA DO KAMIENIA automatyczna, śred. do 3 m, - 25.800 zł.
Dzierżoniów, tel. 074/831-98-77,0603/35-96-46
PIŁA DO METALU 8B66A hydrauliczna, tarcza stalowa fi 700
mm, • 3.000 zł lub zamienię na migomat typ Class, Esab, do
400 A. Kamienna Góra, tel. 075/744-12-43
PIŁA DO METALU RAMOWA, - 1.200 zł. Oława, tel.
071/301-82-17, 341-64-79
PIŁA DO METALU przechyłowa .gumówka*, fabryczna - 600 
zł. Oława, tel. 071/301-82-17,341-64-79 
PIŁA DO METALU BTC 50 tarczowa, z podajnikiem, po re
moncie, pełny automatic, cięcie maks. 150 mm - 2.500 zł. Oła
wa, tel. 071/313-31-78 po godz. 19 
PIŁA DO METALU tarczowa, hydrauliczna - 2 000 zł. Wro
cław, tel. 071/363-61-56
PIŁA DO PŁYTEK do cięcia na mokro, 220 V, 600 W, dia
mentowa tarcza, ustawianie kątów, nowa, prod. niemieckiej 
(możliwy transport), - 230 zł. Wfełbrzych, tel. 074/846-49-46 
PIŁA KĄTOWA 220 V, • 250 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/76-59-17
PIŁA ŁAŃCUCHOWA spalinowa, - 380 zł. Wrocław, tel. 
071/341-20-22,0603/55-59-58 
PIŁA MOTOROWA HUSQVARNA345,2000 r. stan idealny, - 
1.200 zł. Kaczorów, tel. 075/741-21-02 
PIŁA SPALINOWA PS-190 DOLPIMA. po przeglądzie, kom
pletna, • 300 zł. Sobótka, tel. 071/390-35-00 
PIŁA SPALINOWA AV-360 STIHL, do cięcią materiałów bu
dowlanych, - 800 zł. Sobótka, tel. 071/390-35-00 
PIŁA SPALINOWA łańcuchowa, 3 KM, nowa, - 800 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-60-67

ZA6ĘSZCZARKI
MŁOTY WYBURZENIOWE
agregaty - minikoparki - przecinarki
I WYNAJEM - SERWIS - SPRZEDAŻ]mBMC Maszyny Budowlane 

54-201 Wrocław 
ul. Przedmiejska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
tal./Iax 071/355-77-54 

350-04-46 
350-04-57

ELEKTRONARZĘDZIA
A U TO R Y ZO W A N Y  SKLEP I SERW IS  

p H u n n w r M .
58-820 Wrocław, ul. Na Szatkach 158, te i. (071) 345-32-14,372-03-46 (eiynse 8  " - l f ) 

at. Gałczyńskiego 24 (Wtasiyn), te l. 368-12-16 je z y n e  7"-15"| -  tyłka serwis w az  0501/14-07-68

PISTOLET DO KOŁKÓW HILTI walizka, naboje, kolki - 500 
zl. Bielany Wrodawskie, lei. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
PISTOLET DO KOŁKÓW HILTI DX-450. 2000 r. oryginalna 
walizka, mało używany, bardzo dobry do wstrzeliwania w be
ton stąl i drewno, stan b. dobry + kołki i naboje, cena 650 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54
PISTOLET LAKIERNICZY nowy, • 700 zł. Kłodzko, tel. 
0601/97-10-13
PŁYTA TRASERSKA żeliwna o wym. 1000 x 700 mm, - 500 
zł. Strąkowa, tel. 074/816-88-27 po godz. 18 
PODAJNIK MATERIAŁOWY rolkowy, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-62-45,071/318-03-43 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-KOLUMNOWY STAN- 
HOJ, mechaniczny, maks. udźwig 2.5 L * 3.000 zł. Głogów, 
tel. 0602/85-34-20
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kolumnowy, typ Ostrów, 
udźwig 2 ,5 1, stan idealny, mało używany, możliwość trans
portu, - 6.500 zł. Szewce, woj. wrocławskie, teł. 0604/05-55-92 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY najazdowy, diagnostyczny, 
z 1996 r, stan idealny, - 6.000 zł. Wrodaw. tel. 071/315-30-99. 
0605/95-15-85
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY kanałowy, - 420 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-64-89,071/329-01-90 po godz. 20 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 1-kolumnowy, szynowy, 
udźwig 2.5 t, do remontu, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/336-64-89,071/329-01-90 po godz. 20 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kolumnowy, 2.5 tony. 
nowy, gwarancja, serwis, montaż i transport gratis, - 7.000 zł 
♦ VAT. Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY hydrauliczny, 1.5 tony, typu 
.żaba’ , prod. polskiej, - 250 zł. Złotoryja, tel. 0604/20-17-34 
POMPA DO OLEJU elektryczna, do napełniania skrzyń bie-

D ecker
•  DE WALT
•  BOSCH
•  REMS
•  M AKiTA
•  ROLLER'S
•  METABO
•  STEINEL
•  SKIL

\ g  CZĘŚCI I OSPRZĘT t  RATY e-mail:

CZĘSCIZAMIEMlYCfl 
TAKŻE WYSYŁKOWA

WIOSENNA PROMOCJA 
DO 15% TANIEJ!

botar@ig.pl

PRASA WULKANIZACYJNA do produkcji wyrobów gumo
wych, z podgrzewanymi płytami oraz matryce, - 2.000 zł. Kro
toszyce, tel. 076/887-84-27 po godz. 20 
PRASKI NOŻNE 3 szt, z licznikami - 500 zł/szt Świdnica, 
tel. 0601/88-02-77
PRASY MIMOŚRODOWE od 63 do 100 ton, prod.polskiej, - 
6.500 zł. Krotoszyn, tel. 0602/13-94-73 
PRĄDNICA PRĄDU ZMIENNEGO 220/380 V. 125 kW. nowa. 
ze skrzynią regulacji napięcia, nadającą się do turbin wod
nych, • 4.000 zł. Wojnowice, gm. Czernica Wrocławska, tel. 
071/318-06-61
PROSTOWNIK BAC do ładowania wózków elektrycznych, 3 
sztuki - 400 zl/szt. Oława, tel. 071/301-54-78,0602/48-54-40 
PROSTOWNIK BESTER 4-zakresowy do ład. akumulatorów, 
nowy - 550 zł. 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 26/2/20 
PROSTOWNIK BESTER 6 .12.18,24 V, z regulacją prądu i 
napięcia, duży, - 260 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
PROSTOWNIK BESTER BAF 24/200 do ładowania baterii 
akumulatorowych, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 0604/53-73-44 
PROSTOWNIK DO WÓZKA AKUMULATOROWEGO MELEX 
BSF 36/35, • 200 zł. Opole, tel. 077/457-68-93 
PROSTOWNIK GALWANICZNY 6-26 V. 600 A. 380 V oraz 
2-24 V, • 800 zł. Wrocław, tel. 339-89-80 
PRÓBNIK CIŚNIENIA do silników spalinowych, -150 zł. Opo
le, tel. 077/454-38-79

cena 3500 zł/szt. Pyskowice, woj. katowickie, tel. 
0608/43-29-71
REDUKTOR TLENOWY RTB-1 nowy. -100 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
SATURATOR MI-50, - 600 zł. Wrocław, tel. 324-27-86 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1-fazowy, 1.5 kW, 220 V. 1440 
obrJmin. - 320 zł. Bolesławiec, tel. 0601/70-91-41 
SILNIK ELEKTRYCZNY od 0.18 kW do 22 kW, różne obroty, 
z hamulcami, przekładnie elektryczne, od 120 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-95-68
SILNIK ELEKTRYCZNY 7 kW, 2900 obr/min, - 550 zł. Grod
ków. tel. 077/415-13-44
SILNIK ELEKTRYCZNY 220 V. 2.2 kW. 2800 obrJmin, - 250 
zł. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
SILNIK ELEKTRYCZNY do pralki, 2 szt., 220 V, - 250 zł. Kę- 
błowice, tel. 071/789-12-05
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW/360 W700 obr., do traka, - 
350 zł. Lubań. tel. 075/721-72-17 
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW, na łapach, mało używany, 
1450 obr./min, - 350 zł. Miękinia, tel. 071/317-81-23, 
0604/96-69-11
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.5 kW. 3 kW, 7.5 kW. 710 obr/min, 
55 kW oraz motoreduktory i przekładnie ślimakowe, w cenie 
od 70 zł/szt Oława, tel. 0600/38-30-72 
SILNIK ELEKTRYCZNY 2.2 kW, 14000 obr/min, cena - 200 
zł i silnik 1 kW, cena -100 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-80-48

WIELKA PROMOCJA!!! RATY BEZ ODSETEK!!!
S P R Z E D A Ż  R A T A L N A  B E Z  Ż A D N Y C H  O D S E T E K ! ! !  I L O Ś Ć  T O W A R U  W  P R O M O C J I  O G R A N I C Z O N A ! ! !  Ś P I E S Z  S I Ę ! ! !

• A A  N

MIGOMATY KARCHERY !
np. jednocylindrowa, 200 l/min, zbiór. 251, cena 565 zł (rata już od 95 zł) 
dwucylindrowa, 240 i/min, zbiór. 50 i, cena 1.385 zł (rata już od 204 zł) 
dwucylindrowa, 850 i/min, zbiór. 300 i, cena 4.254 zł (rata już od 290 zł)

niemieckie, na 220 i 380 V, do stali i aiuminium+reduktor, drut, maska 
np. TURBO 220 V, 140 A, drut 0,8 mm, cena 975 zł (rata już od 72 zl) 

TURBO 220 V, 170 A, drut 0,8 mm, cena 1.221 zł (rata już od 91 zl)

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 żł (rata już od 169 zl) 
na gorącą wodę, 150 atm, 140 sŁ C, cena 4.300 zł (rata już od 200 zł)
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ł £ j  Dowóz, szkolenie gratis!!! CENY NETTO

KŁODZKO, u l Zamiejska 18 ,  te l 074/867-87-54,867-88-03 (wyjazd w kierunku Wrocławia)
PIEC MIAŁOWY ORUŃ z ruchomym rusztem, do ogrzewa
nia szklarni, kurników i obiektów przemysłowych, -15.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-78-43
PIEC NADMUCHOWY AT 400,1996 r. opalany zużytem ole
jem silnikowym, do ogrzania dużej powierzchni (np. do warsz
tatów samochodowych), stan b. dobry, - 9.500 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0603/44-53-91
O  PIEC PIEKARNICZY MATADOR 8 ,1 0  m2, Winkler 

12 m2, dziel arka Fortuna, automat, ubijaczka 
Rego, 25-451, mieszarka spiralna Kemper, 120-180 
I, przesiewacz, patelnia, linia do bułek 4-rzędo- 
wa, kajzerówka Kenig Regina. Legnica, tel. 
076/850-21-26,0607/35-46-37 84014411

PIEC PIEKARNICZY oraz mieszałka, ubijaczka, - 30.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-90-03
PIEC WAFLOWY WS6 24-płytowy, automat, ogrzewany ga
zem, - 60.000 zł. Nysa, tel. 077/433-42-83,0606/66-73-28 
PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny, nowy, obudo
wa żeliwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny, • 800 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PILARKA - FREZARKA oryg. żeliwna, podnoszone 2 wrze
ciona, 3 i 5.5 kW, • 3.800 zł. Grzegorz, Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-29-91 po godz. 17
PIŁA elektryczna i ręczna, • 300 zł. Kłodzko,{el. 0601/97-10-13 
PIŁA DO DREWNA tarczowa, tokarka, - 4.500 zł. Bielawa, 
tel. 074/645-52-15
PIŁA DO DREWNA taśmowa, żeliwna, - 2.000 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-31-79,071/318-13-63

PIŁA SPALINOWA SACHS DOLMAL 3.2 kW, grzebień 40 cm, 
- 450 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 
0501/15-50-90
PIŁA STOŁOWA uniwersalna, regulacja stołu, moc 7.5 kW,
2400 obr., średnica 70, stan b. dobry, • 1.100 zł. Namysłów,
tel. 077/410-00-13 po godz. 15
PIŁA TARCZOWA KING GRAFT stołowa, stolarska, nowa,
prod. niemieckiej, 220 V, 720 W, - 350 zł. Gajków, tel.
071/318-53-29
PIŁA TARCZOWA 220 V, 2 kW. 2800 obr/min, - 400 zł. Jele
nia Góra, tel. 0608/76-59-17
PIŁA TARCZOWA uniwersalna, z podnoszonym stołem, li
stwą przymiarową, osłony, silnik 1,8 kW, tarcza do 400 mm 
(nowa), • 800 zł. Świdnica, tel. 074/852-22-35 
PIŁA TARCZOWA BTC-50,1979 r. (do cięda kształtowników 
i rur), automatyczne podawanie materiału, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 071/373-54-60
PIŁA TAŚMOWA - 650 zł, wyciągarka 250 kg - 300 zł. Choj
nów, tel. 076/818-95-68
PIŁA TAŚMOWA 220 V, stan b. dobry, mała, - 350 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0608/76-59-17
PIŁA TAŚMOWA duża, 80 cm, blat uchylny, -1.900 zł. Lesz
no, tel. 065/526-70-29,0605/21-37-44 
PIŁA TAŚMOWA DRSC-80, z 1977 r, z ośtrzałką, stan b. do
bry, - 4.000 zł. Tułowice, tel. 077/460-02-68 
PISTOLET DO GWOŹDZI STANLEY duży N 80 CB, 45-80 
mm -1.500 zł, mały N 57C, 25-45 mm -1.500 zł. Wrodaw, tel. 
071/339-10-02,0604/07-57-59

gów, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/336-64-89,071/329-01-90 po 
godz. 20
POMPA DO SZAMBA. - 200 zł. Wrodaw. tel. 351-10-29 
POMPA DO WODY spalinowa, silnik 3 KM, wydajność 350 
l/min, głębokość zasysania 6 m, waga ok. 20 kg, na wózku, 
oryginalna, sprawna, - 490 zł. Wrodaw, tel. 071/342-70-41 
wewn. 300.0502/04-13-01
POMPA PRÓŻNIOWA BL-15 olejowa. 2-stopniowa. do próż
ni wstępnej, mało używana, stan b. dobry, - 650 zł. Wrodaw, 
tel. 071/784-46-32
POMPA SPALINOWA silnik Honda. - 4.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/97-10-13
POMPA WIROWA typ BOP180024 m3/K, 1415 obr., 1,1 kW, 
nie używana, - 500 zł. Legnica, tel. 076/850-70-72 

O  POMPY NABIAŁOWE, sprężarki, pompy, silniki, ar
matura kwasoodporna, chłodziarka do piwa, 
zbiorniki kwasoodpome i stalowe, zbiornik KRL 
kompletny, matecznik kwasoodpomy, komora i 
duża chłodnica, spawarka Tig, maszyny stolar
skie, młynek Koruma, tel. 062/785-65*75 
01028271

POMPY SMAROWNICZE 2 sztuki • 150 zł/szt Wrodaw, tel. 
071/336-64-89,071/329-01-90 po godz. 20 
PÓŁAUTOMAT DO CĘCIA TLENEM .PERUN* - od 400 zł 
do 1.000 zł. Gliwice, tel. 0501/8246-30 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY zakres 50 - 400 A. - 2.000 zł 
oraz drugi, zakres 50 - 200 A, • 1.500 zł. Bielawa, tel. 
074/833-11-26
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY 250 A. - 2.500 zł. Lubin. tel. 
076/840-82-02
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY ESAB400 chłodzony wodą, 
z kpi. wyposażeniem - 3.100 zł, Bester 315 z przewodami • 
1.000 zł. Opole, tel. 077/455-2745 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY 630 A stan idealny, - 2.900 
zł. Piotrkowice, gm. Prusice, tel. 071/312-66-52, 
0603/53-01-80 wieczorem
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY ETARC RCH-301 z podajni
kiem ZP-2, stan b. dobry, - 3.200 zł. Ratowice, tel. 
071/318-92-03
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY BS-315 stan b. dobry, - 2.400 
zł. Ratowice, tel. 071/318-92-03 
PRASA HYDRAULICZNA do makulatury i aluminium, - 3.600 
zł. Jelcz-Laskowice, tel 071/318-31-79.071/318-13-63 -
PRASA HYDRAULICZNA 100-200 T. - 3.500 zł. Oława, tel. 
071/301-82-17,341-64-79
PRASA HYDRAULICZNA DOHC 550 SOPMASZ 6-półkowa, 
do okleinowania płyt wiórowych, stan b. dobry, - 60.000 zł + 
piec parowy i walce klejarskie gratis. Twardogóra, tel. 
071/315-82-33
PRASA HYDRAULICZNA PU-2P, 90 ton -12  500 zł;dwutk>- 
kowa 100 ton -10 000 zł. Wrodaw, tel. 071/363-61-56 
PRASA MIMOŚRODOWA 40 T, - 3.500 zł. Oława, tel. 
071/301-82-17,341-64-79
PRASA MIMOŚRODOWA ♦ oprzyrządowanie, nowe i uży
wane. do produkcji tłumika do C-330, C-360, błotnika przed
niego, repliczek, płaszcza do. Bąka, felgi 400x8, Sit fi 4, ko
lektora wodnego, podstaw i pokrywy C-330, ceny od 2.500 zł. 
Sieroszowice, tel. 062/739-81-50 
PRASA MIMOŚRODOWA LENR 25 25 L mało używana i 
wykrojnik do produkcji zaczepów do skoroszytów, - 7.000 zł. 
Świdnica, tel. 0601/88-02-77
PRASA MIMOŚRODOWA z oprzyrządowaniem do produkcji 
podkładek papowych i innych, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
071/352-90-19
PRASA SZEWSKA nowa, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/338-29-95,0604/62-98-44

PRZECINAKI SDS PLUS • 22 zł/szt. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
PRZEDŁUŻACZ 100 m.b., 4x2.5 mm2, na zwijadte, - 300 zł. 
Opole, tel. 077/45542-76,0602/59-13-90 
PRZEKŁADNIA BEZSTOPNIOWA z reguł, obrotów, wyświe
tlacz 60-2000 obr/min, 220 V. małej mocy - 300 zł, przekład
nia z reguł, obrotów, silnik 1.1 kW, 200-1400 obr/min - 450 zł, 
przekładnia z silnikiem prądu stałego 160 V, 1 kW - 600 zł 
oraz z siln. prądu stałego 60V, 60W i 60V 30 W -150 zł/szt.. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
PRZEKŁADNIA KĄTOWA ZS-2001/12.5 - 300 zł/szt Kroto
szyce, teł. 076/887-84-27 po godz. 20 
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA z silnikiem 1 kW, 160 V, prądu 
stałego • 600 zł, 1.1 kW. 9 obr., 380 V - 500 zł, 0.75 kW, 34 i 
20 obr. - 400 zł/szt, 0.55 kW (układ). 3 obr. - 700 zl, 0.25 kW. 
33 i 60 obr. - 400 zł, 220 V, 83 i 38 obr. - 300 zł/szt., inne bez 
silników 300/1,230/1108/1,65/1,30/1,10/1,8/1 - 250 zł/szt. 
Wrodaw. tel. 0607/36-28-39
PRZE KŁA DNIK1 elektryczne, 2 komplety po 3 sztuki, - 900 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/741-13-30 
PRZETWORNICA NAPIĘCIA 12/220 V, zasilanie z akumula
tora samochodowego, moc 200 W, idealna do zasilania w al
tanach na działkach i w domkach kempingowych, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-7041 wąwn. 300, 071/341-27-52. 
0502/04-13-01
PRZEWÓD SPAWALNICZY OS 95 mm2. 50 mb, cena 10 
zł/mb. Wrocław, tel. 341-03-55 
O  PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do VW, Mercedesa, 

BMW, Fiata i innych. Służy do diagnozowania i 
usuwania wszelkich usterek w układach silnika, 
ABS, poduszek pow. itp. Cena od 300 zł, możli
wość prezentacji i przeszkolenia. Oława, tel. 
071/303-31-99 w arsztat, 071/313-55-08, 
0603/44-75-89 0502/86-14-08 81010901

PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do sprawdzania wtryskiwa- 
czy, ciśnienia i sprawności, - 500 zł. Długołęka, tel. 
071/315-26-65
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY PZCS-3000 do ustawiania 
geometrii kół samochodów ciężarowych, prod. polskiej, stan 
b. dobry. Mrozów k.Wrocławia, tel. 0608/36-74-05 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY STAR III do silników Forda, 
benzynowych i diesla, przewody + instrukcja, w walizce, • 900 
zł. Opole, tel. 0602/12-89-72
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do geometrii kół GTO Qa-
tro, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/315-30-99,0605/95-15-85
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY diagnoskop SD-31, -1.200
zł. Złotoryja, tel. 0604/20-17-34
PRZYRZĄD DO CIĘCIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH do fi 20 mm,
na krótkie oddnki, do zamontowania na prasie, technologia
dęda, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0603/1842-13
RAMA BLACHARSKA 6.500 - 10.000 zł. Świebodzice, tei.
074/85448-72 po godz. 20.0602/19-12-76
REAKTORY KWASOODPORNE z mieszadłami <rpoj. 350I,

SILNIK ELEKTRYCZNY 3 szt, moc 10 kW, 18 kW, • 500 zł 
/szt. Platerówka, tel. 075/722-16^89,0604/38-79-27 
SILNIK ELEKTRYCZNY pompa, moc 3 kW. 1430 obr/min., 
gwiazda i trójkąt, • 250 zł. Trzebnica, tel. 071/312-08-39 
SILNIK ELEKTRYCZNY 2-biegowy, 1400 obr./min. 7 kW, 
nowy. Wojnowice, gm. Czernica Wrocławska, tel. 
071/318-06-61
SILNIK ELEKTRYCZNY 220/380 V, 4 kW, z elektromagne
tycznym hamulcem, nadający się do windy budowlanej, nowy,
• 350 zł. Wojnowice, gm. Czernica Wrocławska, tel. 
071/318-06-61
SILNIK ELEKTRYCZNY fabrycznie nowy, importowany, 5.5 
kW. 1435 obr/min • 400 zł. Wrodaw. tel. 071/782-83-82 
SILNIK ELEKTRYCZNY fabrycznie nowy. import, 4 kW, 1430 
obr/min - 350 zł. Wrocław, tel. 071/782-83-82 
SILNIK ELEKTRYCZNY kołnierzowy, 18.5 kW, 1450 obr/min,
• 600 zł. Wrocław, tel. 071/398-84-01
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW, 1400 obr/min, - 430 zł, 5.5 
kW, 2900 obr/min, - 290 zł. 3 kW. 940 obr/min, -190 zł. Wro
cław, tel. 0606/73-7545
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, 1.1 kW. 1410 obr/min, - 
130 zł. Wrodaw, tel. 071/357-44-31 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.5 kW, 1450 obr/min, 380 V, mało 
używany, oryginalny, od cykliniarki, -190  zł. Wrocław, tel. 
071/351-32-75
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW. 925 obr/min, na łapach. •
500 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW, 1440 obr/min^na łapach, z
kołem pasowym, - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57
SILNIK ELEKTRYCZNY 380 V, 7.5 kW, 2900 obr/min, - 250
zł. Wrocław, tel. 071/788-66-78
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego, 22 V, 2100 obr/min,
2.2 kW, używany - 300 zł, silnik prądu stałego, 22 V, z pompą
hydraul. - 300 zł. Wrodaw, tel. 0607/36-28-39
SILNIK ELEKTRYCZNY, 1982 r. 55 kW, 1.475 obr/min., waga
480 kg, • 1.500 zł. Janowice Wielkie, woj. jeleniogórskie, tel.
0609/4442-29
SILNIKI ELEKTRYCZNE 7.5 kW, 2.800 obr. - 350 zł, 4 kW 
2.800 obr. - 270 zł, 3 kW. 2.800 obr. -250 zł, 1.5 kW. 2.800 
obr. • 160 zł. 4 kW, 1.400 obr. - 250 zł, inne. Ostroszowice, 
gm. Dzierżoniów, tel. 074/833-01-73,0606/12-60-73 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 0.18 kW. 0.37 kW. 1.400 obr/min. - 
60 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/841-42-97 po godz. 15 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 0.8 kW. 1400 obr/min. • 80 zł. 0.8 
kW. 950 obr/min. - 80 zł, 0.55 kW, 1400 obr/min. - 60 zł. Wro
cław, tel. 0606/73-75-45
SILOS NA TROCINY z instalacją wydągową, • 3.500 zł. Le
gnica, teL 0601/21-3841
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY fi 170, skok 1000, fi 170. skok 
110 - 350 zł/szt., fi 75, skok 550 - 250 zł, manometry 25 MPA 
- 25 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY średn. 60 mm, w cenie 300-500 
zł. Zielona Góra. tei. 068/320-83-17,0605/29-01-37

Posiadamy do sprzedaży ładowairki 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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Legnica, tel. 076/862-43-51 
fax. 076/8852-39-98 

tel. kom. 0-90 690 659

|WYPOŻYCZALNIA I SPRZEDAŻ MASZYN BUPOWLANYCh|

DEALER FIRM:
WACKER, DR. SCHULCE, JAZON
PROWADZIMY SPRZEDAZ

UŻYWANYCH MASZYN BUDOWLANYCH i
- płyty do zagęszczania gruntu od 90 kg do 600kg
- stopy do zagęszczania gruntu
- walce prowadzone z wibracją
- piły do cięcia asfaltu, betonu, 

tarcza od o 300 do o 500
- profesjonalne młoty wyburzaniowe 

elektryczne, spalinowe, hydrauliczne
- mini koparki do 1t do 3t na gąsienicach gumowych

Prowadzimy naprawy zagęszczarek 
Wacker, Weber, Bomag, Ammann 
i silników Hatz, Foremann, Honda

Zapewniamy serwis na maszypy od nas kupione.
OPOQ3467
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http://www.autogielda.com.pl
mailto:botar@ig.pl
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SPRĘŻARKI
ŚRUBOWE - TŁOKOWE

NARZĘDZIA • FILTRY • ODWADNIACZE 
UNIE PNEUMATYCZNE • SERWISElektronarzędzia

Sprzedaż
Serwis
' f i C i r
\iO ]T A T O R ..

53-621 Wrocław, ul. Głogowska 6
(we^ide z tyłu pawilonu)
tel. 35-95-195, 7847^17,

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE i pompy, różne typy - od 100 
zł. Legnica, tel. 076/866-12-80,076/855-29-63 
SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE różnej wielkości oraz pompy 
hydrauliczne - od 50 zł. Oława, tel. 071/301 -82-17,341-64-79 
SIŁOWNIKI ROZDZIELACZE, WAŁKI przekładnie, kola zę
bate, cena od 10 zł. Legnica, tel. 076/887-85-87 
SMAROWNICA CIŚNIENIOWA nożna, - 200 zł. Kamieniec 
Wrocł., tel. 071/318-50-68
SPAWARKA transformatorowa, 80 A, - 210 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-73-35
SPAWARKA TEP-800 do spawania stali łukiem krytym, z po
dajnikiem i proszkiem, stan b. dobry - 6.000 zł lub zamienię 
na spawarkę Class, Esab, migomat do 400 A. Kamienna Góra, 
tej. 075/744-12-43
SPAWARKA transformatorowa, 350 A, - 900 zł. Koźmin, tel. 
062/721-60-93
SPAWARKA prod. polskiej, mało używana, 220 V, 160 A - 
250 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-43-59 
SPAWARKA komplet do spawania w osłonie C02, - 800 zł. 
Wrodaw, tel. 071/373-03-60 po godz. 18 
SPAWARKA BESTER STA-400 stan b. dobry, -1.200 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/767-87-68
SPAWARKA BESTER sta-630a, stan b. dobry, - 950 zł. Oła
wa, tel. 071/313-86-76
SPAWARKA BESTER SPB-315kable, stan b. dobry, - 900 zł. 
Piotrkowice, gm. Prusice, tel. 071/312-66-52,0603/53-01-80 
wieczorem
SPAWARKA BESTER SPB-315 z przewodami, stan b. dobry 
-1.250 zł i spawarka ACIA R-302, prostownikowa, do 300 A, 
z przewodami -1.100 zł. Wrocław, tel. 346-47-80 
SPAWARKA BESTER SPB 315 400 A, - 1.400 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-83-17.0605/29-01-37 
SPAWARKA MIGOMAT EINHELL nowy, - 1.500 zł. Kłodzko, 
tel. 0601/97-10-13
SPAWARKA MIGOMAT OZAS Opole, 400 A i 630 A, kom
pletne, stan b. dobry - 2.000 zł. Oława, tel. 071/301-82-17, 
341-64-79
SPAWARKA MIGOMAT 150 A,'reduktor, drut 0,6-0,8 mm, 
wentylator, na kółkach, fabrycznie nowy, - 800 zł. Wroćław, 
tel. 0601/71-59-58 '
SPAWARKA WIROWA po remoncie, - 400 zi. Trzebnica, woj.
wrocławskie, tel. 0601/79-30-12
SPAWARKA WIROWA 350, - 1.000 zł. Wrocław, tel.
071/368-78-43
SPAWARKA WIROWA 500 A - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/339-73-84
SPAWARKA WIROWA EU 23, - 450 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-83-17,0605/29-01 -37 

O SPĘCZARKA DO NAKRĘTEK, 1975 r. maks. śred
nica gwintu M8, maks. średnica pręta 14 mm, 
maks. wysokość nakrętki 6 mm, pilne. ., tel. 
0603/19-70-36 81011561

SPRĘŻARKA, - 600 zł. Bielawa, tel. 074/645-52-15 
SPRĘŻARKA 1-tłokowa, zbiornik 100 I, 380 V, - 300 zł. Bo
dzanów, tel. 077/439-41-40

PLESZEWSKIE KOTŁY C0c
NAJTAŃSZE U PRODUCENTA i 

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO KLIENTA jj 
WIOSENNA OBNIŻKA CEN 

tel. 062/742-48-33.0-601 48 32 46

SPRĘŻARKA TŁOKOWA WAN 2-tłokowa, poj. butli 4001, -
2.200 zł. Wińsko, tel. 071/389-84-84
SPRĘŻARKI SPALINOWE 3 szt., WD-53, stan b. dobry - od
8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
STANOWISKO MALARSKIE KMJ 3MX40, - 1.500 zł. Wro
cław. tel. 071/355-73-73
STERYLIZATOR DO BUTELEK AVENT na 6 butelek, mało 
używany, stan b. dobry -150 zł. Wrocław, tel. 071/357-37-69 
STÓŁ DO SITODRUKU naświetlarka do sit, suszarka tunelo
wa, inne akcesoria, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-39-55, 
0607/07-65-62
STÓŁ PROBIERCZY rozkładany, - 180 zł. Wrocław, tel.
071/352-90-26,0601/76-02-51
STÓŁ PROBIERCZY PW8, 1987 r. do sprawdzania pomp
wtryskowych, w b. dobrym stanie, - 2.800 zł. Wrocław, tel.
071/348-33-79
STÓŁ STOLARSKI, - 220 zł. Wrocław, tel. 372-94-26
STRUGARKA SAM 4-stronna, - 9.000 zł. Tułowice, tel.
077/460-02-38,077/460-07-73
STRUGARKA DO METALU, - 1.600 zł. Wrocław, tel.
351-23-91
SUWNICA JEDNOBELKOWA, 1991 r. udźwig 5 t, bez prze
biegu, pełna dokumentacja, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/310-73-16,0605/32-76-12 
SUWNICA NATOROWA udźwig 5 t, rozstaw 15 m, zasięg 
wćzka 20 m, z szynami, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/32-71-39
SUWNICA NATOROWA, 1980 r. udźwig 5 1, rozpiętość 16 m,
pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 27.000 zł. Wrocław, tel.
071/310-73-16,0605/32-76-12
SZLIFIERKA 2-tarczowa, 380 V, na postumencie, cena - 600
zł. Opole, tel. 077/455-42-76,0602/59-13-90
SZLIFIERKA tarczowa, 380V, -V650 zł. Trzebnica, tel.
071/387-07-47
SZLIFIERKA 2-tarczowa, • 1.800 zł. Wałbrzych, tel.
074/843-36-25,0503/35-63-82
SZLIFIERKA ATLAS COPC01.200 W, - 350 zł. Wrocław, tel.
0602/17-67-13
SZLIFIERKA STIHL TS 400,1999 r. do cięcia stali, betonu i 
asfaltu, • 1.350 zł. Wrocław, tel. 0608/74-81-64 
SZLIFIERKA DO GNIAZD ZAWORÓW z kamieniami i dia
mentem - 320 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-30-78 
SZLIFIERKA DO KAMIENIA automatyczna, • 12.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-98-77,0603/35-96-46 
SZLIFIERKA DO LASTRIKA ręczna, 110V + transformator, 
nowe, -1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-69-72,868-77-53 
SZLIFIERKA DO LASTRIKA, -1.100 zł. Nowe Miasteczko, 
tel 0606/95-66-25
SZLIFIERKA DO LASTRIKA NERKÓWKA, '400 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-67-81
SZLIFIERKA DO NOŻY, STRUGAREK, - 1.350 zł. Krosno
Odrzańskie, tel. 0602/29-00-47
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN 3B 740 rok prod. 1972, -
4.000 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-51-39
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW UNIWERSALNA typ SWA 10a, 
70 r. - 5.000 zł, strugarka poprzeczna PABU 63,73 r., stan b. 
dobry - 3.000 zł. Głogów, tel. 076/834-70-34 po godz. 18 
O  SZLIFIERKA DO WAŁÓW KORBOWYCH JOTES 

SMA-120, • 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/355-58-84 
81010191

SZLIFIERKA DO WAŁÓW KORBOWYCH 3A423 stan ideal
ny, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 372-86-15,0601/56-64-32 
SZLIFIERKA KĄTOWA ATLAS COPCO 2.000 W, 9.5 A, - 550 
zł. Wrocław, tel. 0602/17-67-13 
SZLIFIERKA KĄTOWA prod. bułgarskiej, 2100 W, stan b. 
dobry, - 600 zł. Złotoryja, tel. 0604/20-17-34 
SZLIFIERKA UNIWERSALNA NUA 25 narzędziowa, z wy
posażeniem, - 4.000 zł. Konin, tel. 063/244-26-36, 
0605/03-25-64
TABLETKARKA TL-5, - 3.200 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/93-40-91

R EM O N TY S ILN IK Ó W  DO ZAG ĘSZCZAREKl 
Sprzedaż części - rozpylacze, pompy wtryskowe, filtry, uszczelki i inne]
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SKLEP WARSZTAT MOTOR - DIESEL. OP010

IW-w, ul: Grecka 26-28 róg Szkockiej, tel/fax 071/37-37-470,0601-55-47-671
TRAK tarczowy, • 650 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 
0602/29-00-47
TRAK tarczowy, widia średnica 800 mm, 15 mb cięcia, toro
wisko, mech. posuw -Harcze zapasowe, 3 szt, -  2.600 zł. Grze
gorz, Oborniki śląskie, tel. 071/310-29-91 po godz. 17 
TRAK taśmowy poziomy, typ CZ2 (Wirex) - 15.000 zł + VAT. 
Ruszów, gm. Węgliniec, tel. 0604/14-37-52,0608/40-47-95 
TRAK taśmowy, -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-84-01 
TRAK DO DREWNA wielopiła + formatówka + wyciąg trocin,
- 35.000 zł + VAT. Legnica, tel. 076/749-39-20 wieczorem, 
0601/70-92-37
TRAK DO DREWNA FOD GKT60 do przecierania, komplęt- 
ny, typu wojskowego, silnik elektryczny 30 kW, nie wymaga 
fundamentów, - 32.000 zł. Osiek, tel. 062/784-34-77 
TRAK DO DREWNA używany, 3 prędkości posuwu, silnik 15 
kW,.łatwy demontaż, • 4.000 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 
076/817-11-44, 0607/51-83-83 
TRAK DO DREWNA DREWMET PT-100.00 taśmowy, 2-ko- 
lumnowy, z certyfikatem B, - 14.000 zł. Sława, tel. 
0607/19-95-78
O  TRAKI TAŚMOWE ostrzałki, szrankowniki, raty, le- 

asing, uproszczona procedura. ., tel. 
032/219-82-52 03002931

TRÓJWALCÓWKA, - 7.000 zł. Nysa, tel. 077/433-42-83, 
0606/66-73-28
UCHWYT TOKARSKI 4-szczękowy, samocentrujący, - 300 
zł. Nysa, tel. 0603/41-98-25
UCHWYT TOKARSKI 4-szczękowy, nastawny, - 400 zł. Nysa, 
tel. 0603/41-98-25.
UCHWYT TOKARSKI 315 mm, 4-szczękowy, samocentrują
cy, - 270 zł. Koźmin, tel. 062/721 -32-94 
UCHWYT TOKARSKI nowy, samocentrujący, 4-szczękowy, 
fi 350, z tarczą zabierakową, - 350 zł. Lubań, tel. 
075/646-35-16
URZĄDZENIA WENTYLACYJNE, - 1.100 zl. Wrocław, tel. 
071/355-73-73
URZĄDZENIE DO GRAWEROWANIA (opisywanie metalu), 
• 900 zł. Lubin, tel. 076/846-90-30,0601/84-44-81 
URZĄDZENIE DO MALOWANIA ADAL cena - 6.500 zł. Kęp
no, tel. 062/782-47-55
URZĄDZENIE ZRYWKOWE z wyciągarką -*- linki zrywkowe
4 szt., 2 razy używany, możliwość wystawienia faktury VAT, - 
2.700 zł. Przemków, tel. 0605/34-09-31
WAFLARKI ELEKTRYCZNE do andrutów, rożków i kubków 
lodowych, gofrów, opłatków, sucharów smakowych, - 500 żł. 
Wałbrzych, tel. 0602/12-98-68 <
WAGA INWENTARZOWA, - 700 zł. Ryszard Hulewicz, 55-312 
Bukówek 10, gm. Środa śląska 
WAGA SAMOCHODOWA najazdowa, 151, - 2.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/732-89-90 w godz. 7-9 i po 20 
WALCARKA DO BLACH dekarska, z obudową żeliwną, gię
tarka do remontu, - 500 zł. Brzeg, tel. 077/411-57-86 
WALCARKA DO GWINTÓW 12.5 x 70, dodatkowe wrzecio
na, 2 komplety walców, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-44-29
WALCARKA DO GWINTÓW UPWS-16,1986 r. DDRWMW,
- 30.000 zł. Wrocław, tel. 357-12-61,0602/66-75-98
WAŁ DO STRUGARKI 3 ostrza, dł. 30 cm, stan b. dobry, - 
130 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-59-86 
WCIĄGARKA HRA 2 od samochodu, kompletna, z liną, wy
trzymała, idealna do pomocy drogowej lub samochodu cię
żarowego, - 900 zł. Lubsza, tel. 077/416-87-61,0602/18-21-80 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 220 V, nowa, 150-250 kg, 
wyciąg max. 12 m, - 600 zl. Głogów, tel. 076/834.-98-33, 
0503/00-43-80 *
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 125 kW - 350 zł. Ostroszowi-
ce, tel. 074/833-01-73,0606/12-60-73
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 220 V, udźwig 250 kg na wys.
5 m, - 650 zł. Wrocław, tel. 0603/40-90-23 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 380 V, 300 kg, stan dobry, - 
600 zł. Wrocław, tel. 071/373-00-34
WENTYLATOR turbinowy, nowy, silnik 2.2 kW - 600 zł, bęb-

Niemiec, możliwość przesłania pocztą, • 280 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-15-75
WIERTARKA WSD10 obroty lewo-prawo, -1.500 zł. Zielona 

‘ Góra, tel. 068/320-83-17,0605/29-01-37 
WIERTARKA BLACK&DECKER ręczna, 1050 W, profesjonal
na, • 500 zł. Złotoryja, tel. 0604/20-17-34 
WIERTARKA ELEKTROPNEUMATYCZNA HILTI TE5, na 
SDS - plus, - 600 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-60-67 
WIERTARKA KABŁUBOWA WKA 40, - 2.000 zł oraz WKA 
30, -1.600 zł. Oława, tel. 071/301-82-17,341-64-79 
WIERTARKA KADŁUBOWA WK 16 cena 2500 zl oraz szli
fierka ślusarska na 2 duże tarcze, z oświetleniem i pompą 
wodną - 650 zł. Małkowice, tel. 071/390-73-08 po godz.20 
WIERTARKA SŁUPOWA SIEMENS starszy typ - 600 zł, sil
niki różne - od 100 zł, pompy do emulsji, do tokarki -100 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
WIERTARKA SŁUPOWA do metalu, stożek nr 2, stół fi 600, 
podnoszenie 550, 220-1120 obr./min, wrzeciona, inst. chło
dzenia, 2.1 kW. Świdnica, tel. 074/852-03-70 po godz. 18 
WIERTARKA STOŁOWA, - 500 zł. Oława, tel. 071/301-82-17, 
341-64-79
WIERTARKA STOŁOWA WS 15, - 750 zł oraz druga, - 600 
zł. Syców, tel. 062/785-26-38
WIERTARKA STOŁOWA WS 15 stan b. dobry, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/788-87-75
WIERTARKA STOŁOWA WSD-16, duża, stan idealny -1.600 
zł oraz WS-15 • 1.000 zł. Wrocław, tel. 346-47-80 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15, - 700 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-83-17,0605/29-01-37 
WIERTARKA STOŁOWA, - 800 zł. Złotoryja, tel. 
0604/20-17-34
WIERTARKA UDAROWA BOSCH PSB 450 RE, nowa, z gwa
rancją, cena sklepowa 260 zł, cena 180 zł. Wrocław,, tel. 
345-20-75 wieczorem
WIERTARKA - FREZARKA AD-100,1977 r.. -12.000 zł. Zło
ty Stok, tel. 074/817-51-39
WIERTARKI WS-15, WKA-40 ceny 600-2.400 zł. Wałbrzych,
tel. 074/843-36-25,0503/35-63-82
WIERTŁA DO BETONU fi 10 -1 6  mm, dł. 450 mm - od 35
zł/szt. oraz KANGO mocowane na stożek Marsa -15 zł/szt. i
do metalu stożkowe, z płetwą - od 15 zł/szt. Wrocław, tel.
0502/12-55-57
WKRĘTARKA ATLAS COPCO 12 A, profesjonalna, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 0602/17-67-13
WKRĘTARKA BOSCH pneumatyczna, prawie nie używana, 
obroty w lewo i prawo, regulacja siły skręcania, • 550 zł. Kłodz
ko, tel. 0606/21-47-22
WÓZEK do spawarki inwertorowej, na 4 kółkach obrotowych, 
pomalowany proszkowo, idealny do spawarki typu Cloos, 
wym. podstawy 190 x 390 mm, • 350 zł. Lasocin, tel. 
074/836-98-09
WÓZEK AKUMULATOROWY platforma-wywrotka, łąd. 2 1, - 
4.000 zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-59 
WÓZEK MAGAZYNOWY 4-kołowy, cena - 80 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/343-83-55
WÓZEK PALETOWY ręczny, dł. 80 cm, - 500 zł. Dobrzykowi-
ce, tel. 071/318-52-13 po godz. 16
WÓZEK PALETOWY ZREMB stan dobry, udźwig 1250 kg, •
340 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57
WÓZEK PALETOWY elektryczny, - 1.500 zł. Wrocław, tel.
071/363-61-56
WÓZEK PALETOWY elektryczny, ręcznie sterowany, 24V, - 
1.200 zł. Wrocław, tel. 0602/17-27-14 
WÓZEK TRANSPORTOWY z dwoma kółkami metalowymi - 
100 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-43-59 
WÓZEK DO DEMONTAŻU SKRZYŃ BIEGÓW, - 300 zł. Opo
le. tel. 077/455-42-76,0602/59-13-90 
WÓZKI TRANSPORTOWE szynowe, tartaczne - 300 zł/szt. 
Legnica, tel. 0601/21-38-41
WÓZKI TRANSPORTOWE warsztatowe, metalowe, duży • 
250 zł, mały - 150 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26, 
0601/76-02-51

WYRÓWNIARKA SW 40 dł. 180 cm, • 3.500 zł. Zieleniec, 
gm. Pokój, tel. 077/469-31-59
WYRÓWNIARKA DO DREWNA .60*, dł. 260 cm, - 2.600 zł. 
Perzów, tel. 062/786-14-96
WYRÓWNIARKI DO DREWNA ceny 700-2.300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-36-25,0503/35-63-82 
WYSYSARKA OLEJOWA mało używana, - 1.000 zł. Węgli
niec, tel. 0606/31-30-37
WYTACZARKA DO GNIAZD ŁOŻYSK GŁÓWNYCH z głowi
cami, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 372-86-15,0601/56-64-32 
WYTWORNICA ACETYLENOWA 80 nowa, - 200 zł. Kłodz
ko, tel. 0/4/867-69-72, 868-77-53 
WYTWORNICA PARY, - 800 zł. Wiązów, tel. 071/393-10-40 
WYWAŻARKA DO KÓŁ HAVCKA3000, - 7.200 zł. Międzyle
sie, tel. 074/812-60-85
WYWAŻARKA DO KÓŁ SFM BREW-HOFMANN oraz mon- 
tażownica-pająk, prod. szwajcarsko-niemieckiej, stan dobry,
• 15.000 zł. Rudna, woj. legnickie, tel. 0606/50-83-95 
WYWAŻARKA DO KÓŁ, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/25-09-82
ZAGĘSZCZARKA DO FOLII, - 4.000 zł. Śliwice, gm. Długo
łęka, tel. 071/315-37-08
ZAMIENIĘ PRZEKŁADNIĘ KĄTOWĄ - na równoległą, obro
ty 1:1 lub 1:0.5. Proszków 40, gm. Środa Śląska, tel. 
071/317-43-24
ZAMIENIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 4 kW, 380 V, 900 obr/min
• 200 zl, na silnik 3-4 kW, 380 V, 1400 obr/min oraz silnik 4 
kW, 380 V, 2800 obr./min - 300 zł, na silnik 4 kW, 380 V, 1400 
obrVmin lub sprzedam. Wrocław, tel. 346-47-80 
ZAMIENIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB-400A stan b. dobry, 
na półautomat spawalniczy, 250-400 A. Koźmin, tel. 
062/721-60-93
ZAOSTRZARKOFAZOWARKA tarczowa, do wyrobów ogro
dowych z drewna, mało używana, 46% ceny, prod. w Słup
sku, typ DNDA, - 3.500 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-34-49 
ZASILACZ HYDRAULICZNY silnik 1.1 kW, pompa, zbiornik, 
zawory, nowy - 600 zł, pompa hydraul. PNS, duża, używana - 
250 zł, silnik hydraul., mały, używany - 200 zł, pompa hydraul. 
ręczna, ze zbiornikiem 160 i 200 atm, nowe - 250 zł i 400 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
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Leszno, tel. 065/526-70-70 Jelenia Góra, tel. 075/751-80-10 
Opole, tel. 077/454-25-55 Wałbrzych, tel. 074/843-91-62
Głogów, tel. 076/833-43-21 w. 361 Wrocław, tel. 071/332-35-55

SPRĘŻARKA 1-tłokowa, + głowica zapasowa, bez silnika i 
zbiornika, -100 zł. Bolesławiec, tel. 0601/70-91-41 
SPRĘŻARKA 1801,6 atmosfer, 2-cylindry, - 750 zł. Grodków, 
tel. 077/415-13-44
SPRĘŻARKA przemysłowa, na kołach, silnik Diesla, prod. 
NRD, 4 wyjścia, 6 atm, wyd. 340 m3/h, - 3.000 zł. Modła 75, 
tel. 076/817-22-19,0604/91-37-08 
SPRĘŻARKA 8-miesięczna, 2 5 1,8 bar, regulacja wyjścia, 2 
zegary, 12 W, do malowania i pompowania.- 260 zł oraz silnik 
4 kW, 1460 bbr./miń, 3-fazowy - 160 zł. Olszyna, tel. 
075/721-25-41
SPRĘŻARKA 220/380 V, 2-cylindrowa, 2 kompresory zapa
sowe + silnik 2.2 kW, -1.000 zł. Świdnica, tel. 0601/88-02-77 
SPRĘŻARKA 2-głowicowa, bez zbiornika, 220 V, 100 Atm, - 
400 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
SPRĘŻARKA 380/0.75 kW, 6 m3/h, 6 atm + oddzielny zbior
nik ciśnieniowy + pistolet, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/793-45-12, 368-77-75
SPRĘŻARKA 3JW60 3-tiokowa, zbiornik 1801, - 800 zł. Wro
cław, tel. 0503/99-55-55
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa, 380V, wydajność 32 m2/min, - 
1;100 zł. Wrodaw, tel. 0607/76-15-90 
SPRĘŻARKA 3JW60 stan b. dobry, - 750 zł. Wrocław, tel. 
071/788-87-75
SPRĘŻARKA 3JW60 - 850 zł oraz druga przenośna • 280 zł. 
Wrodaw. tel. 071/336-64-89,071/329-01-90 po godz. 20 
SPRĘŻARKA, - 700 zł. Wrocław, tel. 0502/20-61-26 
SPRĘŻARKA WAN 2-cylindrowy zbiornik, poj. 1501, 8 atm, 
16 m3/godz., po remoncie, - 1.400 zł lub zamienię na sprę
żarkę do remontu. Wrocław, tel. 346-47-80 
SPRĘŻARKA 8 atm., zbiornik 251, odwadniacz, euro, regula
cja ciśnienia, fabrycznie nowa, - 520 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
SPRĘŻARKA 8 atm., 220 V, 1.1 kW, fabrycznie nowa, z re
duktorem wyjśdowym 0-9, odwadniacz, elektrozawór, zawór 
bezpieczeństwa, zbiornik 251, sprowadzona z Niemiec, • 580 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
SPRĘŻARKA WD 53,1991 r., SW-400 wydajność 5.5 m3,7 
atm, -11.500 zł. Świdnica, tel. 074/851-63-45 
SPRĘŻARKA DEUTZ-45,1998 r. silnik 3-cylindrowy, zbior
nik powietrza 1101,1800 obr./min, waga 1350 kg, cena 6.500 
zł + VAT. Lipę k. Kalisza, tel. 062/751-79-20 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA, 1997 r. duża, 2 kompresory 
(praca .na zmianę”), stan idealny, prawie nowa, cena nowej
28.000 zł, sprzedam za, - 8.900 z ł , faktura VAT. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA, 1990 r. XAS 125, -15.000 zł. Tu
plice, tel. 068/375-70-53
SPRĘŻARKA TŁOKOWA zbiornik 40 I, do lakierowania sa
mochodów, - 400 zł. Namysłów, tel. 077/410-20-62 po godz. 15

TARCZA DO BETONU diamentowa, fi 230 mm - 40 zł, fi 110 
mm -15 zł. Wrocław, tel.' 0502/12-55-57 
TARCZE DO METALU 180 x 3.2 x 22,23,230 x 3.2 x 22,23, 
piły do drewna, widiowe, 350 x 30 x 68 - 200 zł, 350 x 30 x 84
- 250 zł. 550 x 3 -130 zł, 450 x 2.8 - 60 zł, 400 x 2.5 - 50 zł. 
Leszno, tel. 065/529-91-26
TAŚMOCIĄG dł. 10 m, - 3.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-34-44
TOKARKA dł. toczenia 1.5 m, -1.200 zł, TWP dł. toczenia 1.5 
m, - 4.000 żł. Goszcz, tel. 071/384-56-17 
TOKARKA TUM-25 nie używana, z kompletnym osprzętem, 
wszystkie gwinty, 3150 obr./min. Roątocznik, tel. 
074/830-17-38
TOKARKA TUE 40 stan b. dobry, • 4.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-83-17,0605/29-01-37 
TOKARKA TPC 40,1965 r. dł. toczenia 750 mm, prod. WA 
FUM, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 357-12-61,0602/66-75-98 
TOKARKA REWOLWEROWA, 1970 r. fi 40-60 mm, .Cegiel
ski’ , -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/341-63-14,0601/78-33-66 
TOKARKA TUB-32,1978 r. stan dobry, technicznie sprawna,
- 48.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-65-93
TOKARKA UNIWERSALNA TUE 35, - 2.800 zł. Konin, tel. 
063/244-26-36,0605/03-25-64 
TOKARKA UNIWERSALNA 1M63x1500, przyspieszone po
suwy, posuw na sankach narzędiowych, stan b. dobry, • 6.400 
zł. Koźmin, tel. 062/721-32-94
TOKARKA UNIWERSALNA TUC 50x1000, stan dobry, -
4.700 zł. Koźmin, tel. 062/721-32-94 
TOKARKA UNIWERSALNA 2 szt., 500 x 1000, przyspieszo
ny posuw, mało używane, cena 7.000 - 10.000 zł/szt. Oleśni
ca, tel. 0603/39-55-74
TOKARKA UNIWERSALNA TUM-25, • 3.000 żł. Oława, tel. 
071/301-82-17,341-64-79.
TOKARKA UNIWERSALNA TUR 50S stan b. dobry, - 8.500 
zł. Opole, tel. 0601/47-58-71
TOKARKA UNIWERSALNA TUM-25 X 800,1978 r. wszyst
kie gwinty, posuwy mechaniczne, używana sporadycznie, stan 
b. dobry, - 3.600 zl. Wrodaw, tel. 393-91-31,0604/77-03-57 

O  TOKARKA • KOPIARKA DO METALU TGC-8 stan 
b. dobry • 8.500 zł. Oborniki ś ląskie , tel. 
071/310-15-49 82001121

TOKARKI DO METALU ELK, TUB 32 2 sztuki, TPC 40, ceny 
1.800-3.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-36-25,0503/35-63-82 
O  TRAK GÓRNONAPĘDOWY GKT., tel.

067/284-55-66,0602/38-97-84 01023931
TRAK pionowy, górnonapędowy, prześwit 50 cm, piły, osprzęt,
- 6.500 zł. Długopole Górne, tel. 074/813-90-83
TRAK tarczowy, z posuwem mechanicznym, regulacja obro
tów ♦ 2 piły tarczowe, - 4.500 zł. Krobia, tel. 065/571 -42-07

nowy, podwójny - 200 zł, silnik 380 V, 5 kW, 955 obr/min i 4 
kW, 1400 obr/min - 350 zł/szt., 2.2 kW, kołnierzowy, 1440 
obr. - 300 zł, 0.6 kW, 700 obr., kołnierzowy -150 zł, 1.5 kW, 
930 obr. - 200 zł. Wrodaw, tel. 0607/36-28-39 
WENTYLATOR WALCOWY 1-stanowiskowy, - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/341-01-46
WENTYLATOR WYCIĄGOWO-NADMUCHOWY 380 V, 
ścienny, -120 zł oraz wyciągowy 380 V, dachowy, - 260 zł. 
Wrocław, tel. 0606/73-75-45
WENTYLATOR WYCIĄGOWY nowy, prod. Predom Metrix 
Tczew typ WW 302 PN, 220 V-50 Hz, 42 W, 2 szt. S1-960 
m3/h,~1988 r., nie używany - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/351-45-66
WENTYLATORY dachowy, wyciągowy, 380 V, nowy - 250 zł i 
ścienny, wyciągowo-nadmuchowy, 380 V - 200 zł. Wrociaw, 
tel. 346-47-80
WENTYLATORY DACHOWE turbinowe, fi 300. typ silnika 220 
V SED-110, temp. maksymalna 80 stopni C. - 250 zł. Legnica, 
tel. 076/850-70-72
WENTYLATORY ŚCIENNE 45 x 45 cm, stan dobry, 2 sztuki, 
-100 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-43-59 
WIELOPIŁA PWR, - 35.000 zł + VAT. Ruszów, gm. Węgliniec, 
tel. 0604/14-37-52,0608/40-47-95 
WIELOPIŁA DO DREWNA oraz trak 2-tarczowy, nowe, z re
gulowanymi posuwami i zabezpieczeniem przeciwodrzuto- 
wym, -,15.000 zł. Lubin, tel. 076/840-82-02 
WIELOPIŁA DO DREWNA używana, 3 prędkości posuwu, 
wys. cięcia do 13 cm, silnik 15 kW, - 4.000 zł. Parchów, gm. 
Chocianów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
WIELOPIŁA DO DREWNA, kapownica do desek, trak 4-tar- 
czowy, 2-wrzecionowy, - 55.000 zł. Radom, tel. 0603/67-67-42, 
048/363-89-57 wieczorem
WIERTARKA HILTI TE 14 - 900 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-26-08, 0607/46-37-25 
WIERTARKA WUP-22, na sprężone powietrze, - 1.400 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-77-54 
WIERTARKA BOSCH PSB 450 RE udarowa, nowa, na gwa
rancji, cena sklepowa 260 zł, • 180 zł. Wrocław, tel. 
071/345-20-75 wieczorem, 0603/46-75-48 
WIERTARKA HILTI SR 16 włącznik z elektroniczną regulacją 
prędkości obrotowej, obroty prawe/lewe, przycisk pracy cią
głej, uchwyt szybkozaciskowy, uchwyt boczny, ogranicznik 
głębokości, moc 600W, nowa na gwarancji. Wrocław, tel. 
0605/43-40-80
WIERTARKA z młotem, 420 W, 220 V, 3100 uderzeń/min, fa
brycznie nowa, do ciężkiej pracy, sprowadzona z Niemiec, 
walizka, wiertła, możliwość przesiania pocztą, - 400 zł oraz 
KING KRAFT do prac precyzyjnych, wysokoobrotowa, 220 V, 
45 W, do 20.000 obr./min, 40-częściowe oprzyrządowanie do 
czyszczenia, dęcia, wiercenia, polerowania, sprowadzona z

WTRYSKARKA BITEELD, 1980 r. zielona, prod. niemieckiej, 
40 g, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-63-14.0601/78-33-66 
WTRYSKARKA TŁOKOWA własnej konstrukcji, mechanizm 
kolankowy, objętość wtrysku 40 ccm, 10 kW, -1.500 zł. Wro
daw, tel. 071/354-23-37
WTRYSKARKA TŁOKOWA KUASY, 1989 r. 16 x 2/I, mała, 
automat, stan b. dobry, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 0601/31-20-33 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 380 V, linka. - 400 zł. Bole
sławiec, tel. 075/644-90-29
WYCIĄGARKA BUDOWLANA WPT 600 wysokość masztu 
20 m, - 4.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-57-19 - 
WYKRYWACZ METALI Micronta 4300, wyjście na słuchaw
ki, reguł, czułości, mało używany, - 800 zł. Jawor, tel. 
0601/55-09-32 .
WYKRYWACZ METALI z dyskryminacją, vlf, praca statycz
na, wyjście na słuchawki, waga 0.8 kg, gwarancja, możliwość 
wysyłki za pobraniem, - 360 zł. Sopot, tel. 058/551 -42-98 
WYKRYWACZ METALI bez dyskryminacji + 2 wymienne son
dy, maks. zasięg 1.5 m, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/788-78-37 
WYKRYWACZ METALI WHITES TM-808 prod. USA, zasto
sowanie również w przemyśle, do wykrywania dużych obiek
tów, głęboko zakopanych, funkcja wykrywania tuneli i pustek 
poziemnych, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 0502/10-98-80 
WYKRYWACZ METALI zasięg w gruncie 3 m, wymienne son
dy, - 1.400 zł. Wrodaw, tel. 071/336-05-26,0607/23-97-30 
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY p304, 25 A, 30 mA. 
2 szt., nowe, -100 zł. Wrocław, tel. 321-45-32 
WYMYWARKA ULTRADŹWIĘKOWA do pieczątek, złota lub 
szkieł optycznych, z grzałką i termostatem, - 1.350 zł. Darło
wo, tel. 094/314-41-01
WYPOSAŻENIE PIEKARNI - tace formujące do bułkodziela- 
rek, prod. polskiej i zagraniczne - 65 zł/szt. Wrocław, tel. 
0602/69-82-31
WYPOSAŻENIE SITODRUKU na tkaninie, rakle, farby, sza
blony, -1.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0601/89-47-43 
WYPOSAŻENIE SPRĘŻARKOWNi filtr, z odwadniaczem 
sprężonego powietrza WAN, fabryczny - 250 zł, układ przy
gotowania powietrza do 10 atm, do narzędzi i urządzeń pneu
matycznych, kompletny, prod. japońskiej, nowy • 700 zł. Wro
daw, tel. 346-47-80
WYPOSAŻENIE WARSZTATU prasa wyciskarka ręczna (50 
cm) - 500 zł, smarownica nożna SNPM-350 • 400 zł, ścią
gacz bezwładnościowy SB-2 • 150 zł. Wrocław, tel. 
0603/16-48-44
WYPOSAŻENIE WARSZTATU uchwyt tokarski, fi 200,
4-szczękowy, samocentrujący, nowy • 450 zł, uchwyt tokar
ski, fi 100,3-szczękowy, nowy - 300 zł, stół obrotowy do fre
zarki, fi 250, stan b. dobry - 550 zł, nożyce elektr. do blachy, 
do 3.5 mm, 380 V, stan idealny - 450 zł filtr przeciwzakłóce
niowy, 380 V, dużej mocy • 250 zł. Wrodaw, tel. 346-47-80

ZAWORY DO SPRĘŻARKI WS - od 90 zł/szt. Oleśnica, tel. 
071/398-33-25
ZGRZEWARKA ZPA-12, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-25,0503/35-63-82 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA IZPF-40 stan b. dobry, • 6.500 
zł. Wrodaw, tel. 071/310-73-16,0605/32-76-12 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA ZPT-16 prod. ASPA Wrocław, 
po remoncie kapitalnym, dodsk mechaniczny, płynna regula
cja mocy, gr. zgrzewanych blach 4*4, gwarancja, cena 5.300 
zl + VAT oraz 12 kVA, docisk mechaniczny, gr. zgrzewanych 
blach 3+3, nowa, na rocznej gwarancji, cena 3.500 zł + VAT. 
Zawonia, tel. 071/312-81-27,0601/76-35-64 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA ZPE 40, 1980 r., - 4.000 zł. 
Wrodaw, tel. 357-12-61,0602/66-75-98 
ZSZYWACZ DO PAPIERU 1-głowicowy, -1.260 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-33-66 do godz. 15,071/314-20-18 po godz. 18 
ZSZYWACZE STOLARSKIE wiertarki pneumatyczne, pisto
let do impregnatów, kompresor, pełny osprzęt, ceny od 700 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 0603/84-78-77 
ZSZYWARKA DO KARTONÓW, - 2.700 zł. Rawicz, tel. 
065/546-35-10

MATERIAŁY
I SPRZĘT BUDOWLANY

O „BLACHY PRUSZYŃSKI” • PRODUCENT BLACHO- 
DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 
kol.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość pural 
15 lat gwarancji. Blachy trapezowe 
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od lipca T50 i T60 • ocyn
kowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 kol. 
Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. Ceny 

. producenta! Dla odbiorców hurtowych. • korzyst
ne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocławska 48, 
tel. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 01028381

O „BLACHYPRUSZYŃSKI” -PRODUCENTBLACHO- 
DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 
kol.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość pural 
15 lat gwarancji. Blachy trapezowe 
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od lipca T50 i T60 - ocyn
kowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 kol. 
Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. Ceny 
producenta! Dla odbiorców hurtowych. - korzyst-
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B R A M Y  1 AUTOMATYKA BRAM ; 
PRODUKCJA 1 MONTAŻ |

Automatyka do bram przesuwnych -1.525 zł brutto, *

BCTOn HOmĆRHOUJM
I  □  K N  A ,  D  R Z W l i "PREFBET" MILICZ

t e l .  3 3 7 - 2 0 - 8 3
53-110 Wrocław ul.Ślężna 163

wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutfo/szt. 
Zniżki dla Instalatorów 

ASTEL S.C., tel./fax 074/853 94 08
TRHI15P0RT Z HDS °P0,M09

tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

ne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocławska 48, 
tel. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 01028381

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI" - PRODUCENT BLACHO- 
DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 
kol.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość pural 
15 lat gwarancji. Blachy trapezowe 
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od lipca T50 i T60 • ocyn
kowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 kol. 
Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. Ceny 
producenta! Dla odbiorców hurtowych. • korzyst
ne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocławska 48, 
tel. 071/311-26-21,0601/70-15-77 01028381

O  „BOCARIS” CENTRUM DACHOWE : blachoda- 
chówka powlekana od 21.5 zł/m2 brutto, trapez 
ałucynk od 17 zł/m2 krycia brutto. Cięta na wy
miar, produkcji firm RautaruUkki, Quamac, Bor-

Sk ład  drew na
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbitka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118

tel. 071/325-42-69

nek gratis, -1.000 zl. Szewce k. Wrocławia, tel. 0605/36-30-47 
po godz. .17
BARAK BUDOWLANY, - 800 zł. Wrocław, łel. 071/357-08-75 
BARAK BUDOWLANY 2 okna, instalacja eiektr., bez kół. 
Wrocław, tel. 0605/24-22-11
BARAK BUDOWLANY, - 800 zł. Wrocław, tei. 789-61-01, 
0603/92-84-14
BEDNARKA CHROMONIKLOWA 2x40 mm, 1000 kg, nowa 
- 4 zł/kg oraz STALOWA 2x40 mm, 1000 kg, nowa - 0.7 zł/kg. 
Wojnowice, gm. Czernica Wrocławska, tel. 071/318-06-61 
BETON loco B10 -157 zł, B15 -180 zł. B20 -195 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-59-79
O  BETON KOMÓRKOWY odmiana dokładna na klej, 

grubość 6,8,12,18,24 i 36 cm. Ceramika budow
lana, cegła klinkierowa, POROMURY, dachówka 
ceramiczna, cementowa, i bitumiczna, bloczki be
tonowe, stropy TERIVA. Ceny do uzgodnienia, 
możliwość transportu. Wrocław, tel. 071/373-90-79 
01022561

BETON KOMÓRKOWY wym. 24 x 24 x 59 cm - 4.8 zł/szł. 
Leszno, tel. 065/529-61-96
BETONIARKA 180 I, prod. niemieckiej. Bielawa, tel. 
074/645-52-15
BETONIARKA 150 I, 380 V • 900 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-77-54
BETONIARKA 140.1, fabrycznie nowa, niemiecka • 1.050 zł. 
Bolesławiec Śl., tel. 075/734-4^-03 
BETONIARKA 1501,380 V, po remoncie, - 700 zł. Długołęka, 
tel. 071/315-28-54

BLACHA NA POKRYCIE DACHU dachówkopodobna. kolor 
ciemnowiśniowy - 25 zł/m2. Prochowice, tel. 076/858-44-71, 
0602/82-11-26
BUCHA NA POKRYCIE DACHU z demontażu, w b. dobrym 
stanie, ocynkowana, malowana, oryginalna grubość 0.7 mm, 
wym. 80x600 cm, - 72 zł. Strzelniki, tel. 077/412-59-24

P R O M O C J A  !!! 19,14 zł/m2 
brutto Ula r m u ru  IICDo końca maja 

na blachodachówkę powlekaną
TEL. (0603) 258*430, (0604) 900-100, TEMFAX (071) 359-36*46

BLACHA OCYNKOWANA trapezowa, T-18, nowa, 425x87 
cm, 34 arkusze, - 1.800 zł. Chocianów, tel. 076/817-22-42 
BLACHA OCYNKOWANA wym. 0.5x1000x2000 cm - 21 zł/ar- > 
kusz. Marcinkowice, tel. 071/302-84-57 
BUCHA OCYNKOWANA gr. 0.41 mm, 0!54 m x 0.77 m - 3 
zł/szt. Świdnica, tel. 074/853-35-21 

O  BUCHODACHÓWKA od 21 zł/m2 brutto, połysk, 
mat, pural; trapezy T6-T136, ocynk., alucynk., po
wlekane, atrakcyjne ceny, wszystkie blachy na wy
miar. Również okna, rynny, dachówki. Transport. 
SOZAŃSKI-DACHY, Oleśnica, ul. Krzywoustego 
30e, tel. 071/398-60-12 01023291

WEŁHA
ga. Dachówki cementowe IBF, Braas, Euronit; ce
ramiczne Ruppceramika, Wiekor, Pfleiderer, Cre- 
aton. Karpiówka 380x180x14,1 gat. -1 zł/szt. brut
to. 50 lat gwar.pisemnej. Mat. ociepleniowe, łaty,
55-200 Oława, Godzikowice 132 (teren Polmozby- 
tu), tel. 071/313-59-69 01023801

O  „DACHY Z BLACHY": blachy trapezowe docina- 
nie na wymiar, T-6, T-8, T-14, T-16, T-18, T-20, T-35, 
T-45, T-55, T-135, ocynk • 12.80 zł/m.b., powleka
ne • 19 zł/m.b., alu-cynk. -16 zł/m.b., aluminium • 
31 zł/m.b. oraz łaty, kontrłaty, więźby, orynnowa- 
nia PCV, ocynk, miedź tytan-cynk, okna dacho
we, wyłazy. Marek Olichwer, Marcinkowice koło 
Oławy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14, 
0604/25-35-44 01024771

O  „DACHYZ 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 ce
mentowe i ceramiczne renomowanych firm. Raty 
transport gratis. Marek Olichwer, Marcinkowice k. 
Oławy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14, 
0604/25-35-44 01024781

O  A MOŻE DACH Z BUCH Y? Importer oferuje bla
chy dachówkowe trapezowe, akcesoria, dachowe. 
U nas skompletujecie cały dach! Wycena i obmiar 
gratis. Raty! Autoryzowani wykonawcy. „GRAD” 
lmport-Export, Sp. z o.o., Wrocław, ul. Mrągow- 
ska 76, tel. 071/354-11-89, 0603/67-20-85 
80007901

0  AGREGAT TYNKARSKI PUTZMEISTER kompletny, 
sprawny, • 7.500 zł., tel. 0604/66-37-82 01028191

AGREGAT POSADZKARSKI BRIKMAN BOYS, 1991 r. do 
betonu, śiinik Deutz, 4-cyiińdrowy, kompletna dokumentacja, 
- 27.000 zł. Wrocław, tel. J5607/36-49-13 
AGREGAT POSADZKARSKI, 1994 r. Brinkmann Estrich Boy 
EC260/43, stan b. dobry, - 23.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-67-29. 0604/29-71-76 
AGREGAT TYNKARSKI stan b. dobry, Wąż o dł. 20 m, kom
pletny, sprawny, • 9.000 zł. Wrocław, ul. Traugutta 84/11 
AGREGAT TYNKARSKI AS 10MB, 1986 r. mało używany, 
kpi. węży, - 5.500 zł. Bolesławiec, tel. 0606/22-40-13 
AGREGAT TYNKARSKI M-TEG DUO-MIX, 1993 r. przystaw
ka do pracy z silomatem, • 11.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-67-29,0604/29-71-76 
APARATURA kompl., do wtryskowego ocieplania budynków
1 strychów pianką krylaminową, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/76-15-90
O  AUTOMATY DO BRAM GARAŻOWYCH uchylnych, 

podnoszonych i segmentowych - 600 zł, wjazdo
wych 1- i 2-skrzydłowych • 1.600 zł, zdalnie stero
wane, kpi., prod. zachodniej, na gwarancji, moż
liwość wysyłki lub dowozu z montażem (cena 
montażu -150 zł). Gubin, tel. 0606/75-54-15 
87022791

BARAK BUDOWUNY stalowy, 475x245x200 cm, załadu

BETONIARKA poj. 1001,220 V, sprawna • 500 zł oraz 1001, 
brak silnika -. 350 zł. Głuszyca, tel. 074/880-91-44, 
0603/51-18-27
BETONIARKA 50 h- 500 zł. Legnica, tel. 076/854-83-79, 
0604/05-41-72
BETONIARKA 150 I. 380 V, na 4 kołach, 6 m kabla, nowy 
lakier (pomarańczowy), technicznie sprawna, zadbana, stan 
b. dobry, - 890 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-31, 
0608/87-87-35
BETONIARKA 2 szt., stan b. dobry - 550 zł/szt. Milicz, tel.
071/383-01-12,0606/44-87-60
BETONIARKA 100 l, 220 V, - 550 zł. Modła 75, tel.
076/817-22-19,0604/91-37-08
BETONIARKA 1501, 3 x 380V, -1.100 zł. Piotrkowice, gm.
Prusice, tel. 071/312-66-52,0603/53-01-80 wieczorem
BETONIARKA 250I stan dobry, - 1.000 zł. Ścinawa, tel.
0604/20-58-30
BETONIARKA 120,1401, stan dobry, • 650 zł. Świdnica, tel. 
074/853-87-15
BETONIARKA 80 I, 220V, - 550 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-07-47
BETONIARKA 1501,380 V, stan b. dobry, • 900 zł. Wrocław, 
tel. 0603/46r02-76 .
BETONIARKA 50I zasilanie 1-fazowe, - 450 zł. Wrocław, tel.
346-63-92 •
BETONIARKA 50 I, 220 V, prod. polskiej, żeliwny wieniec, 
nowa zębatka napędowa, - 470 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
BETONIARKA 150), -'600 g. Wrocław, tel. 071/34642-^1 
BETONIARKA 1501, nowa, z dowozem do 50 km, • 1.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/315-70-51 po godz.,20 
BETONIARKA 150 I, używana, • 400 zł. Wrocław, tel.
329-0974
BETONIARKA, 1989 r. 1001, technicznie sprawna,: 350 zł. 
Wołów, tel. 071/389-85-63,0602/30-81-51 
BETONIARKA BWE 1501, stan idealny, -1.100 zł. Lasocin, 
tel. 068/388-81-14 -
BETONIARKI 80-150 I, używane, 220/380 V, - 450 zł. Lub
sko, woj. zielonogórskie, tel. 0603/29-35-15 
BUCHA obustronnie ocynkowana, grubość. 1mm, w arku
szach, 120m2, - 2.000 zł. Brzeg, tel: 0502/29-21-46 
BUCHA na burty samochodów ciężarowych i przyczep, ory
ginalnie tłoczona -120 zł/kpi. Wojnowice, gm. Czernica Wro
cławska, tel. 071/318-06-61
BUCHA ALUMINIOWA gr. 1 mm, arkusz 110x200 cm lub w 
zwoju • 10 zł/kg. Nowa Sól, tel. 068/387-61-47 
BUCHA FALISTA, nowa, gr. 0.6 mm, cena 8 zł/m2. Trzebni
ca, tel. 071/312-80-55

DOCIEPLENIA FASAD 
SYSTEM ECOROCK

ROCKWOOL DEALER
SPRZEDAŻ -DORADZTWO

Oferujemy również: 
pokrycia dachowe: 
Braas, Wiekor, Róben 
ceramika budowlana: 
Wienerberger, Róben 
styropian:
Styropol, Austrótherm, Rigips 
okna: Ve!ux 
sufity podwieszane

— tel. 0608/496046, 
0608/67 64 46 

telJfax071/355 4715 
MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. 
W-w ul. GNIEŹNIEŃSKA 10

BLACHA DACHOWA
PRODUCENT BUCHODACHÓWKI

mm

m
UWAGĄ!

| Tylko oryginalny produkt posiadający mak BORGA j 
|; zapewnia wysoką jakość l gwarancję do 1$ lat

52*319 Wrocław, ul. Karmelkowa 41 \ 
tel./fax (071) 364 38 00 w. 329, 2801 

pawilon 11, piętro I, i  

www.amerdach.com.pl;

PRODUCENT
AMA-BALEX iDŁUGOŁĘKA K. WROCŁAWIA

ul. Wrocławska 42 tel. 071/3151611

l m A a L E X

'Promocja dotyczy błachodachówki Elegant, profili trapezowych 
orazłtandarctwycii cpiaaft. Oferta wiżna od 1 do 31 2001r.

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 LIŻS ZE G O  DOSTAW CĘ

TARTAK - DOBROSZYCE 
PPU "DOMEX"

56-410 Dobroszyce, ul. Lipowa 2 
tel./fax 071/314-11-97; 314 18-19

o f e r u j e :

♦  Więźbę dachową ( w y c i ę t a  n a  w y m i a r  w g  PN)

♦  Impregnację t r z y f u n k c y j n ą

♦  Tarcice iglaste i liściaste, ś w i e ż ą  i  s u c h ą  

( n a  s c h o d y ,  p o r ę c z e ,  d r z w i  i t p . )
OPOH73*

O f e r u j e m y  d r e w n o  z  w s z y s t k i c h  g a t u n k ó w  d r z e w  
w y s t ę p u j ą c y c h  w  E u r o p i e  Ś r o d k o w e j .

BUCHY do zbijania kratownic dachowych, duże, 30 cmx20 
ćm, ok. 500 szt. - 5 zł/szt. Wrocław, teł. 0503/8645-82 

O  BLĄCHY TRAPEZOWE T-14, T-18, T-20, ocynk, 
krycia 0.81 m, 2 m - 25 zł/szt., 3 m - 37.50 zł/szt., 4 
m * 50 zł/szt., 6 m - 75 zł/szt., 7 m • 87 zł/szt; trapez 
alu-cynk, krycia 1.06 m ,2m  - 31 zł/szt., 3 m * 46 
zł/szt., 5 m • 77 zł/szt., 6 m • 93 zł/szt. Możliwość 
docięcia na wymiar. Ceny brutto, możliwość do
wozu, raty, rabaty. Marek Olichwer, 55-242 Mar
cinkowice k. Oławy, ul. Słowiańska t*, teł. 
071/302-84-14,0604/25-35-44 01024761

O  BLOCZKI BETONOWE 12x24x38 • 1.6 zł/szt., pu
staki żużlobetonowe, 24x24x38 • 1.8 zł/szt., 
12x24x38 • 1 Zł/szt., możliwość transportu i rozła
dunku, faktura VAT. Góra, tel. 0605/20-02-25 
84014531

O  BLOCZKI BETONOWE M6 wym. 12 x 25 x 38 cm, 
możliwość transportu • 1.65 zł + VAT/szt. Lubiąż, 
tel. 0607/61-6945, 0608/46-704 3 84015851

BLOCZKI BETONOWE M-6 • 1.50 zł/szt. Chojnów, tel. 
076/817-89-85
BLOCZKI BETONOWE M-6 • 1,65 zł/szt. Chojnów, tel. 
076/817-74-76
BLOCZKI BETONOWE M-6 12x24x38 cm - 1.7 zł/szt. Kie- 
tlów, tel. 065/544-83-72,0608/10-29-14 
BOAZERIA SOSNOWA panelowa, gr. 16 mm (ściany, sufity, 
podbitki) -17 zł/m2 oraz panelowa, gr. 12 mm (ściany, sufity, 
podbitki) - 14 zł/m2._ Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po, 
godz. 16
BOAZERIA SOSNOWA od 18 zł/m2, deska podłogowa - od 
36 zł/m2. Wrocław, tel. 071/336-24-59 
BOAZERIA ŚWIERKOWA cena 17 zł/m2r listwy wykończe
niowe, tralki, słupy schodowe, karnisze drewniane. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-29-39'
BRAMA GARAŻOWA podnoszona lub 2-skrzydłowa - 700 
zł/szt. Jaźwina 96, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-80-47 
BRAMA GARAŻOWA segmentowa, ocieplona, biała i brązo
wa, wym. 2.50 x 2.25 m (możliwe inne wymiary), - 2.100 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-1847,0601/89-32-39 
BRAMA GARAŻOWA uchylna, używana 1 rok, wym. 2.60 x 
2.10 m lub 2.50 x 2.00 m, - 600 zł. Wrocław, tel. 0501/92-70-91 
BRAMA SEGMENTOWA przemysłowa, biała, gwarancja, 
ocieplona, gr. 40 mm, aprobata techn. I.T.B., wym. 3 x 3 m 
(możl-inne wymiary), -4.100 zł. Trzebnica, tel. 071/387-1847, 
0601/89-32-39
BRAMA WJAZDOWA skrzydła 104 cm x 160 cm, kątownik i 
siatka, 2 szt. -120 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 - 
O  BRAMY GARAŻOWE , przemysłowe, ogrodzenio

we, najbogatszy wybór w mieście, automatyka do 
bram, ogrodzenia, okna, rolety, kompleksowe za
mówienia, gwarancja najkorzystniejszej ceny, 
bezpłatne doradztwo, montaż, serwis. FIRMA 
„OLAF”, Wrocław, tel. 071/332-32-67 (fax), 
0602/77-794 3 01024881

BRUSY DĘBOWE, ŚWJERKOWE od 400 zł/m3. tel. 
0607/84-83-15
BRUSY SOSNOWE 50,32,60, dł. 180 cmi cena - 450 zl/m3. 
Legnica, tel. 076/854-78-45
BRUSY SOSNOWE 14/7 cm, łączna długość 55 mb, odcinki
5-6 m - 5 zł/mb. Wrocław, tel. 071/325-14-82,0601/78^4-09 
C E G U  DZIURAWKA i pełna • 0,40 zł/szt. Chwalimierz, tel. 
071/317-28-13
CEGŁA KLINKIEROWA cena 0.80 zł/sżt. Wrocław, tel.
071/336-24-54, 0605/33-11-71
C E G U  PEŁNA z rozbiórki, stan b. dobry, 15.000 szt. -  0.30
zł/szt. Wrocław, tel. 071/354-31-62
C EG U ROZBIÓRKOWA pełna, czerwona i żółta - 30 gr/szt.,
połówki gratis, ceramiczna K2 24x 15* 12, idealna na ścianki
działowe - 60 gr/szt. Bolesławiec, tel. 0604/23-31-09,
0608/77-47-16
CEG U ROZBIÓRKOWA oczyszczona, poniemiecka, duża 
ilość - 0.15 zł/sżt. Kamienna Góra, tel. 075/64545-38 
CEG U ROZBIÓRKOWA ok. 1.500 szt., oczyszczona - 0.25 
zł/szt. Zawonia k- Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78

WKŁADY KOMINOWE
ZE STALI KWAS00DP0RNEJ 

KOMINY STALOWE
0^992376P.W. CEKOMET 

Wrocław, al. Pracy 
tel. 339-00-22, 363-12-21 w. 55 

0-603 874 053, 362-22-58 po 20”

ATESTY, ATRAKCYJNE CENY - RATY
w m m rr

i i i i  i
C E G U  SZAMOTOWA ok. 3000 szt, -1 zł /szt.. Oborniki Ślą
skie, tel. 0606/39-13-88,071/310-12-27 
DACHÓWCZARKA t  300 żeliwnych podkładów, mało uży
wana, - 500 zł lub zamienię na Fiata 126p, do remontu. Bol
ków, tel. 075/74144-25
DACHÓWKA BITUMICZNA gont norweski; brązowy, 330 m2, 
cena 26 zł/m2. Wrocław, tel. 0605/39-03-69 
DACHÓWKA CEMENTOWA od 0.70 zł/sżt; Dzierżoniów, tei. 
074/831-22-07 *
DACHÓWKA CERAMICZNA • od 3 zł/szt. Dzierżoniów, tel. 
074/831-22-07
DACHÓWKA IBF nowa - 400 szt. + gąsiory - 40 szt. -1.80  
zł/szt. Lubin, tel. 076/844-28-35 
DACHÓWKA KARPIÓWKA, z rozbiórki, ok. 4000 szt., cena 
0.25 zł/szt. Rogów Legnicki, tel. 076/8584Ó-56

Obróbki blacharskie 
Rynny, PCV 
Okna dachowe 
Wyłazy dachowe 
Folie dachowe 
Ondulina 
Wełna mineralna

P R O D U C E N T  B L A C H  
N A  W Y M IA R  P O L E C A :

BLACHY
■ / dachówkowe

■/ trapezowe

10 LAT GWARANCJI

BLACHODACHOWKA POWL. od 18.22 zł/m2
Wrocław, ul. Ostowa 14, róg ul. Pełczyńskiej 

tel. 327-47-81, fax 327-47-80

BRAMY GARAŻOWE 5 szt., cena 600 zł/szt. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0603/27-34-03
O  BRAMY WJAZDOWE przesuwne, z automatyką lub 

bez, oraz nowoczesne ogrodzenia, zgrzewane, pa
nelowe • poleca producent, gwarancja, możliwa 
sprzedaż na raty. „KZ METAL”, Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-1549, 071/310-33-21 82001091

BRUSY DĘBOWE sezonowane, 12 m3, gr. 5 cm, dł. 2.5-3.5 
m, tylko całość, -15.000 zł. Nowogrodziec, teł. 075/731-73-63 
po godz.20

Rusztowania warszawskie
wyrób, sprzedaż

Wrocław, ul. Pełczyńska 101 
tel. 0-71 322-79-58, 0601-777-416

'T O M 11 W-w, ul. Karmelkowa 66 
_  . tel. 071/33-719-66S K Ł A D  fax 071/33-702-46

DREWNA
■ tarcica obrzynana od 329 zl jj 
więźba dachowa od 647 zł * 
podłogówka, deska Barlinecka 
złącza metalowe, 0SB 
drewno kominkowe, transport

Najniższe ceny
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Naprawdę taniej nie można, ate można korzystniej! OKAZJA-SPRZEDAM
- P łyty dachowe żelbetonowe 

o rozpiętości 4,Om, szer. 1,5m - 65 szt. 
- P łyty drogowe PD 2 - 7 szt. 

- Zb io rn ik i stalowe i|> lOOOmra, 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.ESn * 

0%

3  0%^
» A T A lN ^  

s y s t e m * * " 1

0% 0 %
n m m t j  wpłaty PROWIZJIODSffiK

WROCŁAW: ul. Karmelkowa 29, (071) 364-35-31, 364-35-28 
WROCŁAW: ul. Legnicka 62, (071) 351-40-80, 351-43-10 
WROCŁAW: ul. Gajowicka 161A, (071) 338-04-34 
SKARBIMIERZ: ul. Parkowa 7, (077)411-38-41,411-38-42 
LUBIN: ul. Wierzbowa, (076) 849-70-49 
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: ul. Rynek 41, (074) 815-76-44 
LEGNICA: ul. II Armii WP 5 (paw. nr 2), (076) 854-52-40 
DZIERŻONIÓW: ul. Ząbkowicka 26, (074) 832-12-10 
GŁOGÓW: ui. Sikorskiego 34, (076) 835-20-41 
OSTRÓW WLKP.: ul. Radłowska 10, (062) 592-50-59

DACHÓWKA KARPIÓWKA cena 0.85 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54, 0605/33-11-71 - 
DACHÓWKA RABEN kasztan, 400 szt., cena • 3 zł/szt., drzwi 
balkonowe, wym. 2380 x 848 mm, białe, plastikowe, Rekta 
system - 500 zł. Wrocław, tel. 071/311-75-35,0501/59-68-89 

O  DESKA PODŁOGOWA, płyty wiórowe, pilśniowe, 
OSB, sklejki, podbiciówka, boazeria, łaty, deski, 
krawędziaki, styropian, kleje, siatki, tarcica sucha.
S.H. „DREWMAT”, Wrocław, ul. Tęczowa 79/81, 
tel./fax 071/342-38-86 01024461

DESKI BUKOWE grubość 55 mm, dł. 5.5 m • 700 zł/m3., tel. 
0602/22-12-33
DESKI DĘBOWE grubość 55 mm • 700 zł/m3., tel. 
0602/22-12-33

DACHOWE, STRETCH
Wrocław, ul. Mydlana 3A 
tel. 071/348-77-41

DESKI DĘBOWE, OLCHOWE, CZEREŚNIOWE suche - 
850-1.200 zł/m3. Świerzów, gm. Prusice, tel. 0607/30-64-25 
DESKI SZALUNKOWE gr. 1 cal. róffne krawędzie - 300 zł/m3. 
Wrocław, tel. 071/325-.14-82,0601/78-64-09 
f)RABINA DEKARSKA sznurowa, dł. 10 m.b. • 100 z), cyna 
lutownicza LC-60 • 5 zł/laska, rynny ocynkowane śred. 120, 
20 szt, -100 zł. Żarów. tel. 074/858-92-03 
DRABINA MALARSKA 2 m. - 50 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
DRABINY ALUMINIOWE rozsuwane, dł. 9,5 m - 800 zł/szt. 
Wrocław, tel. 353-00-59,0502/87-37-89 
DREWNO DĘBOWE na schody • 600 zł/m3. Bolesławiec, tel. 
075/734^52-62
DREWNO DĘBOWE czarne, naturalne - 250 zł/m3. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 0607/52-02-15 
DREWNO DĘBOWE 6.5 m3, w belach oraz lipa 15.5 m3, brzo
za 5 m3 w deskach. Polanica Zdr., tel. 074/868-20-76. 
0606/33-48-83

KOMINY
DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU 

PUSTAK KERAMZYT0WY plus 
RURA CERAMICZNA 

PUSTAKI WENTYLACYJNE 
00  WSZYSTKICH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 

ATRAKCYJNE CENY 
Wrocław, ul. Potokowa 39 (Maślice) 

tel. 0-605 642 331

PRODUCENT
OKNA PCV
MONTAŻ-DEMONTAŻ-OBRÓBKA

najn iższa cena 
w m ieśc ie

sp raw d ź  !!!
PARAPETY-ZALUZJE-ROLOSY

I H  ® 344 75 86 
E 350 06 68Białowieska 4 w w w

O  FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BETONOWEJ: 
fala, koić, koniczyna, cegiełka, obrzeia, płyty 35 
x 35 cm, grubość 5 cm, tralki, formy elewacyjne - 
od 1.5 zł, barwniki do betonu, hydrozol, fibar, wy- 
bijaki. Lubiąż, tei. 0608/46-70-43, 0603/87-02-67 
84015841

•FORMY DO PRODUKCJI PŁYT KORYTKOWYCH - 500 
zł/szt. Wrocław, tei, 071/364-48-50.0501/34-00-55 
FORMY DO PRODUKCJI BUDOWLANEJ : na płyty, słupki, 
trelinki, bloczki M-4, M-6, krawężniki, + stół wibracyjny, -1.000 
zł lub zamienię. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-06-82, 
0609/29-04-37 ...

HORM ANN
Bramy garażowe i drzwi stalowe

I PARAPETY

Wrocław, ul. Karmelkowa 41 
tel. 364 38 00 w. 316 <*,

DRZWI BALKONOWE białe, nowe, 80x 120 cm - 500 zl, 
możliwe inne wymiary, drzwi wejściowe z szybką 100x 120
cm -1.300 zł/szt. Włóki, gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-28-33 
DRZWI BALKONOWE 210x80 cm. • 50 zł. Wrocław, tel. 

„ 071/346-42-81 
DRZWI BALKONOWE drewniane, o wym. 120x210 cm, - 350 
zł. Wrocław, tel. 071/353-47-72,0605/64-23-31 
DRZWI DREWNIANE wewnętrzne i zewnętrzne, z futrynami, 
różne wymiary, od 450 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-80-48 
DRZWI DREWNIANE z ościeżnicą z demontażu (z żaluzjami 
aluminiowymi), wym. 865 x 2 295 cm, stan dobry, - 50 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-19-72
DRZWI GARAŻOWE prod. amerykańskiej, segmentowe, białe
i brązowe, wym. 2.44x2.13 m. • 1.600 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-07-07
DRZWI METALOWE wraz z ościeżnicą i zamkiem, do piwni
cy lub komórki. Polkowice, tel. 076/845-51-11 w godz. 16-21 
DRZWI POKOJOWE 2 szt.. nowe - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-29-64
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80 cm, - 80 zł. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
DRZWI SKLEPOWE aluminiowe, nowe. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-04-88
DRZWI TARASOWE nowe w foli, plastikowe, szyba k-1.1, 
prawe, rozmiar 89 x 233 cm, • 370 zł. Mietków, tel. 
071/316-83-28
DRZWI WEJŚCIOWE nowe, szer. 100 cm + ościeżnica, wys. 
209 cm, grubość 62 mm, kolor palisander, szyba elipsa an- 
tywłamaniowa, lewe, -1.200 zł. Henryków, tel. 074/810-51-81 
DRZWI WEJŚCIOWE dębowe, nowe, z ościeżnicą i szyba-

FREZARKA DO ASFALTU MARKS. 1988 r. szer. frezu 50 
cm, prowadzana, samojezdna, masa całk; 855 kg, silnik Hatz 
diesel, masa podgrzewana gazem - 12.500 zł * VAT lub wy
najmę. Głogów, tel. 076/834-98-33,0503/00-43-80 
GĄSIORY DACHOWE ceramiczne, nowe, 800 szt., cena 6 
zł/szt. Gozdnica, tel. 068/360-11-66,0608/58-19-08 
GONTY PAPOWE izolacja Matizol, wulkanizowane na całej 
powierzchni, kolor bordowy, cena - 22 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/373-90-79
GRZEJNIKI ALUMINIOWE 150 żeberek, nowe. - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-45-66
GRZEJNIKI BRUGMAN nowe, stalowo-płytowe, wszystkie 
wymiary - od 80 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/27-28-37 
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE olejowe. 2 sztuki -  70 zł/szt. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22 
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE panele, dł. 1 m, 12 szt., typ 
M-100P, 180W, 220V + regulatory temperatury, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-68-54 po godz. 20 
GRZEJNIKI KONWEKTOR 4/7, 9 szt. -180 zl/szt., 4/100,6 
szt. - 230 zł/szt. Legnica, tel. 076/854-83-79,0604/05-41-72 
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 5 zł/żeberko. Kobierzyce, teł. 
071/311-13-22
GRZEJNIKI ŻELIWNE 60 cm, używane, stan dobry - 3 zł/że
berko. Wrocław, tel. 0601/31-20-33 
GRZEJNIKI ŻELIWNE żeberkowe, wys. 60 cm, stan dobry - 
3 zł/żeberko. Wrocław, tel. 071/325-47-63 po godz. 16, 
0503/03-46-24

I M I T A C J E
MARMURU

GRANITU
INNE

SZC ZEC IŃ SKA  11 B OP012182
tel. 071/373-90-79, 071/353-65-71

KOŁKI ROZPOROWE fi 8. wkręt 4,5x50 - 3 gr/szt. Wrocław, 
tel. 071/373-76-06
KOMIN STALOWY wys. 12 m, 3-częściowy, zdemontowany, 
stan b. dobry, -1.200 zł., tel. 071/398-31-35 
KOMINEK może być z rozprowadzeniem ciepła, obudowa, 
wkład, od 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/783-49-53 
KOMPLEKS BETONIARSKI w cenie złomu użytkowego - 700 
zł/tona. Oława, tel. 071/313-66-05,0601/05-83-22 
KONSTRUKCJA DACHU wiaty stalowej, pow. 400 m2, - 6.000 
zł. Chełmce, tel. 062/761-27-11 
KONSTRUKCJA DACHU wiaty, wym. 50x12 m, 42 przęsła, 
stalowa,'z rury i kątownika, wytrzymała, nowa, - 12.000 zł. 
Koźmin Wlkp., tel. 062/721-31-43,0605/73-03-12 
KONSTRUKCJA HAU o wym. 15 x 4,5 x 90 m, ściany, doku
mentacja - 50 zł/m2. Wałbrzych, tel. 0600/28-45-03 
KONSTRUKCJA STALOWA, 1991 r. estakada, pod suwni
cę, pełna dokumentacja, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 
071/310-73-16,0605/32-76-12 
KONSTRUKCJA STALOWA WIATY 9x25,2-spadowa, - 600 
zł. Lubin, tel. 0501/71-86-86
KONSTRUKCJA WIATY 2 szt., wym. 32 x 9 x 3,75, drzwi 
bramowe z oknami z obu stron - 3.000 zł lub do wynajęcia 
wraz z działką -1.400 zł. Wrocław, tel. 311-76-18 
KONSTRUKCJA WIATY pokryta blachą trapezową, stan b. 
dobry, faktura VAT, - 30.000 zf (netto). Ząbkowice Śląśkie, tel. 
0601/73-65-99
KONSTRUKCJA WIATY, MAGAZYNU stalowa, bez pokry
cia, wym. 42x6x3.5 m, zdemontowana i zakonserwowana, 
stan idealny, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 0503/93-44-13 
KONTENER dł. 12 m, - 2.50Ó zł. Borowiec, tel. 062/734-13-27 
O  KONTENETY BUDOWLANE • podwójny, biurowy,

z sanitariatem, pow. 30 m2, dwa mieszkalne o pow.
15 m2 każdy, cena 35.000 zł/kpi. Wrocław, tel.
071/324-92-45,0603/32-33-67 81011211

KORYTA BETONOWE 50 x 50 x 20 cm, większa ilość - 4.50 
zł/szt., elementy betonowe, w kształcie litery L, wym. 50 x 50 
x 20 cm - 4 zł/szt. Wrocław, teł. 0503/93-44-13 
KOSTKA BETONOWA puzzle, 6 cm, nowa. szara - 20 zł/m2. 
czerwona - 21 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/31-20-33

FIRMA „PREDOM”
POSZUKUJE TRANSPORTU POWYŻEJ 251 
DO PRZEWOZU KRUSZYWA W JEDNĄ 

STRONĘ NA TRASIE ŻARY - LUBIN

Lubin, tel. 076/847-39-54 
tel. kom. 0-606 781 432,0-606 781 450

NOWOŚĆ -  p a r k i e t y  z BAMBUSA
Lakierowane - gotowe do układania 

Bezpośredni importer: tel./fax 071-357 27 23
Delfino Import-Export tel. GSM 0601-74 60 64

KOSTKA BRUKOWA wibroprasowana - od 23 zł/m2, pustaki 
żużlobetonowe, 24 x 24 x 36 cm -1.80 zł/szt., 12 x 24 x 49 cm 
-1.20 zł/szt., fundamentowe bloczki betonowe, 12 x 24 x 38 
cm - 2.20 zł/szt. Tyniec Mały, tel. 071/339-76-37, 
0607/36-63-74
KOSTKA BRUKOWA (Kaczmarek), 8 cm, Holand-Domino i 
inne - 27 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/49-33-55 
KOSTKA BRUKOWA granitowa, różne rozmiary, cena 150 
zł/tona. Wrocław, tel. 361-99-35 

O  KOSTKA GRANITOWA szara i kolorowa, od 180 
zł/t, ozdobny kamień ogrodowy na ścieżki, mur-

KUPIĘ DRZWI wewnętrzne, oszklone, 60 cm, lewe. Wrocław, 
tel. 355-38-86
KUPIĘ DRZWI WEWNĘTRZNE z futryną, nowe, .80*. prawe, 
2 szt. oraz ,80’, lewe, 1 szt., ,70”, prawe (do WC), wełnę mi
neralną ziemię na wyrównanie terenu, okol. Psiego Pola. 
Wrocław, tel. 071/361-30-79,0603/21-18-41 
KUPIĘ DRZWI WEWNĘTRZNE oszklone, z futryną 80 cm, 
farbę podkładową, nawierzchniową. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 
KUPIĘ KONTENER BIUROWY ocieplony, stan dobry. Wro
cław, tel. 373-72-15 w godz. 9-18 
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ puzzle, ok. 40 m2. Wrocław, 
355-38-86
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ z dowozem na terenie Wrocła
wia, w cenie do 40 zł/t. Wrocław, tel. 368-75-88,0602/66-49-88 
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ z demontażu, wym. 8x11 cm. 
20 1. Kłodzko, tel. 074/865-52-37,0602/10-27-85 
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budowie 
krokwie 18/8 lub 18/7, murfaty 12/12,13/13,14/14, folię da
chową (paroprzepuszczalną), klamry do mocowania gąsio
rów, brązowe. Trzebnica, tel. 071/312-30-05 po godz. 20 
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budowie: 
styropian, płyty gipsowo-kartonowe, papę bitumiczną. Wro
cław, tel. 0601/70-76-51
KUPIĘ OKNA DACHOWE. Legnica, tel. 076/850-61-8 
0604/47-31-57
KUPĘ OKNA PLASTIKOWE z demontażu, stan dobry, wys.
80-110 cm, szer. 100-145 cm, 2 szt., do 50 km od Szprotawy. 
Szprotawa, teł. 068/376-36-69 wieczorem 
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE lub wystawowe, wym. 120 x 90 
cm. Wrocław, tel. 071/325-23-34 
KUPIĘ OKNO PCV 50 x 50 cm. Wrocław, tel. 355-38-86 
KUPIĘ PODKŁADY KOLEJOWE kilkanaście sztuk, impre
gnowane. Wrocław, tel. 071/325-18-60 wieczorem 
KUPIĘ PODSTAWY BETONOWE do słupów drewnianych, 
stosowane w telekomunikacji. Gryfów ŚL, teł. 0601/57-22-41 
KUPIĘ SŁUPY OŚWIETLENIOWE stalowe, ocynkowane lub 
stalowo, plastikowe, wys. 4 m (5 szt.) oraz fundament do słu
pów, 100 cm (5 szL), oprawa parkowa 80-125 rtęciowa. Kłodz
ko. tel. 074/867-21-16
KUPIĘ SPRZĘT BUDOWLANY różny oraz elektronarzędzia. 
Wrocław, teł.'0501/40-31-35
KUPIĘ STYROPIAN twardy, na posadzki, o grubości 5 cm, 
150 m2. Wrocław, tel. 071/783-84-94,0606/99-37-12 
KUPIĘ STYROPIAN o grub. 3 cm, twardy, siatkę. Wrocław, 
tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16 
LICZNIK ELEKTRYCZNY trójfazowy, używany, -130 zł. Świd
nica, tel. 0603/16-22-49
LISTWA WIBRACYJNA DO BETONU jednoroczna, stan ide
alny, dł. 2 mb, Dynapak, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
071/345-58-47, 0606/76-11-45 
LISTWY PRZYPODŁOGOWE dł. 2.5 m, cena 5 zł/szt. Mąko- 
szyce, tel. 077/416:77-04 po godz. 16 
ŁATY OGRODZENIOWE i listwy pod panele - od 1,50 zł. Pro
chowice, tel. 076/858-49-10
ŁATY SOSNOWE różnej długości - 2,50 zł/m, krawędziaki 8 
x 8 cm, różnej długości - 3 zł/m. Prochowice, tel. 
076/858-55-05
ŁATY ŚWIERKOWE 5x5, dl. 2 80.200 szt. - 500 zl. Świątniki,
gm. Trzebnica, teł. 071/387-01-40
MASZYNA DO ROBÓT ELEWACYJNYCH MPR 600 szer.
rob. 8 m, wys. 28 m, udźwig 600 kg, • 15.000 zł. Nysa, tel.
077/433-02-36
MIKSOKRET PUTZMEISTER 2 szt., do remontu, ważny do
zór, - 3.500 zł. Opole, teł. 0603/78-27-23 

O  NOWOCZESNE OGRZEWANIA, POMPY CIEPŁA • 
ogrzewanie domów energią środowiska, kolekto-

Wrocław, ul. Łęczycka 19' ni] 
(50 m od HIT-u, Tli
boczna Poznańskiej)
tel/fax 071 359 18 63

GOLISZEK
CENTRUM PODŁOGI

PODŁOGI PANELOWE - PODWOJHA PROMOCJA MONTAŻ
TRANSPORT GRATIS!! S U P E R

C E N Y

DREWNO KOMINKOWE dąb, brzoza, cena - 85 zł/m3, Le
gnica, tel. 076/854-78-45
DREWNO OLCHOWE 42 m3, pocięte, • 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-91-26
DRUT KOLCZASTY 65 kg, - 200 zł. Świątniki, gm. Trzebnica, 
tel. 071/387-01-40
DRUT SPAWALNICZY fi 1.6, miedziany, 150 kg - 3 zł/kg. 
Świdnica, tel. 074/852-03-70 po godz. 18 
DRZWI palisander, szer. 100.cm, - 1.200 zł. Henryków, tel. 
074/810-51-81
DRZWI ALUMINIOWE wejściowe, weneckie, ozdobne, peł
ne, ocieplane, • 1.250 zł. Gromadka, tel. 076/817-20-62 
DRZWI ALUMINIOWE z futryną w połowie oszklone, 90x205 
cm, stan b. dobry, ok. 30 szt, • 320 zł /szt.. Rydzyna, tel. 
0606/16-45-71.
DRZWI BALKONOWE drewniane, rozm. 220 x 80 cm, -100  
zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-88 
DRZWI BALKONOWE plastikowe, 200x200 ćm, 250x150, 
230x130,225x175,240x98,212x112,216x92 cm oraz drzwi 
wejściowe, białe, brązowe, wym. 200-210x90-105 cm, od 460 
zł/szt. Chojnów, tel. 0604/81-79-99 
DRZWI BALKONOWE wym. 90 x 225 cm, -140 zł. Legnica, 
tel. 0608/68-50-03

DREWMAR i
ot

1. zakupi tarcicę liściastą n/o ' S
2. oferuje: O

- więźbę dachową impregnowaną z dosta
wą na plac budowy w cenie 650 zł/m3

- tarcicę stolarską świeżą i suchą
' - podłogę i boazerię sufitowo-ścienną 

wysokiej klasy z eksportu
tel./fax 076/81-88-723, tel. 0-601 95 63 75

mi, wym. 100 x 218 cm, - 800 zł. Nawojów, gm. Lubań, tel. 
075/721-72-88
DRZWI WEJŚCIOWE rozm. 90, nowe, białe, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/322-66-14
DRZWI WEJŚCIOWE typ „UrzędowskT, kolo palisandrowy, 
stan idealny, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0503/93-44-13 
DRZWI WEWNĘTRZNE białe, wym. 82 x 194 cm, .lewe" oraz 
72 x 197 cm, „prawe* - 50 zł/szt. Dzierżoniów, tel. 
074/645-31 -7T, 0607/85-09-31 
DRZWI WEWNĘTRZNE z futrynami metalowymi, zwykłe, 10 
szt., cena 60% ceny detalicznej. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 
071/387-01-40
DRZWI WEWNĘTRZNE PORTA, wzór Londyn, mały szpros, 
2-skrzydłowe, 2 x 90 cm, nowe, w folii, - 650 zł. Zgorzelec, tel. 
075/776-11-33, 0602/61-49-76.
DŹWIG BUDOWLANY wys. podnoszenia 8 m, do 150 kg, - 
600 zł. Polkowice, tel. 076/749-20-00,0502/61-34-91 
ELEMENTY BETONOWE w kształcie litery L, 50 x 50 x 20 
cm, nowe, duża ilość - 4.50 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/93-44-13 

O  ELEMENTY OGRODZENIOWE : groty kute, moty
wy kwiatów i liści, tralki do ogrodzeń i balustrad, 
trawersy, elementy stalowe typu C, E, S, H, 6. Re
monty i konserwacja dachów. Wrocław, tel. 
071/339-84-43,0608/62-42-48 01027061

ELEMENTY OGRODZENIOWE z kątownika 40 mm, 145 x 
145 cm, niewypełnione, 20 sztuk • 100 zł. Wądroże Wielkie, 
tel. 076/887-43-59
ELEMENTY OGRODZEŃ kutych, gotowe, ceny od 1.80 zł/szt. 
Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-73-17; 0601/83-46-96 
ELEMENTY PŁOTU prod. niemieckiej, 200 x 100,13 szt. + 
furtka 80 x 100, estetyczne - 300 zł, .źmijka’  do cementu, 25 
m3/h, 4 m. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
ETERNIT używany, wym. 120x110, stan dobry • 8 zł/szt. Na
mysłów, tel. 077/410-20-62 po godz. 15 
FARBA .srebrzanka", sucha, 5 kg, - 150 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
FORMA DO PRODUKCJI PUSTAKÓW HK. - 8.000 zł. Wro
cław, tel. 071/364-48-50,0501/34-00-55

»
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KABEL ELEKTRYCZNY OPL 4-żyłowy, 4x16 mm2, miedzia
ny w gumie, 65 mb, cena 12 zł/mb. Wodniki, tel. 
065/543-74-63,0603/08-68-95 
KAMIEŃ wapień muszlowy - 150 zł/m3. Wrocław, tel. 
071/357-63-74,0601/55-67-87 
KAMIEŃ WAPIENNY biały, łupek -130 zł/m3. Wrocław, tel. 
071/357-63-74,0601/55-67-87 
KOŁA pełne, pasują do betoniarki, 10 szt. - 30 zł/szt. Bolesła
wiec, tel. 075/732-13-57
KOŁKI FASZYNOWE iglaste, dł. 1 m, fi 6 cm, stemple bu
dowlane, dł. do 3  m -1  zł/m. Tomisław, gm. Osiecznica, tel. 
075/731-22-17

mmmmmm
Dachówka karpiówka -1,25 zMszŁ 
Cegła klinkierowa drążona -1,25 złJszt. 
Pustak G 44 P+W -  6,00 zł./$zt 

Ponadto szeroki wybór asortymentowy. 
Specjalistyczny transport.
- Bloczek M-6 .KACZMAREK"- 2,95 zł./szt. 

HURTOWNIA MATERIAEÓW 
BUDOWLANYCH 

Ul. Centralna 31 B -  Brochów 
Tel. (071) 3 4 3 1 2 1 6  OPQ1227t

TARTAK w Budzowie
60 km od Wrocławia w kier. Kudowy Zdrój 
w Ząbkowicach Śl. na Srebrną Górę 12 km

Oferuje w sprzedaży:
więźby dachowe 

w cenie od 630 zł 
łaty, deski, drewno liściaste, 

buk, jesion opoh462
tel. 074/81-81-877 do godz. 15 

81-81-869 po godz. 15 
t e l .k o m . 0 - 6 0 3  8 4 7  8 9 4

ki, oczka wodne, skalniki. Wrocław, ul. Wiejska 
27, w godz. 9-17, tel. 071/364-55-66,0602/46-73-66 
01028691

KOSTKA GRANITOWA 8x 10-170 zł/t, 8x 10-190 zł/t, 4x 6
- 220 zł/t. Strzegom, tel. 074/855-05-88,0601/57-24-58 
KOSTKA GRANITOWA szara, żółta, czerwona, czarna, róż
ne wymiary • od 24 zł/m2. Świdnica, tel. 074/856-98-15, 
0601/50-40-54
KOSTKA GRANITOWA niesymetryczna, cena 50 zł/l Wro
cław, tel. 071/357-63-74,0601/55-67-87 
KRATY OKIENNE wym. 120 x 80 cm, 2 szt, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-01-46
KRAWĘDZIAKI DREWNIANE 6 x 6,8 x 8 cm różne długości
- 3 zł/mb. Prochowice, tel. 076/858-55-05 
KRUSZYWO do utwardzania placów, z transportem - 20 zł/to
na kruszywa, transport naczepą 30 tonową. Legnica, tel. 
076/887-19-19 po godz. 20,0607/22-36-87,0601/05-29-57 
KUPIĘ BLACHĘ TRAPEZOWĄ z demontażu. Wrocław, tel. 
071/357-79-47
KUPIĘ BRAMĘ GARAŻOWĄ metalową o wym. 2 x 2.5 m, 
może być z demontażu. Legnica, tel. 076/722-34-90, 
0603/48-48-88
KUPIĘ CEGŁĘ 2000 szt., z Wrocławia, w cenie do 25 gr/szt. 
Wrocław, tel. 355-38-86
KUPIĘ CEGŁĘ KLINKIEROWĄ nadającą się na ogrodzenie i 
daszki do słupków. Wrocław, tel. 0605/24-22-11 
KUPIĘ DRZWI wewnętrzne (90,80), zewnętrzne (100), bal
konowe (180 x 230 Ćm). Jelenia Góra, tel. 0502/36-46-80

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
"WARSZAWSKIE"

RAMKA-40  zł i 35 zł+ VAT 
Kupię złom liny stalowej 0 1 4  do 20 mm 

tel. 071/354-37-97 
Wrocław, ul. Północna 5

BM OGRODZENIA ZGRZEWANE
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PRODUKCJA - SPRZEDAŻ 
MONTAŻ

5 12 49, 31512 50

ry słoneczne, ogrzewanie wody energią słonecz
ną. Profesjonalne porady i projektowanie. „RENT- 
POL", W rocław, ul. W idok 10, pok. 41, tel. 
071/782-75-77,0602/31-90-93 02023731

O  NOŻYCE DO PRĘTÓW elektryczne • 1.000 zł; ło
pata mechaniczna - 500 zł; „pionierek”, udźwig 
400 kg • 500 zł; formy do WPS 100,130,150 • 200 
zł/szt.; formy do pustaków „Alfa”, 0.5, 2 sztuki • 
100 zł/szt. M ilikowice, te l. 074/858-84-75  
01027921

ODDAM SZLAKĘ nadająca się na drogi i innego użytku. Ja
wor, tel. 076/870-05-54
O  OGRODZENIA KUTE bramy przesuwane, balustra

dy, tanio. Trzebnica, te l. 071/312-32-54 po 
godz. 19, 0603/40-91-55 82001081

OGRODZENIE betonowe, ozdobne -1 9  zł/m2. Strzelin, tel. 
071/392-21-10. 0602/24-82-22,0602/44-72-55 

O  OKNA • bogaty wybór, rolety, żaluzje, roletki ma
teriałowe, w promocji • karcher gratis lub inne nie
spodzianki, bezpłatne doradztwo, montaż, serwis, 
FIRMA „OLAF”, te l./fax 071/332-32-67, 
0602/77-79-43, raty! Nowość! 10 lat gwarancji na 
śnieżną biel okien.. 01024871

centrum podłogowe
Q U A T R O  OP012126

•podłogi panelowe, ‘ parkiety 
•panele PCV, ‘ korek podłogowy i ścienny 
‘ aranżacje, ‘ doradztwo techniczne 
‘ transport, ‘ montaż

Przy zakupie paneli 
montaż gratis !!!

W-w, u l. Kam ieńskiego 4  
te l.(071) 326 OO 24
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O OKNA • duży wyhór. no^ąj używane, z PCV, d rew- 
na i  aluminium, drzwi zewnętrzfó;tralkanbwfc, wi
tryny, prod. niemieckiej, w cenie od 100 zh Możli
wy transport, sprzedaż ratalna/Komorowo, gin. 
Trzebnica/ tal. 0602/15-31-41, 071/312-30-89 
82000981

OKNA powlekane plastikiem, wym. 135x105,135x165. i  35x210 
cm oraz drzwi balkonowe 210x80-90 cm, okna drewniane z 
potrójną szybą 140x90,140x180 cm, z podwójną szybą 140x75, 
112x120,112x185 cm, od 80 zl/szt. Chojnów, tel. 076/817-89-03, 
0604/81-79-99
OKNA skrzynkowe, używane, 2 szt., wym. 56 x 144- 100 zł, 
zespolone, używane, 145 x 178 - 130 zł/szt. Długołęka, tel. 
071/315-28-54
OKNA nowe. na gwarancji, wym. 300 x 135 cm, 3-skrzynkowe, 
wym. 139 x 177 cm - 600-800 zł/szt. Oława, tel. 0608/61-05-84 
OKNA zespolone z demontażu 125 x 215, drewniane, cena 
100 zł/szt Wrocław, tel. 787-87-85 
OKNA o wymiarach 220 x 140 cm, 145 x 140 cm -180 zł/szt. 
Wrocław.tel. 071/363-43-30
OKNA i drzwi balkonowe, podwójne, skręcane, z demontażu, 
ok. 20 szt., cena 10 zł/szt. Wrocław, tel. 373-76-06 
OKNA drzwi, rożne rozmiary, plastikowe, z odzysku - od 60 do 
180 zł. Wrocław, tel. 0608/47-08-22 ;
OKNAALUMINIOWO • PLASTIKOWE prod. niemieckiej, uży
wane, stan idealny, wym. 210x130 cm (4. sztuki) - 500 zł/szt. 
Złotoryja, tel. 076/878-22-64
O  OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, rozwier- 

no-uchylne, drzwi balkonowe, tarasowe, stan b. do
bry, różne wymiary, w cenie od 100 zł, drzwi wej
ściowe PCV, aluminium, nowe, w cenie 800 zł/szt. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/76-16-86 03001151 

OKNA DREWNIANE dębowe, skrzynkowe, nowe, oszklone, 
wym. 150 x 90 cm, 18 szt. -1.200 zł/szt., wym. 220 x 90 cm, 4  
szt. - 900 zł/szt., głęboka skrzynka (18 cm), robione na eksport 
do Niemiec. Bielawa, tel. 074/833-55-83 
OKNA DREWNIANE STOLBUD nowe, 145x177 cm - 600 zł, 
145x147 cm - 550 zł, 145x118 cm -450 zł, 145x87 cm- 300 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-77-54 
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, nowe, oszklone, 140x150 
cm, 11 szt, - 500 zł /szt.. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
OKNA DREWNIANE oblewane plastikiem, 2-szybowe, próż
niowe, używane, białe, wym. 140 x 110 cm -130 zł. Legnica, 
tel. 0608/68-50-03
OKNA DREWNIANE 3 szt., skrzynkowe, nie oszklone, nowe, 
wym. 145 x 145 - 100 zł/szt. Sobótka, tel. 071/390-34-15, 
0603/59-24-45

R A P Y - -WELPLAST 
-GORPLAST

MATIZOL - G O N  T Y
SZC ZEC IŃ SK A  11 B  O P 012183

tel. 071/373-90-79, 071/353-65-71

OKNA DREWNIANE o wym. 150x250 cm, szyba termoizola
cyjna ♦ żaluzje, cena - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/353-47-72, 
0605/64-23-31 ‘
OKNA DREWNIANE oblewane plastikiem, używane, uchyl- 
no-rozwieme, 1-2 skrzydłowe, białe, wym. 142 x 60,90 x 110, 
170 x 220 cm - 250-320 zł. Wrocław, tel. 0604/37-84-73 
OKNA PLASTIKOWE rozmiar 105 x 135 cm -170 zł. 135 x 
210 cm - 340 zł. kolor biały, stan b. dobry. Bielany Wrocław
skie, tel. 071/311-23-49,0605/54-44-99 
OKNA PLASTIKOWE 142x140, 135x136, 135x90, 160x62, 
125x1j65, 152x190, 135x215, 136x111, 100x100, 120x95, 
120x105 cm, od 300 zł/szt. Chojnów, tel. 0604/81-79-99 
OKNA PLASTIKOWE weneckie, ze szprosami, wym. 125x130 
cm, 6 szt. - 620 zł/szt., wym. 123 x 180 cm, 4 szt. - 580 zł/szt. 
Gromadka, tel. 076/817-20-62
OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwiemo-uchylne, ó wym. 
110 x 140 cm -170 zł oraz 105 x 135 cm -160 zł/śzt. orazdrzwi 
balkonowe, 80 x 210 cm • 190 zł/szt. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22
OKNA PLASTIKOWE rozwiem^uehyłne; 210. x  140 cm -.340 
■żłfezfc Kobierzyce, tpł. Q71/34T;f$2£/^v. ’ V . “
OKNA PLASTIKOWE do hal, garaży, baraków budowlanych • 
170-340 zł. Królikowice, ^  071^1-10-78,0605/54-44-99 /  
OKNA PLASTIKOWE nowe, prod. niemieckiej, 75x58 - 8 szt., 
135x105 - 6 szt., 177x172 - 4 szt., 220x120 - 8 szt. i inne - 
155-500 zł/szt. Nowa Sól, tel. 068/356-16-15 
OKNA PLASTIKOWE z demontażu, białe, nieuchylne, 1 szty- 
ka, 147x145 cm - 200 zł. Strzelniki, tel. 077/412-59-24 
OKNA PLASTIKOWE białe, nowe, 80x 100 cm - 350 zł, 90x 
120 cm -380żł. 100x 12frcm- 400 zł, możliwe inne wymiary. 
Włóki, gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-28-33 
OKNA PLASTIKOWE PCV nowe, nie używane, szer. 150 cm, 
wysokość 120 cm, 150 cm, 180 cm,- szyba 1,1, ceny od 450 
zł/szt. Wrocław, tel. 0501/80-52-65 
OKNA PLASTIKOWE nowe, skrzydło 1 x 1 m. cena - 350 zł/szt. 
lub 1.200 zł/4 szt. Wrocław, tel. 0608/64-13-80 

O  OKNA PÓŁPLASTIKOWE duże ilości, różne rozmia
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 SKRZYNKOWE, drewniane pokostowane, z demonta
żu, 1 szt. 150x267 cm, 6 - 150x141,1 - 101x168,1 - 87x138,1 
• 87x117, cena -150 zł/szt. (przy sprzedaży całości cena do 
uzg."), drzwi balkonowe, zespolone, z oknem skrzynkowym, 
drewnianym, 2-dzielnym, wym. 237x267 cm, 3 szt, całość - 
600 zł, 2 bramy garażowe, drewniane, 195x235 cm. - 600 zł, 
Brzeg, tel. 077/404-61-61 (zdjęcia do tej oferty można zoba1 
czyć w internecie pod numerem - A00507 www.autogiel- 
da.com.pl)
OKNA SKRZYNKOWE drewniane, z demontażu, 3-skrzydło- 
we, 2 szt. 210 x 145 cm, 1 szt. 175 x 145 cm, stan b. dobry, 
cena 120 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/24-50-55

Piasek, żwir, tłuczeń, kliniec, 
podsypka z dostawą na budowę. 

Kamień ozdobny ogrodowy.
OPD11812

tel. 0-502 307 530

OKNA STALOWE nowe, wym. 230x200 cm, 9 sztuk - 300 zł/szt. 
łubin, 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, bal
kony, w różnych rozmiarach, możl. wyst. faktury VAT. 

; Budziechów 73, tel. 0603/60-38-57 84015391
OKNO mahoniowe, nowe rozWiemo-uchylne, wym. sźer. 20$ 
cm, wys. 135 cm - 700 zł. Jelenią Góra, tel. 075/75545-71 ’ 
OKNO DACHOWE FAKRO 55x78 cm + kołnierz. - 6ÓÓ zł. P f
gów, tel. 071/310-73-68 > ......... -  — -  -
OKNO DREWNIANE skrzyniowe, noyftf. oszklone, wym; 150 x
150.3 szt - 380 zł/szt Wałbrzych, teł! 074/84640-.13 ' > 
OKNO PLASTIKOWE wym. 14Qjc 145 cm, dzielone, rozwieś 
no-uchylne, nowe, - .350 zł. Pieszyce, tel. 074/836-60-22, 
0606/85-92-83 ' &
O P.H.U. • PRODUKCJA SIATKI OGRODZENIOWEJ' 

Ostrów Wlkp., tel. 062/593-09-06, 0600/8243-98, 
0602/43-22-69 01027931

v^ PĄN£LE ŚCIENNE I ppDŁ060WE sprzedaż, mon- 
tai, Classen, Kronopol, Egger, Diamond, 60> ko1o- 

l  rów i wzorów, 11.000 obrotów, już od 27.60 zł, mon
taż 12.00 zł/m2, pianka pod panele i transport gra- 

; tis! ul. Swobodna 41, czynne w godz. 10*17, ZA
PRASZAMY!. Wrocław, tel. 071/783-25-26 (fax) 
810112/1

O  PAPA TERMOZGRZEWALNA : podkładowa - 5.59 
zł/m2, wierźchnia- 5.97zł/m2, na włókninie polie
strowej 250 g, grub. 5 mm -10.75 zł/m2; gonty pa
powe Matizol, wulkanizowane na całej powierzch
ni - od 18.40 zł/m2 (ceny netto). Rabaty dla hurtow- 
ników. Wrocław, tel. 071/373-90-79 01022571

PIASEK 12 t, z transportem, - 220 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 
PIASEK BUDOWLANY kopany, cena 6-11 zł/tona; rzeczny - 
18 zł/tona. Wrocław, tel. 0601/16-78-29 
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 wóz
kiem i zbiornikiem na wodę, z tarczą, stan b. dobry • 2.400 zł. 
Bolesławiec,' tal. 0603/10*25-21,: Niemcy, tel. 
0049/1746-66-67-69 >;
PIŁA DO ASFALTU I BETONU nowa, - 7.000 z t Kłodzko, tel. 
0601/97-10-13 ;
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS-360 AVS stań b.do- 
bry, -1.200 zł. Lubań, tel, 0603/71-92-95 
PISTOLET DO WSTRZELIWANIA KOŁKÓW do betonu, Hilti 
DX A40 oraz Fuchsschwanz Hilti WSR1200 PE, mało używa
ny. Namysłów, tel. 0608/88-48-73 
PŁYTA obornicka - 30 zł/m2, odbiór Mierzyce k. Wielunia. Opole, 
tel. 077/455-2745. .
PŁYTA MDF gr. 12,16,18,22 mm, cena 600-800 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-10-81
PŁYTA GUMOWA twarda, 100 x 90 cm, gr. 0.03 mm, - 30 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-0146
PŁYTKI CERAMICZNE paski ozdobne, pozostałość po produk
cji, różne rozmiary i wzory, gładkie i zdobione szkłem, cena od 
0.50-2.00 zł/szt. lub 15 żł/m2. Wrocław, tel. 0603/42-1041 
PŁYTKI KLINKIEROWE czerwone na parapety zewn. o wym. 
10 ćm x 20 cm, gr. 18 mm - 1 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
075/75545-71 fĄ
PŁYTY na stropy i dachy z demontażu, kanałowe, Żerań, dł. 
4.97 m, szer. 1.19 m, gr. 22 cm - 20-30 zł/m2. Bolesławiec, tel. 
0604/23-31-09,0608/7747-16 
PŁYTY DROGOWE wym: 150 x 300 x 16, cena 110 zł/szt. 
Wałbrzych, tel. 0608/49-19-66
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE wym. 260 x 60 x 2.5 cm, 45 
szt. - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 0602/58-7244 
PŁYTY STROPOWE korytkowe, wym. 4,8 x 1,8 m; 12 sztuk - 
10 zł/szt Wrocław, tel. 0605/26-12-90 
PNIE DĘBOWE - 280 źł/kubjk, Grodków, tel. 077/415-13-77 
PODŁOGA FORNIROWA sucha, format 45 x 45 cm, grubość
1,2 mm, z olchy -1.000 zł. Kępno, tel. 062/782-32-08 

O  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLO
WE „MAJKARD” s.c. oferuje produkty metalowe w 
następującym asortymencie: siatka ogrodzeniowa 
ocynkowana i powlekana plastikiem, słupki ogro
dzeniowe powlekane, asortyment ogrodzęniowy, 
gwoździe budowlane i paletowe, maty zgrzewane 
posadzkowe • ceny producenta. 59-700 Bolesła
wiec, Kraśnik Dolny 41 a, tel. 075/736-98-40, 
0604/50-83-75 01014911 

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY 3- i 4-żyłowy, ziemny - od 2.50 
zł/mb. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
PRZYJMĘ ASFALT duże ilości, na budowę. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-18-08
PRZYJMĘ GRUZ na drogę, nie odpłatnie. Lubin, tej. 
0601/44-0342
PRZYJMĘ GRUZ ziemię z wykopów, duże ilości do 1000 wy
wrotek, teren doskonale przygotowany pod wysyp., zapraszam 
do stałej współpracy. Wilczyce, woj. wrocławskie,, tel. 
0605/13-71-73
PRZYJMĘGRUZ-ceglańy,kamieńriużel, Krzeptów k. Smolca. 
Wrócław, teł. 071/364-152-03,0605/57-2843 
PRZYJMĘ GRUZ - dtiże ilości. Zębice, tel. 071/342-15-22 
PRZYJMĘ NAKŁAD ZIEMI gruzu. Strzelin, tel.-071/392-1244 
po 18,0608/34-89-60
PUSTAKI 200 szt, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-68-54 po 
godz. 20
PUSTAKI ALFA 12x24x49 cm -1.3 zł/szt, 24x24x49 cm - 2.5
zł/szt. oraz bloczki betonowe M-6 -1.6 zł/szt. Nowa Wieś, gm.
Bolesławiec, tel. 0607/50-56-36
PUSTAKI BETONOWE 24x24x38 cm -1.75 zł/szt. Osetno, tel.
065/54444-35
PUSTAKI CERAMICZNE POROMUR z piórowpustem, ceny
od 2.35 zł/szt. Wrocław, tel, 071/336-24-54,0605/33-11-7.1 .
PUSTAKI SILIKATOWE ok. 60 tys. szt. -1.43 zł/szt. Wrocław,
tel. 071/341-33-66 do godz. 15,071/314-20-18 po godz. 18
PUSTAKI STROPOWE TERIVAI żużlobetonowe -1.90 zł/szt.,
z transportem. Wrocław, tel. 372-64-60
ROZBIJAK SPALINOWY WACKER, 2000 r. stan b. dobry -
3.300 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21
RURY z demontażu, śr. 273 mm x 12 mm, odcinki od 5 do 12 m
-.0.45 zł/kg. Jelenia Góra, tel. 075/764-36-22
RURY czarne, fi 1”, 100 szt, - 300 zł. Platerówka, tel.
075/722-16-11
RURY z demontażu, fi 32, na ogrodzenia, dł. 2 m, 28 szt. •  7 
zł/szt. Zawonia, tel. 071/312-93-31 
RURY OŹEBROWANE fawiry, na grzejniki, nowe ocynkowa
ne, średn. 3,5-4 cm, dł. 2-2,5 m. -1 5  zł /mb. Wrocław, tel. 
071/368-7843
RUSZTOWANIA RAMOWE Plettac SL-70, ocynkowane - 69 
zł/m2, Huennebec Bosta 70 - 75 zł/m2, Bera 100- 38 zł/m2, 
RUX 65 • 60 zł/m2, kompletne + siatki zabezpieczeniowe, 50 
m2 - 120 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-35-01 wewn. 5321, 
0604/07-3348
RUSZTOWANIE RAMOWE nowoczesne, ocynkowane, kpi. 
gotowe do sezonu, 200 m2, z powodu wyjazdu - 14.800 zł. 
Wołczyn, tel. 077/418-84-39  ̂0604/24-64-95 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekkie, stan b. dobry, 28 
sztuk - 30 zł/szt. Oborniki śląskie, tel. 071/310-18-37 
RYNNA fi 150 ćm.-, 5 zł/m.b. oraz fi 120 cm - 4.50 zł/m.b. Mar
cinkowice, tel. 071/302-84-57
SCHODY METALOWE zewn. 2-podestowe. 13-stopniowe, 
podesty i stopnie drewniane, barierki wys. 3 m. sżer. 1 m ż 
montażem - 3.200 żł, bez montażu • 2500 zł. 57-300 Kłodzko, 
iii. Okrzei 26/2/20 . ...
SCHODY STALOWE dł. 4,20 m,> i  .OOp zł. Sulechów, tel. 
0608/75-34-71 ' -
O  SIATKA powlekana, cena - 3.80 zł/m2,śiatka ocyn

kowana, powlekana, cena • 4.10 zł/m2, siatka ocyn
kowana, cena • 4.50 zł/>ti2, drut -naciągowy 0.30 
zł/m.b., napinacze, drut montażowy. Krzyków, ul, 

|  Zagrodowa 4/tel! 071/318-98-56 81011131
O. SIATKĄ ocynk, powlekana PCV - 4.20 zł/m2; -siatka 
|  „goły ocynk" -4.50 Zł/m2; siatka ocynkowana i po-

^^Wlękąna^ęy. T grubego drutu - 4.50zł/m2; siatka 
' '  ' zgrzewaffa dft betonu - 2.70 zł/n&; $hipkt ógródze- 
< :'~hiow* î3 zł/śzt; bramy standardowe ż furtką* 680 

'zł/kpi.; bramy kute • 200 zł/m2. „METALPLAST", 
Wisznia Mała, tel. 0603/88-26-10, 071/312-74-92 
82000951

O SIATKA OGRODZENIOWA powlekana, zabezpieczo
na ocynkiem i plastikiem, z wysokiej jakości drutu 
• 4 zł/m2; słupki ogrodzeniowe, powlekane • od 18 
zł/sżŁ oraz drut naciągowy, napinacze, pręty napi
nające i inne. akcesoria. Możliwość transportu. 
„GRANIMET”, Jaworzyna Śl., tel. 074/858-78-54, 
074/640-57-21 80006201

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem, w cenie 3.5-5 zł, przy większych za
mówieniach transport gratis, możliwość montażu. 
Pęgów, tel. 071/310-73-02,0609/64-36-98 81010261

Firma "SCHODY" 0P010544 
HOLZTREPPEN BAU

producent wszelkiego rodzaju
SCHODÓW

okrągłych, zabiegowych, wpuszczanych 
podwieszanych, nasadzanych itp. 

CENY KONKURENCYJNE 
tel./fax 065/546-19-94.0-604-876-376

T A R ^ T A K  §
•  WIĘŹBY DACHOWE •§  
DREWNO BUDOWLANE •

Siedlec Trzebnicki, tel. 071/398-7&-13

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, słupki ogrodze
niowe i inny asortyment, możliwość montażu i ne
gocjacji cen. Prusice, ul. Ogrodowa 19, tel. 
071/312-64-33,0603/42-83-91 81010271

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na poliestrem, dowolna wysokość, wysoka jakość 
drutu • 4.20 zł/m2. Ponadto posiadamy drut nacią
gowy, napinacze, słupki ogrodzeniowe. Przy więk
szych zamówieniach dostawa gratis. 
„PLAST-MET”, Świdnica, ul. Willowa 22a, tel. 
074/852-16-95, 074/853-58-31, 0602/10-44-51 
01025761

Ó  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem • 4.30 zł/m2; ocynkowana • 4.50 zł/ml 
Pełny asortyment, możliwość całkowitego monta
żu (wylewki, osadzanie słupów). Transport gratis. 
Trzebnica, tel. 0601/84-19-35, 071/387-13-32 
82000991

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem, dowolna wysokość, cena od 3.50 do
4.50 zł/m2. Ponadto posiadamy w sprzedaży słup
ki ogrodzeniowe, drut naciągowy' napinacze i inne 
akcesoria do montażu ogrodzeń. Przy większych 
zamówienia dostawa gratis. Żmigród, ul. Lipowa 
9, tel. 0603/85-26-17, 071/385-35-64 wieczorem 
82000941

SIATKA OGRODZENIOWA powlekana - 3.90 zł/m2; siatka 
ocynkowana i powlekana - 4.30 zł/m2 oraz siatka ocynkowana 
- 4.30 zł/m3 + VAT. Bierutów, teł. 071/315-64-77 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana powlekana - 4 zł/m2 
+ VAT. Bolesławiec, tel. 075/736-9840,0604/50-83-75 
SIATKA OGRODZENIOWA plastikowa, nowa, 50 m x 2 m, - 
500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-20-11,0502/41-5840 
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, konserwacja, bardzo 
mocna, wysokość dowolna, cena od 2.50 zł/m2. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/316-99-17,0602/10-11-31 
SIATKA OGRODZENIOWA zgrzewana, 100 x 200, oczko 10 x 
10 - 5 zł/szt., panele ogrodzeniowe z prętów, kształtowników, 
druty zgrzewane, spawane - od 60 zł/panel. Wierzbięcice, gm. 

.Nysa, tel.077/4354747,0605/29-58^17; -
SłATKA OGRODZENIOWA ócynkówańą, 0.5,1,0, ijC ś O  m 
wysokości (słupkh fuftłór (jrąmyj.^na 4zł/m2, z możliwością; 

.;wykonania ogrodzenia, Wpcław, tel. 347-89-66 JU . • . 
SIATKA OGRODZENIOWA wyś. 1,5 m. w ‘rolkach po 20 m * ' 
nowa - 80 zł/rolkę. Wrocław, tel. 343-01-70 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana powlekana - 4.1 zł/m2 
oraz ocynkowana - 4 zł/m2, Wrocław, tel. 0606/40-29-56 
SIATKA OGRODZENIOWA powlekanaPCV, różne kolory - 3J5 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/32540-73 .
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana PCV - 3.6 
zł/m2, siatka ocynkowana, powlekana PCV - 4.45 zł/m2, słup
ki, drut naciągowy, napinacże, drut kolczasty możliwość trans
portu. Zielona Góra, tel. 068/32743-70 
SIATKA POSADZKOWA zgrzewana - 2:7 zł/m2 + VAT. Bole
sławiec,tek 0.75/736-9840*0604/50-83*75 
SIATKA ZGRZEWANA posadzkowa, 10 x 40, cena 2.7 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/32540-73
SILNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH prod. amerykańskiej, fir
my .Lift Master’ , z pilotem, - 600 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-07-07
O SIPOREX • różny asortyment, producent Milicz, 

Skawina. Bloczki betonowe, cegła pełna, dziuraw
ka, K-1, K-2, pustaki, nadproża, kształtki U-36, U-24, 
cement, wapno, zaprawy i kleje. Wymienione to
wary posiadają atesty i certyfikaty. Transport gra
tis. Wszystkie wyroby w cenach promocyjnych. 
Góra, ul. Poznańska 21, tel. 065/543-36-40 (fax), 
0601/57-14-04 84014641

Ó SIPOREX 24 x 24 x 59 • 4.90 zł/szt, 12 x 24 x 59 • 
2.65 zł/szt, znak jakości, certyfikat, transport gra
tis. Góra, tel. 0601/56-95-61 01024001

SIPOREX 24x24x69 cm - 4.9 zł/szt., 12x24x59 cm - 2.65 zł/szt. 
Kietlów, tel. 065/544-83-72,0608/10-29-14 
SKRZYDŁA BRAMY GARAŻOWEJ metalowe, używane, bez 
ościeżnicy, szer. 240 x wys. 238, - 200 zł. Długołęka, tel. 
071/315-28-54
SŁUPKI OGRODZENIOWE z rur zwykłych i ocynkowanych, 
średn. 6 cm -15-18 zł, z rur średn. 10 cm -20 zł/mb. Wrocław, 
tel. 071/368-7843
SŁUPKI OGRODZENIOWE o średnicy 55 mm lub w odcinkach 
5 m - 4zł/m. Wrocław, tel. 071/349-37-79,0607/26-04-28 
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 60, 75 i 90 mm, cena 5 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/398-76-23,0501/80-74-20 
SŁUPKI STALOWE fi od 50 do 90 mm, dług. 1.40 m - od 4 do 6 
zł/szt. Wrocław, tel. 0501/80-74-20 
SPRZĘT BUDOWLANY : wiertarki, gumówki, wyrzynarki, piły 
tarczowe, wkrętarki akumulatorowe, nowe i używane, elektrycz
na spirala do kanalizacji, różne firmy, ceny od 130 zł. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 .
O  STAL DWUTEOWNIK „180” 5 sztuk po 5.5 m, tanio 

sprzedam. Wrocław* tel. 071/361-26-85 01025281 
STAL DWUTEOWNIK z rozbiórki, 200 mm. dł. 4 m; 10 sżt: -1  
zł/kg. Patoka, tel. 076/817-31-15 
STAL DWUTEOWNIK 240, 260, 80, dług. odcinków 5-7 m, -
0.80 zł/kg. Wrocław, tel..0604/79t6§-jłQ ______
STAL KONSTRUKCYJNA kątownik 120 mm, słupy 120x110 
mm - 90 gr/szt. Prochowice, tel.-0.76/858-44-71,0602/82-11-26 
STAL ZBROJENIOWA -, 0.7 zł/kg. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-62-60
STAL ZBROJENIOWA. przekrój kwadratowy 20/20 mm, arkusz 
ok. 4 m, 100 sżt. - ŚO gr/kg. Legnica, tel. 076/887-86-32, 
0608/10-10-20

STAL ZBROJENIOWYM** 18 i 22 mm, dł. 6.m.-.80 gr/kg. 
Prochowice, tel..0 7 6 /8 5 8 -5 5 -0 5 ......
STEMPLE BUDOWLANE metalowe i ocynkowane, różne wy
miary, 500 szt. - 30 zł/szt. Kamienna Górą, tel. 0601/66-95-03 
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe - od 1 zł/m.b., łaty dacho
we. impregnowane - od 1.2 zł/m.b. Oława, tel. 071/303-09-20, 
0604/26-78-97
STEMPLE BUDOWLANE cięte na zamówienie • 1.20 zł/mb. 
Piszkawa, gm. Oleśnica, tel. 071/315-33-12 
STEMPLE BUDOWLANE 3 m - 3 zł/szt. Prochowice, tel. 
076/858-55-05
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, 2.9 m - 3,5 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/325-14-82,0601/78-64-09 
STEMPLE BUDOWLANE dł. 3 m, rozkręcane - 75 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/36340-69,0602/79-79-03 
STÓŁ WIBRACYJNY do kostek i pustaków, 120 x 100 x 40, - 
300 zł. Skąrszyn, tel. 071/312-7548,0608/19-99-23'
STÓŁ WIBRACYJNY i silniki wibracyjne przyczepne, - 600 zł. 
Wrocław, teł. 0605/H-65-64
STÓŁ WIBRACYJNY formy - V.500 zł. Wrocław, tel. 
071/339-73-84 -  , . . . A W -
STYROPIAN FS 15, FS 20 ceny od 90 złfin2. Wrocław, tel. 

.0603/10^2441 .. .. . . ... . V. .
SUWNICA 3 1, z wózkiem i hakiem, lina 13 mm, do remontu, - 
500 zł. Jawor. tel. 076/870-05-54 •
SZALUNKI Acro, 1.2x0.4 m - 30 zł, 1.5x0.40 m - 40 żł oraz 
•1.50x0.60 m - 50 zł. Wrocław, tel. 0605/11-65-64 
SZALUNKI DREWNIANE 2500x500, nowe, 30 szt. - 40 zł/szt., 
drzwi blakonowe, 220x87, nie używane, 2 szt. - 50 zł/szt. Pro
chowice, tel. 076/858-53-78,0606/11-03-35 
SZTACHETY 2 zł/szt. i inne wyroby (studnie,altanki, kratki, itp.). 
Prochowice, teL 0606/59-07-31 i'J-%
SZTACHETY różne - 2.60 zł/szt. Wołów, tel. 0.71/38944-89 
SZTACHETY różne wzory - 2.7 zł/szt. oraz inne wyroby (altan
ki, studnie itp.). Wrocław, tel. 071/34144-16 w godz. 8-12, 
0600/66-62-55
SZTACHETY OGRODZENIOWE świerkowe, heblowane, róż
ne wzory, od 2 zł/szt. Legnica, tel. 076/857-04-09 
SZTACHETY.OGRODZENIOWE heblowane, zaokrąglone, 
wym. 125 x 9 x 2.3 cm - 2.20 zł/szt. Mąkoszyce, tei. 
077/416-77-04 po godz. 16
SZTACHETY OGRODZENIOWE cena 2 zł/szt., studnia z drew
na - 390 zł, altanka 3 x 3 m -1.200 zł, kratki 1.8 x 1.8 m - 70 zł. 
Prochowice, tel. 0606/59-07-31 
SZTACHETY OGRODZENIOWE i balkonowe, 8 x 120 - 2 zł. 
Prochowice, tel. 076/85849-10 
SZTACHETY OGRODZENIOWE sosnowe, wym. 80 x 10 x 2 
cm, 600 szt. -1.50 zł/szt. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01, 
0606/16-39-18
SZYBY hartowane, wagonowe, 86 x 47 x 5,71 x 39 x 5; 52 x 42 
x 5 cm, łącznie 400 szt., żaroodporne, nadają się do komin
ków, cena 3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
ŚCIANY PAWILONU HANDLOWEGO typ obornicki, wys. 3.5 
m, dł. 40 m, częściowo oszklone, - 12.000 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-22-83
TACZKA BUDOWLANA, - 70 zł. Wrocław, tel. 071/34642-81 
TAPETY prod. niemieckiej, białe, tłoczone, do malowania, cena 
3 zł/rolkę. Żagań, tel. 0607/31-84-26 

O  TARCICA sucha: dąb -1.750 zł/m3, buk -1.350 zł/m3, 
jesion • 1.350 zł/m3, olcha -  800 zł/m3. Oława, tel. 
071/303-89-69 w godz. 8-15, 0602/59-14-30  
01021291

TARCICA deski, • 500 zł, kantówki, • 650 zł. Kowary, tel. 
075/643-90-30
TARCICA BUKOWA sucha, gr. 50 mm, - 1.500 zł. Bystrzyca 
Oławska, tel. 071/303-09-07.0605/74-16-06 
TARCICA BUKOWA 50. wilgotność 8%, kl. I, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/789-1048,0603/36-93-11 
O  TARCICA DĘBOWA jesionowa, czereśniowa, świer

kowa, sezonowana, w ciągłej sprzedaży, możliwy 
transport Jawor, tel. 0603/22-40-30 01025121

TARCICA DĘBOWA grub. 50 mm, sucha, -1.800 zł. Bystrzyca 
Oławska, tel. 071/303-09-36,0606/9840-66 
TARCICA DĘBOWA sucha, o grubości 25,32 i 50 mm, dł. 3.5 
m, klejonka dębowa, - ,1.100 zł. Lubir\, -teI.'076/844-60-48, 

,0502/32-7^20
TARCICA DĘBOWA powierzćhnro^arSUchś,<wilgbU^ść.<>k^

!. 21%, dł.,3 m, gr. 5 5 -nim/cena 1.000.zł/m3. Qp(śel tę l;1 
0605/52-9947
TARCICA DĘBOWA jesionowa, gr, od 2545 mm. cena 1000 
fł/rh3: Trzebnica, tel'. 071/312-91 -77,0600/116-88-07’
TARCICA DĘBOWA sezonowana gr. 50 mm, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 071/398-84-01 ‘
TARCICA DĘBOWA, OLCHOWA, SOSNOWA sucha, grubość
25-50 mm, olcha, sosna - 800 zł/m3, dąb - 1.250 zf/m3. środa 
Śląska, tel. 071/317-85-79,0604/9548-36 ;
TARCICA ŚWIERKOWA grubość 5 cm, dł. 6 m - 530 zł/m3. 
Jawor, tei. 0604/20-94-66
O  TARTAK w Oławie sprzeda tarcicę, więżbę dacho

wą, krawędziaki, podłogę, boazerię, podbitkę. Im
pregnacja ciśnieniowa i zanurzana. Sztachety, prze- 

. cieranie materiałów powierzonych. Dziś zamia- 
wiasz • jutro odbierasz!. Oława, ul. Sikorskiego 10, 
tel. 071/313-24-05, 071/313-88-83, 0606/12-42-14 
01026721

TAŚMOCIĄG BUDOWLANY dł. 15 m, - 800 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-66-75
TAŚMOCIĄG BUDOWLANY linowy, kompletny, - 12.000 zł.* 
Ratowice, tel. 071/318-91-05

Męt'* % : uruićzooolc na
rolety
żaluzje

“FIRMA KRYNICKI” 
ul. Sienkiewicza 31 
ul. Żmigrodzka 17

071/327-92-81, 
.071/ 78- 14-071.

TAŚMOCIĄG BUDOWLANY sprawny, stan b. dobry, -1.700 
zł.Wrzeszówi. tel. 071/389-84-90 
TRALKI dębowe, jesionowe,.na balustrady -1 0  zł. Dzierżo
niów. tel. 074/83.0-28-34
WBUAKKOŁKOWY HILTI DXA40.2000 r.. -1.900 zl. 2emiki 
Wrocławskie, tel. 071/31.1-31-65 
WEŁNA MINERALNAgrubość 15 cm, 150 m2, cena - 9 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/373:90-79
WĘZEŁ BETONIARSKI do remontu, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/36448-50,0501/34-00-55
WĘŻE PLASTIKOWE dó-wody zimnej i gorącej, 1 mb, w od
cinkach 50 m - 60 gr/mb. Wrocław, tel. 0503/9344-13 
WIBRATOR DO PRODUKCJI BLOCZKÓW komplet, z silni
kiem, • 350 zł. Opole, tel. 0501/29-36-58 
WIBRATOR POGRĄŹALNY, - 8.000 zł lub zamienię na mini- 
koparkę. Kłodzko, tel. 0601/97-10-13

POTY 
FALISTE ZPCV 
Od 13 Zl ł WAT

IlL RoboMaa n Tum Anhimedesu 
kPLASTICS tel. (0711781 81 22

WIENIEC ZĘBATY DO BETONIARK1150 I - 100 żł, zębatka 
napędowa - 50 zł. Lęgńica, tel. 0609/274840 
WIEŃCE ZĘBATE DO BETONIARKI .150’. Świdnica, tel. 
074/85244-51
WINDA BUDOWLANA udźwig 600 kg, urządzenie do produk
cji ogrodzeń betonowych, podkłady, wibratory, betoniarki, - 2.000 
zł. Chełmce, tel. 062/761-27-11 
WINDA BUDOWLANA, - 800 zł. Wrocław, tel. 0502/20-61-26 
WKŁADY KOMINOWE kwasoodpome, z atestem • 34 zł/m.b. 
Legnica, tel. 076/857-51 -05.0608/49-55-34 
WODOMIERZ nowy, - 40 zł. Brzeg, tel. 0605/82-10-21, 
077/412-79-63
WÓZEK BUDOWLANY paletowy, udźwig 2 1, stan b. dobry, - 
750 zł. Wrocław, tel. 0502/26-26-03 

O  WYCIĄG BUDOWLANY elektryczny, • 800 zł. Wro- 
, cław, tel. 0502/13-10-05 01026461

WYCIĄGARKA BUDOWLANA WBT 5/600 udźwig 0.51, wy
sięg 18 mb, stan b. dobry, - 4.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/48-69-36
WYCIĄGARKA BUDOWLANA stan b. dobry, - 950 zł. Oława, 
tel. 071/313-86-76
WYCIĄGARKA BUDOWLANA prod. FUT Włocławek, silnik 
380 V, 1,5 kW, udźwig 160 kg, ramię obrotowe 150 cm, słup 
(rura) 11 m, - 600 zł. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-58-27 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA do zakładania dachówek, z 
własnym silnikiem spalinowym, napęd hydrosilnikami, stan b- 
dobry, - 7.000 zł, Sieradz, tel. 043/829-33-21,0603/68-20-20 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA WD-200, - 250 zl. Świebodzi- 
ce, tel. 074/854-13-65 grzecznościowy 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 380 V, 300 kg, z pilotem, stan 
b. dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/36340-69,0602/79-79-03 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA przekładnia 1.38, ślimakowa, 
waga około 100 kg, z bębnem na linę - 400 zł. Wrocław, tel. 
0503/9344-13
WYCIĄGARKA BUDOWLANA, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/34642-81
WYCIĄGARKA BUDOWLANA WBT 3-606, 1999 r. maszto
wa, • 1.400 zł. Źemiki Wrocławskie, tel. 071/311-31-65 
WYSIĘGNIK BUDOWLANY hydrauliczny, Z koszem, zasilanie 
elektr. lub ręczne, - 9.500 zł. Kamień, gm. Długołęka, tel. 
071/315-30-20
ZAGĘSZCZARKA DO BETONU silnik 0.9 kW, 220 V. 6.3 A, 
cos. 0.98, 50 Hz, prądnica 1 kV, 250 V, gwiazda 2.3 A, 2905 
Obr/min, prod. Bosch, -1.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-11-79
0  X ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER piły do betonu, 

. tarcze diamentowe, wibratory do betonu, walce
gładkie 1 okołkowane, części do silników Hatz, 

. 'Robiti, Lambordini, e-mail: zenker@sisko.pl. 
84015961 -

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER DS-720D (stopa),^
3.500 zł. Bolesławiec, tel. 0501/46-79-67 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER .skoczek',-1998 r. , 70 
kg, stan b. dobry, - 2.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
lub Niemcy, 0049/1746-66-67-69 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, diesel-200 kg, - 2.600 
żł. Kopanica, gm. Siedlec, tel. 068/384-0542 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER, - 3.000 zł. Wrocław, tel.
325-18-48.0502/61-10-53
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG. 1987 r. płyta wibracyj
na. silnik Feiermann (po remoncie), waga 850 kg, - 7.000 zł + 
VAT. Chojnów, tel. 076/819-62r27. 0602/66-79-96, 
0604/08-56-65
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1995 r. 200 kg, silnik 
Hatz (diesel), rewers, stan b. dobry • 4.200 zł. Bolesławiec, teL 
0603/10-25-21, Niemcy, tel. 0049/1746-66-67-69 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1996 r. 180 kg, silnik 
diesel Hatz, stan b. dobry - 4.100 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1996 r., benzyna .sko
czek’, stan b. dobry, - 2.100 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
lub Niemcy, 0049/1747-71-21-78 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 r. 105 kg, diesel, 
stan b. dobry, - 3.700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1999 r. 235 kg, silnik 
diesel Hatz, - 5.700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
ZAMIENIĘ BETONIARKĘ 2501, na gumowych kołach pompo
wanych, na piaskarkę. Legnica, tel. 076/850-70-72 
ZAWIASY WAHADŁOWE 150 mm, mosiądzowane -15 zł/szt. 
Wrocław, tel. 341-03-55
ZAWORY TERMOSTATYCZNE proste, fi 15. z głowicą termo
statyczną firmy Danfoss - 40 zł/kpi. Wrocław, tel. 372-64-60 
ZBIORNIK NA CEMENT poj. 25 1, 2 szt, • 2.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-27-99
ZBIORNIK NA CEMENT poj. 22 tony, -1.500 zł. Wrocław, tel. 
357-12-61,0602/66-75-98
ZBIORNIK NA SZAMBO 200001, plastikowy, odporny na che
mikalia, -. 5.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/778-72-13 
ZBIORNIK NA SZAMBO stalowy, konserwowany zewnętrznie
1 wewnętrznie, poj. 7 m3, • 1!600 zł. Ścinawa, tel. 0603/83-5946 
ZBIORNIKI MA SZAMBO stalowe, poj.'3000-6000CH ceny 
800-5.500 Zł. Kamienna Góra, teł. O75/746-20-48. 
0608/89-7845
ZBIORNIKI NA SZAMBO metalowe. 4000 - 280001. konser
wowane, stan b. dobry, w cenie 400 - 2.800 zł. Lubin, tel. 
076/844-91-25,0606/93-92-53 
O  ZBIORNIKI ŻELBETOWE na szamba, o pojemno

ści 6.000-10.000 litrów, cena 2.500 zł, istnieje moż- 
; liwość montażu oraz kręgi żelbetowe, fi 500-2.000. 

Faktury VAT. Atesty. Oława, teł. 071/313-75-95 
81010761

O  ZBIORNIKI ŻELBETOWE na szamba o pojemności
6.000-10.000 I, cena 2.500 zł, istnieje możliwość 

. montażu oraz kręgi żelbetowe; fi 500-2.000. Faktu- 
ry VAT. Atesty. Oława, tel. 071/313-75-95 81011281 

ZESTAW DO PAP TERMOZGRZEWALNYCH palniki, węże, 
butla, - 1.600 zł. Lubin, tel. 07.6/846-90-30,0601/84-44-81. 
ŻUŻEL ok. 40 t, odstąpię nieodpłatnie. Wrocław, tel. 
071/349-37-79,0607/26-04-28 
ŻWIR pospółka, 27 ton, - 700 zł. Leszno, tel. 065/5Ź9-61 -96

AUTO GIEŁpA«POŁI*OŚLĄSKA.  ̂100. spis tfieścbtpatcz ,stroaa£ IjeozkłfUio z\o& 2 5 . 0 5 , 2 0 0 1
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O „ABC" DEKODERÓW CYFROWYCH, telewizja sa
telitarna, płytki testowe, odblokowywanie zablo- 
kowanych kanałów, skup i sprzedaż dekoderów, 
najlepsze ceny. Wrocław, tel. 0502/89-69-98 
02023441

O „ALE TELEWIZJA!!!” Dekodery cyfrowe. Skup • 
sprzedaż. Montaż sprzętu. Karty testowe, kart 
Seca, „zielone wafelki" i inne. Uwaga! Nowość • 
nocne erotyki na Wizji. Zadzwoń po szczegóły. 
Wrocław, tel. 0601/46-80-68 02023911

AMPLITUNER DENON AVR-1600 RD nowy -1.100 zl, zestaw 
głośników Magnat Matrix Cinema, do .kina domowego" • 1.400 
zUazem - 2.300 zl. .Namysłów, tel. 077/410-26-71, 0502/
13-02-75 -
AMPLITUNER DUAL srebrny, do dużej wieży, starszy model, 7 
stacji kodowanych, z wyświetlaczem, stan dobry, -130 zl. Świe
bodzice. tel. 074/854-32-67
AMPLITUNER ONKYO TX-DX 595, - 2.160 zl. Lubin, tel. 076/ 
842-24-06,0603/12-30-26
AMPLITUNER ONKYO TX-DX 575, -1.850 zl. Wrocław, tel. 071/ 
372-39-39,0601/77-26-10
AMPLITUNER PASCAL 705 nowy, gwarancja,- - 2.450 zł, 505 
nowy, gwarancja, -1.450 zł. Wrocław, tel. 0609/50-33-00 
AMPUTUNER PIONEER VSX-710, -1.550 zł. Głogów, tel. 0603/
06-49-97
AMPLITUNER PIONEER VSX710-1.580 zł. NS DV 55- 3.150 
zl i inne. Legnica, tel. 076/856-32-66, 0609/27-22-09 
AMPLITUNER PIONEER VSX 609, • 1.050 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-39-39,0601/77-26-10
AMPLITUNER PIONEER VSX 505, dolby pro logie surround, 4 
x 50 W, wyjścia na 7 kolumn, wejścia video, LD/DVD, CD. ma
gnetofon, adapter, wpis 4 znaków nazwy stacji, loudness, z pi
lotem, możliwość transportu, • 650 zł lub zamienię na Pioneer 
VSX 808, z dopłatą. Wrocław, tel. 0608/59-37-76 
AMPLITUNER SONY STR-940, -1.930 zł, STR-840, -1.550 zł. 
Głogów, tel 0603/06-49-97 -
AMPLITUNER SONY STR-840 nowy, na gwarancji, • 1.600 zł, 
STR-445 nowy, na gwarancji, - 1.050 zł. Legnica, tel. 0605/
32-10-80
AMPLITUNER SONY STR DB 840 QS czarny, srebrny, fabrycz
nie nowe, na gwarancji, instrukcja. -1.550 zł. Wrocław, tel. 071/
786-77-91,0609/35-26-62
AMPLITUNER SONY STR-DB 840, • 1.550 zł, STR-DB 940, - 
1.950 zł. Wrocław, tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10 
AMPLITUNER SONY STR DE 445 • 1.000 zł, STR DB 840, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52.0603/42-14-79 
AMPLITUNER SONY 840 nowy. na gwarancji, -1.500 zl. Wro
cław. tel. 786-77-91, 0501/98-67-78 
AMPLITUNER SONY STR 940 nowy. gwarancja, -1.960 zł, STR 
840 nowy, gwarancja, - 1.550 zł, STR 445 nowy, gwarancja, •
1.000 zł, DVP 735 nowy, gwarancja, - 2.050 zl, DVP 535 nowy, 
gwarancja, • 1.450 zl, DVP 335 nowy, gwarancja, • 1.150 zł. 
Wrociaw, tel. 0609/50-33-00
AMPLITUNER SONY 545, • 1.200 zł. Wschowa, tel. 065/ 
540-11 -93.0603/87-46-40
AMPLITUNERY SONY STR 940 cena 1900 zł. STR 840-1590 
zł. DVP-S 735 - 1900 zł. Technics SA-AX 940 - 1200 zł i inne. 
Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
AMPLITUNER TECHNICS ADX 940, -1.200 zł. Brzeg, tel. 077/
411-78-39 po godz. 16,077/444-5148 
AMPLITUNER TECHNICS sa-ex 120,2x80 W. rds. pilot, instruk
cja obsługi, kolor czarny, gwarancja, - 800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-32-88
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940 nowy. na gwarancji. - 
1.180 zł, SA-AX 540 nowy, na gwarancji, • 800 zł. Legnica, tel. 
0605/32-10-80
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 7 -1100 zl. Legnica, tel. 0603/ 
28-25-99
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940, -1.200 zł. Wrodaw, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10 -

używany, gwarancja, atrakcyjneceny, raty. Moż- 
Iłw. zostawienia własnego, sprzętu w rozliczeniu, 
teł. 074/846-18-38 w godz. 19-22 01022121

ANTENA DO CB-RADIA stacjonarna, 27 MHz, 5/8, 1000 W, 
nowa, nieużywana, • 90 zl. Świdnica, tel: 0503/85-61-03 
ANTENA SAT kompletna, czasza 90 cm. konwerter, tuner Am- 
strad SRX 200, stereo, pilot, przewód, - 100 zl lub zamienię na 
kolumny, kompakt itp. Jelcz-Laskowice, tel. 0605/62-03-93 
ANTENA SAT z obrotnicą, • 400 zl. Jelenia Góra, tel. 075/ 
71346-61
ANTENA SAT kpi. zestaw do przyczepy kempingowej, samo
chodu, domu, tuner stereo, pilot, zasilanie 12/24/220 V, czasza 
60 cm, konwerter, okablowanie, stan b. dobry •'300 zł. Wrodaw, 
tel. 071/316-51-67
ANTENA SAT AMSTRAD 5 zestawów, kpi. lub osobno elemen
ty, czasza 60, 80 i 100 cm, konwerter i czasza do cyfrowego 
Polsatu - od 60 do 709 zł. Wrodaw, tel. 0603/21-24-72 
ANTENA SAT EUROPA prod. niemieckiej, zapakowany, gwa
rancja, czasza 95 cm, stereo, 250 kanałów, fult band, 2 wejścia 
• 320 zł, konwerter, nowy, gwarancja • 80 zł/szt., kabel satelitar
ny 2x15 m.b. • 0,9 zł/m.b. Strzegom, tel. 074/855-2746 po 
godz. 20
ANTENA SAT GRUNDIG euro, stereo, kpi., możliwość spraw
dzenia - 180 zł. Jawor, teł. 076/870-7046,0601/88-01-24 
ANTENA SAT KAMM RSS 802 kpi. zestaw, prod. polskiej, 2x 
EURO, 2x LNB, 500 kanałów, stan b. dobry - 200 zl oraz antena 
SAT .Cyfra*’, czasza z konwerterem, • 80 zł. Leszno, tel. 065/ 
534-06-79
ANTENA SAT SKY MASTER MPTG-2 do odbioru cyfrowych, 
niekodowanych programów TV i radiowych, 1.000 programów, 
przelotka, 2 x EURO, - 650 zł. Wrodaw, tel. 071/339-85-60,0605/
51-94-24
ANTENA SAT UNITOR 2000, konwektor, tuner, okablowanie. 
Syców, tef. 062/785-26-38
O ANTENY, DEKODERY PIONEER, PACE, KENWO

OD, PHILIPS nowe, kompletne zestawy, karty 
chipowe do tunerów sat (bajki, mocna erotyka, 
sport, filmy), serwis, wymiana, dowóz lub wysył
ka. Zadzwoń. Legnica, teł. 0604/39-72-95 
01028701

CB-RADIO PRESIDENT HARRY zasilacz, SWR, książka, ante
na samochodowa, 10 m kabla, - 200 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0607/3240-69
CB-RADIO PRESIDENT MERBERT antena 5/8 ♦ President 
Yosan przenośny, dodatkowy mikrofon, instrukcja • 550 zł. Le
gnica, tel. 0604/91 -93-05
CB-RADIO RADMOR cena 60 zł. Wrodaw. teł. 33648-84,0602/
88-21-81
CB-RADIO STABO prod. japońskiej, z prostownikiem, anteną i 
przewodem, -180 zł. Legnica,-teł. 076/722-74-11 
CZASZA DO ANTENY „WIZJA TV” konwerter, 1-roczna, • 55 
zł. Gola Świdnicka, tel. 074/850-78-92 
O DEKODER CYFROWY PIONEER, PHILIPS 6010, 

czasza z konwerterem oraz karta Seca, samo- 
ucząca się (filmy, bajki, sport, muzyka, erotyka). 
Nowość - erotyki na „Wizji”! Masz problemy z 
tunerem lub kartą - zadzwoń!. Wrocław, tel. 0501/ 
47-7047 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 fabrycznie 
nowe, „Wizja TV”. Karty samouczące się! Filmy, 
erotyka, muzyka, karty do Wizji TV, programowa
nie na pełny pakiet. Kupię dekodery! Karty! „Wi
zję TV”!. Wrocław, tel. 0608/82-57-06 02022181 

O  DEKODERY - „ANTENY SATELITARNE” nowe, 
kompletne zestawy do odbioru ponad 900 pro
gramów z satelit Astra i Hotbird, najwyższa ja
kość obrazu i dźwięku (najnowsze filmy, najlep
sza erotyka HARD CORE, sport, muzyka • radio 
cyfrowe, bajki), aktywacje niedzłałających anten, 
możliwość ekspresowej wysyłki. ZADZWOŃ PO 
SZCZEGÓŁY!!!. Świdnica, tel. 0600/60-19-15 
01029001

( ICJTOf l LARM  
Cf IR R A D I O

RADIA - GŁOŚNIKI 
WZMACNIACZE - CD

Sprzedaż - montaż - serwis
!  W rocław, ul. Kochanow sk iego  30 

tel/fax (071) 348-13-75,0-601-48-13-75

gwarancji, z pełnym wyposażeniem, wszystkie możliwe funk
cje, zapakowana w kartonie - 3.350 zł; mińiwieźa Diora srebr
na, 2 magnetofony, tuner, wzmacniacz 2x25W, stan dobry - 250 
zł. Jelenia Góra, tei. 075/641-39-03 po godz. 16 
KAMERA VIDEO PANASONIC RX7 instrukcja, torba, 2 baterie, 
lampa, pilot, kolorowy wizjer, kasety, efekty cyfrowe. -1.120 zł. 
Legnica, tel. 0601/5748-87
KAMERA VIDEO PANASONIC M-25 z osprzętem. - 850 zl. Ole
śnica, tel. 0502/45-17-69
KAMERA VlDEO PANASONIC NV-V21, A  .700 zł. Wrodaw, tel. 
355-94-68
KAMERA VIDEO PANASONIC SX-50 SVHS-C, HiFi Stereo, na 
małe kasety, kdorowy wizjer, szerokokątny obiektyw, dużo funk
cji, lekka, efekty cyfrowe, osprzęt, stan idealny, • 1.700 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/323-59-86
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-DS 27 cyfrowa, mini DV. • 
2.999 zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
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 SONY CCD-TR75E 8 mm, stereo, torba, nowa 
bateria, ładowarka 220/12 V, - 1.000 zl. Korfantów, tel. 077/ 
431-91-82,0604/56-79-23 .
KAMERA VIDEO SONY CCD-S550 E videorecorder 8 ♦ obiek
tyw, torba, lampa, filtr, statyw, instrukcja, stan idealny, • 900 zł. 
Leszno, teł. 065/520-16-92, 0603/79-72-91 
KAMERA VIDEO SONY CCD-TR 80 SE wysoki model. * torba 
skórzana, pilot, 3 baterie, oryginalna ładowarka, • 1.500 zl. śro
da Śląska, tel. 071/317-79-03,0605/35-9147

NAPRAWA I URUCHAMIANIE
'  kodowanych odbiorników 

samochodowych 
i odblokowywanie telefonów GSM
58-105 Świdnica, ul. Prądzyńskiego 15 

tel. 074/853-83-99 
czynne pon.-pt w godz. 11°°-1400 i 16°°-20“

KAMERA VIDEO SONY TR 713 Hi 8 mm. roczna, slan idealny.
pełne wyposażenie. - 1.700 zł. Wrodaw. tel. 071/781-32-56.
0606/14-19-24
O  KARTA „AUTO SECA” do dekoderów cyfrowych, 

wszystkie typy, aktywacja „Private Gold” na tu
nerach Philips. Lubin, tel. 0608/71-32-49 
84016141

O KARTA „AUTO SECA” do dekoderów cyfrowych, 
oferta programów z Astry i Hot-Birda. Mocna ero
tyka XXL, X-zone, 24 godziny na dobę. Przera
bianie kart na w 100% sprawne. Aktywacja ero
tycznego kanału „Private Gold” na niebieskiej 
karcie. Możliwa wysyłka. Wrocław, tel. 0603/ 
21-36-86 02021601

O  KARTA „AUTO-SECA” aktualizująca się na 
wszystkich pakietach, działająca we wszystkich 
modelach dekoderów cyfrowych (Pioneer, Pace, 
Kenwood). Dekoduje ponad 400 kanałów z Astry 
i Hotbirda: filmy, erotyka (hardcore, XXL), sport, 
bajki. Wymiana kart, najnowsze oprogramowa-

EROTYKI NA WIZJI
SKUP, SPRZEDAŻ, 

PROGRAMOWANIE KART 
I DEKODERÓW |  

MOŻLIWY DOJAZD i 
Wrocław, tel. 0-603 520 818

x75W  + diseman Sanyo, przewody, • 950 zl' Namysłów, tel. 
077/410-27-24,0606/57-73-22
KOLUMNY ARCUS T-55 czarne. - 500 zł. Wrodaw, tel. 0601/ 
56-07-79,071/330-0045
KOLUMN YASCENT 650 200W ♦ subwoofer Sub Seven Activ, -
3.900 zl /kpi.. Wrocław, tel. 0606/63-15-90 
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, ASW1000 -1.950 zł, Sony 
Pascal: SA-VE 705 - 2.290 zł, SA-VE 525 - 1.500 
zł, SA-VE 325 • 1.300 zł, Tannoy MX1,2,3,4 oraz 
inne, tanio możliwy transport. Zielona Góra, tel. 
0605/03-56-82 84001261

KOLUMNY B&W CDM 7 NT • 4.900 zł, CDM CNT- 1.900 zl. 
tel. 0604/17-85-69
KOLUMNY B&W 602-S2, - 1.350 zł. Głogów, tel. 0603/0649-97 
KOLUMNY B&W 602 Sil • 1.400 zł, CC6SII - 950 zł, 603 II -
2.400 zł. ASW 1000 • 2.100 zł, Yamaha NS P610 • 2.1Ó0 zł. 
inne. Legnica, tel. 076/856-32-66,0609/27-22-09 
KOLUMNY B&W 603 S2, - 2.300 zl. Wrocław, teł. 0601/79-10-07 
KOLUMNY BOSE 901 III, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-0045
KOLUMNY PASCAL 705, -2.350 zł. Głogów, tel. 0603/0649-97 
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 zł (podane 
ceny za komplet). Głośnik centralny 80 W • 200 
zł, 120 W • 300 zł. Subwoofer aktywny • 800 zł, 
pasywny • 450 zł. Podstawki. Rok gwar. Kabel 
gratis, Możliwość dostawy (Wrocław • gratis), tel. 
0502/07-99-19 Wrocław 02020591

KOLUMNY POLARIS 80W - 320 zł/kpi., 120W - 440 zł/kpi., 180W 
-  640 zt/kpl., 200W - 700 zł/kpi., 300W • 820 zł/kpi., kolumny 
Poiaris Clasic 200W • 730 zł/kpi., 250W • 850 zt/kpl., subwoofer 
aktywny 150W - 780 zł, kolumny Astra5 -1.100 zł/kpi. Wrodaw, 
tel. 0606/63-15-90
O  KOLUMNY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE 

NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO”:
2 szt./80 W - 350 zł, 2 szt/120 W • 500 zł, 2 szt.1 
180 W - 700 zł, 2 szt./200 W • 800 zł, 2 szt./300 W 
• 900 zł, 2 szt./400 W -1.100 zł; głośnik centralny 
120 W • 300 zł; rok gwarancji, okablowanie AM
PLITUNER SAAX-7 - 1.450 zł, DVD PANASONIC 
RGV • 1.950 zł. Transport pod wskazany adres. 
Świdnica, tel. 074/872-93-44 do godz. 17, 0603/ 
56-53-31 01024451

KOLUMNY STX A 130,2 szt., moc 140 W, 8 Om. 3-drożne, na 
gwarancji, - 480 zł. Wrodaw, tel. 0602/15-83-99 - 
KOLUMNY TONSIL BOLERO 200 W. 1 5-roczne, stan idealny,
• .1.250 zł. Bogatynia, tel. 0604/96^84-24 
KOLUMNY TONSIL moc 2x60 W (sin). 2-drożne. obudowa typu 
bas reflex, • 170 zł. Opole. tel. 077/431-13-26 
KOMPAKT DENON DCD 580 uszkodzony, - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/373-05-74 wieczorem
KOMPAKT FONICA kolor srebrny, pilot, stan dobry, - 80 zł. Je- . 
lenia Góra, tei. 075/641-32-88
KOMPAKT GRUNDIG FINE ART CD-1 czarny, z pilotem. -400 
zł. Wrocław, teL 0601/56-07-79.071/330-00-45

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

KOMPAKT SONY czarny, do midiwieży, - 200 zł. Wrodaw, tel. 
0601/56-07-79,071/330-0045
KOMPAKT SONY CDP-791 czarny, dużo funkcji, wyjście optycz
ne, - 300 zł. Wrodaw, tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 
KOMPAKT SONY CDPXA50ES używany, high end, stan ideal
ny, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 372-19-97,0601/75-15-35 
KOMPAKT TECHNICS srebrny, z pilotem, - 350 zl. Bielany Wr., 
tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
KOMPAKT TECHNICS SLP 720 uszkodzony laser. • 500 zł. 
Świdnica, tef. 0603/16-2249
KOMPAKT TECHNICS SFuP 590, • 550 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
787-7643,0600/26-71-85
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 580 A. z pilotem, stan idealny, - 
350 zł. Wrodaw, tel. 071/781-64-05 
KOMPAKT YAMAHA CDX480 czarny, do dużej wieży, stan ide
alny, - 280 zl. Wrodaw, tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 
KOREKTOR TECHNICS 70, - 470 zł. Wrocław, tel. 071/
372-24-14
KOREKTOR YOKSTAR SS 170 samochodowy, ze wzmacnia
czem, • 80 zł. Miękinia, tei. 071/317-81-23, 0604/96-69-11 
KORPUS BLAUPUNKT LUGANO RCR 87. • 120 zl lub zamie
nię na panel. Wrodaw, tel. 0502/39-10-89 
KORPUS PANASONIC FX44, - 180 zł. Wrocław, tej. 0502/ 
39-10-89
KORPUS PANASONIC CQ RD 810, • 120 zł lub dokupię pane
le. Wrodaw, tei: 0502/39-10-89 
KORPUS PIONEER KEX-P66R winda, kaseta, stan b. dobry, 
kompletny (ramka, kości, przetwornica), pasuje panel od 
KEH-P6600R. cena 250 zł. Wrodaw, tel. 0503/67-00-77 
KORPUS SONY CDX-5072, - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
56-07-79,071/330-0045
KORPUS SONY CDX 4180 RV, - 200 zł lub zamienię na panel. 
Wrocław, tel. 0502/39-10-89
KORPUS SONYXR 3750. • 150 zł. Wrodaw. tel. 0601/50-17-33 
KUPIĘ ANTENĘ SAT „CYFRA+”. Wrodaw, tel. 0502/84-30-20 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” używany. Lubin, tel. 0609/
27-39-70
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” używany, bez karty, możliwy do
jazd. Wrocław, tel. 321-52-77. 0603/29-93-37 
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV” lub .Cyfra*’, karty nieaktywne. 
Wrodaw. tel. 0607/4241-11
O KUPIĘ DEKODERY CYFROWE firmy Kenwood, 

Pioneer, Philips, do odbioru cyfrowej TV sateli
tarnej. Wrocław, teł. 0608/78-84-66 80008761

KUPIĘ GŁOŚNIKI SONYdoWkd. Trinitron, model KV-E2911D. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/738-52-29 
KUPIĘ KINESKOP DO TELEWIZORA SONY, TRINITRON 25a. 
Opole. tel. 077/457-68-93
KUPIĘ KOLUMNY estradowe, moc 200 W, mogą być ze staty
wami oraz multiefekt gitarowy Digitech lub podobnej klasy. Świe
bodzice, teł. 0608/17-88-15
KUPIĘ KOLUMNY TECHNICS SB-LV 500. Wałbrzych, tel. 0503/
75-93-93
KUPIĘ KORPUS SONY XR-C 5109R. Boczów. gm. Torzym, tel. 
0605/27-89-20, woj. zielonogórskie 
KUPIĘ MAGNETOWID nowy lub na gwarancji, do 60% ceny 
sklepowej. Wrocław, teł. 0503/36-38-35 
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH P-7800 R uszkodzony. Głaniszew, 
woj. łódzkie, tel. 0605/72-26-74 
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-6800 oraz wzmacniacz samo
chodowy Kenwood KAC 726. Gubin, woj. zielonogórskie, teł. 
0603/33-12-64
KUPIĘ PANEL PIONEER DEH-P 4300R. Legnica, tel. 0607/
83-20-44
KUPIĘ PANEL PIONEER DEH 424 lub 524, 624 • do 100 zł. 
Wrodaw. tel. 0501/22-06-86
KUPIĘ PANEL SONY CDX-C4850R lub sprzedam korpus. Bo
lesławiec. tel. 0601/57-13-39
KUPIĘ PANEL SONY xrc6220r. -150 zł. Wrocław, tel. 0608/
43-13-89

TTREME ZAPRASZAMY NA ODSŁUCH NASZEGO MERCEDESA!!!
tk CAR AUDIO svstem Inflnlty 8 głośników, 2 subwoofery, 1600W power, JAKOŚĆ i MOC bez limitu I

UI.OWSIANA 4
(Boczna Zaporoskiej) 

Tei. 338 37 96, WROCŁAW

AMPLITUNER TECHNICS SADX 940, -1.150zł. Wrocław, tel. 
071/344-12-52.0603/42-14-79
AMPLITUNER TECHNICS SA-DA8, - 1.550 zł, SA-DX 940. - 
1.150 zł. SA-AX 540. - 820 zl, SL-PS 7. - 850 zł, SL-PG 590, - 
520 zl, Wrodaw, tel. 0609/50-33-00 
AMPLITUNER TECHNICS CLASSH+, 2001 r. srebrna, 4 seg
menty, 5 głośników, 5,1 kanałowy procesor dźwięku, DSP, RDS, 
OTS, dolby pro logie, ECO MODE, zmieniacz płyt, rok gwaran
cji • 2.000 zł. Głogów, teł. 076/834-38-23 
AMPLITUNER THOMSON DPL 300 HT pro logie, 5 x 50 W, mufti 
pilot, wyjście na subwoofer, kupiony w sklepie, • 500 zł. Wro
daw, tel. 071/783-00-67
AMPLITUNER YAMAHA RXV-520, -1.450 zł, RXV-620, - 1.680 
zł. Glógów, tel. 0603/0649-97
AMPLITUNER YAMAHA RX v620 Tytan • 1.750 zł, RXV800 -
2.350 zł, DVD 510 -1.300 zł. Legnica, tel. 076/856-32-66,0609/
27-22-09
AMPUTUNER YAMAHA RX V800 - 2.400 zł, RXV 620 -1.700 
zł, DVD 510 -1.300 zł i inne. Legnica, tel. 075/854-23-09,0605/
45-70-51
AMPLITUNER YAMAHA RX-V496, -1.400 zł. Legnica, tel. 0603/
28-25-99
AMPLITUNER YAMAHA RXV 596, -1.550 zl, RXV 800, - 2.350 
zl. Wrocław, tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10 
AMPLITUNER YAMAHA RXV 596 RDS, -1.500 zł, RXV 800, -
2.250 zl lub zamienię. Wrodaw, tel. 071/344-12-52, 0603/ 
42-14-79
AMPLITUNER YAMAHA RX-V620, -1.600 zl. Zielona Góra, tel. 
0600/10-24-54
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
strukcja w j. polskim, możliwy dowóz oraz mon
taż. Lubin, tel. 0605/53-03-93, 0605/44-74-03 
84015871

O AMPLITUNER, DVD, DENON, YAMAHA, inne, ko
lumny do „kina domowego”, subwoofery aktyw
ne Yamaha, B&W, radioodtwarzacze samochodo
we Clarion, Pioneer, TV panoramiczne 32-36" 
Sony, Panasonic, tanio, nowe., woj. dolnośląskie, 
tel. 0609/27-22-09 84008171.

AMPLITUNERY AVR-1801 • 1.640 zl. RXV-620 • 1.750 zl, 
VSX-710 • 1.580 zł. Lubin, tel. 076/842-24-06,0603/12-30-26 
O AMPLITUNERY: Nakamichi, Nad, Sherwood, De- 

. non, Yamaha, Roteł i inne. WZMACNIACZE: Cam
bridge, Densen, Copland, Musical Fidelity, Struś, 
Sphinx, Creek i inne. KOLUMNY: Cabasse, Dy- 
naudio, Dali, Avance, Eltax, Esa, Sonus Faber, 
Castle, Koda, Goky, Kef, Mission. Sprzęt nowy i

L O M B A H i
Natychm iastow e 
pożyczk i pod  zastaw.
Wrocław, uL Drobnera 12
Itel. 071  321  6 6  37

O  DEKODERY I TUNERY do odbioru telewizji cyfro
wej!!! Ponad 500 programów. Nowe zestawy firm: 
Pioneer, Kenwood, Philips, Humax 5500, pełna 
obsługa, możliwy montaż. Wrocław, tel. 06071
75-59-39 02023791

DISCMAN SONY ze słuchawkami, zasilacz, pasek do nosze
nia, pokrowiec, instrukcja, • 140 zł. Bielany Wr., tel. 07.1/ 
3.11-26-08,0607/46-37-25
DYKTAFON PANASONIC nowy, • 130 zl. Wądroże Wielkie, tel. 
076/88744-86,0600/30-22-22
0  GŁOŚNIKI wszystkich typów, samochodowe i ko

lumnowe, moce od 10 do 500 W, tuby i subwo
ofery samochodowe, wysokiej jakości zestawy 
głośnikowe, obudowy do zestawów, wzmacnia
cze samochodowe, hurt i detal, najniższe ceny 
(taniej niż na giełdzie). Świdnica, tel. 0608/
59-25-13,0608/59-25-16 01029011

GŁOŚNIKI basowe 100 • 200 W, śr. 30 cm. Ścinawa, tel. 0608/ 
39-36-45
GŁOŚNIKI ALPINE w półce. 2 x 160 W. duże, owalne, stan b. 
dobry, do VW Golfa, • 230 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/866-99-26 
po godz. 17,0607/58-32-67
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, • 4.500 zl. Wrocław,
tel. 071/342-91-95, 0601/7240-10
GŁOŚNIKI BLAUPUNKT XL 2016 BLUE MAGIC 2 sztuki, • 600
zl. Oleśnica, tel. 071/314-33-73. 0603/234549
GŁOŚNIKI JBL 4 ohmy. 5-175 W, - 216 zł. Wrodaw, teł. 0608/
30-37-66
GŁOŚNIKI KENWOOD średnica 13 cm, 2-drożne, 50 W, - 80 zł
/kpi.. Wrocław, tel. 0501/73-24-52
GŁOŚNIKI LANZAR samochodowe, AX 5,2 ,120W, cena 160
zł. Wrocław, teł. 34848-74, 0601/31-37-07
GŁOŚNIKI PANASONIC do VW Golfa. 60 W. 2 szt., głośniki w
półce 2 x 80 W, 3-drożne. głośnik Magnat 250 W, 1 szt, - 330 zl.
Polanica Zdrój, tel. 074/866-99-26 po godz. 17,0607/58-32-67
GŁOŚNIKI PHILIPS oryginalne, tylne, do Renault Laguny, • 120
zł. Opole. tel. 077/454-12-68. 0606/97-7444
GŁOŚNIKI PIONEER TS 1750150 W. samochodowe, • 200 z(.
Lubin, tel. 076/849-33-84,0604/65-26-63
GRAMOFONY SONY bez igły i Daniel hi-fi - 200 zł lub zamienię
na RO do auta. Lubin, teł. 0606/58-21 -73 .
INSTRUKCJE DO SPRZĘTU RTV firm Sony, Pioneer, Technics
1 innych, w jęz. polskim -40 zł/szt. Wrodaw, tel. 0603/22-8146 
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, 
tęl. 076/846-53-32, 0603/75-82-03 84015861

KAMERA YIDEO GR-DUL 100 EG stereo, 2 lata gwarancji. •
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-72-85,0504/96-09-80 
KAMERA VIDEO HITACHI VM2300 na duże kasety, podwójny 
przetwornik CCD, generator napisów, funkcje montażowe, lam
pa, walizka, mało używana, trzymana w kartonie - 14)00 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-1248, 0604/67-86-90 
KAMERA YIDEO JVC GR-DVX10 cyfrowa, nowś, 2 lata gwa
rancji, • 4.400 zł. Lubin, tel. 076/842-24-06.0603/12-30-26 
KAMERA YIDEO JVC GR-SX41 nowa. na gwarancji, super 
VHS-C, menu, stabilizacja drgań, zdjęcia, efekty cyfrowe, • 1.250 
zł lub zamienię. Wrodaw, teł. 071/784-7049,0504/79*00-02 
KAMERA YIDEO PANASONIC NY-DS15 cyfrowa, nowa, na

nie. Możliwość dowozu, serwis. Wrocław, tel. 
0503/77-80-18 02023461

O  KARTA CHIPOWA do wszystkiego, możliwość 
ekspresowej wysyłki., tel. 0603/71-53-17 
02023071

O  KARTA CHIPOWA do wszystkiego, Gold Wafer 
Card, możliwość ekspresowej przesyłki., tel. 
0502/90-30-52 81011431

O  KARTA DO DEKODERÓW Philips, Pioneer, Ken
wood, filmy, sport, erotyka (Private Gold, XXL), 
nowe dekodery Philips, Pioneer, Kenwood, reani
macja kart, zadzwoń po szczegóły. Lubin, tel. 
0503/58-20-08 ,84016121

O KARTA • „CHIPOWA” do wszystkiego, możliwość 
ekspresowej wysyłki. ZADZWOŃ PO SZCZEGÓ
ŁY!!!. Świdnica, teł. 0600/60-19-15 01028991

O  KARTY ORYGINALNE do odbioru „Włzji TV” + 
„Private Gold”, najnowsze oprogramowanie. Ak- 

. tywacja nieaktywnych kart. Sprzedaż nowych 
kart., tel. 0607/75-59-39 02023801

KASETY MAGNETOFONOWE z .ostrą* muzyką: od Korna, 
przez Panterę, po Gorefest, około 100 tytułów, stan b. dobry • 7 
zł/szt. Wrocław, tel. 355-37-12
KASETY VIDEO z różnymi filmami, ok. 30 szt. - 120 zl lub 5 zł/ 
szt. Wrodaw. tel. 071/350-99-87 
KASETY VIDEO pakiet .Star Wars • special edition* -100 zł, 
pakiet .Alien*, 4 części - 90 zł, (takiet „Scream I i ir  • 60 zł, 
.Dzikie Żądze* • 25 zł, .Kolekcjoner" - 25 zł, .Robot Jox* - 20 zł, 
.Tom & Jerry* DVD - 30 zł. Wrodaw, tel. 355-37-12 . 
KINESKOP DO TELEWIZORA 29' fabr. nowy, model RCA 
A68AGA25X02, - 500 zł. Wrodaw, tel. 353-05-66 
O KŁOPOTY Z TELEWIZJĄ CYFROWĄ? Telewizja 

cyfrowa bez barier • bajki, filmy, sport, rozrywka. 
Zadzwoń - udzielę wszelkich informacji, również 
informacja wysyłkowa. Wrocław, teł. 0607/ 
21-39-91 80009601

KOLUMNA EMPIRE centralna, do .kina domowego’, 80W, nowa, 
na gwarancji, pilne, cena nowej 250 zł, • 160 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-09-22,0608/71-13-84
KOLUMNY 120 W. 4-drożne, Wysokie, - 240 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0502/17-57-92
KOLUMNY kominy, 1.2 x 0.25 x 0.25 m, • 750 zl. Jelenia Góra, 
tel. 0502/3646-80 .
KOLUMNY estradowe, nowe, na japońskich głośnikach 2x300 

-W, 8 Ohm, koc ciemno-stalowy, okucia plastikowe, siatki i inne, 
2 sztuki. - 800 H. Lubin, tel. 0602/46-72-21 
KOLUMNY ALTUS moc 140 W, stan idealny. - 550 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/641-93-77
KOLUMNY ALTUS 2 x 300 W, nowe + wzmacniacz Technics. 4

• URUCHAMIANIE KODOWANYCH 
ODBIORNIKÓW SAMOCHODOWYCH

• KOREKTY LIOZNIKÓW SAMOCHODOWYCH
• MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH

J& M  ELECTRONICS 
59-300 Lubin. ul. Grabowa 15 O P O H 352

ld./fax 076/842-79-50.0-607 606 470,0-603 560 526

KOMPAKT KENWOOD DR-350 najnowszy model, na 5 płyt, 
CD-text, wyjście optyczne i coax, • 500 zl. Wrodaw, teł. 0601/ 
56-07-79.071/330-0045
KOMPAKT MARANTZ CD67MKII roczny, na gwarancji, stan b. 
dobry, - 900 zl. Bielawa, tel. 074/834-00-4 2 
KOMPAKT MARANTZ 6000 czarny, reg. glośnośd pilotem, cd 
tekst, roczny, • 1.300 zł. Leszno, tel. 0607/43-02-00 
KOMPAKT MARANTZ 6000 KJ nowy. 2 lata gwarancji. • 2.150 
zl. Lubin. tel. 076/842-24-06, 0603/12-30-26.
KOMPAKT ONKYO z pilotem. - 300 zł. Bielany Wr., tel. 071/
311-26-08.0607/46-37-25
KOMPAKT PHILIPSCD-711 do dużej wieży, nowy model, • 250 
zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 
KOMPAKT PIONEER PD-S 705 stan dobry, .wysoki* model, • 
580 zł. Oława. tel. 071/313-35-14 
KOMPAKT PIONEER PD-S601 czarny, do dużej wieży, z pilo
tem, wyjśde optyczne, -  300 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-0045
KOMPAKT SHARP cena 110 zi. Wrodaw, tel. 071/324-90-89, 
0501/99-09-00
KOMPAKT SHERWOOD czarny, do dużej wieży. • 180 zł. Wro
daw. tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 
KOMPAKT SONY 2 sztuki każda - 250 zł. Bielany Wr., tel. 071/
311-26-08,0607/46-37-25
KOMPAKT SONY zasilacz, słuchawki, pasek, instrukcja, - 240 
zł. Bielany Wr.. tel. 071/311-26-08.0607/46-37-25 
KOMPAKT SONY CDP 295 dużó funkcji, na gwarancji, stan 
dobry • 180 zł. Wrocław, tel. 0603/22-81 -46

KUPIĘ PANELE do radioodtwarzaczy samochodowych..Wro- 
cław, tel. 0501/73-24-52
KUPIĘ PANELE każdy model. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
O  KUPIĘ PANELE I KORPUSY FIRMOWE. Kupię ra

dioodtwarzacze firmowe. Wrocław, tel. 0503/
79-38-55 81010721

KUPIĘ RADIOODTWARZACZ samochodowy, do Toyoty Corol- 
li. Brzeg Dolny, teł. 071/389-54-91 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ samochodowy, ze zmieniaczem, 
do Audi A6. Oleśnica, tel. 0605/68-81 -77 
KUPIĘ TELEWIZOR nowy lub na gwarancji, do 60% ceny skle
powej. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
KUPIĘ TELEWIZOR SONY 32 cali, panoramiczny: KV 32 FD1K. 
KV 32 FX60, KV 32FX 60K lub inny (w rozliczeniu Sony KV 29 
C10). Gubin, tel. 0603/44-01-39 
KUPIĘ TELEWIZOR SONY lub Panasonic. 25". nowy lub mało 
używany. Wrocław, tel. 372-4446

KINO DOMOWE

W TAK TRUDNYCH CZASACH 
POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE

SPRZEDAWCO!
KIEDY MASZ KUPCA NA SWÓJ 
JOWAR, KTÓREMU BRAKUJE 
PIENIĘDZY, ALE MA DOWÓD 

OSOBISTY • ZADZWOŃ! 
SPRZEDAMY TWÓJ TOWAR NA RATY 

OD 3 DO 18 MIESIĘCY £
KUPIEC MA SWÓJ SPRZĘT, £
SPRZEDAWCA MA GOTÓWKĘ £ 
I WSZYSCY SA ZADOWOLENI! c

teł. 071/339-16-83 
0-501 406 823 

czynne w godz. S)00-!?00

TELEWIZORY 100 HZ, 
PROJEKTORY,

PLASMA, AMPLITUNERY AC-3, 
DVD, ZESTAWY GŁOŚNIKOWE, 

SUBWOOFERY 
NAJTAŃSZY ZESTAW - 2.999 ZŁ 

BEZPŁATNY DOWÓZ - CAŁY KRAJ 
GWARANCJA, NAJNIŻSZE CENY!!!

RATY NA TELEFON
www. kinówdomu. prv. pl 

tel. 042/684-55-22  
0-605 262 520
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KUPIĘ TUNER AKAI 57 lub lepszy model. Wrocław, tel. 071/ 
348-10-44
KUPIĘ WIEŻĘ DIORA. Wrocław, tel. 0601/58-50-95
KUPIĘ WIE2Ę TECHNICS używaną. Wrodaw, tel. 0601/
58-50-95
KUPIĘ WYŚWIETLACZ DO RADIOODTWARZACZA BECKER 
M B. AUDIO 10 lub uszkodzony korpus ze sprawnym wyświe
tlaczem. Zielona Góra, tel. 0607/20-07-07 '
MAGNETOFON PHILIPS DCC-600 z pilotem,. T^T, dołby B/C. 
Lubin, tel. 076/849-33-84, 0604/65-26-63 
MAGNETOFON PIONEER CT-S550S dolby B, C. S. HX-Pro.
3-głowicowy, mało używany, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/ 
330-00-70
MAGNETOFON SONY DAT ES*51;- 1.000 zł. Lubin, tel. 076/
849-33-84,0604/65-26-63
MAGNETOFON TECHNICS RS-B765,1994/95 r. 3-głowicowy, 
dolby B/C, HX-PRO, wyszukiwanie utworów, Class AA, licznik 
czasu rzeczywistego, kalibracja, stan b. dobry, - 350 zł. Wro
cław, tel. 0602/15-83-99
MAGNETOFON UNITRA ETIUDA 411D wzmacniacz 311 D, tu
ner Faust 211 D, korektor Sudety 011 D, srebrna, -130 zł. Stro- 
nie Śląskie, lei. 074/814-15-34, 0605/59-91-74 . 
MAGNETOFONY SZPULOWE technicznie sprawne, ceny od 
100 zł. Sulechów, tel. 0608/75-34-71 
MAGNETOWID EV-C45E/ła małe kasety 8 mm, z nagrywaniem, 
Hi-Fi stereo, • 500 zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/
330-00-45
MAGNETOWID AIWA stereo, hj-fi, funkcje na ekranie, 
show-view, srebrne, nowe, - 600 zł. Wrocław, tel. 321-69-52, 
0601/78-51-51
MAGNETOWID AIWA odtwarzacz z oryginalnym pilotem, stan 
bardzo dobry, • 140 zł. Wrocław, tel. 0503/93-26-45 
MAGNETOWID AKAI z pilotem, instrukcja, • 320 zł. Bielany Wr., 
tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
MAGNETOWID AKAI VSC-878 Hi-Fi stereo, 6 głowic, menu w 
j. polskim, Long 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 AKAI 4 głowice, SP/LP, funkcje wyśw. na ekra
nie, dużo funkcji. - 230 zł. Wrocław, tel. 0502/17-77-30 
MAGNETOWID DAYTRON prod. niemieckiej, stan b. dobry, z 
pilotem. -100 zł. Wrocław, teł. 0604/64-94-84 
MAGNETOWID ELITA, - 200 zl. Wrodaw, tel. 071/365-92-76 
MAGNETOWID GOLDSTAR pełny automatic, pilot, czamy, • 100 
zł. Wrocław, teł. 071/784-86-25
MAGNETOWID GRUNDIG telegazeta, pilot, instrukcja, - 350 
zł. Bielany Wr., tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
MAGNETOWID GRUNDIG VS 960 Hi-Fi, stereo, 6-głowicowy, 
insert, audio dubbing, bet, menu, 2x EURO, archiwum nagrań, 
pilot z wyświetlaczem, Show Viev, super drive, SP-LP, - 400 zł 
lub zamienię na Sony Playstation, Dual Shock. Świdnica, tel. 
074/851-20-03,0605/69-20-20
MAGNETOWID GRUNDIG 8-głowicowy, PiP, cyfrowy, TXT, Hi-Fi 
stereo, efekty cyfrowe, biblioteka kaset, oryg. pilot, stan b. do
bry, - 1.250 zł. Wrodaw, tel. 351-77-57,0501/00-78-81 
MAGNETOWID GRUNDIG GV-6400 Hi-Fi stereo, 6 głowic, Long 
Play, tuner kablowy, 2 x EURO, show view, z pilotem, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
MAGNETOWID HANSEATIC VCR-440 show-view, 4-glowico- 
wy, z pilotem, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/321-21-91 
MAGNETOWID HITACHI S-VHS, stereo, Nicam, Hi-Fi stereo, 7 
głowic, Long Play, insert, 2 x EURO, tuner kablowy, • 700 zl. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
MAGNETOWID JVC HR-S 9700 nowy, 2 lata gwaranqi, • 2.400 
zł. Lubin, tel. 076/842-24-06,0603/12-30-26 
MAGNETOWID JVC HR-SJ 7700 nowy, 2 lata gwarancji, • 1.600 
zł. Lubin. tel. 076/842-24-06,0603/12-30-26 
MAGNETOWID JVC HR-DX 20EG AV pilot. -170 zł. Namysłów, 
tel. 0604/83-29-66
MAGNETOWID JVC HR-J625 Hi-Fi stereo, 6 głowic. Long Play. 
tuner kablowy. 2 x EURO, show view, z pilotem, nowy model, • 
600 zj. Wrodaw. tel. 0601/56-07-79..071/330-00-45 
MAGNETOWID JVC HRS-5800EG S-VHS, Hi-Fi stereo. 7 gło
wic, funkcje montażowe, z pilotem, - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
56-07-79,071/330-00-45
MAGNETOWID LOEWE 6-głowicowy, hi-fi stereo. 2 x EURO, 
nowy model, - 350 zł. Wrodaw, tel. 071/365-92-76 
MAGNETOWID ORION stereo Hi-Fi, show view • 290 zł. Wro
cław, teł. 0503/91-65-81
MAGNETOWID ORION pilot.' - 190 zł. Wrocław, tel. 0609/
15-65-52
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD620 6 głowic, hi-fi stereo,
• 600 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-08-88
MAGNETOWID PANASONIC NV-F65 6-głowicowy, hi-fi stereo,
- 550 zł. Wrocław, tel. 071/321-21-91
MAGNETOWID PANASONIC SD-260 super drive. show-view, 
z pilotem, • 350 zł. Wrocław, tel. 071/321-21-91 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 600 menu w jęz. pdskim. 
stereo, hyper band, 2 prędkości odtwarzania, show-view, z pi
lotem, - 590 zł. Wrodaw, td. 071/345-20-75 wieczorem 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 600 6 głowic, hi-fi stereo. 
show-view, menu, pilot, 2 x euro, czincze, SP/LP, hyperband, 
stan b. dobry • 650 zl, magnetowid Sony, 4-głowicowy, SP/LP,
2-letni, menu, audio, dubbing, pilot, timer kablowy, hyperband, 
stan b. dobry - 490 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 0603/
28-89-79.
MAGNETOWID PANASONIC menu, 2 x AV, pilot, stan b. dobry,
- 390 żł. Wrocław. tel:'071/339-72-50
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD800 z pilotem. - 850 zł. 
Wrocław, Id. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD25 superdrive, tuner kablo
wy, 7 x EURO, showview, z pilotem, -400 zł. Wrocław, tel. 0601/.
56-07-79,071/330-00-45
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD200 superdrive, menu, 2 x 
EURO, tuner kablowy, show view, z pilotem, • 450 zł. Wrodaw, 
tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD101 stereo, eurozłącze, AV,_ 
audio dubbing, pilot, • 480 zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
MAGNETOWID PHILIPS Hi-Fi stereo, centr. mechanizm, 6-gło- 
wicowy, menu, Jog Shuttle, 2 x SCART, czincz, funkcje edycyj
ne, • 450 zl. Wrodaw, tel. 0602/85-07-33 
MAGNETOWID PHILIPS LCD VR 202 2-głowicowy, EURO, • 
200 zł. Złotoryja, tel, 076/878-37-54, 0607/43-12-55 
MAGNETOWID SHARP B-38 stan idealny, • 350 zT. Wrocław, 
tel. 071/357-15-26
MAGNETOWID SONY SLV-E 800 show view Hi-Fi, trilogic, ste
reo, panel, 12 x EURO, 6 głowic, pilot, • 700 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-93
MAGNETOWID SONY SLV-SE80, -1.200 zł. Legnica, tel. 0603/
28-25-99
MAGNETOWID SONY SLV-E7 Hi-Fi stereo, 6 głowic, menu, 
Long Play, 2 x EURO, tuner kablowy, z pilotem, • 580 zł. Wro
cław. tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
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 THOMSON VPH 6780 nicam, 6 głowic, hi-fi, - 

.1.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-53-99 
MAGNETOWID THOMSON Hi-Fi stereo. Nicam, 6 głowic, Long 
Play, tuner kablowy, show view, 2 x EURO, z pilotem, - 600 zl. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79* 071/330-00-45 
MIKSER MC CRYPT SM 3090 6 wejść line, 3 mikrofony, master 
fader crss fader, echo, monitoring, equalizer pasmowy, 2x7, - 
anologowy wskaźnik wysterowania, -.1.000 zł. Oława, tel. 071/ 
313-23-57
MIKSER YIDEO VANQUARD VA495 2xlN, 2xaut, efekty mozai
ki, koloru, dźwięku, - 650 zł. Kłodzko, tel. 074/867-69-72, 
868-77-53
MINIDISC SONY MZR-50 z wyposażeniem, stan dobry • 550 zł,. 
amplituner, srebrny, radio cyfrowe • 120 zł, wzmacniacz Pione
er A-443 - 400 zł, magnetofon Harman Kardon CD491 - 350 zł, 
mikser Vermona, 16 kanałów - 600 zł. Legnica, tel. 0603/
33-23-38 L
MINIDISC SONY MDS-JB 920 najwyższy model, 3 wyj. optycz
ne, b. dużo funkcji, aluminiowy panel, pilot, instrukcja, karton, - 
800 zł. Wałbrzych, tel. 0503/68-55-68 
MINIDISC SONY MZ-E 20 przenośny, nowy, - 550 zł. Wrocław, 
tel. 0608/01-75-70
MINIDISC SONY. MZ-R70 przenośny, z nagrywaniem, nowy, 
zapakowany, nie używany, kompl. osprzęt, • 750 zł. Wrocław, 
tel. 0601/76-65-80

MINIDISC SONY przenośny, z nagrywaniem MZR 700,2 750 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
MINIDISC SONY MDS JE 640 nowy, na gwarancji, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
MINIDISC SONY M2-R37 przenośny, nagrywanfe, kabel, srebr
ny, atrakcyjny wygląd, słuchawki, - 420 zł. Wrodaw, td. 0604/
71-39-48
MINIDISC SONY MZR 35 bardzo małó używany, z nagrywa
niem, pilot, pokrowiec, światłowód, zasilacz, akumulatorek, do
datkowy pojemnik na akumulator, • 600 zł lub zamienię na tele- 
fón GSM. Żary, tel. 0503/77-23-60 
MINIDISC TECHNICS SJ MD 150 nowy. na gwarancji. • 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
MINIWIEŻA INTERNATIONAL, stereo, zintegrowana, adapter 
stereo, korektor, radio AM/FM, magnetofon 2-kasetowy, wyjście 
na słuchawki, wejście na mikrofon, 2 głośniki 300 x 200 x 70 
mm, - 50 zł. Wrocław, tel. 0608/59-37-76 
MINIWIEŻA JVC 220 V, baterie, obudowa metalowa, srebrna, 
UKF nie przstrojony, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0603/18-42-13 
MINIWIEŻA SONY srebrna, roczna, zmieniacz na 3 płyty; pod
bicie basów, dwie kieszenie, • 890 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
88-01-12
ODTWARZACZ DVD CYBER HOME. 2001 r., nowy. dużo funk
cji, pilot, dółby surround, digital wideo CD i inne, - 850 zł. Legni
ca. tel. 076/866-32-48 .
ODTWARZACZ DVD DIGITAL ♦ 5 filmów, nowy, • 1.000 zł. 
Brzeg. tel. 077/416-27-21
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV 60, - 1.800 zł. RV 31, •
1.200 zł. Legnica, tel. 0603/28-25-99
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV 20, *1.100 zł. Wrodaw,
tel. 071/786-77-91, 0609/35-26-62
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV-40 nowy, Dolby digital, -
1.350 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 071/784-70-49, 0504/
,79-00-02,
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV 60 nowy, rok gwarancji,
• 1.800 zł, RV 40 nowy, rok gwarancji, • 1.300 zl, RV 31 nowy, 
rók gwarancji, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52, 0603/ 
42-14-79.
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV60, - 1.950 zł, RV40, - 
1.450 zł, RV20, -1.100 zł, RV31 nowość, gwarancja, -1.150 zł. 
Wrodaw, tel. 0609/50-33-00
ODTWARZACZ DVD PHILIPS.751, podwójny mechanizm łase-" 
rówy, nowy, 2 filmy gratis, • 1.020 zł. Byczyna, tel. 077/413-48-97 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 czamy, - 850 zł. Wrodaw. 
tel. 0605/11-83-37
ODTWARZACZ DVD PIONEER DV 535 nowy, rok gwarancji, •
1.100 zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD PIONEER 525 nowy, na gwarancji, • 1.050 
zł. Wrocław, tel. 786-77-91.0501/98-67-78 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-535, - 1.500 zł. DVP-336, -
1.250 zł. Głogów, tel. 0603/06-49-97 
ODTWARZACZ DVD SONY 335, -1.190 zł. Wrocław, tel. 071/ 
780-88-07,0601/70-33-13
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S335/336 nowy, rok gwaran
cji, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52. 0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD SONY 335 nowy, na gwarancji, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 786-77-91,0501/98-67-78 
ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH 3600 SCENIUM dolby 
digital, AC-3, wyj. optyczne, zoom i inne funkcje, -  1.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 0503/68-55-68
ODTWARZACZ DVD YAMAHA 510, -1.230 zł. Głogów, td.0603/ 
0649-97
ODTWARZACZ DVD YAMAHA 510, - 1.200 zł. Legnica, tel. 
0603/28-25-99 ;
ODTWARZACZ MP3 przenośny, z pilotem, ładowarka + 1 film 
gratis; czyta płyty audio, video, CD-R, CD-RW, - 790 zl. Wro
cław, tel. 0503/90-30-60

PANEL JVC KS-SX 433R, -100 zł. Wrodaw. td. 0607/51-07-46 
PANEL PANASONIC FX 45. - 220 zl. Wrodaw. td. 0503/67-74-11 
PANEL PANASONIC FX44 oraz DFX 444 i inne. Wrocław, tel. 
0501/73-24-52
PANEL PANASONIC DPG-55CD, • 200 zł. Wrocław, tel. 0601/
56-07-79.071/330-00-45
PANEL PIONEER KEH 3600- 50 zł. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
PANEL PIONEER KEH 6800 nowy model. • 220 zi. Wrocław, 
tel. 0503/67-74-11
PANEL PIONEER KEH P6000 RDS oraz KEH 2100R. Wrodaw, 
tel. 0501/73-24-52
PANEL SONY mdx6500 - 260 zł lub kupię korpus. Bdedawiec, 
tel. 0502/5040-75
PANEL SONY XR-C270, - 100 zł lub ktfpię korpus. Strzegom,
tel. 074/855-28-35,0607/53-32-07
PANEL SONY XR-C5080R, -100 zł. Wrodaw. tel. 0607/51-0746
PANEL SONY XR 4750 z RDS, 3 szt, • 140 zł. Wrocław, tel.
0503/67-74-11
PANEL SONY XR 4750R oraz XR 4740E, XR 5800R. WrocłaW, 
tel: 0501/73-24-52
PANEL SONY XR 4750, -150 zł Wrocław, teł. 0601/50-17-33 
PANELE SONY XR 3690 RDS • 100 żł; XR 6690 RDS • 100 zł. 
Gubin. tel. 0603/44-01-39
PILOT DO RADIOODTWARZACZA SONY dżojstik. • 60 zł. Wro
cław, td. 071/328-1347,0503/50-86-33 
PILOTY różnego rodzaju, ceny 30-100 zł. Bielany Wr., tel. 071/ 
311 -26-08,0607/46-37-25
PŁYTY CD oryginalne: Aion, Solefald, Rage, Tower, Christ Ago
ny, Anthrax, Powerman, Alice Cooper, Stained - 25 - 30 zł. Wro
cław, tel. 35537-12
PROGRAMATOR DBM do zmiany oprogramowania w tunerze 
Nokia 9500/9600 ♦ program do komputera, • 200 zł. Legnica, 
tel. 0503/66-18-92
PROGRAMATOR PHOENIX<Jo kart chipowych, do pdączenia 
z komputerem PC, nowy, aktualny soft z opisem, -150 zł. Wro
cław, tel. 0600/61-91-03 po godz. 17 
PRZEWÓD DO ZMIENIACZA KENWOOD i starszego modelu 
Sony, - 40 zł. Legnica, tel. 0602/1030-27 
RADIOMAGNETOFON przenośny, CD 1-bitowy, magnetofon
1-kieszeniowy, radio FM, MW, LW, pilot, 4 głośniki, surround 
3D, stan b. dobry, w pudełku • 240 zł. Wrocław, tel. 0501/
48-17-75 -
RADIOMAGNETOFON PHILIPS AZ8057, typ .jamnik’, CD, ra
dio FM, MW, LW, antena teleskopowa, Remote.Bass Reflex, 
korektor graf., nagrywanie z kompaktu i radia, pilot, oryg. pu- 
ddko, instr. obsługi, I właściciel, - 200 zl lub zamienię na disc- 
mana. Wałbrzych, tel. 074/847-56-75 
RADIOODBIORNIK PHILIPS AE 6545, kieszonkowy, słuchaw
ki ze zwijarką - 80 zł. Zgorzelec, tel. 0600/13-91-12 
RADIOODTWARZACZ SC 303 do Opla - 340 zł oraz model 202,
- 230 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-9247 
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDM 7554R 4 x 35 W, RDS, 
panel, miękka mechanika + zmieniacz 6 płyt, oryg. długi kabel
- 860 zł. Kalisz, tel. 0604/95-05-04 
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDM 7835 RDS, model 99/00, 
kompakt na 1 płytę, 4x 35 W, wyjście na wzmacniacz, sterowa
nie. Kłodzko, teł. 074/867-37-87 
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDE 7822R na 1 płytę CD. RDS, 
EON, wyjście na wzmacniacz, subwoofer • 350 zł. Wrocław, tel. 
0501/73-24-52 •
RADIOODTWARZACZ ALPINE MD 7755, minidisc, nowy, el. 
opuszczany panel, ściągany, RDS. 4 x 40 W. kolorowy wyświe
tlacz, pilot, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 0605/51-94-24 
RADIOODTWARZACZ BECKER Trafie pro-cd, rds, system na
wigacji, mapa Europy, stan idealny, • 1.100 zl. Lubin, tel. 0602/ 
74ł19-33
RADIOODTWARZACZ BECKER TRAFIĆ PRO, RDS, 4x40 W. 
system nawigacji sat.. antena, płyta -1.200 zi, Sony CDX43900, 
RDS. 4x50 W, X-plod • 600 zł. Kenwood KRC4070. RDS, 4x40 
W, na 1 CD, nowy model - 480 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ BETA samochodowy, 2 x 20 W. kaseta.

KOMIS 
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DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY 
Wrodaw, ul. Traugutta 69, tel. 071/341-49-68

stan b. dobry -160 zł, kompakt samochodowy Auto Śound A800 
(nie przerywa) • 150 zł. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
RADIOODTWARZACZ BETA do VW, Audi, z RDS i rewersem, • 
270 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
RADIOODTWARZACZ BETA do VW. Audi, z RDS, -150 zł. Le
gnica, tel. 0605/39-24-64
RADIOODTWARZACZ BETA 5. rds, CD contrd, niebieski wy
świetlacz, pty, code, • 400 z). Lubin, teł. 0602/74-19-33 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SC 202 oryginalny, do 
Opla, bez wyświetlacza, stan idealny, montaż gratis, • 170 zł. 
Bojanowo, tel. 065/545-66-98
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT AUGSBURG C30 4x40 W, 
RDS, DMS, loud, zabezpieczenie kodowe, FM, TA, TS, stero
wanie CD, stan idealny, • 270 zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-98 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Kiel cd30, model «2001, 
na 1 CD, rds, 4x40 W, fuli cd system, antivibration, traffic, kolo
rowy wyświetlacz, wyjście na zmieniacz CD, - 580 zł. Bolesła
wiec, tel. 0502/5040-75
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SEVILLA RDM 168 panel, 
RDS, 4 x 40 W, na CD DMS, dużo funkcji, - 500 zl. Kłodzko, tel. 
0607/1247-97
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT BIARITZ RDM 169 na 1 
płyt CD, 4x40 W, model «2001, najwyższy model, niebieskie 
podświetlenie, b. dużo funkcji, idealny do nowego VW, • 450 zl. 
Legnica, tel. 076/86643-74,0607/83-06-25 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CAR 300 RDS EON, do 
Opla, - 310 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49  
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT 4 x 40 Wat, rds eon, do
lby BNR, bardzo dużo funkcji, nowy, nie używany, stan idealny, 
do Fiata Punto, Brava lub Braw, cena 330 zl. Polanica Zdrój, 
tel. 074/866-99-26 po 17,0607/58-32-67 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Modena CD50, pand. win
da, RDS, 4 x 40 W, wyświetlacz kolorowy, equalizer, PTY, TMC, 
sterowanie dwoma wzmacniaczami, • 600 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/11-28-22
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CITROEN P F1 4 x UKF, 
24 programów, do Citroena, -100 zł. Wrodaw, tel. 0602/1841-14 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT KANSAS DJ rds, 40W x 
4, opuszczany panel, kolorowy wyświetlacz, sterowanie CD, 
dużo funkcji • 400 zł, Kenwood KRC-559 RDS, nowy, opuszcza
ny panel, sterowanie CD, kdorowy wyświetlacz, wide funkcji, 
bogate menu • 450 zł. Wrocław, tel. 0503/32-90-85 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT LUBECK CC20 kodowa
ny, szuflada, stan b. dobry, -150 zł. Wrodaw, tel. 0501/6244-76 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 149, wbu
dowana nawigacja GPS, opuszczany panel, duży wyświetlacz, 
4 x 40 W, RDS, dokumentacja, folia,.- 1.050 zi. Wrocław, tel. 
071/339-85-60,0605/51-94-24 '
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT KANSAS DJ, 2000 r. uchy
lany panel, ROS EON, PTY, 4x40 W.jnjękka mechanika, pełny 
automat, sterowanie wzmacniaczem, zmieniaczem CD, ISO, 
zmiana kąta i koloru wyświetlania, stan idealny, - 540 zł. Świd
nica, td. 074/851-3441
RADIOODTWARZACZ BUSINES oryg. do BMW, karta kodowa,
- 500 zł. Syców, tel. 062/785-26-78 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6570RZ winda 2001 r./. 
z RDS, 4 x 45 W, niebieski wyświetlacz, fuli tape control sys

tem, wszystkie wyjścia, text itp, • 630 zł. Bolesławiec, teł. 0502/ 
5040-75
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 4670RB+ zmieniacz 
CDC634, sprzęt nowy. w kartonie, najnowszy modd, • 990 zł. 
Legnica, td. 0603/10-66-21
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 6675RZ 4x45 W. nowy 
model 2001, na gwarancji, z pilotem, sterowanie CD i wzmac
niaczem, -1.100 zł lub zamienię na droższy z kompaktem. Nysa, 
tel. 0609/4046-09
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 7310R, winda, 4x50 W, 
RDS, wyszukiwanie, zmieniacz na 6 płyt, możliwość podłącze
nia procesoru dźwięku, wyjście na 2 wzmacniacze, minidisc, 
subwoofer, - 890 zł. Polkowice, tel. 0603/99-91-14 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 9170 zmieniacz Clarion 
CDC 9250, wzmacniacz Audio Gods, 4x200 W, -1.300 zł; Wro
daw. tel. 0601/32-87-62
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 9170 RDS. wyjście na 3 
wzmacniacze, Dolby B/C, opuszczany panel, 2 kolory, możli
wość sprawdzenia, -420 zł. Wrodaw, td. 0602/39-10-89 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6570Z. 2000 r. 4x40 W, 
niebieskie podświetlenie, winda, pilot, sterowanie CD i 2 wzmac
niaczami - 450 zł. Wrodaw, tel. 0501/73-24-52 • 
RADIOODTWARZACZ CLARION, BALUPUNKT, SONY, CAR, 
FORD do Opla, Renaulta, Nissana, Forda i innych, ceny od 180 
zł/szt. Stefanowice, teł: 0607/T0-69-20, woj. wałbrzyskie 
RADIOODTWARZACZ FORD 7000,6000 CD. 5000 RDS, kom
pakt 6x CD, dokumentacja, gwarancja - od 450 zł/szt. Oława, 
tel. 0604/81-02-82 - '
RADIOODTWARZACZ FORD 20061 DIN, code. RDS, ATS, PTY, 
kasetowy, miękka mechanika, el. sterowana radiem antena Hir- 
schman, oryg. do Forda, • 400 zl. Wrocław, tel. 353-38-53 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG CAR 200 do Opla. -120 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73. 0603/234 5 49  
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG R100 CODE samochodowy, 
z wyświetlaczem, b. zadbany, • 80 zł. Wrocław, tel. 0602/
15-83-99
RADIOODTWARZACZ JVC kd-s676r, model «2000, na 1 CD, 
rds, 4x40 W, fuli control cd system, antivibration, analizator wid- ... 
ma, srebrne wykończenia panela, sound-3, - 520 zł. Bolesła
wiec, tel. 0502/5040-75
RADIOODTWARZACZ JVC MD/CD, 40 W. RDS EON, stan b. 
dobry. - 890 zl. Wrocław, tel. 071/322-07-01,0602/29-66-33 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-FX 640R nowy, na gwarancji, 
instr. - 510 zł. Wrocław, tel. 0503/01-57-62 
RADIOODTWARZACZ JVC ściągany panel, RDS, moc 4x20 W, 
stan dobry, - 260 zł. Wrocław, tel. 0502/91-89-69 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 3080 na 1 płytę, RDS, 
4x40 W, dużo funkcji, panel, stan idealny, - 490 zł. Bojanowo, 
tel. 065/545-66-98
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 6060R 4 x 40, winda, 
na 1 płytę, - 550 zł. Chojnów, tel. 0603/10-33-15 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC953R miękka mecha
nika, dolby B/C, pilot, zmieniacz na 10 CD, - 750 zł. Dąbrówka, 
gm. Gogdin, tel. 077/466-61-95 po godz. 19, 0502/65-85-67 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KMD-860R 4 x 40 W, win
da, 2 kolory podświetlenia, ładny duży wyświetlacz, wyjście na 
wzmacniacz, - 620 zl lub zamienię na minidisc Sony, 4 x 50 W, 
z dopłatą. Legnica, tel. 0605/39-33-24 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC477RV, • 380 zł. Lwó
wek Śląski, tel 075/782-33-63,0608/37-34-77 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-778 4x45 W, obraca
ny zdejmowany panel, najnowszy model, dużo funkcji • 600 zł, 
Panasonic FX-65, RDS, 4x50 W, fabrycznie nowy - 500 zł. Wro
cław, tel. 0503/32-90-85
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 7050R obracany pa
nel, na 1 płytę, - 500 zł. Wrocław, tel, 0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 5050R winda, na 1 pły
tę, - 480 zl. Wrocław, tel. 0503/67-74-11. f  ' 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC158R 4x20 W, 2 kolo
ry podświetlania, RDS, EON, panelowe, stan b. dobry, • 220 zł. 
Wrocław, tel. 0501/73-24-52
RADIOODTWARZACZ KENWOOD 4 x 45 W + zmieniacz na 10 
płyt. kabel 5 m. logie, płaski panel * wzmacniacz 2 x 75 W, 
możliwy montaż -1.300 zl. Wrodaw. tel. 0607/37-92-00

RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-MP 6090R nowy mo
del, z odtwarzaczem MP3 i CD, 4x47 W, obracany i ściągany 
panel, dużo funkcji, -1.000 zł. Wrocław, td. 071/373-7041 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-80 rds, 40W x 4, ob
racany panel, kolorowy wyświetlacz, sterowanie CD, dużo funk
cji, cena 550 zł, Kenwood KDC-3080 RDS, 40W x 4, nowy mo
del na 1 CD, cena 480 zl, JVC KD-5656 RDS, 35W x 4, sound 
procesor, na 1 CD - 400 zł. Wrodaw, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC4080R z pilotem, nowy, 
w pudelku, na 1 płytę, - 600 zl. Wrocław, tel. 0503/83-84-85 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-3080 R, 2001 r. 4x40 
W, na 1 płytę, RDS, zegar, złącze ISO, stan idealny, - 490 zl. 
Legnica, tel. 0607/83-20-44
RADIOODTWARZACZ NEW YORK RDM 127 z nawigacją sa
telitarną • 1.000 zł. Wrocław, tel. 349-30-07 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RP-965 na 1 płytę, 4x40 
W, RDS EON, PTY.SHDB, AF, TA. ATT, scań, rep«at, random, 
stystem antywstrząsowy. wyjście na 2 wzmacniacze i zmieniacz, 
możliowść sterowania pilotem, stan idealny, - 470 zł. Bojano
wo, tęl. 065/545-66-98
RADIOODTWARZACZ PANASONIC D50G kieszeń, autorewers 
cyfrowy, tuner, -180 zł. Lubin, tel. 0502/35-62-64 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC 4 x 25, panel + zmieniacz 
CD Blaupunkt • 400 zł lub zamienię na wzmacniacz samocho
dowy, min. 400 W lub telefon GSM albo inne propozycje. Wał
brzych, tel. 0601/76-5547
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX 35 RDS. 4x40 W, 
opuszczany panel, widmo, sterowanie CD - 450 zł, Kenwood 
KRC-758, RDS, 4x35 W, obracany panel, sterowanie CD, dużo 
funkcji • 350 zł, Sony XR-7200, RDS, 4x40 W, opuszczany pa- 
nd, wiele funkcji, sterowanie CD - 400 zł. Wrodaw, tel. 0502/
86-06-81
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 310R samochodowy, 
z RDS, panel, stan b. dobry, do VW, - 200 zl. Wrodaw, tel. 0503/ 
67-74-11
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ DFX 444 na 1 płytę 
CD, winda, 4x40 W, niebieski wyświetlacz, RDS, EON, wyjście 
na zmieniacz i wzmacniacz, -420 zł. Wrodaw, tel. 0501/73-24-52 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 310-320 zł. Wrodaw, 
tel. 0503/01-57-62
RADIOODTWARZACZ PANASONIC DFX-355R na płytę, win
da, RDS, 4 x 40 W, equalizer, wide funkcji * 560 zł. Wrocław, 
tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDP-200R na płytę, RDS. 
4 x 40 W, wiele funkcji - 410 zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX 444R samochodowy, 
panel, 4 x 40 W, sterowanie CD, RDS, 1 CD, kolor niebieski, 
wzmacniacz, winda, montaż gratis, - 460 zł. Wrocław, td. 0502/
98-65-99
RADIOODTWARZACZ PANASONIC F 7354 x 40 W, podświe
tlany na niebiesko wyświetlacz, winda, zdejmowany panel, • 370 
zł. Złotoryja, tel. 0502/62-87-97 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC DFX 400N, 2001 r. 4 x 45W,
1 x CD, winda, mosfet, widmo, sterowanie wzmacniaczem i sub- 
wooferem, nowy ♦ wzmacniacz Magnat Classic, 360W, 4-kana- 
łowy, tuba basowa BPX, 2 x 150W, 2-cewkowa. nowa, okablo
wanie i bezpieczniki, nowy kompl, • 1.350 zł. Trzebnica, tel. 071/
312-63-58,0606/14-33-76
RADIOODTWARZACZ PHILIPS CAR400 oryginalny, do Opla,
- 420 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-05-51 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-8600P winda 2000 r., z 
RDS, 4 x 40 W, duży kolorowy wyświetlacz, klasa Hi-End, wyj
ście na subwoofer, fuli tape control system, text, analizator wid
ma * pilot, • 790 zł. Bolesławiec, tel. 0502/5040-75 
RADIOODTWARZACZ PIONEER 6900R 4x45 W. winda, zdej
mowany panel, equalizer, sterowanie CD, kolory wyświetlania, 
możliwość wysyłki. - 570 zł. Chojnów, tel, 0603/10-33-15 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P 8600 R, zmieniacz 
Pioneer CDX P 1230 S, - 1.150 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/ 
4342-23 *
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 7100 RDS, panel, mięk
ka mechanika, stan idealny, • 380 zł. Legnica, tel. 076/854-47-64, 
0601/77-70-88
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-250Ó SDK zdejmowany 
panel, autorewers, 4 x 15 W, cena -130 zł, radiomagnetofon 
Sony XR 3202, zdejmowany panel, 4 x 25 W, cena -130 zł. 
Lubin, tel. 076/846-50-18 po godz. 20, 0604/93-63-21 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P6800R, 4 x 45 W, RDS, 
dolby, winda, 3 kolory, panel, pilot na kierownicę + zmieniarka 
CD P25 Pioneer na 6 CD, nowa, • 1.200 zł. Świdnica, tel. 0601/
55-97-11
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P 8200 samochodowy, 
RDS, winda, drewno, pilot - 430 zł, Aiwa COC - R 176M, kom
pakt, opuszcz. panel • 400 zł. Wałbrzych, td. 074/848-53-96, 
0608/45-97-13
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P 8400R winda, zdejmo
wany panel, RDS, pilot, wyjście na wzmacniacz, 4x35 W, + 
zmieniacz Pioneer CDX-P 245, na 6 płyt • 650 zł. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/88744-86,0600/30-22-22 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 8600 winda, pilot, etui • 
800 zł, zmieniacz na 12 płyt - 400 zl, wzmacniacz JBL - 600 zł, 
subwoofer Magnat 300 W • 400 zł. Wrocław, tel. 0603/23-39-67 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P 7600 R opuszczany 
panel, 4 x 40W, kolorowy wyświetlacz, pilot, dużo funkcji, • 440 
zł. Wrocław, tel. 0502/92-38-65
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEX-P99R high-end, kom
pakt, DSP, 4V, deck, nowe logo, 2 piloty, stan idealny, mdo uży
wany, el.winda, cena 1450 zł lub zamienię pa RO Clarion 9375, 
9575,960 lub wzmacniacz sam. Mono, inne propozycje. Wro
cław, td. 342-04-80 po 20 • ,  •
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-8200 opuszczany panel, 
sterowanie subwooferem, wyjście ha Wzmacniacz, zmieniacz 
CD, pilot, stan dobry, • 360 zł. Wrocław, tel. 0503/95-90-56 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 8600 R, zmieniacz Pio
neer CDX P-1230 Sr* 1.250 zł. Wrocław, tel: 0604/23-35-76 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 2100 samochodowy, 
panel, 4 x40 W, RDS, kolor zidony.-tCD, montaż gratis. Wro
cław, tel. 0502/98-65-99
RADIOODTWARZACZ PIONEER, 2001 r. DQ P 99, ĆD, HiFi. 
deck, opuszczany el. panel, RDS, equalizer i procesor dźwięku 
DSP, pilot, • 1.600 zł. Wrocław, teł. 071/333-85-60, 0605/
51-94-24
RADIOODTWARZACZ PROFEX KRC 858 R miękka mechani
ka, pełna elektronika, dwa kdory podświetlania, - 450 zł. Le
gnica, teł. 0600/30-67-82
RADIOODTWARZACZ RENAULT do moddu Megane, z oddziel
nym, wyświetlaczem i sterownikiem przy kierownicy, nowy, • 890 
zł. Wrocław, tel. 071/339-76-03 w godz. 9-16 
RADIOODTWARZACZ RODSTART z panelem, niebieski wy
świetlacz, wyjście na zmieniacz CD, stań b. dobry, cena 150 zł. 
Kamienna Góra, tel. 0608/16-29-94 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 5080R 4x40 W> RDS EON, 
fuli automat, D-bass, intro, repeat.ATA, PTY, AF, TA, wyjście na
2 wzmacniacze, dżojstik, sterowanie CD, stań idealny, - 340 zł. 
Bojanowo, tel. 065/545-66-98
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 4250RY 4 x 40, na 1 płytę, 
niebieskie podświetenie, -460 zl. Chojnów, te). 0603/10-33-15 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-M 600R, samochodowy,
2-slronny, aktywny panel, 4 x 50 W, - 780 zł. Chojnów, tel. 0502/ 
16-68-37
RADIOODTWARZACZ SONY XR 3750. uszkodzony wyświe
tlacz. - 200 zł. Głogów, tel. 0605/93-92-75 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C450 4x35 W, RDS, sterowa
nie CD, MD, dolby B, D-bass, dwa kolory podświetlania, złącze, 
ISO, pdny automat, wyjście na dwa wzmacniacze, • 330 zl. 
Legnica, tel. 0607/83-2044
RADIOODTWARZACZ SONY XRU 800 RDS. śamochodowy. 
dżojstik, deck, miedziana obudowa, 2 wyświetlacze, Dolby B/ 
C, 2 kolory podświetlenia, • 560 zł. Lwówek Śląski, teł. 0603/ 
74-73-17
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5800R, • 260 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-33-63,0608/37-34-77 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C102 peiny panel! sterowa
nie zmieniaczem, wyjście na wzmacniacz, SDK, AMS, 2 x FM, 
zegarek, - 250 zł. Opole, tel. 0602/12-89-72 
RADIOODTWARZACZ SONY XR*5890R 4 x 40W, rds eon, 
d-bas, wyszukiwanie, powtarzanie utworów, dużo funkcji, nowy, 
cena 350 zł. Pdanica Zdrój, tel. *074/866-99-26 po 17, 0607/ 
58-32-67
RADIOODTWARZACZ SONY XR 4750 RDS EON. panel, stan 
b. dobiy dokumentacja, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/348-25-07 
RADIOODTWARZACZ SONY MDX-C7890 R minidisc. 4 x 40

W, zmieniacz Sony na 10 CD, CDX 605. okablowanie, - 700 zt. 
Wrocław, tel. 0602/58-94-57
RADIOODTWARZACZ SONY CDX M600R dwustronny panel, 
cena 1000 zł * pilot. Wrocław, tel. 0502/60-03-37 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX3900 R 4x50 W, panel, - 650 
zł. Wrocław, tel. 0602/21-1048 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-L 550X na 1 płytę, model 
2001, CD-TEXT, equalizer, nowy, w kartonie, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 0503/83-84-85
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 600, RDS. 4 x 50 W. 2 wy
świetlacze, obracany .panel; sterowanie subwooferem, koloro
wy wyświetlacz, equalizer, widmo dźwięku, stan idealny, • 830 
zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 , 
-RADIOODTWARZACZ SONY XR-6700 RDS. 4 x 30 W. miękka 
mechanika, wyjśde na wzmacniacz; 2 kolory podświetlenia, 
wyszukiwanie utworów, intro, zegar, Dolby B, MTL, panel, etui, 
stan idealny -  310 zł. Wrocław, tel. 0502/8148-58 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-2500R na płytę, najnowszy 
model, RDS, 4 x 45 W, D-bass, wiele funkcji - 460 zł. Wrocław, 
tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ SONY XR 4750R RDS, pand, 4x35 W, 
AMS, D-Bass, autorewers, miękka mechanika, dużo funkcji, 
montaż gratis, - 220 zł. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 6220 panel, 4 x 40 W, RDS, 
winda, Multi-color, sterowanie CD, wzmacniacz, - 450 zł, XRC 
7220R panel, 4 x 40 W, Multi-color, sterowanie CD, samocho
dowy, - 460 zł. Wrocław, tel. 0502/98-65-99 
RADIOODTWARZACZ SONY CDY 5262 samochodowy, uszko
dzony, zdejmowany panel, 1 CD, cena naprawy ok. 70 zł, -100 
zł. Wrocław, tel. 350-0348
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 8220R, 2000 r. modd naj
wyższej klasy, RDS, winda, sterowanie CD, wszystkie możliwe 
funkcje, -1.100 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49  
SŁUCHAWKI stereo, TDS. 5 m, - 45 zł. Wrodaw. tel. 071/ 
368-80-12
SŁUCHAWKI PORTA SOUND 2000 bezprzewodowe, nowe •
80 zł. Lubin, tel. 076/849-34-27
SUBWOOFER JBL 1806 GT11000 W, - 900 zł lub zamienię na
telefon komórkowy, radio samochodowe. Wrocław,* tel. 0606/
52-64-04
SUBWOOFER MAGNAT POWER BULL 3000 tuba, samocho
dowy, nowy, w kartonie, 600 W, 4 Ohm, • 540 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/45143-70,0608/16-30-29 
SUBWOOFER MAGNAT 2x120 RMS, oryginałana tuba, • 250 
zł. Wrodaw. tel. 0501/73-24-52 
SUBWOOFER MAGNAT SAMOCHODOWY 280/560, tuba, - 400 
zł. Oława. tel. 0606/2549-91
SUBWOOFER PIONEER MPP-300W, fi 30 cm, zabudowany w
skrzyni, stan b. dobry, cena 250 zl. Polanica Zdrój, tel. 074/
866-99-26 po 17,0607/58-32-67
SUBWOOFER PIONEER T3-W303F głośnik 30 cm + skrzynia,
- 420 zł. Wrocław, tel. 0503/74-00-27
SUBWOOFER PYLE tuba o średnicy 30 cm, moc 300 W, oryg.
2-cewkowy, stan b. dobry, - 290 zł. Wałbrzych, tel. 074/
845-24-92,0605/9347-33
SUBWOOFER YAMAHA YST-320 nowy model, w kartonie, ak
tywny do kina domowego, -1.750 zł. Legnica, tel. 0603/10-66-21 
TELEBIM GRUNDIG, 1982 r. super color cinema 9050, prze
kątna ekranu 102 cm, automatycznie chowany i wysuwany, stan
b. dobry, jeden z niewielu egzemplarzy, • 4.500 zł. Legnica, tel. 
076/850-61-86,0604/47-31-57
TELEWIZOR 25* kolorowy, cyfrowy, • 400 zł. Jawor, tel. 0604/
80-18-36
TELEWIZOR turystyczny, 10", kolorowy, 12/220 V, pilot, stan 
idealny • 600 zł, antena sat., turystyczna, 12/24/220 V, z cza
szą, tunerem - 300 zł. Wrocław, tel. 0608/32-86-89 
TELEWIZOR BEKO 28’, stereo, telegazeta, OSD, tuner TV ka
blowej, off timer, euro, pilot, stan b. dobry, - 460 zł. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09
TELEWIZOR CASIO przekątna ekranu 5.5 cm, koloręwy LCD, 
zasilanie 6V, -450 zł, CASIO LCD MONITOR przekątna 6.5 cm, 
6 V, zasilacz samochodowy, 12/6 V, nowy, • 500 zł. Wrocław, 
teł. 071/329-55-85 po godz.19
TELEWIZOR CLATRONIC 21", 1998 r. kanały specjalne i tv 
kablowej, • 280 zł. Wrocław, tel. 071/353-52-36,0604/29-1441 
TELEWIZOR CURTIS 20 cali, txt, menu, pilot, - 350 zł. Wro
cław, tel. 071/365-92-76
TELEWIZOR DAEWOO COMBO 14’ , kolorowy, z magnetowi
dem, menu wyśw. na ekranie, czincze, SCART, stan b. dobry, • 
500 zł. Wrodaw, tel. 36346-25 wewn. 14, po g. 15 
TELEWIZOR DUAL 25* eurozłącze, z pilotem, - 370 zł. Wro
cław, tel. 071/354-26-11
TELEWIZOR ELEKTRON 25*. kolorowy, sprawny. - 30 zl. Wro
cław, teł. 0503/74-09-85
TELEWIZOR FUNAI21* telegazeta, wyjśde na AV, złącze euro, 
pilot, stan idealny, • 350 zł. Kłodzko, teł. 074/867-02-49 
TELEWIZOR GOLDSTAR 28* stereo, • 900 zł. Wrodaw. tel. 071/
373-75-91
TELEWIZOR GRUNDIG 28* TXT, pilot, • 450 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
TELEWIZOR GRUNDIG 33* 100 Hz, wiele funkcji. -  1.800 zł. 
Legnica, tel. 076/722-89-13.0603/10-68-21 
TELEWIZOR GRUNDIG 29* 100 Hz, superpłaski kineskop, kom
puterowe menu, mega text, stereo Nicam, stop klatka, zoom, 
funkcja 16:9, equalizer, scan, photo, PIP. 3 x AV, hyperband, • 
1.890 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60,0606/21-05-91 
TELEWIZOR GRUNDIG 28*. stereo, telegazeta, 2 x EURO, hy- 
perband, S-VHS, RGB, PIP, funkćje j  menu wyśw na ekranie,, 
pilot, czincze, czarna plastikową obudowa, wyjście na kolumny 
i kamerę, czasowy wyłącznik i włącznik, - 890 zł Wrocław, td. 
071/345-71-65,0603/34-33-97 ...
TELEWIZOR GRUNDIG 27* z pilotem, - 310  zł. Wrocław, td, 
071/354-26-11
TELEWIZOR GRUNDIG 29*. 100 Hz, 2-łetńi, stereo. TXT, pilot, 
stop klatka, 3 xAV, hyperband, stanidedny-1.490 zł. Wrocław, 
teł. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR GRUNDIG 14*. funkcje na ekranie, pilot, stan do
bry, gwarancja, - 370 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
TELEWIZOR GRUNDIG 28*. stereo text, 2 x AV, kablówka. 
SVHS, menu timer, pilot, dowóz do 100 km, gwarancja, - 780 zł. 
Wrocław, tel. 0603/35-97-99
TELEWIZOR GRUNDIG 28* 100Hz, 9 x PIP, zoom. Strobo, stop
klatka, 2 x AV, top text, pilot, - 1.440 zł. Wrocław, tel. 0606/ 
16-75-61
TELEWIZOR GRUNDIG 21* funkcje na ekranie, kablówka, pi
lot. - 430 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR GRUNDIG 28* stereo, telegazeta, 100 Hz, EURO. 
menu i funkcje wyśw. na ekranie, PIP, zoom, stop klatka, czin
cze, S-VHS, czarna plastikowa obudowa, wyjście na kolumny i 
kamerę, hyperband, stan idealny, - 1.100 zł. Wrodaw, tel. 071/
345-71-65,0603/34-33-97
TELEWIZOR GRUNDIG 21*. - 500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
387-86-26
TELEWIZOR HITACHI z pilotem. - 300 zł. Legnica, tel. 0602/
10-30-27
TELEWIZOR HITACHI 25”, teletekst, stereo, 2 eurozłącza, pi
lot, menu, zegar, • 490 zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
TELEWIZOR ICS 10* zasilanie 220/12 V, kolorowy, z pilotem, 
funkcje wyśw. na ekranie, stan b. dobry, - 350 zl. Wrocław, tel. 
0503/73-92-96 •
TELEWIZOR JVC 28* stereo, tdegazeta, 2—letni, EURO, menu 
na ekranie, S-VHS, RGB, funkcje wyśw. na ekranie, czincze, 
pilot, czarna plastikowa obudowa, czasowy włącznik i wyłącz
nik, stah idealny, • 1.250 zł. Wrocław, tel. 071/345-71-65,0603/
34-33-97
TELEWIZOR NEPTUN M 750 T 28*. txt, pilot. - 220 zl. Prusice
k. Trzebnicy, tei. 0609/49-86-62
TELEWIZOR NEPTUN 505 kolorowy. 26*, - 180 zl. Wrociaw.
tel. 372-64-11 rano i wieczorem
TELEWIZOR NOKIA 100 Hz. model 1999/2000 r. .stop" klatka.
PiP, zoom, 28*, polska grafika, • 1.350 zł. Wrodaw, tel. 071/
316-25-01
TELEWIZOR NOKIA 28”, TXT, menu wyświetlane na ekranie, 
tuner kablowy, EURO, pilot, stan dobry, - 460 zł. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09
TELEWIZOR NOKIA 28* 100 Hz. polskie menu wyśw. na ekra
nie, Nicam. mega text, 2 x SCART. S-VHS, nowy model, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 36346-25 wewn. 14. po godz.15 
TELEWIZOR NOKIA 10*. 12/220 V, kolorowy, nowy model, pi
lot, czincze, antena zewn., grafika na ekranie.-wyłącznik cza
sowy, wszystkie funkcje w pilocie, stan b. dobry, - 640 zł. Wro
cław, tel. 071/316-51-67
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- PROFESJONALNE INSTALACJE I MONTAŻ
- NIESTANDARDOWE ZABUDOWY, PANELE GŁOŚNIKOWE
- FACHOW E DORADZTW O POPARTE W IELOLETNIM  

DOŚW IADCZENIEM
- NAJW IĘKSZY W YBÓ R  AKCESO RIÓ W  MONTAŻOW YCH

Przyjedź! Posłuchaj! Oceń Sam
SAMOCHODY NASZYCH KLIENTÓW WIELOKROTNIE ZAJMO
WAŁY CZOŁOWE "MIEJSCA NA ZAWODACH “CAR AUDIO”.

ul. Hubska 20, Wrocław, tel.fax: 071/369 10 45

TELEWIZOR NORDMENDE 28 cali, stereo, txt, - 450 zl. Wro
daw. teL 071/365-92-76
TELEWIZOR ORION kolorowy, ♦ magnetofon, radio, zasilanie 
12V, baterie R20, - 400 zł. Bielany Wr., tel. 0717311-26-08,0607/
46-37-25
TELEWIZOR ORION 28", stereo, TXT, funkcje wyśw. na ekra
nie. tuner kablowy, PiP, off timer, 2x EURO, AV, pilot, stan b. 
dobry, • 520 zł. Wrocław; tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR ORION COMBO z budowanym magnetowidem; 
tuner TV kablowej, 99 kanałów, magnetowid 2-głowicowy, mo
del 1998/99 r., pilot, stan b. dobry, • 500 zl. Wrocław, tel. 0603/
26-68-09
TELEWIZOR OTAKE 21' kolorowy, 55 programów, • 280 zł. 
Strzegom, tel 074/855-28-35,0607/53-32-07 
TELEWIZOR PANASONIC TX36PG50 w kartonie, - 9.900 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-43-76
TELEWIZOR PANASONIC 14* z pilotem, • 250 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27 ■
TELEWIZOR PANASONIC 29". 2-letni, panoramiczny, stereo, 
pilot, Multi system, 3 x euro, -1.500 zł. Wdów, tel. 0503/84-36-60 
TELEWIZOR PANASONIC TX32PF10 32*, cyfrowy, panoramicz
ny, 100 Hz Wide digital plus, super piaski kineskop Quantrix 
Fiat Tau 2001, PiP, super bass system, kino domowe, idealna 
jakość obrazu i dźwięku, srebrny, kineskop antyrefleksyjny 
ARAS, I nagroda EISA, nowy, zapakowany, gwarancja, - 5.500 
zł, PANASONIC TX32PK20 32", panoramiczny, cyfrowy, 100 Hz 
Wide digital plus, super płaski kineskop Quantrix Fiat Tau 2001, 
super bass sustem, Super Pigment, idealna jakość obrazu i 
dźwięku, srebrny, kineskop antyrefleksyjny ARAS, najnowszy 
model, nowy, gwarancja, - 5.500 zł, PANASONIC TX33AK10 33", 
cyfrowy, 100 Hz Wide digital plus, super płaski kineskop Quan- 
triz Fiat Tau 2001, super bass system, kino domowe, dolny sur- 
round, ideałmna jakość obrazu i dźwięku, srebrny, kineskoop 
antyrefleksyjny ARAS, najnowszy model kwadratowy, nowy, 
gwaranqa, - 6.200 zł (dowóz gratis). Wrodaw, tel. 0608/73-83-37 
TELEWIZOR PANASONIC 28". stereo. TXT, menu, pilot, tryb 
16:9, 2 x euro, czincze, S-VHS, tuner kablowy, 2-łetni, stan b. 
dobry, - 990 zł. Wrocław, teł. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR PANASONIC 26", nowy, teletekst, mono, orygi
nalny japoński, -1.100 zl. Wrocław, tel. 344-81-35 
TELEWIZOR PANASONIC 36 PF, - 850 zl. Wschowa, tel. 065/ 
540-11-93,0603/874 6 40  1
TELEWIZOR PHILIPS panoramiczny, stereo surround, stan ide
alny - 2.200 zł oraz Trilux 28", stereo, nicam, stan idealny • 900 
zl. Gubin, woj. zielonogórskie, tel. 0603/33-12-64 
TELEWIZOR PHILIPS PT 9005 nowy. ńa gwarancji. 29", 100 
Hz, stereo, kupiony w sklepie, - 2.500 zł. Legnica, tel. 0607/ 
2448-52
TELEWIZOR PHILIPS 28", stereo. TXT, euro. pilot, bogate 
menu, nowy model, stan b. dobry, -1.050 zł. Legnica, tel. 0501/
56-63-28
TELEWIZOR PHILIPS 28", stereo, TXT,grafika, telewizor Tele- 
funken, 27", stereo, TXT, super bas • ceny od 200 zł do 500 zł/ 
szt. Legnica, te|. 0605/39-24-64 
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, PHILIPS 29" stereo Nicam, top mega text, multi PIP, scan, 
Strobo, stop klatka, tuner TV kablowej, hyperband, 3 x AV, czin
cze, S-VHS, wyjścia na głośniki, pilot, stan b. dobry, - 2.150 zl. 
Legnica, tel. 076/852-3443,0503/33-83-95 
TELEWIZOR PHILIPS 28* model 2001. stereo. 100 Hś-perlo- 
wosrebrna obudowa, komputerowe menu, stereo Nicam, stop 
klatka, zoom, equalizer, hyperband, multisystem, 3 x EURO, 
sleep timer, • 2.390 zl. Legnica, tel. .076/854-79-60,. 0606/-
21-05-91
TELEWIZOR PHILIPS 28 PT 9147 model 2001,100 Hz, perło- 
wosrebrna obudowa, komputerowe menu, stereo Nicam, equ- 
alizer, sleep timer, zoom, stop klatka, mega text, 3 x EURO, 
scart. stan b. dobry, - 1-.590 zł. Polkowice, tęl. 076/847-91-26, 
076/847-92-32
TELEWIZOR PHILIPS 28", 100 Hz. stereo, NICAM, roczny,

TELEWIZOR SONY KV36FS70 nowy, w kartonie, - 10.500 zl. 
Wschowa, tel. 065/540-23-14,0607/57-28-66 
TELEWIZOR SONY 14 cali; kineskop Hi Black Trinitron, KV, - 
600 zł. Legnica, tel. 076/854-23-09,0605/45-70-51 
TELEWIZOR SONY KV-32 FX65 nowy. w kartonie. -5.100 zł. 
SONYKV-32 FQ75 nowy, w kartonie. *6.300 zł. Nowa Sól, tel. 
0603/03-30-81
TELEWIZOR SONY 29" z 1998 r„ TXT, stereo. 16:9, przestrzen
ny dźwięk, sprowadzony z Niemiec, - 1.650 zl lub zamienię na 
samochód osobowy. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58, 0602/
35-61-24
TELEWIZOR SONY 25" stereo, telegazeta, EURO, hyperband, 
funkcje wyśw. na ekranie, S-VHS, RGB, wyjście na kolumny i 
kamerę, czincze, pilot, stanb. dobry, • 650 zł. Wrocław, tel. 071/
345-71-65,0603/34-33-97
TELEWIZOR SONY 24 WX1D 24", telegazeta, stereo, hyper- 
band, menu w jęz. pdskim, format 16/9, płaski kineskop, uży
wany 3 lata, I właściciel, • 1.850 zł. Wrocław, tel. 071/34&-20-75 
wieczorem, 0603/46-7548
TELEWIZOR SONY 21", czarny kolor, nie używany, nowy, w 
pudelku, piloL telegazeta. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEWIZOR SONY 29", stereo. TXT, 2-letni, pilot, menu w j. 
polskim, deep, tryb 16:9. 2 x euro, czincze, dużo funkcji, stan 
idealny, -1.390 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR SONY 14", 99 r. - 530 zł, Philips, 21", 01 r. - 550 
zł, Orion, panoramiczny, 29" • 1.250 zł, Sharp, 28", 100 Hz, 99 
r. • 1.380 zł, Philips, 28" - 530 zl, Grundig, 17" - 350 zł, Grundig, 
29", 100 Hz, 99 r. -1.650 zl, Ultrawox, 28", 99 r. - 600 zł. Wro
cław. tel. 0607/53-54-84
TELEWIZOR SONY KV 21RT2K 21", nowy, na gwarancji, pla
ski, ciemny kineskop (Hi Black Trinitron), 100 programów, ze
gar, telegazeta, pilot, eurozłącze, dużo funkcji, automatyczne 
strojenie, - 950 zl. Wrocław, tel. 071/344-38-08 
TELEWIZOR SONY 32 FQ75 nowy, fabrycznie zapakowany, na 
gwarancji, - 6.300 zl, SONY KV 32 FX65, - 5.100 zł, SONY KV 
36 FS70, -10.200 zł. Wrocław, tel. 0601/72-72-30 
TELEWIZOR SONY 29" stereo, toptext, subwoofer, PIP, tryb 16 
x 9, bogate menu, 3 x AV, 12 x czincze, 4 x SVHS, pilot, -1.380 
zl. Wrocław, tel. 0606/16-75-61
TELEWIZOR SONY 25" stereo, text, SVHS, 2 x AV, funkcje na 
ekranie, pilot, stan b. dobry, - 630 zł. Wrodaw, teł. 071/339-72-50 
TELEWIZOR SONY 29" stereo, telegazeta, funkcje na ekranie, 
2 x AV. SVHS, pilot, • 860 zl. Wrocław, tel. 071/339-7949 
TELEWIZOR SONY 25" EURO. pilot 2-stronny, -1.600 zł. Wro
cław. tel. 0503/91-65-81
TELEWIZOR SONY KV 32 FX65, -5.200 zl. SONY KV 32 FQ75. 
- 6.500 zł. SONY KV 29 FQ75, - 5.100 zl. Wrocław, tel. 071/ 
372-39-39.0601/77-26-10
TELEWIZOR SONY KV32 FX65 fabrycznie nowy, gwarancja -
5.200 zl. Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
TELEWIZOR SONY KV29 FQ75, - 4.900 zł. Wrocław, teł. 071/
344-12-52,0603/42-14-79
TELEWIZOR SONY 14", pilot, stan dobry, • 300 zl. Wrodaw, tel. 
0601/50-17-33
TELEWIZOR SONY KV 36FS70, najwyższy model, • 10.000 zł. 
SONY KV 32FX65 WEGA, fabrycznie nowy, na gwarancji,-5.100 
zł. Wschowa, tel. 065/540-25-79 
TELEWIZOR SONY 32 FQ 75. -  1.000 zł. Wschowa, tel. 065/ 
540-11-93, ,0603/874 6 40
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14" TXT. pilot, euro, hyperband. - 
300 zł. Wrodaw, tel, 0501/73-24,52 ..
TELEWIZOR TELEFUNKEN 33" panoramiczny, 3 x PIP, tuner 
sat4 xAV, SVHS, stopklatka, hyperband, - 1.650 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-7949
TELEWIZOR TELESTAR 32" panoramiczny, telegazeta, stereo, 
dużo dunkcji oraz DVD, nowe, na gwarancji, - 2.500 zl. Wro
cław, tel. 787-31-07,351-87-19 
O  TELEWIZOR THOMSON 32" SCENUM100 Hz, pa- 

noramiczny, płaski kineskop, kolor srebrny, 
zoom, surround, Nicam, 9 głośników wmontowa
nych *  2 osobno (Dolby Pro-Logic), PiP, fabrycz-

M O N T A Ż  A N T E N  " !  
S A T E L IT A R N Y C H  1 
Wizja TV, Cyfra +, Polsat 
i inne, serwis, gwarancja.

Tel. 071/368-77-27.0502 451 521

sonie 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 FINE ART T-903 czarny, drewniane boki, • 
200 zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 
TUNER GRUNDIG FINE ART T-1000 z RDS. najnowszy model,
- 400 zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 
TUNER PIONEER F-504 RDS - 400 zl, wzmacniacz Pioneer 
A407R, z pilotem - 500 zł. Lubin, tel. 076/849-31-68 
TUNER TECHNICS ST-GT55 używany, jak nowy, pudełko, in
strukcja, wszystkie akcesoria, • 390 zł. Wrocław, tel. 0605/
22-12-05
TUNER SAT.zestaw, -190 zł. Wrocjaw, tel. 071/310-35-97 . f  
TUNER SAT AMSTRAD SRX-301 brak pilota, • 50 zl. Wrodaw, 
tel. 0608/21-30-18
TUNER SAT AMSTRAD SRX 2001 wbudowany wzmacniacz, 
procesor dolby surround Pro Logic, - 480 zł. Żarów, tel. 074/ 
858-92-58
TUNER SAT GRUNDIG. - 90 zł. Wrocław, tel. 0604/64-94-84 
TUNER SAT PACE 800 obrotnica, fi 80 cm, pozycjoner, -150 
zl. Wrocław, tel. 071/787-26-87
TUNER SAT SKYMASTER X 1 15 z pilotem. -150 zl. Bielany 
Wr., tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
TUNERY SAT RADIX 351 z pilotami - 100 zl/szt. Bielany Wr„ 
tel. 071/311-26-08, 0607/46-37-25 
WALKMAN PANASONIC RQ-X20D. auto-revers, S-XBS, dolby, 
słuchawki, cena 80 zł. Wrocław, tel. 0607/47-39-51 
WALKMAN SONY WM-EX 674 nowy. na gwarancji, pilot, wy
szukiwanie utworów, dolby, auto-reverse, aluminiowa obudowa, 
3 poziomu basów, • 250 zł. Opole, (el. 0606/85-26-12 
WALKMAN SONY WM-EX162, pudełko, mało używany, - 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/360-13-61,0503/01-57-76 
WALKMAN SONY WM-FX 479 radio, dolby B. auto-reverse, 
mega bass, system AVLS, przełącznik' rodzaju taśmy, pamięć 
30 stacji, oryginalne etui, wiele funkcji, słuchawki, stan idealny,
- 200 zł. Wrodaw, tel. 0606/27-60-95
WALKMAN SONY WM-EX190 Mega Bass. Anti-Rolling Mecha* 
nism, system Stamina. słuchawki, dokumentacja, pudełko, nowy, 
na gwarancji, nie używany, • 80 zł. Wrodaw, teł. 0501/94-72-99 
WALKMAN SONY WM FX 465, 1998 r. dużo funkcji, stan do
bry, - 200 zl. Głogów, tel. 076/834-37-84 
WIEŻA AIWA kompakt na 3 płyty, radio, magnetofon 2-kiesze-

niowy. karaoke, pilot, kolumny, instrukcja, - 600 zł. Bielany Wr.,
tel. 071/311-26-08, 0607/46-37-25
WIEŻA AIWA NSX-5112 T-bass, RDS EON, kompakt na 3 płyty,
mało używana, 6-miesięczna, stan b. dobry, • 490 zł. Wrodaw,
tel. 071/351-5440,0502/04-1241
WIEŻA DIORA 8010 wzmacniacz, magnetofon, tuner, stan b.
dobry, • 250 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-50-26
WIEŻA DIORA wzmacniacz WS 502, pilot, korektor FS 502,
magnetofon MDS 506 HX Pro, • 460 zł. Wrocław, tel. 071/
351-5340,0502/04-1241
WIEŻA DIORA 4-segmentowa - 250 zl. Wrocław, tel. 0601/
73-20-98
WIEŻA GRUNDIG 7500, stan b. dobry, 4 segmenty, wzmacniacz, 
tuner, magnetofon, kompakt, - 750 zl. Jelenia Góra, teł. 0502/ 
3646-80
WIEŻA GRUNDIG KL 3850 magnetofon, radio, adapter, razem 
jako szuflada, radio do przestrojenia, • 300 zl. Nowa Ruda, tel. 
074/872-32-83 J
WIEŻA KENSONIC Hi-Fi stereo, 2 kolumny, pilot -1.000 zł; te
lewizor Silelis 403D, 6", 12/220V; - 200 zl. Wrocław, tel. 0602/ 
78-96-46
WIEŻA KENWOOD XD-501 RDS EON, echo. sleep. podwójny 
deck, dolby B. autorewers, pilot, equalizer, wyjście cyfrowe 
optyczne, RMS 2 x 100 W, wyjście na subwoofer, 3D surround,

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - HURT l 
SERWIS RADIOODBIORNIKÓW 

SAMOCHODOWYCH, AUT0ALARMY 
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oferta cenowa na stronie http://www.autosystemy.pl

550 zł, faktury VAT. Lombard „EURO-P.A.", Wro- 
cław, ul. Piłsudskiego 92, tel. 071/341-75-48 
01028511

WIEŻA TECHNICS SL-EH 750 4-segmentowa. 2 kolumny 160 
W, 3 kolumny po 120 W, dolby pro logie, • 2.650 zl. Bogu
szów-Gorce, tel. 0600/59-86-15 
WIEŻA TECHNICS. - 700 zl. Borów, tel. 074/858-62-30 
WIEŻA TECHNICS: wzmacniacz SU-VZX, kompakt SL-P 202A. 
magnetofon Hitachi D-220, kolumny Polaris 2x120 W, - 750 zł 
lub zamienię na motocykl MZ ETZ 250, z dokumentacją. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/3184742 po godz. 20 
WIEŻA TECHNICS stan idealny, wzmacniacz, magnetofon, tu
ner, 2 kolumny, • 1.750 zl. Matuszów, tel. 076/873-86-28 
WIEŻA TECHNICS amplituner SAEX120,2 x 100 W, RDS, kom
pakt, magnetofon, kolumny Altus 110, • 13.500 zł. Oława, tel. 
071/313-97-91
WIEŻA TECHNICS SC-CH 570 4-segmentowa, 5 głośników, 
kompakt, magnetofon, autorewers, stan b. dobry, - 1.300 zł. 
Świdnica, tel. 074/64047-66
WIEŻA TECHNICS SC-EH 550 srebrna, procesor, 2 x deck, CD. 
Virtual Dolby, amplituner, autorewers, wyszukiwanie przerw, •
1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-55-92 
WIEŻA TECHNICS LS-EH 600 4 segmenty, CD, wzmacniacz, 
tuner, magnetofon 2-kieszeniowy, 5 głośników, RDS, -1.800 zł. 
Wołów, tel. 0503/84-36-60
WIEŻA TECHNICS SCEH 760 cena 2050 zł, amplituner Sony 
STR 940 • 2000 zł. Wrocław, tel. 0601/7049-98 
WIEŻA TECHNICS SA-EX 510 Pro-Logic, surround • 700 zł, 
magnetofon Technics RS-TR 575 • 550 zł, kompakt SL-PG 580A 
• 500 zł lub całość • 1.500 z}. Wrocław, tel. 071/348-92-10,0608/
66-96-07
WIEŻA TECHNICS SC-EH550 srebrna, 4-segmentowa. Virtual 
Dolby Surround, kolumny 2 x 160 W/90 W, subwoofer, Dolby 
NR, CD, 2 x tape, z pilotem, • 1.550 zł. Wrocław, tel. 789-51-66 
WIEŻA TECHNICS duża, wzmacniacz SU-V570 PXS, magne-

sor dźwięku SH-GE 90, kdumny podłogowe New Mildton-200, • 
2.550 zł. Zielona Góra, tel. 068/32649-38 
WIEŻA TECHNICS SC-DV 170 4-segmentowa. 5 głośników, 
ddby digital, DVD, fabrycznie nowa, gwarancja, • 3.250 zł. Zie
lona Góra, tel. 0605/03-56-82
WIEŻA TECHNICS SC-DV170 z DVD, dolby digital, • 2.999 zł.
Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54
WIEŻA TECHNICS 750 Ddby Pro Logic, do kina domowego, -
1.900 zł. Złotoryja, td. 076/878-36-26
WIEŻA VISONIC 3 elementy, • 210 zł. Kamieniec Ząbkowicki,
tef. 074/817-34-89
WIEŻA YAMAHA 3-elementowa, wzmacniacz z radiem, pilot, 
magnetofon, kompakt, pilot, instrukcja, kable, - 1.000 zł. Biela
ny Wr., tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
WIEŻA YAMAHA PIANO CRAFT, • 1.600 zł. Zielona Góra. tel. 
0600/10-24-54 '
WZMACNIACZ estradowy, stereo 200 W, 8 om, - 200 zł. Lubin, 
tel. 0602/46-72-21
WZMACNIACZ BLAUPUNKT BOA 107 4 x 25 W, nowy, -160 
zl. Lwówek Śląski, tel. 0*603/74-73-17 
WZMACNIACZ DENON 535R, z pilotem. • 490 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/842-31-53.0603/18-9549

ZAMIENIĘ WALKMAN PANASONIC rq-x15 silver. s-xbs. pilot, 
słuchawki/ stan idealny • na radio do samochodu. Lubin, tel. 
0606/58-21-73
ZASILACZ RADMOR do CB-radia, 13.5 V, 6.3 A, - 45 zł. Wro
daw, tel. 0502/52-73-35
ZMIENIACZ BLAUPUNKT, 2000 r. na 10'płyt, • 400 zł. Nysa, 
tel. 0607/38-85-80,0607/38-85-70 
ZMIENIACZ CLARION CDC 634, na 6 płyt, fabrycznie nowy, • 
500 zł. Nowa Sól, tel. 0604/96-20-21 
ZMIENIACZ CLARION CDC 634 stan b. dobry, na 6 CD, długi 
kabel, nie cięty, magazynek, uchwyty, mało używany, bardzo 
małe wymiary, możliwość sprawdzenia, cena 520 zł lub zamie
nię na sobwoofer firmowy lub wzmacniacz. Wrodaw, tel. 0503/
67-00-77
ZMIENIACZ KENWOOD brak magazynka, na 10 płyt, -100 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0503/02-34-16 
ZMIENIACZ PIONEER CDX-P23S cena 300 zl. Świebodzice, 
tel. 074/854-63-27
ZMIENIACZ PIONEER na 6 płyt, anty shock, stan b. dobry, ory
ginalny kabel 5 m, - 480 zł. Wrocław, td. 0602/77-11-15 
ZMIENIACZ SONY CDX 71, na 10 płyt, przewody, • 300 zi Zgo
rzelec, tel. 0607/81-89-86
ZMIENIACZ SONY CDX 616,2000 r. na 10 płyt, kupiony w Pd- 
sce, - 600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49

KOMPUTERY
O „ABC DRUKAREK” • regeneracja kartridży do 

drukarek atramentowych i laserowych. Tusz czar
ny • 39 zł, kolorowy • 45 zł; toner HP 100,5 i 6 1 - 
128 zł. Sprzedaż i serwis drukarek i komputerów. 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w 
godz. 9-17. „MAD COMPUTERS", Wrocław, ul. 
Sienkiewicza 37/39, tel. 071/321-19-06, 0501/
47-17-71 01025691

O „AKSESORIAI PODZESPOŁY KOMPUTEROWE" 
Drukarki, skanery, notebooki, zestawy nowe i 
używane w dowolnej konfiguracji. Możliwość 
kupna na raty, szybkie terminy realizacji, serwis 
pogwarancyjny. Przyjmujemy stary sprzęt w roz
liczeniu. „MAD COMPUTERS”, Wrocław, ul. Sien
kiewicza 37/39, tel. 071/321-19-06 01025681

O  „AND COMPUTER” FIRMA KOMPUTEROWA: 
sprzedaż zestawów komputerowych, nowych i 
używanych, gwarancja. Skup sprzętu kompute
rowego i telefonów komórkowych, serwis urzą
dzeń elektronicznych. Wałbrzych, ul. Topolowa 
23A, tel. 074/840-12-92 w godz. 11-17, 0602/
57-20-58 01025911

AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 mb, Helios, -110 zł. Ole
śnica, tel. 0606/63-17-09
O ATRAMENTY I TONERY do wszystkich drukarek, 

w atrakcyjnych cenach, oryginalne oraz „refile”, 
faktury VAT, rabaty dla firm, komputery, podze
społy • serwis, zestawy od 1.500 zł brutto. Wro
cław, ul. Traugutta 80 (Rema 1000), tel. 071/
780-66-28 80007991

CD ROM x 40, stan idealny, cena 110 zł. Wrodaw, td. 0606/
81-24-53
CD-ROM, -150 zł. Jelenia Góra, tel. 075/64244-38 
CD-ROM x 24, stan idealny - 80 zl. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
CD-ROM x24 - 75 zł. x32 - 85 zł. x40 - 90 zł, x48 - 95 zł oraz x50
- 99 zł, gwarancja. Wrodaw, tel. 368-75-88, 0602/6649-88, 
0503/8640-86
CD-ROM x44, stan dobry. -100 zł. Wschowa, tel. 065/540-1146 
CD-ROM MITSUMI x40 -100 zł. Wrodaw, tel. 0607/5145-24 
CD-ROM SAMSUNG X48 w bardzo dobrym stanie, nie uszko
dzony, roczny, • 100 zł. Polkowice, tel. 076/847-98-91 
CD-ROM TOSHIBA x40 -100 zł; karta grafiki 8 MB AGP • 80 zł; 
akcelerator Voodoo 4 MB PCt, kabel • 70 zl, zasilacz do PC, 
150 W. - 40 zł. Jelenia Góra. tel. 075/764-73-35 '
CZĘŚCI KOMPUTEROWE od 5 zł/szt., zestawy komputerowe, 
z procesorem 486 • od 160 zł (bez momitora), Pentium I - od 
250 zł (bez monitora), obudowy AT: desktop - od 20 zł, big tower
- od 30 zł (z zasilaczami). Wrocław, tel. 0607/74-05-95 
DRUKARKA, • 60 zł. Bielaw ,̂ td, 074/833-80-80,0601/1443-92 
po godz. 17
DRUKARKA BJ 30 do notebooka *  nowy tuęz • 400 zł. Wro
daw, tel, 322-20-18, 0503/67-75-02 
DRUKARKA CANON BJC4300 bez koszyczka z tuszami, - 50 
zł. Wrodaw. 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; Canon 
BJC 800 Color, format A3,4 osobne głowice i atramenty, -1.140 
zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA CITIZEN igłowa. -100 zł Wrocław, tel. 342-97-52

tofon RS-B565 PXS, CD Player SL-P370, tuner ST-610, proce-
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MONTUJEMY ANTENY SATELITARNE! 

CYFROWE ZESTAWY SAT ORAZ AKCESORIA

CYFRA+
tel./fax 071/781-72-82 (-83) 
tel. 071/329-87-92, do godz. 22 
ul. Robotnicza 5, codziennie 8.00-16.00 
teren giełdy elektronicznej
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.stop" klatka, zoom, tryb 16:9, 3 x euro, hyperband, sleep, ti
mer, dużo funkcji, stan b. dobry, - 1.350 zł. Wrocław, tek 071/ 
357-66-75,0603/28-89-79
TELEWIZOR PHILIPS 14", 17' funkcje na ekranie. AV, pilot, 
gwarancja, - 390 zł. Wrocław, tel. 071/339-7949 
TELEWIZOR PHILIPS PT1654 21" nowy. na gwarancji, koloro
wy, menu na ekranie, telegazeta, EURO, sleep, b. dużo funkcji,
- 720 zł. Wrocław, tel. 071/373-50-14.0501/45-32-74 
TELEWIZOR ROADSTAR CTV 55210". kolorowy, nowy model, 
pilot, EURO, czincze, antena zew., zegarek, włącznik czasowy, 
stan idealny - 600 zl. Wrocław, tel. .071/316-51 -67 
TELEWIZOR ROYAL HCM 28", pilot, txt, zadbany, mało używa
ny, • 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-8345 
TELEWIZOR SABA 25" płaski kineskop, eurozłącze, z pilotem, 
• 410 zl. Wrodaw, tel. 071/354-26-11
TELEWIZOR SAMSUNG 21", pilot, • 300 zl. Jelenia Góra. tel. 
075/641-39-28
TELEWIZOR SAMSUNG 21" telegazeta, hyperband, z pilotem,
4-łetni, stan b. dobry, • 330 zl. Wrodaw, tel. 071/351-5440,0502/
04-1241
TELEWIZOR SAMSUNG 14" EURO, pilot, przestrojony, • 330 
zł. Wrocław, tel. 0503/91 -65-81
TELEWIZOR SCHNEIDER 28" stereo, TXT, funkcje wyświetla
ne na ekranie, - 460 zl. Wińsko, tel. 071/389-86-04 
TELEWIZOR SCHNEIDER 28" stereo, TXT, menu, tryb 16:9, 
tuner kablowy, wyświetlane funkcje. Euro, stan b. dobry, • 520 
zł. Wrodaw, tel. 0603/26-68-09
TELEWIZOR SCHNEIDER 34", z pilotem, płaski kineskop, - 800 
zl. Wrocław, tel. 071/387-86-26
TELEWIZOR SHARP 28" cyfrowy, stereo, txt, 2 x euro, pilot, 
menu na ekranie, wyjście na kdumny, • 480 zł. Kłodzko, tel. 
0606/94-10-87
TELEWIZOR SHARP 21" stereo Multi Text, eurozłącze x2,
5-VHS, bogate menu. sleep, timer, z pilotem, - 950 zl. Sobótka, 
tel. 0603/21-72-98
TELEWIZOR SHARP 29" Digital, stereo, TXT, funkcje wyświe
tlane na ekranie, - 460 zł. Wińsko, tel 071/389-86-04 
TELEWIZOR SHARP 25", stereo, telegazeta, OSD, off timer, 2 
x euro, AV, pilot, stan b. dobry, • 460 zl. Wrodaw, tel. 0603/
26-68-09
TELEWIZOR SIEMENS 28", uszkodzony, nie używany od roku,
- 300 zl. Jelenia Góra, tel. 075/713-25-56 po godz.20

nie nowy, • 4.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/58-28-20 
84015551

TELEWIZOR THOMSON SABA 29". super planer diva, menu 
planszowe, 2x EURO, przednie AV, 5x czincze, SVHS, hyper
band, top text, format 16/9, DCC, stereo, 2x25 W, pilot, X-bass, 
wyjście na kolumny, • 700 zł. Świdnica, tel. 0605/69-20-20 
TELEWIZOR TOSHIBA 28" menu na ekranie, • 700 zł. Wro
cław, tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
TELEWIZOR UNIVERSUM kolorowy, TXT, pilot, stolik, • 250 zł. 
Piława Górna. tel. 074/837-17-58 
TELEWIZOR YOKO 28" TXT, stereo, 100 kanałów, demna obu
dowa, wszystkie wejśda i wyjścia, z pilotem, stan b. dobry, • 
400 zł. Lubin, td. 076/844-61-12 
O TELEWIZORY 14"-33", z pilotami, telegazetą i róż

nymi funkcjami, różne marki oraz inne artykuły 
używane, sprowadzone z Zachodu. Zapraszamy 
od poniedziałku do soboty w godz. 9-17. Strze
gom, ul. Dolna 34 (Graby), tel. 074/855-41-23 
03002901

O  TELEWIZORY SONY: KV32FQ75, fabrycznie za
pakowany, nowy, na gwarancji • 6.300 zł; 
KV-J2FX65 • 5.100 zł; KV36FS70 • 10.200 zł oraz 
inny sprzęt. Wrocław, tel. 0601/72-72-30 
02023421

O  TELEWIZORY SONY KV32FQ75 - 6.250 zł, 
KV32FX65 - 5.100 zł, KV29FQ75 • 4.999 zł, 
KY36FS70 - 9.900 zł, KV34FQ75 • 8.800 zł, Pana-

• Naprawa rad ioodbiorn ików  
sam ochodowych 

• Urucham ianie odbiorn ików
kodowanych 

W rocław, ul. Swobodna 41 p.6 
te l. 780-59-14, 0-601 82 36 82

głośniki bass reflex, CD, stan b. dobry, • 950 zl. Stronie Śląskie, 
tel. 074/814-15-34,0605/59-91-74 
WIEŻA PANASONIC SA-AK 27 zmieniacz na 5 płyt, magneto
fon 2-kieszeniowy (z autorewersem), pilot, stan b. dobry, • 630 
zł. Wrocław, tel. 071/353-16-15 
WIEŻA PANASONIC SC-AK17 5 x CD, 2 x tape. tuner, AUX, 
sleep timer, korektor graficzny, V-Bass, 3-wymiarowy obraz aku
styczny, moc 2 x 100 W (muzyka), mało używana, stan idealny 
(cena w sklepie 1.250 zł) • 880 zł. Złotoryja, tel. 076/878-73-80, 
0503/65-14-29
WIEŻA PHILIPS SW 372 C z głośnikami, pilot, 3 x CD i inne, -
650 zl. Bolesławiec, tel. 0501/76-66-56
WIEŻA PHILIPS radio z RDS-em, timer, magnetofon 2-kiesże-
niowy z autorewersem, zmieniacz 3 x CD, pilot, na gwarancji. *
1.200 zl. Wrocław, tel. 0601/0844-28
WIEŻA PHILIPS 3 kolumny, subwoofer. tuner cyfrowy, CD, 2x
magnetofon, korektor, pilot, 2 x 140 W, • 600 zl. Wrocław, tel.
071/365^25-08
WIEŻA PHILIPS FW 7300 2 x 100 W, kolumny, odtwarzacz na 3 
CD, magnetofon 2-kieszeniowy, wyjście DVD, subwoofer, pilot, 
stan idealny, • 750 zł. Wrocław, tel. 0503/6842-09 
WIEŻA PIONEER z .kinem domowym" Magnet CT-W604RS, 
CD-PD-204, wzmacniacz VSX-804, RDS Ddby Pro Logic, kom
plet głośników, - 2.300 zl. Wrocław, td. 33248-88 
WIEŻA PIONEER czarna, 4-segmentowa, CD, magnetofon 2-kie
szeniowy, wzmacniacz, korektor graficzny, stan idealny, - 850 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/96-00-39 
WIEŻA SAMSUNG, amplituner, magnetofon 2 kieszenie z au
torewersem, system Dolby, pilot, stan b. dobry, kolumny 200 W. 
100 W, - 330 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-19-52 
WIEŻA SANYO cały zestaw z głośnikami, • 350 zl. Kąty Wro
cławskie, tel. 071/316-64-79 1
WIEŻA SONY HCR-ZX 30 AV nowa, na gwarancji, nie używana, 
• 1.900 zł. Legnica, tel. 0605/54-77-95 
WIEŻA SONY MHC RX50, tuner, CD, pilot, dużo funkcji, głośni
ki 2 x 50 W, stan b. dobry, - 730 zł. Oława. tel. 071/785-59-66, 
0502/60-58-61
WIEŻA SONY MHC-RX 90 RDS, 3 x CD, 2 x kaseta, autore
wers, Dolby, tuner, surround, groove, DJ mix, DBFB, karaoke, 
pilot, 4 głośniki, dużo funkcji, stan b. dobry, • 1.050 zł. Wrocław, 
tel. 0502/8148-58
O  WIEŻA TECHNICS SC-EH 760 EP-S kompletna, 

na gwarancji do 05.2002 r, - 2.200 zł i inne, od

WZMACNIACZ DUAL cv 1200,4x60 W, czarny, wejście na mi
krofon, i  150 zł. Szymonków, tel. 077/414-15-31 
WZMACNIACZ KENWOOD z radiem i pilotem, • 500 zł. Bielany 
Wr., tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
WZMACNIACZ NAD C-350 nowy, 2 lata gwarancji, - 1.620 zl. 
Lubin, tel. 076/842-24-06, 0603/12-30-26 
WZMACNIACZ NAD 3400 szary, 2 x 100 W, wyjście na 4 ko
lumny, - 700 zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-0045 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 4 kanały, 200 W, • 90 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-36-26
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY CONDOR 240 W, • 400 zl. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/234 5 49  
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT 2x150 W, 1x300 
W, mofset, instrukcja, • 290 zl. Bolesławiec, tel. 0606/36-3847 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PANASONIC 2x120 W. nowe 
końcowki mocy, • 200 zl. Oława, tel. 0602/64-92-94 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PIONEER GM-1000, 2 x 
60W, Iow boost, płynna regulacja basu, - 290 zl lub zamienię na 
zfhieniacz CD Sony. Wrodaw, tel. 0502/31-65-51 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SONY model xm-c1000,4x20 
W + 2x30 W. 20-20000 Hz, - 300 zl. Brzeg, tel. 077/416-27-21 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SONY. 4 x 40 W. nowy mo
del, złote wyjścia, regulacja wzmocnienia, • 250 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-83-69, 0605/38-18-27 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SONY moc 2 x 55 W, kupio
ny w salonie, -150 zl. Wrocław, tel. 0501/28-64-95 
WZMACNIACZ TECHNICS SUVX-500 klasy AA - 500 zl, tuner 
Technics STEG-350 - 300 zł. Wrocław, tel. 0605/24-21-60 
WZMACNIACZ ZETAGI do CB-RADIA, AM/FM-SSB, 800 W, 
zasilanie 24 V, • 220 zl lub zamienię na Wzmacniacz 12 V, 100 
W. Dzierżoniów, tel. 074/831-67-98 
ZAMIENIĘ MAGNETOWID prod japońskiej - 250 zl, na lornet
kę lub RM. P. Juszczyński, 59-700 Suszki 5, gm. Bolesławiec- 
ZAMIENIĘ RADIOODTWARZACZ PANASONIC 4x 25 W. zmie
niacz płyt Blaupunkt na wzmacniacz 400 W lub inne. Wałbrzych, 
tel. 0601/76-5547,0604/25-5241 
ZAMIENIĘ RADIOODTWARZACZ SONY XR-5800 4 x 35 W. 
miękka mechanika, na telefon Nokia 3210, inny. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-33-63, 0608/37-34-77 
ZAMIENIĘ TELEWIZOR SONY 25"-kupiony w Polsce • na tele
wizor Sony, Panasonic, 100 Hz. z dopłatą 1.000 zl. Lubin, tel. 
0607/20-79-59

DRUKARKA CITIZEN ABC, -100 zl. Wrocław, tel. 071/372-88-85 
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR ESC-P2 atramentowa. - 
180 zl. Wrocław, tel. 0502/52-73-35 }
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 2-glowicowa, stan ide
alny - 290 zł oraz Canon BJ 300, mono, format A3, - 340 zł. 
Wrocław, tel. 364-07-63 .
O DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 

4050 TN na gwarancji, - 3.660 zł oraz HP 640C • 
300 zł. Faktury VAT. Lombard „EURO-P.A.", Wro
cław, ul. Piłsudskiego 92, tel. 071/341-75-48 
01028531

DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 660C -180 zl, 690 C, kolor/ 
foto • 220 zł, 850 C - 250 zł, 1600 C, siedowa - 500 zł, Lexmark 
Winwriter 150 C, kolor/foto • 200 zł, Panasonic, laserowa • 300 
zł. Legnica, tel. 076/856-35-09,0603/55-7044 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 880C dwa nowe pojemniki 
z atramentem, przewody i sterowniki, instrukcja, - 370 zl, HEW- 
LETT-PACKARD 694C z tuszem, zasilacz, kable. -160 zł, HEW
LETT-PACKARD 600C bez zasilacza, • 80 zł. Lubin. tel. 0605/ 
44-74-00
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 870 CXI nowe, oryg. tusze. 
8 stron w czerni, 4 strony w kolorze, kable, • 280 zł, HEW
LETT-PACKARD 820 CSE nowy, czarny tusz. używany kolor, 
kable, - 240 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 970CXI Professional Series, 
PhotoRet III, doskonała do druku zdjęć, grafiki i tekstu, modd 
automatycznego druku dwustronnego, stan idealny, prawie nie 
używana, -1.100 zł. Wrodaw. tel. 0606/81 -24-53 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD DJ po konserwacji, zasilacz, 
stan b. dobry, • 140 zl. Wrocław, tel. 353-00-20 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 610C tusze, stan idealny - 
200 zł. Wrodaw, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 820 CXi Professional Se
ries, dwa osobne, duże pojemniki z atramentem (nowy koloro
wy), ekonomiczna + przewody i sterowniki, stan b. dobry, » 330 
z ł , możliwy dowóz i instalacja Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 5Llaserowa, • 620 zł. Wro
cław, tel. 360-10-39
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 850, - 350 zl. Wrodaw. tel. 
071/784-30-68
DRUKARKA LEXMARK 3200 z atramentami, - 250 zł. Kłodzko, 
tel. 0602/33-63-17
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- KOMPUTERY PC, NOTEBOOKI
- MONITORY, DRUKARKI, AKCESORIA

(071)348 24 50,0606226 994
komputerczesci@poczta.onet.pl
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KOD
KRESKOWY
ETYKIETY-

• Stickery na komputery - plomby gwarancyjne
• Wklejki pryzmowe-full kolor-w okienko w wieży

• Drukarki, aplikatory, kodu i etykiet

E T I  M A R K E T  OP012052 
50 • 514 Wrocław, ul. Międzyłeska 2/6 lok.309 i 310 

telJfax 071/ 336 01 10, 0-601 86 29 69
Nasza strona: www.etimarkel.com.pl 
e-mail:etimarket@etimarket. com.pl

tel. 343-00-83 
3 1 6 -5 6 -6 4 , w ieczorem

Wrocław, ul. Wita S tw osza  3 
(od 1200 d o  1700)

www.trex.com.pl,trex@online.pl

SKLEP KOMIS 
SERWIS !

Zawsz* w i#my co j«»t g ran t! -
W

149 zł 
139 zł 
25 zł 
19 zł

Przykładowa cany:
• Playstation 2 1750 zł • karta pamięci do Pa2
- Paone 550 zł - dual shock 2
• Draamcaat 600zl -kartapamlfcl 1MB
• Gameboy color 220 zł * kabel RGB
- przaatrojania P8 2 300 zł - ^

ZAKUPY NA RATYIII naySUHonZ Dmmratl.

“SALA" - te l. (071) 78 28 954
ul. Kazimierza Wielkiego 39, II  p, pok. 11
50-077 Wrocław; e-mail: bala@post.pl

Projektowanie stroiTWWW -! MM
t e l / f a x  0 7 1 / 3 4 3 - 2 1 - 5 7  Swhkn i tanio  i0 6 0 7 / 4 6 4 - 9 6 9  z z y o n o i tanio i

c-mail: igielda@ igielda.com

DRUKARKA LEXMARK Z t2 nowa, na gwarancji, - 270 zl Le
gnica, tel. 076/954-97-77
DRUKARKA NEQPinwriter P30, format A3 -100 żł.Silentwriter 
S 62P, laserowa, format A4 • 200 zi, Epson, atramentowa, mo
del Stylus Color • 100 zl, Epson, model Stylus 400 • 60 zł. Wał
brzych, tel. 0605/11-28-22
DRUKARKA OKf 390 • 320 zł; 320 - 580 zl oraz 590 Elitę, - 580 
zł. Wrocław, teł. 0604/88-52-29 - 
DRUKARKA OKI 393 Heavy Duty, długi waiek • 790 zl; Oki 395 
ML, długi wałek • 1.380 zl oraz Oki 3410, długi wałek, -1.560 zl. 
Wrocław, tel. 0604/88-52-29
DRUKARKA PANASONIC KX P1150,9-igłowa. mało używana. 
- 350 zł. Oława, tel. 071/313-97-91,0502/35-57-31 
DRUKARKA SEIKO CD PRECISION + 50 szt. płyt, drukuje pły
ty CD-R, karty plastikowe, papier, w jakości fotograficznej, na 
gwarancji 6 mies, - 1.250 zl. Żarów. tel. 074/858-07-15

DRUKARKA STAR dużo opcji, wyświetlacz, w dobrym stanie, • 
100 zł. Strzelniki, tel. 077/412-59-24 
DRUKARKA STAR SJ 48 atramentowa, do notebooka, nowa 
głowica, • 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24 
DRUKARKA STAR NX -15 igłowa, format od A5 - A3, ekono
miczna, stan dobry, -'70 zl. Wrocław, tel. 0503/79-17-95 
DRUKARKA XEROX DOCU PRINT C6 • 180 zl. Wrocław, tel. 
0601/48-46-68
O  DRUKARKI igłowe, laserowe, atramentowe, skup, 

sprzedaż, naprawy, konserwacje, faktury VAT. 
Wrocław, ul. Trwała 1, w godz. 12-18, tel. 071/ 
783-76-42,0601/70-54-03 81011461

O - DRUKARKI igłowe, atramentowe, laserowe, skup, 
sprzedaż, serwis, regeneracja tonerów do dru
karek laserowych HP. „T.J. Computer”, Wrocław, 
ul. Tęczowa 57, tel. 071/342-70-41 wewn. 300, 

5 -0502/04-13-01 84016191

O  DRUKARKI igłowe, atramentowe, laserowe, skup 
- 1 sprzedaż, serwis, regeneracja do drukarek la

serowych HP. TJ COMPUTER, Wrocław, ul. Tę
czowa 57, tel. 071/342-70-41 wewn. 300, 0502/ 
^04-13-01 84016031

DVD-ROM AFRREY, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/373-70-41 
DV&ROM CREATIVE x5x32, + dekoder sprzętowy DVD Ćre- 
ative DXR2, - 360 zi. Wrocław, tel. 0502/31-63-84 ‘
DVD-ROM CYBERDRIVE DM 822D, 5x/32x- 160zl oraz Sam
sung SD-606, 6x/32x - 180 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 
DYSK TWARDY 30 GB, gwarancja 12 mies, • 435 zł lub zamie
nię na mniejszy. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
DYSK TWARDY wbudowany w kartę PCMCIA, 260 MB, do no
tebooka, • 800 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DYSK TWARDY 270 MB - 50 zł, 420 MB - 60 zł, 540 MB - 70 zł, 
850 MB - 90 zl, 4.3 GB • 240 zł, płyty główne Pentium I, z proce
sorem 100 MMX -100 Zł, 166 MMX • 200 zł, 200 MMX • 230 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-27-77
DYSK TWARDY do notebooka, 6 GB • 690 zl oraz 820 MB. - 
210 zi. Wrocław, tel. 364-07-63
DYSK TWARDY 2.1 G B -210 zł,2.5 GB-220 zł, 3.2 GB-.235

T.REX
•  komputery, akcesoria  
O skup-sprzedaż-kom is  
O IBM - tan ie zestaw y, 

zam iana konfiguracji

zl, 4.3 GB - 245 zł, 8.4 GB - 280 zł oraz 17 GB. - 350 z ł . gwa
rancja 12 mies.. Wrocław, tel. 368-75-88,0602/66-49-88,0501/
84-26-79
DYSK TWARDY 420 MB, bez bad sektorów - 40 zl lub zamienię 
na CD-ROM albo kartę muzyczną ISA. Wrocław, tel. 0603/
48-51-93
DYSK TWARDY 1.0 GB, na gwarancji 1 mies, -140 zi. Wro
cław. tel. 0501/17-46-97
DYSK TWARDY CAVIAR poj. 1.3 GB. szybki, bez uszkodzeń. -
95 zł. Wrocław, tel. 071/328-89-75
DYSK TWARDY MAXTOR 3 gb. -180 zł. Wrocław, tel. 0503/
03-00-13
DYSK TWARDY SAMSUNG 1.08 <SB, bez kieszeni, • 140 zł.
Bolesławiec, tel. 0601/30-24-81
DYSK TWARDY SAMSUNG 5 gb,- 280 zl. Wrocław, tel. 0503/
03-00*13
DYSK TWARDY SEAGATE 17 GB. na gwarancji, - 370 zl. Bole
sławiec. tel. 0502/36-21-58

DYSK TWARDY SEAGATE poj. 2.1 GB, bezusżkodzonych sek
torów, stan idealny, ? 200 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
DYSK TWARDY SEAGATE 4,3 GB, beż badania sektorów, rocz
ny lub żamienię' na większy 17 do 20 GB z dopłatą, - 280 zł. 
Wrocław, tel. 0505/17-77-30 ;
DYSK TWARDY WD CAVIAR2.5 GB, -150 źl. Chojnów, tel. 
076/818-77-85
DYSKI TWARDE Caviar 45 GB, Ouantum 40 GB, nowe • 400 złI 
szt. Wrocław, tel. 071/373-70-41 
DYSKIETKI do Amigi 500/600/1200, z grami • 2 zł/szt. Legnica, 
tel. 076/866-40-70,0603/33-35-62«,
DYSKIETK11.44 MB, nowe, duże ilości, cena 0.40 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17.0501/15-50-90 
DŻOJSTIK DO KONSOLI DREAMCAST Arcade Stick Sega, - 
80 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-92-85 
DŻOJSTIK QUICK SHOT 2x fire, opcja autofire, • 30 zi. Wro
cław, tel. 363-62-67
FAX-MODEM ASMAX 56 kB. Slash Memory, V 90. slot ISA. stan 
dobry. - 200 żł. Wrocław, tel. 071/322-65-52 
FAX-MODEM US ROBOTICS 56 k Internat. drivery na ISA, - 80 
zł. ZOLTRlX FM 336, funkcje voice, - 65 zł, ZOLTRIX 56 k, fax, 
voice, PCI, • 70 zł. Wieluń, tel. 0503/94-90-55 - 
FAX-MODEM ZOLTRIX SMART SPIRIT 56 k. V90. gwarancja 
pół roku, intrukcja. CD, kabelki, - 100 zl. Wrocław, tel. 071/
327-42-64
O  FILMY NA PC duży wybór, wszystkie o jakości 

DVD, bez „kinówek”, tylko firmowe nośniki w pu
dełkach, starsze i najnowsze filmy: Milczenie 
owiec 2, Granice wytrzymałości 2 CD, Miss Agent, 
Prawo ojca, Podejrzany, Próba sił, Taxi 2 i inne 
oraz duży wybór bajek i filmów porno. Ekspre
sowa wysyłka. Uwaga! Przy 5 CD wysyłka gratis. 
, a przy 10 CD wysyłka, i 2 filmy gratis • 12 zł/CD, 

„Wrocław, tel. 0503/65-88-99 02023981

O  FILMY I GRY NA PC ogromny wybór, starocie i 
nowości: Co kryje prawda?, Pokemon, Dune
2000, Mały wampirek, Egzorcysta 2001, Godzilla
2001, Droga Broni, Bitwa o ziemię, €  dzień, Cast 
Away, Przyczajony tygrys, Gniew oceanu, Czło
wiek widmo oraz Różowa pantera 2, Tropico, 
Worms Party, Black And White PL, Fogra 2001, 
Panorama firm 2001,. Mapa Polski i Europy,, 3D 
Studio Max 4 i inne • 12 zł/CD, tel. 0503/65-88-99 
02023971

O  FILMY, GRY I PROGRAMY NA PC, PLAYSTATION 
duży wybór nowości i starszych pozycji, ency
klopedie, atlasy, słowniki, muzyka. Szybka reali
zacja. Cena 9 zł/szt., przy zakupie 5 CD - 2 CD 
gratis, przy 10 • 5 CD gratis. Spis gratis. Dzierżo
niów, tel. 0504/93-39-60 po godz. 13 03002871

POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE

CAŁODOBOWO 
tel. 368-11-11,0-604 562170

GŁOŚNIKI CREATIVE DESK TOP THEATRE DTT-2200 do kart 
muzycznych serii Sound Blaster Live 5.1, - 500 zl. Wrocław, tel. 
0601/79-10-07
GŁOŚNIKI KOMPUTEROWE + subwoofer, aktywne • 90 zł. 
Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
GŁOŚNIKI PRIMAX 60 W, 4 ohm. z zasilaczem, • 70 zł. Wro
cław, tel. 363-62-67
GRA NA KONSOLĘ DREAMCAST „Rayman 2\ oryginał, - 25 
żł. Wałbrzych, tel. 074/841-92-85 
GRA NA KONSOLĘ GAME BOY .Donkey Kongland And 2’ - 50 
zł..Ścinawa, tel. 076/843-66-82 
O  GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, no

wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacją (dowóz • 24 h, wysyłka • 48 h), przy 10 
szt. • 5 gratis, przy 5 Szt. • 2 gratis, spis gratis, 
dowóz gratis • 15 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/
54-45-76 91000331

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Desperados, Tropi
co, Test Drive 6 PL • Gold, Pizza 2 PL, Fallout 
Tactics PL, Millenium Racer PL, Europa Uniwer- 
salis PL, Power Spike, Blades od Darknes i wiele 
innych, dużo nowości (programy, filmy). Szybka 
realizacja (dowóz, wysyłka) Cena 10 zł/szt. Do 
każdych 4 CD -1  CD w prezencie. Wrocław, tel. 
0603/05-78-74 02023251

O  .GRY I PROGRAMY NA PC : Millenium Racer PL, 
Fallout Tactics PL, Blades of Darknes, Na Kłopo
ty Różowa Pantera, Power Spike, B-17 Gonner, 
Rolland Garros 2001, Alicja w Krainie Czarów PL, 
Tropico, Desperados, Test Drive PL, Europa Uni- 
wersalis PL. Cena 10 zł/szt., przy zakupie 3 CD •
1 CD gratis. Wysyłka, dowóz gratis • ekspreso
wo. Wrocław, tel. 0504/93-29-98 02023261

O  GRY I PROGRAMY NA PC dużo nowości. Możli
wość zamówienia specjalistycznego oprogramo
wania. Szybka realizacja. Katalog gratis. Cena 12 
zł/CD, przy większych zamówieniach możliwość 
negocjacji E-mail: zamowienieplyty@wp.pl. Wro
cław, tel. 0502/89-69-99 02023181

GRY I PROGRAMY NA PC i Playstation, wszystkie tytuły, no
wości -10 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/26-71-41 
GRY I PROGRAMY NA PC Settler’s 4 PI., Tropio, Fallout Tac
tics, Cossacks, Dracula, Tomb Rider5, Project IGI, Serious Sam, . 
Omnia, Lega Island 2, Sims Balanga. Black 8. White, Worms 
World Party, szybka realizacja -10 zl/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/
03-01-75
GRY I PROGRAMY NA PC Pro Rally 2001. Settłers 4 PL. Różo
wa Pantera. Ski Jumping, Blaid of Darknes, cena - 9 zl/szt., 
przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis. Wałbrzych, tel. 0504/93-39-60 
GRY I PROGRAMY NA PC : Settlers 4 PL, Encyklopedia PWN 
2000, NBA 2001 PL, NHL 2001, Baldur’s Gate 2 PL, Colin 2 PL, 
Corel 9 PL, Corel 10, NFS 5, Heroes 3 + dodatki, Age of Empi- 
res II, Shogun PL, Zeus PL, Office 2000, Windows 98/ME/2000 
PL, Lex i inne, filmy na PC wysoka jakość nagrań • 10-12 zl/ 
szt.. Wrocław, tel. 0604/14-22-19 
GRY I PROGRAMY NA PC Opsys, Haus of Death, Sims Balan
ga, Worms Word Party. Seters 4 PL, Pizza Conection 2. Pro 
Rally 2001, Lego Island, Sacrifice PL, Stund GP, przy zakupie 4 
Cp -1  CD gratis + dowóz, realizacja do 12 h. również wysyłka - 
10 zł/CD. Wrocław,.tel. 0607/15-26-68

JHP
NAPRAWY I  KONSERWACJE

I  DRUKAREK, MONITOROW, 
KOMPUTERÓW  opo11 J

s zu m i
drukarki lub monitora DZWOŃ

GRY I PROGRAMY NA PC filmy, muzyka MP III DIV X, nowości 
i starsze - od 9 zł. Wrocław, tel. 0503/79-17-95 
GRY I PROGRAMY NA PC - 10 zł/sżt. Wrocław, tel. 0603/
7.1-92-70 ■
O  GRY I PROGRAMY NA PC: Black & White PL, De

sperados, Tropico, Na kłopoty pantera, Grunch 
PL, Fallout Tactics, Undying, Frogger 2, Sims Ba
langa, Worms party PL, Pro Rally 2001, Settlers 
4 PL, Cossacs PL, Windows ME, Office 2000, En
cyklopedie multimedialne: Omnia, Fogra, Mapa 
Polski, Mapa Europy, realizacja w dniu zamówie
nia, dowóz, na terenie Wrocławia, gratis • 10 zł/ 
CD, przy 4 CD-1 CD gratis, tel. 0501/05-17-65 
02024011

O  GRY I PROGRAMY NA PC: Fallout Tactics, De
sperados, Tropico, Na kłopoty pantera, Dragon, 
Settlers 4 PL, Black&White PL, Sims Balanga, 
Mapa Polski, Mapa Europy, Atlas świata, Win
dows ME, Windows 2000, Ms Office 2000, Photo
shop 6.0, Corel 9.0 PL, Encyklopedia: Omnia, 
Fogra Zdrowia, Ludzkiego ciała 3D, realizacja 
tego samego dnia,, możliwy dowóz i wysyłka, - 
10 zł/CD, przy 4 CD-1 CD gratis, Wrocław, tel. 
0607/74-16-89 02024001

s m.In. - SKJUlEftY•. od 219 zt 
- MONITORY 15”  600 zł 

- VG A  TNT 2 M 64 - 190 z l

W-w ul. Odrzańska 15 0P012021 
tel. 071 343-06-44 w godz 10:00-18:00

O  GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie nowości oraz 
loogo Hugo PL, Kurka Wodna PL, Smurfowe 
Przedszkole pl, Moje Pierwsze 1, 2, 3 i wiele in - . 
nych dla dzieci oraz Sudden, ST, PL, B/W PL i 
inne, także, programy i filmy, -1 0  zł. Wrocław, 
tel. 0601/05-71-06 81011111

GRY NA KONSOLĘ GAME BOY kolorowe - .70-100 zł, czar
no-białe -45 zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47 
GRY NA PC oraz filmy i programy, płyty audio, duży wybór, 
muzyka techno, dance, disco, rock, pop, rap, metal, poważna i 
inne, wysyłkowo, katalog gratis, składanki na życzenie, -12 zl. 
Trzebień, tel. 0601/58-75-15
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 gratis -1 5  zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/
54-45-76 01028181

GRY NA SEGA DREAMCAST Phantósy Star On Line, Spider 
Man, Worms World Party, nowości, nośnik Verbatim, wysyłka, 
cena 15 zl/szt. Sulęcin, tel. 095/755-46-26 .
O  GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, 

nowości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz • 24 h, wysyłka • 48 h), przy t0  
szt. • 5 gratis, przy 5 szt. • 2 gratis, spis gratis, 
dowóz gratis -1 5  zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/
54-45-76 01028171

O  GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, spis, gra
tisowe płyty, tylko wysyłka. Cena 10 zł/szt. Wro
cław, tel. 0501/85-80-90 02023471

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I PLAYSTATION II, 
ponad 1000 tytułów, wszystkie nowości, 100% 
gwarancji! Cena 14 zł, co 5 CD -1  CD gratis! Ka
talog gratis! Ekspresowa realizacja zamówień - 
dowóz do klienta gratis, poza Wrocław promo
cyjna wysyłka!. Wrocław, tel. 0603/91-66-95 
02023401

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I PLAYSTATION II
b. duży wybór, wszystkie nowości, 100% gwaran
cji. Katalog gratis!!! Ekspresowa realizacja za
mówień - dowóz gratis, poza Wrocław superpro- 
mocyjna wysyłka. Cena 14 zł, co 4 CD • 1 CD gra
tis. Wrocław, tel. 0609/35-57-37 02023391

O  GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowo
ści na bieżąco: Iss Pro 2, Fear Effect 2, Harvest 
Moon, F1 Warm Up GP 2001, Metal Sług X, Dan- 
ger Girl, 102 Dalmatyńczyki, Action Man 2, Król 
lew, Sheep, Droga do Eldorado, Firmowe nośni
ki, kolorowe okładki, katalog gratis, co 3 płyty 
jedna gratis, tylko wysyłka, można także wysy
łać SMS-y, cena. 10 zł/szt., Wrocław, tel. 0503/
76-44-43 03002411

GRY NA SONY PLAYSTATION Need for Speed III, V Rally 2, 
Syphon Filter, oryginalne • 40 zl/szt lub zamienię na telefon 

-komórkowy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0600/11-95-99 
GRY NA SONY PLAYSTATION firmowy nośnik, pełne i spraw
dzone wersje, duży wybór tytułów, plastikowe pudełka, spis gra
tis, wysyłka, szybka realizacja zamówienia - 12 zł/szt. Grod
ków, tel. 0503/67-54-14
GRY NA SONY PLAYSTATION oraz gry i programy na PC, no
wości, starsze - 7 -12 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0600/66-71 -36 
GRY NA SONY PLAYSTATION II oraz Dreamcast -15  zl/szt. 
Legnica, tel. 076/866-43-74,0607/83-06-25 
GRY NA SONY PLAYSTATION - duży wybór, nowości, 4 gry, 5 
gratis -13 zł/1 CD, przerabianie konsoli, 1 CD gratis, gwaran
cja. Legnica, tel. 0607/11-22-81 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości -15 zł, 3 gry 1 gratis, 
nośniki Verbatim, przerabianie konsol, dowóz gratis. Legnica, 
tel. 076/856-04-68
GRY NA SONY PLAYSTATION Pacman 1,2 Fear Efecl 1,2 ISS 
pro Evolut ION 2, Metal Sług X. C-12, wszystkie hity z PSX, 
przy zakupie 4 szt. 1 gratis, przy zakupie 7 szt. 3 gratis -13 zl/ 
szt. Legnica, tel. 0608/51-42-63 :
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, ok. 1000 tytułów, fir
mowe nośniki, szybka realizacja, tylko wysyłka • 10 zł/szt. Ole
śnica, tel. 0605/10-18-79
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, C-12, Rainbow Six 2. 
Fear Effect 2, Digimon 2 i inne -11 zł, przy zakupie 5 szt. - 2 
gratis, 8 szt. • 3 gratis, 10 szt. - 5 gratis, realizacja 24 godz., 
100% pewności. Piechowice, tel. 0607/22-71-03, woj. jelenio
górskie
GRY NA SONY PLAYSTATION pełne i sprawdzone wersje, duży 
wybór tytułów, nowości na bieżąco, firmowy nośnik, każda gra 
w plastikowym pudelku, okładka na życzenie, 5 CD ♦ 1 gratis, 
wysyłka lub dowóz, cena 10 zl/szt. Trzebnica, tel. 0608/26-48-87 
GRY NA SONY PLAYSTATION firmowe nośniki, nowości, szyb
ka realizacja, dowóz lub wysyłka • 11 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/
06-11-14
O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, I1 1000 tytułów 

na I i ponad 120 tytułów na II, ekspresowa reali
zacja do 24 godzin, wysyłka do 48 godz., przy 
zakupie 5 CD • 2 CD gratis, katalog gratis! 100% 
gwarancji, dowóz gier do domu na terenie mia
sta! Quake 3, MDK 2, Devil McCry, Fear Effect 2, 
C-12 Rainbow Six 2 i inne • 15 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0503/98-67-98 80009231

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, I11000 tytułów, 
najwięcej nowości, najszybsza realizacja, do 24 
h, wysyłka do 48 h, przy zakupie 5 CD - 2 CD gra
tis! Katalog gratis! Pudełka, okładki, opisy • na 
życzenie. Dowóz gier do domu! Każda płyta 
sprawdzona! Ponad 120 tytułów na Sony II cena 
15 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/10-31-79 80009241 

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II wszystkie tytu
ły, nowości na bieżąco, Iss Pro 2, Kessen, SSX, 
Devil McCry, PR 5, GP3 (demo), MGS 2 (demo), 
MDK 2, Quake 3, Unreal T, Fear Effect 2, możli
wość wysyłki, termin realizacji 48 godzin, dowóz 
gier do domu na terenie Wrocławia, katalog, 
okładki gratis, przy 5 CD • 2 CD gratis, wszystkie 
gry sprawdzone. • 15 zł/szt., Wrocław, tel. 0501/ 
97-22-26 80009571

www.jw.com.pl

Napełniamy 
tuszer tonery 
do drukarek

INWENTARYZATOR OPTIMUS oprogramowanie. - 3.300 zł. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66
KARDRIDŻ DO STREAMERA HP C4435 20 GB/TR-5, -135 zl 
Wrocław, tel. 0606/43-66-83
KARTA GRAFIKI: SVGA S3 Trio 3D, AGP - 65 zł; ATI PCI - 30 
zł; SVGA 2 MB PCI - 45 zł i inne. Karta muzyczna Isa - 40 zł. 
Karty sieciowe Isa, 2 szt. - 40 zł; PCI, 2 szt. - 70 zl. Wrocław, tel. 
071/349-47-58
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 2000 16 mb. agp, 143 MHz,
-180 zł. Świebodzice, tel. 074/854-68-46
KARTA GRAFIKI 3DFX YOODOO RUSH 6 MB, PCI. TV-OUT, -
110 zł. Wrocław, tel. 0606/27-60-95
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO RUSH 6 MB PCI, TV-OUT. •
110 zł. Wrocław, tel. 0608/52-81-32
KARTA GRAFIKI AGP Voodoo III 3000, - 300 zl. Dzierżoniów.
tel. 074/831-08-88
KARTA GRAFIKj ATI Rage Pro 3d, agp, 8 mb, na gwarancji, 
sterowniki, - 60 zi. Jawor, tel. 0603/52-42-75 
KARTA GRAFIKI GEFORCE 2 MX 32 MB. • 300 zł. Dzierżo
niów. tel. 074/831-08-88
KARTA GRAFIKI GEFORCE 256, - 700 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0608/77-14-64
KARTA GRAFIKI RIVA 32 MB AGP M64 PRO TNT2, + sterow
niki, na gwarancji, -160 zl. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KARTA GRAFIKI RIVA VANTA, -140 zł. Wrocław, tel. 06061
31-74-90. po godz. 16
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 32/64, - 40 zł. Bielawa, tel. 074/.
833-80-80,0601/14-43-92 po godz. 17
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE GX2 4 MB. - 40 zl. Wrocław, tel.
0601/15-67-51

OG990461

Skup* Sprzedaż* Serwis 
K O M P U T E R Y  

I P O D Z E S P O Ł Y
W-W, ul. Daszyńskiego 28 

Teł. 33-00-682 lub 322-86-44

Skupujemy 
zużyte,nieuszkodzone 
tusze, tonery- 
najwyższe ceny

CANON, LEXMARK 
HEWLETT-PACKARD, EPSON, XEROX

JW Przedsiębiorstwo Handlowe 
tli. Mazow iecka 17 p. 303, W rocław

3poio233 Tel. 78 09 396________
O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II ponad 1000 ty

tułów, wszystkie nowości, MDK 2, Devil McCry, 
Kessen, Iss Pro 5, Fear Effect 2, Iss Pro 2, C12, 
Rainbow Six 2, przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis, 
możliwość wysyłki lub dowozu na terenie Wro
cławia, ekspresowa realizacja, katalog, okładki 
gratis, wszystkie gry sprawdzone, nagrywane na 
firmowych, .nośnikach • 15 zł/szt., Wrocław, tel. 
0605/15-35-72 80009561

GRY NA SONY PLAYSTATION II nośnik Verbatim. gwarancja, 
nowości -30 zł/szt. Twardawa, gm. Głogówek, tel. 0605/13-45-12 
O  INTERNET: instalacje, nauka, strony www, sieci 

komputerowe. Sklep internetowy - tanie części 
do PC. Poszukujemy przedstawicieli handlo
wych. www.bluel.pl, e-mail: biuro@bluel.pl, tel. 
0606/93-07-07 lub 071/781-29-42. 01022581

KARTA GRAFIKI SIS 6326 8 MB, AGP, ♦ sterowniki, na gwa
rancji, - 60 zl. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KARTA MUZYCZNA 16 bit, - 20 zł. Wrocław, tel. 0606/27-60-95 
KARTA MUZYCZNA 16 bit. - 20 zł- Wrocław, tel. 0608/52-81-32 
KARTA MUZYCZNA MOZART isa, sterowniki, - 30 zł. Wrocław, 
tel. 368-70-80
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER 32 + 2 mb simm, -100 
zł. Oleśnica, tel. 0606/63-17-09 
KARTA MUZYCZNA SOUND BUSTER 128 PCI wyjście na 4 
głośniki, - 60 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79, 0502/57-65-74 
KARTA MUZYCZNA SOUND BUSTER Audio PCI 64V, • 40 zł. 
Wrocław, tel, 0601/15-67-51
KARTA SIECIOWA 3COM 905, BTPX. -100 zł. Wrocław, tel. 
071/321-52-77
KARTA SIECIOWA UMC 9001, isa, sterowniki, • 30 zł Wrocław, 
tel. 368-70-80
KARTA TELEWIZYJNA PIXEL VIEW + pilot *  kamera, nowa. •
160 zl. Wrocław, tel. 0609/26-90-61
KARTY PAMIĘCI DO KONSOLI SONY PLAYSTATION II
.Mad-Cat2’ , - 100 zł. Wrocław, tel. 071/783-60-93, 0501/
39-05-01
KIEROWNICA DO KONSOU Sony Playstation PS Twin Turbo, 
stan idealny, • 180 zł. Wałbrzych, tel. 0607/10-91-00 
KIEROWNICA DO KONSOLI DREAMCAST Trust Master, • 120 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-92-85 
KIEROWNICA MEDIA TECH analogowe pedały, biegi, hamu
lec ręczny, wibracje, reguł. wys. oraz kąt nachylenia -150 zł. 
Leszno, tel. 065/526-87-74
KIESZEŃ HDD COMPAO z wentylatorem, na gwarancji 1 mies, 
- 39 zl. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KUWIATURA MICROSOFT stan idealnmy, ergonomiczna - 60 
zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KOMPUTER AMD 586/150, CD ROM. 8 MB RAM, HDD, 400 
MB, komplet 480 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KOMPUTER COMMODORE C-64 monitor, stacja dysków, 200 
dyskietek, okablowanie, dżojstik, 3 kardridże, -110 zł. Malczy
ce, tel. 071/795-10-48
KOMPUTER AMIGA 1200 karta turba, koprocesor, 6 MB RAM. 
HDD, CD ROM PCM, 2 x FDD, drukarka, głośniki, monitor, płyty 
CD, dyskietki oryginalne, • 680 zł. Jelenia Góra, tel. 0751 
713-05-45
KOMPUTER AMIGA 1200 tower, 18 MB RAM, HDD 600 MB, 2 x 
FDD, CD-ROM, karta turbo Blizzard 1230, klawiatura, Win 95, 
monitor kolorowy, drukarka A3/A4, sampler, mikrofon, 400 dys
kietek, płyty, • 800 zł. Legnica, tel. 0608/64-23-51' 
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB, HDD 450 MB. Kickstart 3.1, 
zasilacz x2, podkładka x2, dżojstik x2, pokrywa na klawiaturę, 
dyskietki 140 szt., pudełko, video backup system, okablowa
nie, literatura + druga Amiga 1200 na części, • 400 zł. Radków, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0607/54-66-51 
KOMPUTER AMIGA 1200 z zasilaczem, -150 zl. Wrocław, tel.
346-07-97
KOMPUTER AMIGA 500 euro złącze, 40 dyskietek, literatura, 
mysz, klawiatura, stan dobry, - 160 zl. .Sobótka, lei. 071/
316-34-02,0604/96-02-73
KOMPUTER AMIGA 500 20 dyskietek, zasilacz. - 90 z l . rów-

/ M 7 T  B E Z  O D S E T E K  ! ! !
W E  W R O C Ł A W IU  J E D Y N IE  W  d ?  — £ . O T L / ^

Wrocław, ul. Trwała 1, tel.071/783-76-42 
0-601 70 54  03 od 9.oo d o  18.00

KUP NA RATY KOMPUTER NOWY LUB UŻYWANY, NIE PŁAĆ ODSETEK III 
ZM O D E R N IZ U J  S W Ó J K O M P U TE R , NIE PŁAĆ ODSETEK III 

KUR LEPSZY MONITOR. DRUKARKĘ CZY COŚ INNEGO, NIE PŁAĆ ODSETEK III

LOTUS PROMOCJA 
DURON 700 

MB ECS KT 133 
64 MB PC 133 

HDD 10 GB 
SVGA 16 MB 
CD LG x52 

MONITOR KOLOROWY 14’
C E N A :  1 .900 z ł

LOTUS GAMES 
DURON 750 

MB ECS KT 133 
64 MB PC 133 

HDD 20 GB 
RIVA TNT2 M64 32 

CD LG x52

C E N A :  1 .800 z ł

LOTUS GAMES II 
DURON 800 

MB ECS KT 133 
128 MB PC 133 

HDD 20 GB 
GEFORCE2 MX 32 MB 
DVD LG 12+SB LIVE ! 

C E N A :  2.290 z ł

N O W E
MONITORY 14’ 
KOLOROWE 
SYGALRNIMPRI

3 9 0 z ł  1
ZAPRASZAMY DO NOWEGO 

SALONU KOMPUTEROWEGO!

u. WYŚCIGOWA 58
obok autokomisu ROCAR

O D SET K I W  IN N YCH  
SKLEPACH : 230 z ł

O D S ET K I W  IN N YC H  
SKLEPACH : 218 z ł

O D S ET K I W  IN N YCH  
SKLEPACH : 277 z ł

O FRAZ INNE 
OKAZJE

S s h t e U t w t i
ODSETKI U NAS:. OODSETKI U NAS: O ODSETKI U NAS: O ZADZWOŃ 11
D A N E  D L A  O K R E S U  K R E D Y T O W A N I A  10  M I E S I Ę C Y ,  B E Z  P

9 X 3 —  t--O T % -4
PRZYJMUJEMY STARE KOMPUTERY W RC

I E R W S Z E J  W P Ł A T Y  

^ZLICZENIU III

L  35178 32 ,*351 78  291
www.pclotus.com.pl 

|e-mall pclotus@pclotus.com.pl i
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k  POLSKIE KASY FISKALNE
UJ wagi, metkownice, skanery kodów kreskowych, rolki termoczułe i offseto i  

8

KOMPUTERY

p a s p e r
•małe gabaryty, 
•atrakcyjny wygląd, 
•klawiatura CHERY, 
•cicha I szybka 
drukarka termiczna, 
-wbudowany akumulator,

999p ln
( *  VAT 22%)

|^§ INSTALACJA - GRATISI
FISKALIZACJA  - GRATIS l 

PROGRAMOWANIE - GRATISI 
POJAZD-WROCŁAW - GRATISI

CAŁODOBOWE 
ZGŁASZANIE . 

AWARII KAS III

ELZAB Alfa
• sprawdzona i niezawodna, 

wbudowany akumulator, 
prosta w obsłudze, 
- szybka drukarka,

1 8 4 0 p l n
(+ V A T  22%)

ul. Więckowskiego 17a 
tel./fax 071/342-55-50 

tel. 071/342-57-40* 
x@onlinej

TERY FUN A M D
rocesor AMD Duron 800MHz 

iwna  ECS K7-VZA ATX 
RAM  SDRAM 64MB PC-133 
rardy 20GB Ultra ATA-100 
ROM SAMSUNG 48x 
ra fik i Riva TNT2 M64 32MB 
JZyki AC97 on board

C E N A  Z VAT 1 7 4 9 , -

S T A N P A R P  
Celeron II 733MHz 
ECS P6V X A atx 
SDRAM 64MB PC-133 
20GB Ultra ATA-1Ó0 
SAMSUNG 48x 
Riva TNT2 M64 32MB 
ForteMedia PCI 
C E N A Z V A T l 8 4 9 , - v

H O M E  P V
AMD Duron 800MHz 
ECS K7-VZA a t x  

SDRAM 64MB PC-133 \  
20GB Ultra ATA-100 
DVD Samsung 12x 
GeForce2 MX 32MB 
AC97 on board 

C E N A  Z  VAT 2 0 2 9 ,
posolenie: k law iatura PS/2, m ysz PS/2 + podkładka, obudowa ATX, flop  1.44MB, g ło śn ik i 120W.

M O N I T O R Y

- ra ty  bez pierwszej wpłaty,
• bezpłatny dowóz sprzętu,

• dowolne zm iany konfiguracji,

15” ŁG SW560N 
15” SAMTRON 55E 
17” IIYAMA S700JT1
l i W m rrs H
17" SAMTRON 76E 
19" IIYAMA S900MT

550,-
545,-
935,-
895,-
815,-

1570,-

P Ł . A S K I E  ■ 
17 SAMTRON 7CDF 1050 -
17” IIYAMA A705MT 1420,-
17’” LG FLATRON 775 1099,-
17” NEC Fe700+ 1175,-
17" PHILIPS I07T21 1160,-
19” IIYAMA A902MT 2480,-

D R U K A R K I
CANON BJC2100

M m m m m m w m B m
' HP DJ,840C,"^P 
EPSON SC 480 

gEPSON SC 580 
L£XMARKZ32

W & m
335,-
M g f i
w /B m
320,-

nież Amigi na części i zewn. stacje dysków. Wrocław, tel. 
346-07-97
KOMPUTER AMIGA CD TV, - 300 zl. Koźmin Wlkp., tel. 0621 
721-67-31
KOMPUTER AMIGA CD TV CD-ROM, pilot, klawiatura, okablo
wanie, gry, - 280 zł. Oleśnica, tel. 071/314-22-13,0503/51-88-61 
KOMPUTER PC 486DX/120 8 MB RAM. 162 MB, karta graficz
na 1 MB, CD-ROM x20 (uszkodzony), monitor 14*, kolorowy, 
monitor 14', mono. Biały Kościół 4B, gm. Strzelin, tel. 071/ 
392-66-73
KOMPUTER PC 486DX/40 kpi. z monitorem kolorowym 14* • 
370 zł. Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/481-75-84 
KOMPUTER PC 486DX/50 5 MB RAM, FDD. HDD 77 MB, mo
nitor kolor, Win’95, gry, - 320 zł. Lubin, tel. 0605/35-94-28 
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 MB RAM, HDD 250 MB, FDD
1.44 MB, WIN 95. bez monitora, -160 zł. Wrocław, tel. 0607/ 

» .  74-05-95
KOMPUTER PC 486DX2/80 16 MB RAM, HDD 640 MB. FDD
1.44 MB, CD-ROM x8, karta muzyczna, karta grafiki 2 MB, mo
nitor kolorowy 14*, obudowa MT, klawiatura, WIN 95, 25 gier, 
mysz ♦ podkładka, - 490 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-49-08 
KOMPUTER PC 4860X4/100 mini tower, 24 mb ram, karta gra
fiki 1 mb, karta muzyczna, cd-rom x8, fdd 1,44 mb, hdd 1 gb, 
monitor kolor Highscreen 14”, • 330 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/381-65-12 do 15,071/318-29-85 po
KOMPUTER PC 486DX4/100 36 MB RAM, HDD 820 MB. 
CD-ROM, karta grafiki, karta muzyczna, monitor mono ♦ dru
karka * uszkodzony skaner, • 450 zł. Wrodaw, tei. 071/352-36-39 
KOMPUTER PC 586/13312 MB RAM, HDD 220 MB, CD-ROM, 
monitor, karat SVGA2 MB, karta muzyczna, stan b. dobry, • 420 
zł lub zamienię na konsolę Sony Playstation. Wrodaw, tel. 0609/ 
24-34-44
KOMPUTER PC 586/150 8 MB RAM, HDD 420 GB, monitor 
kolorowy, drukarka, cena • 480 zł lub zamienię na telefon N 
3310, konsolę Sony albo inne propozycje. Lubin, tel. 0607/ 
39-63-74
KOMPUTER PC PENTIUM 16 MB RAM, HDD 500 MB, CD-ROM, 
fax-modem, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, monitor, kolorowa 
drukarka, klawiatura, • 590 zł. Wrocław, tel. 071/354-28-63 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 HDD. CD ROM, 16 MB RAM, 
FDD, MT, - 270 zl. Lubin. teł. 0604/47-01-09 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 48 MB RAM, FDD, HDD, karta 
muzyczna i grafiki, CD ROMx 24, monitor kolor, klawiatura, dru
karka, głośniki, programy, - 900 zł. Wałbrzych, teł. 074/846-45-70

S e r w i s
SONYPlaystationSkup
Dreamcast Przestrojenie Pal NTSC 
0 501 06 50 51 Wrocław

OPOH893

KOMPUTER PC PENTIUM 10016 MB RAM, HDD 540 MB. FDD 
1.44. CD-ROM x 8, karta muzyczna Creative, obudowa Mini, 
WIN 95. • 350 zł. Wrocław, tel. 0607/74-05-95 
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, gry, - 450 zł + monitor kolo
rowy 14’ - 60 zł. Wrocław, tel. 071/350-81-25,0608/35-90-43 
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, komplet -, - 620 zł. Wrocław, tel. 
071/318-51-85 2
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM, CD ROM, HDD 1 
GB, karta grafiki, obudowa Tower, cena 525 zł. Legnica, tel. 076/ 
722-54-19
KOMPUTER PC PENTIUM 120 32 MB RAM, HDD 1.5 GB, 
CD-ROM, FDD 1.44 MB, karta SVGA 4 MB PCI, karta muzycz
na Sound Blaster, głośniki, klawiatura, mysz, obudowa MT, 
monitor kolorowy 15* cyfrowy, Windows '97, Office 2000, gry 
itp., stan idealny, • 880 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 HDD 540 MB, FDD 1,44 MB, 
obudowa mini, 16 MB RAM, SVGA1 MB, bez monitora • 250 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-88-38
KOMPUTER PC PENTIUM 120 COMPAO 16 MB RAM, HDD 
720 MB, FDD 1.44 MB, grafika 2 MB, dźwięk SB AWE 32. CD 
ROMx 8, desktop, klawiatura, Win’95, Office, stan b. dobry, • 
460 zł. Wrocław, tel. 0607/74-05-95 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 IBM, 16 MB RAM, HDD 1.1 GB, 
FDD, karta grafiki 1 MB, karta sieciowa, mysz, gwarancja, -450 
zl. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 mb ram, • 800 zł. Legnica, 
tel. 076/722-58-80
KOMPUTER PC PENTIUM 133 IBM 32 MB RAM, HDD 1,6 GB, 
CD ROM x 16, płyta IBM LX, S3 TRIO + Voodoo, obudowa ATX, 
wyjście USB i IRDA, PS-2. cena 690 zł. Wrodaw, tel. 372-58-72 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 16 MB RAM, HDD 1 GB, FDD, 
grafika 1 MB PCI, karta muzyczna SB, tuner FM, klawiatura, 
mysz, • 490 zł. Wrocław, tel. 071/787-35-19,0603/48-51-93 
KOMPUTER PC PENTIUM 13316 MB RAM, HDD 1.3 GB, FDD, 
CD ROM, karta grafiki, obudowa mini AT, monitor 14”, kolorowy, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -690 zl. Wrodaw, tel. 0501/ 
38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, HDD, 2.1 GB, 
CD-ROM Sony, FDD 1.44 MB, karta grafiki 2 MB, mysz, gwa
rancja, - 550 zł.' Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 
0501/15-50-90
KOMPUTER PC PENTIUM 150 32 MB RAM. CD-ROM x40, dysk 
twardy 2 GB, monitor, głośniki, stan b. dobry, - 680 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-68^27
KOMPUTER PC PENTIUM 150 32 MB RAM, HDD 800 MB, kar
ta grafiki 2 MB, karta muzyczna Sound Blaster 16. CD-ROM x4. 
FDD 1.44 MB, obudowa MT, - 400 zł. Wrodaw, tel. 071/345-78-09 
KOMPUTER PC PENTIUM 150 MMX płyta główna TX (4x simm, 
2x dimm), bezzworkowa, procesor Intel, 32 mb ram, fdd, hdd

Seagate 2.5 gb, CD Philips x24, karta graficzna S3 4 mb + ak
celerator Voodoo 14 mb, karta dźwiękowa, głośniczki, fax-mo- 
dem Zoltrix 33.6, - 790 zł. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
KOMPUTER PC PENTIUM 16616 MB RAM, HDD 1.7 GB, CD x 
50, karta graficzna S3 TRIO, monitor kolorowy, • 790 zł. Bole
sławiec, tel. 0501/76-66-56
KOMPUTER PC PENTIUM 166 133 Mhz, CD-ROM 32, stacja 
dysków 1,4, • 500 zl. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 dysk 1,2 gb, 32 mb ram, • 850 
zl. Legnica, tel. 076/722-58-80
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32 MB RAM. HDD 
1.6 GB, CD ROM, FDD, SVGA, karta muzyczna, mysz, klawia
tura, • 600 zł. Lubin, tel. 0604/47-01-09 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 40 MB RAM, HDD 2.1 GB. 
CD-ROMx40 TAC, karta graficzna, karta muzyczna, akcelera
tor 3dsx VooDoo 12 MB, klawiatura ergonomiczna, mysz, mo
dem, monitor LG, kolorowy, cyfrowy, • 1.250 zł. Strzelin, tel. 071/ 
392-08-98
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX FDD, HDD 10 GB. 
CD-ROM x 32.40 MB RAM, stacja na dyskietki 250 MB, karta 
sieciowa, monitor Samsung 15*, cyfrowy, nowe głośniki (para
gon), drukarka Hewlett-Packard 5500, stolik komputerowy, nowy, 
cały zestaw w stanie idealnym, • 2 .500 zl. Świdnica, tel. 074/ 
850-56-55
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 24 MB RAM, HDD 1 GB. 
CD-ROM x32, FDD 1.44, obudowa midi, klawiatura, mysz, -450 
zł. Wrodaw. tel. 071/348-25-07.0503/65-92-28 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX Intel, 32 MB RAM, HDD 
2.1 GB, nagrywarka CD-R SCSI, karta SVGA 2 MB, karta mu
zyczna, obudowa midi ATX, Windows, Office, Word, Nero 5.0, - 
730 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-04 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX HDD 850 MB, FDD 1,44 
MB, CD-ROM, SVGA1 MB, 32 MB RAM, obudowa midi At, bez 
monitora • 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-88-38 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX16 MB RAM, HDD 2.3 GB, 
CD-ROM x36, FDD 1.44 MB, karta grafiki 2 MB, karta muzycz
na, klawiatura, mysz, oprogramowanie, • 650 zł ♦ monitor kolo- 

. rowy 14* - 60 zł. Wrodaw, tel. 071/350-81-25,0608/35-90-43 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 64 MB RAM, 2,5 GB HDD. 
CD-ROM, karta muzyczna, monitor kol. 14*, obudowa mini to
wer - 950 zł. Wrocław, tel. 071/784-83-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1 GB, 
FDD, CD ROM, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, obudowa 
midi ATX, monitor 14*. SVGA, kolorowy, klawiatura, mysz, pad, 
na gwarancji, - 900 zl. Wrocław, tel. 0501/38-13-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX IBM płyta do 500 MHz, 64 
MB RAM, HDD 2.1 GB, SVGA4 MB, CD ROMx 24, nagrywarka 
HP 8100, obudowa MT AT, mysz, klawiatura, karta muzyczna, 
FDD • 1 200 zł, monitor 14* kolor -100 zł. Lubin, tel. 0604/ 
47-01-09
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX Cache 512 kb, 64 MB 
RAM, HDD 4.32 GB. CD-ROM TEAC x 24. FDD 1.44. karta 
muzyczna, karta grafiki S3 Virge 4 MB, klawiatura, mysz, mo
dem Rockvell 33.6 kbs, nagrywarka MITSUMI 2801, CD, dys
kietki, programy, mało używany, instrukcje, • 800 zł. Wrodaw, 
tel. 071/321-61-36 '
KOMPUTER PC PENTIUM 266 32 MB RAM, HDD 4.3 GB, 
CD-ROM x 40, SVGA 2/4 MB, obudowa mini tower, stan b. do
bry, - 890 zł. Wrocław, tel. 0501/46-01-89 
KOMPUTER PC PENTIUM 300 AMD 32 MB RAM, HDD 2,5, CD 
x 48 VooDoo 6 MB, SB 128, modem Motorola, monitor 14* cy
frowy, kompletny, dużo gier, -1.150 zł. Wrodaw, tel. 352-42-13. 
KOMPUTER PC PENTIUM 433 CELERON HDD 4:3 GB, FDD, 
CD-ROM x32,128 MB RAM, karta graficzna Intel 752, karta 
muzyczna, płyta główna lntel.810, obudowa Midi Tower, stan b. 
dobry, pełne oprogramowanie, - 1.350 zł. Lubin, tel. 0607/ 
29-32-13
KOMPUTER PC PENTIUM 443 CELERON płyta Soyo 
SY-6VBA133, 5 x PCI, 2 x ISA, AGP, 64 MB RAM, grafika Riva 
Tnt 32 MB, SB 64, modem 56 K pentagram, karta sieciowa Re- 
altec, HDD 8,4 GB, CD-ROM x 44, nagrywarka Teac 4 x 4 x 32, 
kieszeń HDD, monitor 17 AOC, drukarka HP 695C - 2.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-84-46,0501/96-20-64 
KOMPUTER PC PENTIUM 466 CELERON 64 MB RAM, 4,3 GB, 
karta grafiki SVGA, głośniki, • 1.200 zł; ściborowice, woj. opol
skie, tel. 0503/50-64-83
KOMPUTER PC-PENTIUM 75 16 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
CD-ROM x12, grafika 1 MB, mysz, klawiatura, oryg. Compaq, - 
330 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 90 IBM 16 MB RAM, FDD 144, HDD 
540 MB, PS/2, SVGA 1 MB (2), 2 x USB, port podczerwieni, 
obudowa desktop, - 340 zł. Wrocław, tel. 071/349-47-58 
KOMPUTER PC PENTIUM II 233 Intel, 64 MB RAM, HDD 4.3 
GB. CD-ROM x40, FDD 1.44 MB, karta SVGA S3 2 MB. karta 
muzyczna Yamaha, obudowa midi ATX, Windows, Office, Word,
- 870 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-04 
KOMPUTER PC PENTIUM II 233 32 MB RAM, HDD 3.2 GB, 
karta graficzna S3 1 MB, karta muzyczna zgodna z SB16, 
CD-ROM x24, monitor Hyundai 15*; głośniki, drukarka Lexmark 
3200, -1.450 zł. Wrodaw, tel. 0602/27-60-97 
KOMPUTER PC PENTIUM II 266 HDD 4.3 GB. 32 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, CD-ROM x32, karta grafiki S3 4 MB AGP. karta 
muzyki, klawiatura, mysz, na gwarancji, - 830 zł. Wrocław, tel. 
0602/85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON CD-ROM x48, FDD 
1,44,64 MB RAM, karta grafiki 8 MB AGP, karta muzyczna, gło
śniki, klawiatura, mysz, monitor kolorowy 14*, HDD 3,2 GB, • 
1.200 zł. Głogów, tel. 076/834-82-12 po godz. 16 
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 INTEL 128 MB RAM, HDD 6.5 
GB, karta grafiki Voodoo II, DVD, dekoder DVD Nitro, karta 
muzyczna Sound Blaster 64. płyta ATX, klawiatura, mysz, obu
dowa ATX, monitor cyfrowy CTX15*, modem Zoltrix, karta sie
ciowa, -1.950 zł. Kożuchów, woj. lubuskie, tel. 0604/99-32-43 
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 AMD K6-2, płyta główna Msi 
agp 2x, 64 mb ram dimm, hdd WDC 13.6 gb udma 66, cd-rom 
52x LG, obudowa midi tower atx, fdd, karta graficzna Intel 740 
agp 8 mb, SB AWE 128, monitor 14* digital, mysz, • 1.950 zł. 
Krotoszyn, tel. 0603/80-51 -20
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 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 II300 AMD K6-2128 MB RAM, HDD 
20 GB, karta graficzna AGP S3 Trio 4 MB ♦ Voodoo II, 12 MB, 
CD-ROM, monitor 14*, klawiatura, mysz, karta muzyczna, • 1.330 
zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-73-65 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
obudowa ATX, CD x 24, karta muzyczna, głośniki, karta graficz
na AGP 3D, monitor 15* cyfrowy, osprzęt, • 1.200 zł. Trzebień, 
gm. Bolesławiec, tel. 0604/87-15-16 
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 512 cache, 64 MB RAM, HDD 
6,4 GB, CD ROM x 40, obudowa ATX. FDD. płyta ABIT BX, 
RIVA128 8 MB, cena 1300 zł. Wrocław, tel. 0501/75-13-72 
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 CELERON HDD 3.2 GB, RAM 
64 MB, FDD 1.44, CD ROMx 32, karta grafiki AGP 4 MB S3 
TRIO, muzyczna, głośniki, klawiatura, mysz, monitor 14* kolor, 
drukarka. -1.150 zł. Wrodaw, tel. 0603/40-09-94 
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 CELERON 64 MB RAM. HDD 
4.3 GB, SVGA4 MB, CD-ROM x36, karta muzyczna. MT, kla
wiatura, ATX, na gwarancji -1.100 zł ♦ monitor 15* - 280 zł. 
Wrodaw, tel. 0501/40-27-77
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 AMD 64 MB RAM, HDD &4 
GB, CD-ROM x48, FDD, karta grafiki Riva 128 AGP, karta mu
zyczna PC116, monitor 15* cyfrowy, klawiatura, mysz, gwaran
cja, • 1.250 zl. Wrodaw. tel. 346-25-99

KOMPUTER PC PENTIUM I I300 CELERON 32 MB RAM, HDD 
2.1 GB. karta grafiki S3 4 MB. FDD 1.44 MB, CD-ROM x36, 
karta muzyczna Yamaha 16 bit PCi, obudowa MT ATX, klawia
tura, mysz, głośniki, na gwarancji, - 790 zł. Wrodaw, tel. 06021 
85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 MII IBM 32 MB RAM. HDD 32 
GB, FDD, CD ROM x 24, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, 
obudowa midi ATX, monitor 14*. SVGA. kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad. na gwarancji, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 0501/38-13-23 
KOMPUTER PC PENTIUM I I333 CELERON 64 MB RAM, HDD 
6,4 GB, FDD 1,44 MB, CD-ROM x48, SVGAATI8 MB. obudowa 
ATX, karta muzyczna, głośniki, • 1.250 zł. Bolesławiec, tel. 05021 
36-21-58
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
CD-ROM x20, HDD4.3 GB, karta grafikiATI RAGEII8 MB AGP. 
karta muzyczna, klawiatura, mysz, stan idealny, gwarancja, • 
900 zł. Jeszkowice, tel. 071/318-04-26 
KOMPUTER PC PENTIUM I I333 CELERON HDD 6.4 GB Fujit
su, karta grafiki, 64 MB RAM. karta muzyczna, CD-ROM x24, 
monitor CTX 15*, OSD, cyfrowy, drukarka, głośniki, mysz, kla
wiatura, oprogramowanie, -1.650 zł. Lubin, tel. 076/846-23-57, 
0608/57-14-06
KOMPUTER PC PENTIUM I I333 CELERON 64 MB RAM, HDD 
4.3 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, karta SVGA, karta mu
zyczna, monitor kolorowy 15*, gwarancja, -1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-93-64

KOMPUTER PC PENTIUM II 333 A Celeron, płyta główna do 
1064 MHz, CD-ROMx 40„ 64 MB RAM, monitor cyfrowy SVGA, 
AGP, karta Sound Blaster, obudowa MT, klawiatura, - 1.200 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-43-58,0600/21-66-75 • 
KOMPUTER PC PENTIUM II350 INTEL BOX 64 MB RAM, HDD 
10 GB, CD-ROM x52, SVGA 4 MB, karta muzyczna, fax-modem 
do internetu, monitor cyfrowy 15*, OSD, z 1997 r, • 1.399 zł. 
Dzierżoniów, lei. 0503/33-57-53 
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 64 MB RAM, HDD 2.1 GB, 
CD-ROM x40, karta grafiki SVGA, karta muzyczna Sound Bla
ster 16, FDD, obudowa, klawiatura, mysz, Netmonitor, -1.150 
zł. Legnica, tel. 076/854-16-87,0606/15-67-49 
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 128 MB RAM, HDD 1.1 GB, 
AGP, monitor 15*, CD-ROM, drukarka Hewlett-Packard 560C 
kolorowa. -1.400 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24 
O KOMPUTER PC PENTIUM II355 DEL HDD 10 GB, 

64 MB RAM, karta muzyczna, graficzna zintegro
wana z płytą główną • 1.500 zł, tel. 0609/49-48*37, 
monitor 17" • 600 zł, kserokopiarka Canon 1020 • 
1.000 zł, drukarka laserowa Hewlett-Packard La* 
setJet 4 • 500 zł. Edyta Januszewicz, Wrocław, 
ul. Kluczborska 19/3 80009511 

KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON 64 MB RAM. HDD

10 GB, CD-ROM x52, SVGA 4 MB, karta muzyczna, monitor 
cyfrowy 15*, -1.350 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-87-00 
KOMPUTER PC PENTIUM I I366 CELERON 64 MB RAM. HDD
6.4 GB, CD-ROM x24, karta grafiki 8 MB, karta muzyczna 16 
bit, obudowa ATX, • 990 zł. Wrodaw. tel. 071/327-47-60,05021 
04-12-41
KOMPUTER PC PENTIUM I I400 DELL obudowa desktop. 128 
MB RAM, HDD 10 GB, • 1.900 zł. Legnica, tel. 076/854-97-77 
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 HDD 10 GB, 64 MB RAM, 
karta muzyczna, gwaranqa 3 mies., klawiatura, mysz, CD-ROM, 
obudowa mini tower, • 1.500 zł ♦ drukarka Canon 620, cena - 
250 zl. Lutynia, tel. 071/317-12-63,0603/22-23-97 
KOMPUTER PC PENTIUM I I400 Celeron, dysk twardy 13 gb. 
karta graficzna Riva TNT2 m64 32 mb, karta muzyczna 3D, 
cd-rom x36, fdd, obudowa atx, modem zewnętrzny, • 1.840 zi. 
Pępowo, tel. 065/573-62-15
KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON SB 128 PRO. HDD
10.4 GB, 64 MB RAM, DVD x12/x48, CD-ROM. karta graficzna 
Riva TNT II, obudowa midi tower, mysz, klawiatura, karta inter
netowa, • 1.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-00-58 
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 Celeron, 96 mb ram, hdd 6 
gb, cd-rom x52, grafika Riva TNT2, modem 56 k, monitor 15*, 
drukarka Hewlett Packard DeskJet 61 Óc, klawiatura, mysz, glcK 
śniki, • 2.200 zł. Wrodaw, tel. 0502/99-48-57 
KOMPUTER PC PENTIUM I I433 CELERON 64 MB RAM, HDD 
13 GB, płyta główna Lucky Star + Sound, karta grafiki Voodoo

2000, monitor 15* Philips, CD-ROM x40, kieszeń na HDD, Win
dows 98 z licencją, klawiatura, mysz + podkładka, głośniki, słu
chawki + mikrofon, na gwarancji, • 1.700 zl. Wrodaw, tel. 
362-24-59
KOMPUTER PC PENTIUM I I433 CELERON z monitorem 17*, •
1.700 zł. Wrodaw, tel. 071/357-20-09
KOMPUTER PC PENTIUM II 433 A CELERON 64 MB RAM,
HDD 2.6 GB, CD ROM 32, FDD 1.44 MB, nagrywarka HP 8100,
karta muzyczna, klawiatura, mysz, -1.500 zł. Lubin, tel. 06041
47-01-09
KOMPUTER PC PENTIUM II466 CELERON 64 MB RAM, HDD 
30 GB ATA 66, 7220. CD-ROM x52, SVGA 8 MB (Riva TNT II) 
32 MB, karta muzyczna, modem 56 k do internetu, monitor cy
frowy 15*, OSD, programy, • 1.599 zl. Dzierżoniów, tel. 05021 
40-96-80
KOMPUTER PC PENTIUM II466 CELERON 32 MB RAM. FDD 
1.44 MB, karta grafiki Intel 810, karta muzyczna 16 bit ♦ głośni
ki 180 W, CD-ROM x50, klawiatura, mysz, Win’98, gry, muzyka 
Mp3, • 1.090 zl ♦ ew. monitor 15*, możliwy dowóz. Wrodaw, teł. 
071/372-64-11 w godz. 8-11
KOMPUTER PC PENTIUM I I 466 CELERON HDD 3.2 GB, 64 
MB RAM, CD-ROM x44, karta grafiki ATI 3D 8 MB, karta mu
zyczna sound Blaster 16 bit, obudowa MT, mysz, klawiatura, • 
1.090 zl. Wrodaw, tel. 0604/71-39-48

KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON 3.2 GB, 64 MB 
RAM, CD ROM x48, FDD, AGP 8 MB RIVA, karta muzyczna i 
głośniki, monitor 14*-kolor, drukarka igłowa Epson, • 1.370 zl. 
Wrodaw, tel. 071/364-58-39
KOMPUTER PC PENTIUM I I500 CELERON karta grafikiRiva 
TNT2, 32 MB RAM, tuner TV, CD ROM x 52, HDD 20.4 GB, 
oprogramowanie, filmy, -1.900 zl. Wrodaw, tel. 071/355-86-92 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 AMD K6. 2000 r. FDD 1.44 
MB, HDD 8.6 GB, CD-ROM x40, FAX-MODEM 56 kbps, Riva 
TNT 32 MB, 64 MB RAM, monitor 17*, oprogramowanie, kie
szeń, karta muzyczna, - 2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 05021 
36-46-80
KOMPUTER PC PENTIUM I I566 CELERON 566 64 MB RAM, 
HDD 20 GB, FDD> karta grafiki Riva TNT 16, karta muzyczna, 
CDx40, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, • 1.460 zł. Wro
cław, tel. 0501/39-16-66
KOMPUTER PC PENTIUM II600 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, klawiatu
ra, mysz, głośniki, na gwarancji, -1.450 zł. Wrocław, tel. 06021 
85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II667 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 zintegrowane na płycie 
głównej, FDD 1.44 MB, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, 
głośniki, gwarancja, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0602/85-86-87

Notebooki po leasingu w najkorzystniejszych cenach z fakturą i gwarancją!
•  Notebook IBM TP755CX - P75,16MB, 520MB HD, 10.3” TFT color - 1310,-
• Notebook IBM TP760L - P90, 32MB, 520MB HD. 10.3’  TFT color - 1435,-
• Notebook IBM TP760EL - P133, 32MB, 1 GB HD, CD-ROM 8x, 11.3" TFT color - 2125,-
• Notebook HP Omnibook - P133, 32MB, 2.1GB HD, CD-ROM 10x, 12.1* TFT color - 2125,-
• Notebook Toshiba - Cel550, 64MB, 6GB HD, CD-ROM 24x, 13.3’  STN color - 4300,'
• Drukarka do notebooka Canon BJ30 - 225,- u i u i u u  a m n r p  nl
• Drukarka do notebooka Canon BJC70 - 290,- W W W . a m p r e . p l

Torby; FAX-Modemy ; Karty sieciowe ; Pamięci RAM OrUllBZB

Ampre Art tel. 326 20 41 - W-w ul. Bończyka 2b
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wszystkie ceny zawierają podatek VAT 25%

Icem 50-303 Wrocław, ul Jedności Narodowej 181 
tel. (071) 322-94-93 te\Jfax. (071) 781-56-28

J E D N O Ś C I N A R O D O W E J

Procesor I N T E L  C E L E R O N  700 
Dysk twardy 20 G B  A T A 100  
Płyta główna 133 M H z  1815 A T X  
Pamięć RAM D I M M  64 M B  133 
Karta graficzna 8  M B  on board 
Karta muzyczna 16 b it  A C ’ 97 _ r /~£jfoł  
CD-RQM C D -R O M  52x ‘

Intearu Ccono 1.799 z ł

Procesor I N T E L  C E L E R O N  700 
Dysk twardy 20  G B  A T A  100 
Płyta główna 133 M H z  P I I I A T X  
Pamięć RAM D I M M  64 M B  133 
Kartograficzna R IV A  T N T 2  32 M B  A G P  
Karta muzyczna 16 b it  A C ’ 97 _rrC^U 
CD-ROM C D -R O M  52x

Mistrul Home 1.869 z ł
PROMOCJAMI DRUKARKA LASEROWA MINOLTA 1100L • 999 zł!!!**^
Procesor A M D  D U R O N  750 
Dysk twardy 20 G B  A T A  100 
Płyta główna V I A  K T  133 A T X  A 10 0  
Pamięć RAM D I M M  64 M B  133 
Karta graficzna R IV A  T N T 2  32 M B  A G P  
Karta muzyczna 16 b it A C ’ 97 V  
CD-ROM C D -R O M  52x

Jlis ira l Duron 1.899 z ł

Procesor A M D  D U R O N  800 
Dysk twardy 30  G B  A T A 10 0  
Płyta główna V I A  K T  133 A T X  A 10 0  
Pamięć RAM D I M M  128 M B  133 
Kartograficzna R I V A T N T 2  32 M B  A G P  
Karta muzyczna S B  L IV E !
DVD-ROM D V D  12x

Jlis tru l filtr,mu 2.489 z ł
W  każdym zestawie: obudowa MIDI T O W E R  ATX, FDD 1,44 MB, klawiatura, mysz, podkładka

Monitory: (3 lata awarancih 
15“ DAEWOO - 629 zl
17“ AOC 7Vlr - 769 zł
17“ AOC 7Glr -939 zł 
17“ NEC FE700+ -1339 zł 
17“ VIEWSONIC FT -1159 zł 
Drukarki:
EPSON St.C. 480 - 299 zł 
EPSON St.C. 580 - 359 zł 
EPSON St.C. 680 - 579 zł 
HP DJ-640C - 359 zł
HP DJ-840C - 489 zł
Lexmark Z12 - 259 zł
Minolta 1100Laser-1169 zł 
Skanery:
Revscan 1200 U -289 zł 
Revscan 1200U+prz.- 429 zł 
Fax/modemv:
Motorola 56kV.90-95zł 
Zoltrix Aquila 56k - 115 zł 
Zoltrix Sagitta 56k - 159 zł
"k  rata przy 24 miesiącach i  10% pierwszej wpłaty 
* *  cena przy zakupie drukarki z  komputerem
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KOMPUTERY
Jeżeli nie wiesz, który....zadzwoń I porozmawiaj z naszymi specjalistami; pomogą Ci zamówić 
dokładnie to, co potrzebujesz. Obniżka cen obejmuje również zestawynie ujęte w niniejszym cenniku.

IN T E L  C E L E R O N  II 700 M h z  A T X  
Płyta P C  7 5 4  M L R  F C P G A  M A TX  
K arta  graf. T N T 2  128  B IT  A G P  S H A R E  
K arta m uzyczna 3 D  C -M E D IA  O B  
6 4  M B R A M ; 2 X U S B , k. sieciow a  
D ysk Tw ardy 10 G B ; M odem  5 6 ,6  kb 
F D D  1 ,44  C D -R O M  X 5 2 L G  
klaw iatura, m ysz, podkładka

1499.00 ^  74 0021 
CENA: Zm$0

A M D  DURON 750/200 M h z A T X

IN T E L  C E L E R O N  II 700 M h z A T X  
Płyta E C S  V IA 6 9 4  U /D 6 6  A TX  
K arta graf. 32  M B  R IV A  T N T 2  A G P  
K arta m uzyczna 3 D  V IA  A c97  
6 4  M B  R A M ; 2  x  U S B  
D ysk T w ard y  10 G B  5 4 00R p m  U 100  
F D D  1 ,4 4  C D -R O M  X 5 2 L G  
klaw iatura, m ysz, podkładka

1659,00 RATA:83'00zt
CENA: 2530rOO
A M D  DURON 850/200 M h z  A T X

IN T E L  PNI 750/100 M h z  A T X
Płyta E C S  U /D M A  6 6  A TX  
Karta graficzna 32  M B R IVA  T N T 2  A G P  
Karta m uzyczna 3 D  V IA  A c97  

* 6 4  M B  RA M ; 2  x  U SB  
Dysk Tw ardy 10 G B  5 4 0 0  U 100  
F D D  1,44; C D -R O M  X 5 2 L G  
klawiatura, m ysz, podkładka

1999.00*™ ”** 
CENA: 2M gO  

A M D  A T H L O N  1 GHz/200Mhz A TX
Płyta E C S  K T 3 3 X 4  A G P  U /D M A 1 0 0 A T X  Płyta E C S  K t33 X 4  A G P  U /D M A 1 0 0  A T ) f ły ta  E C S K t3 3  X 4 A G P U /D M A 1 0 0 A T X
K arta  g raficzna 32 M B  R IV A  T N T 2  A G P  
K arta  m uzyczn a 3 D  V IA  A c97  
6 4  M B R A M ; 2  x  U S B  
D ysk Tw ardy 10 G B ,5 4 0 0  U 1 0 0  
F D D  1,44  C D -R O M  X 5 2 L G  
klaw iatura, n w sz , oo dk ładka599 00RATA8loozł 
CENA: 2j

K arta graficzna 32 M B  R IVA  T N T 2  A G P  
K arta m uzyczna 3 D  V IA  A c97  
6 4  M B  R A M ; 2  x U S B  
D ysk Tw ardy 10 G B ,5 4 0 0  U 1 0 0  
F D D  1 ,44  C D -R O M  X 5 2 L G  
klaw iatura, m ysz, podkładka

1699.00RATA 86 00d 
CENA: 2 m r

Karta graficzna 32 M B  R IV A  T N T 2  A G P  
K arta m uzyczna 3 D  V IA  A c97  
6 4  M B  R A M ; 2  x  U S B  
D ysk Tw ardy 10 G B ,5 4 0 0  U 100  
F D D  1 ,44  C D -R O M  X 5 2 L G  
klaw iatura, m ysz, podkładka

2139 nn RATA: 105,00 zl

CENA: 1
Monitory HI-YISION 15” - 579,00; HYUNDA117" - 899,00 TC099 3 lata gwarancji

IBM 11200
C el5 0 0 ;3 2 m b ;6 G B ,C D .S o u n d ,5 6 .6 ,1 2 " ,W 9 8
cena: 5 199,00 PLN  
IBMI1200
C e l5 5 0 ,3 2 m b  ,5 G B , C D , S o u n d , 56 ,6 .12" , W 98
eona: 5 449 ,00  PLN
T o sh ib a  Te cra  700
P -1 2 0,24 m b,1 G B ,Fd d ,So u nd ,11,3 T F T
eona: 1 300 ,00 P LN
Hewlet Packard
P -1 3 3 ;3 2 m b ;2 G B ;C D .Fd d ,S o u n d ;1 2 T F T
cena: 2  5 0 0 ,0 0  P LN

W yprzedaż no tebooków  
C om paq LTE  899 ,00  P LN  
P a lm top C om paq 1 499 ,00  P L N  
P a lm top Cassiope la 499 P LN

ZMIANY
KONFIGURACJI:

RAM 128 MB - 45,00 zł; RAM 256MB - 229,00 zł; HDD 20GB - 45,00 zł; 30GB -119; 40 GB -165,00; U-DMA100 O/B 50,00zł 
Karta graf. RIVA TNT2Pro 32 MB 49,00 zł; G-FORCE2 MX 32 MB - 99,00 zł; WYJŚCIE TV - 59,00;

O  KOMPUTER PC PENTIUM I I700 (750) 64(128) MB 
RAM, HDD 10(20) GB, karta graficzna 16 MB, k. 
muzyczna, CD-ROM (48x), klawiatura, mysz, w 
nawiasach rozszerzone parametry, w cenie jest 
monitor 15” kolorowy, faktury, gwarancja 2 lata, 
dowóz do 150 km od Wrocławia, raty cena 1.800 
/  1.940 zł. Wrocław, tel. 071/327-82-80, 065/ 
543-53-30 Góra 02023761 

O  KOMPUTER PC PENTIUM I I750 (800), 64 MB RAM 
(128), HDD 10 GB (20), k. grafiki 16 MB (32 MB), 
CD-ROM x48, k. muzyczna, monitor kolorowy 15" 
lub 17” (dopłata odpowiednio 250 i 400 zł). Gwa
rancja 2 lata, 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

KOMPUTERPC PENTIUM II11000 Athlon TB. 128 RAM, 20 GB 
DMA 100. GE FORCE2 MX-32MB, CD 52X LG, modern, mysz, 
klawiaturâ  monitor 17*. gwarancja i faktura Vat, - 5.000 zł, Wro
cław, tel. 368-78-20
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 AMD ATHLON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB DMA 100 GeForce2 MX-32 MB, CD-ROM x52 LQ, 
fax-modem, klawiatura, mysz, monitor 17", drukarka HP 970 Cxi,

520, monitor cyfrowy 15”, obudowa ATX, klawiatura, mysz, opro
gramowanie, • 1.720 zł. Wrocław, tel. 0604/71 -39-48 
KOMPUTER PC PENTIUM III 566 CELERON 64 MB RAM. HDD 
15 GB, CD-ROM x48, karta graficzna do 32 MB, k. muzyczna - 
zintegrowana, obudowa ATX, • 1.300 zł. Legnica, tel. 0503/ 
85-74-89
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 AMD Duron, HDD 15 GB, 128 
MB RAM, CD-ROM x50, Geforce 2 MX, -1.700 zł (z monitorem 
17* - 2.200 zł). Dzierżoniów, teł. 074/831-08-88 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON II 64 MB RAM 
DIMM, HDD 4.3 GB, CD ROM x 32, karta grafiki i810AGP, karta 
muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz; pad, na gwarancji,'- 1.590 zl. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17 •
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 64 MB RAM, płyta główna 
Gigabyte BX2000+, ATXJ33 MHz, FDD 1.44 MB, HDD 20 GB 
Seagate (7200 obr.), CD-ROM x48, karta graficzna Riva TnT-2 
32 MB AGP, karta muzyczna Yamaha 128 PCI, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz głośniki Creative, nowy, 2 lata gwarancji 
-1.999 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB 

RAM, HDD 20 GB, karta grafiki 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.

ECS K7V2A, HDD 15 GB Seagate, 64 MB RAM (133 MHz), 
CD-ROM x50, karta grafiki Riva TNT2 M64 32 MB AGP, karta 
muzyczna 32 bit, obudowa midi ATX, FDD 1.44 MB, monitor 
cyfrowy 15’, kolorowy, klawiatura, mysz, głośniki 180 W. stan 
idealny, • 1.830 zł. Wrocław, tel..329-83-99, 0503/56-86-75 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX II 64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 4.3 GB. CD ROM x 32, karta grafiki 8 MB AGP, 
karta muzyczna PCI, monitor 14", SVGA, kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwarancji, -1.440 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 DURON 64 MB RAM DIMM 
BX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 32, karta grafiki do 64 MB AGP, 
karta muzyczna PCI, monitor 14*, SVGA, kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwarancji, -1.650 zł. Wrocław, tel. 0600/36-48-77 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX III 64 MB RAM 
DIMM. HDD 8.4 GB, CD ROM x 32, karta grafiki i810 AGP. karta 
muzycźna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.560 zł. Wrocław, tel. 
0501/1746-97
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX II1128 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB. CD ROM x 48, karta grafiki i810 AGP, karta 
muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.720.zł. Wrocław, tei. 
0501/49-77-17
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON nowy, 

2 lata gwarancji, 64 MB RAM, HDD 20 GB, 
CD-ROM x48, karta grafiki Riva TNT II 32 MB, 
karta dźwiękowa, głośniki dynamiczne, obudo-

20 GB, DVD, karta muzyczna, karta grafiki 32 MB, monitor 17* 
cyfrowy z OSD, drukarka atramentowa, kolorowa Epson, kla
wiatura, mysz, oprogramowanie, Windows, Office itp, • 2.550 
zl. Wrocław, tel. 0607/49-27-52
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 128 MB RAM, HDD 
20 GB, DVD-ROM x8, CD-ROMx40, karta grafiki Riva TNT2 32 
MB, karta muzyczna SB, klawiatura, mysz, monitor 15* OSD, 
nowy, na gwarancji, nie używany, - 2.150 zł. Wrocław, łel. 071/ 
346-25-99,0503/76-26-85
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON II 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB. CD ROM x 48, karla grafiki Riva TNT2 
M64 AGP 32 MB, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, koloro
wy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 
2.180 zł. Wrocław, tel. 0501 /17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON obudowa ATX, 64 
MB RAM. HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta muzyczna 16 bit, 
karta graficzna z akceleracją, monitor 15* cyfrowy, mysz, gło
śniki, klawiatura,"stan b. dobry, -.1.820 zł. Wrocław, tel. 071/ 
322-21-34,0502/13-08*29
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 AMD DURON 128 MB RAM 
(133), HDD 20 GB (ATA 100), karta graficzna MSI GęForce 2 
MX (TV-out), karta muzyczna, płyta główna ECS (AGP x4, ATA 
100), DVD x12/x40, obudowa Midi ATX, mysz, klawiatura - 2350 
zł, ♦ monitor 17* Compaq (OSD, 1600x1280) - 2850 zł. Wro
cław. tel. 071/359-36-93,0603/47-28-90 
KOMPUTER PC PENTIUM HI 700 64 MB RAM, HDD 10 GB, 
DVD7fax-modem, TFT 13.3*, 4 MB SDRAM, nowy, na gwaran
cji, w kartonie, - 5.300 zł. Żagań, tel. 0608/23-25-89, 0602/ 
17-14-43
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM, HDD 
5.1 GB, FDD, karta grafiki SVGA16 MB TNT, karta muzyczna, 
CDx36, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, • 1.430 zi. Wro
cław, tel. 0502/5341-32 ..
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. 0602/1841-14 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM, 
CD-ROM x50, HDD 8,4 GB, n’Vidia Vanta 16 MB AGP Via Ac 
97. FDD 1,44 MB. midi Tower ATX, klawiatura, mysz, na gwa
rancji • 1.460 zi, monitor 15* cyfrowy OSD - 280 zl. Strzelin, tel. 
0606/27-27-90
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 48, tarta grafiki Riva TNT2 
M64 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, koloro-
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■ 2 LATA GWARANCJI 
■ 24 GODZINNY CZAS REALIZACJI 

■ ZAMÓWIENIA 
DOSTAWA NA TERENE 

DOLNEGO ŚLĄSKA GRATIS*
*d la  zam ów ień pow yże j 3500,-

skaner Agfa 310, na gwarancji, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-78-21.
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 karta grafiki Riva lnvidia 32 
MB, karta muzyczna Yamaha 724 3D, HDD 15 GB, 64 MB RAM, 
CD-ROM x40, klawiatura, mysz. Legnica, tel. 076/862-7948, 
0503/82-36-03
KOMPUTER PC PENTIUM ill 450 INTEL 64 MB RAM, HDD 20 
GB. karta grafiki 8 MB AGP, CD-ROM x50, karta muzyczna 16 
bit, - 1.490 zł lub zamienię na samochód osobowy. Wrocław, 
tel. 071/351-5440,0502/04-1241 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 64 MB RAM, HDD 1.2 GB. 
płyta ATX, obudowa midi ATX, karta muzyczna Genius Live, gło
śniki, Vll-12 MB, -1.290 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-75 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 64 MB RAM, 17.1 GB, karta 
graficzna 16 bit, karta muzyczna zintegrowana, monitor 15* 
kolorowy, cyfrowy, drukarka HP 610C, stolik pod komputer, na. 
gwarancji, - 3.000 żł. Wrocław, tel. 071/365-56-73po godz. 17 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 INTEL HDD 6.4 GB, 64 MB 
RAM, CD-ROM x40, ZIP 100 NEC, modem 56 kbps PCI. karta 
graficzna S3 8 MB, wyjścia TY, karta muzyczna 16 bit PCI, KPS

NASCOM, tel. 071/351-55-49 
tel. kom. 0-605050 127

Rozbudowa, skup  i sp rzedaż 
podzespołów i komputerów. 

Notebooki - serw is, skup I sprzedaż

A

tel. 0-601 766 553 _£P00385U

Monitory 15-17" od 350 zl. MATRIX COMPUTER, 
Dzierżoniów, tel. 0603/31-17-66 01027701

KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB RAM, HDD 
10.2 GB. CD-ROM x 50. karta grafiki Intel 8I0AGP, karta mu- 
zyczna, FDD 1.44 MB, klawiatura, mysz, gwarancja, ewentual
nie monitor 14*, kolorowy, -1.290 zł. Oława, tel. 0605/27-6442 
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON płyta główna Sol- 
lek SL-65 KV2 AGP 4xATA-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. 
gwarancji, możl. zmiany konfiguracji, - 1.900 zł. Trzebnica, tel. 
0504/92-96-11
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB RAM, FDD 
1.44 MB, karta Intel 810(R) AGP, karta muzyczna, CD-ROM, 
obudowa mini ATX .Alfa", -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/318-51-85 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 DURON 64 MB RAM, HDD 
6.1 GB, FDD, karta grafiki SVGARiva TNT 16, karta muzyczna, 
CDx36, obudowa mini tower ATX, klawiatura, mysz, • 1.340 zł. 
Wrocław, tel. 0602/5149^26
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 AMD DURON płyta główna

nie masz strony WWW? opoio459 
potrzebujesz profesjonalnego konta e-mail? 

zakładasz sklep interenetowy? 
w ww.headhunters.com .pl 

Zadzwoń: 071/339-24-82, 0-607 156 400

wa midi ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 
15”, drukarka atramentowa HP 640C, bezpłatny 
dowóz i instalacja na terenie Dolnego Śląska, 
faktura, możliwość zakupu na raty. • 2.990 zl, 
Wrocław, tel. 071/341-55-16 01029121

O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 nowy, 2 lata gwa
rancji, 128 MB RAM,.HDD 40 GB, nagrywarka 
CD-R, CD-RW, karta grafiki Riva TNT II 32 MB, 
karta dźwiękowa SB Live!, głośniki dynamiczne, 
obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, monitor 
cyfrowy 17" • 4.190 zł. Bezpłatny dowóz i instala
cja na terenie Dolnego Śląska. Raty, faktura. Wro
cław, tel. 071/341-55-16 01025771

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 procesor AMD Duron 700, 
128 RAM, HDD Seagate 10 GB, karta graficzna Riva TNT 2 
M64 32 MB, CD ROM Creatiye x52, Win98, karta muzyczna, 
mysz bezprzewodowa, obudowa ATX; modem Pentagram Omen 
56i, - 2.500 zł. Leszno, tel. 0602/85-09-17 .
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 128 MB RAM, HDD

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

AVATCOM
N  O  T  E  B  O  O  K

NOTEBOOKI 
Z USA

- ponad 20 różnych modeli
- ponad 80 notebooków na stanie.

!!! GWARANCJA!!!
W IO SENNA
PROMOCJA

ZADZWOŃ 
0 7 1  3 4 1  1 0 4 0  
I SPRAWDŹ

Ilość ograniczona.
Promocja dotyczy wybranych modeli notebooków, i

■  ■  ■  B B S '

Bez pierwszej wpłaty 8 
Minimum formalności |  

Raty w 15 minut §
Potrzebujesz wiecej informacji? 

Odwiedź naszą stronę internetową
www.avacom.com.pl
Ul. Kościuszki 4 50-038 Wrocław
bel. 071 341 1040

SKUPU
DYSKC

SZKODZONYGH 
)W TWARDYCH

O DZYSK IW A N IE

zUSZKODZONYCH DANYCH
DYSKÓW

tel. 0602 66 49 88,0501 84 26 79 
o,*™*Wrocław 071/368 75 88

wy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 
2,140 zł. Wrocław, tel. 0501/1746-97 
KOMPUTER PC PENTIUM Ili 750 AMD DURON 128 MB RAM 
BXX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 48, karta grafiki do 64 MB AGP, 
karta muzyczna 15*, SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, kla
wiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.850 zł. Wrocław, tel. 0600/ 
3648-77
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
0  KOMPUTER PC PENTIUM III 800 nowy, 2 lata gwa

rancji, 128 MB RAM, HDD 30 GB, CD-ROM x52, 
karta grafiki GeForce 32 MB, karta dźwiękowa 
Sound Blaster 128, fax-modem, głośniki dyna
miczne, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, 
monitor cyfrowy 17" • 3.890 zł, bezpłatny dowóz 
i instalacja na terenie Dolnego Śląska, raty, fak
tura. Wrocław, tel. 071/341-55-16 01029111

KOMPUTER PC PENTIUM III 800 MHz/133 MHz (INTEL), 64 
MB RAM, HDD 17 GB, CD ROM ASUS 40, karta graficzna RIVA' 
TNT 2 16MB M64, karta muzyczna Diamond Multimedia, płyta 
główna Biostar, FDD 1,44. monitor 15* Daytek cyfrowy, mysz - 
częściowo na gwarancji, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-65-54.0601/43-67-90 |
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 128 MB RAM. HDD 
20 GB, DVD-ROM Creative x5x32, karta grafiki Riva TNT2 Pro 
32 MB, dekoder DVD Creative DXR2, klawiatura, słuchawki z 
mikrofonem, głośniki, kieszeń na dysk, oprogramowanie, -1.900 
zł lub z monitorem cyfrowym 15* - 2.250 zl. Wrocław, tel. 0502/ 
31-63-84
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL płyta główna Gigaby
te BX 2000+, 128 MB RAM, ATX, 133 MHz, karta graficzna Riva 
TnT-2 32 MB AGP, FDD 1.44 MB, HDD 20 GB Seagate (7200 
obr.), CD-ROM x48, karta muzyczna Yamaha 128 PCI, obudo
wa midi ATX, klawiatura, mysz, głośniki Creative, nowy, 2 lata 
gwarancji - 2.299 zł. Wrocław, tel. 071/368-78-14 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 DURON 128 MB RAM, HDD 
30 GB, karta grafiki Ati + tuner TV, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, 
karta muzyczna + głośniki 180 W, obudowa midiATX, klawiatu
ra, mysz, -1.890 zł. Wrociaw, tel. 0602/17-3345 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 48, karta grafiki Riva Gefor
ce 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, 
obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 2.310. 
zł. Wrocław, tel. 0501/1746-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB. CD ROM x 44, karta grafiki do 64 MB 
AGP, karta muzyczna, monitor 15*. SVGA, kolorowy, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 2.130 zi. Wro
cław, tel. 0501/49-77-17
KONSOLA NINTENDO z pełnym osprzętem, ldżojstik, 3 gry, • 
200 zł lub zamienię na telefon komórkowy Plus GSM. Lubań, 
tel. 0609/48-9747
KONSOLA GAME BOY kolorowy wyświetlacz, nowa, na gwar 
rancji, - 220 zł. Wrocław, tel. 071/369-27-27 
KONSOLA GAME BOY POCKET zielona, w pudełku ♦ zasi
lacz, na gwarancji, - 99 zł. Mnichowice, tel. 071/31645-27 
KONSOLA GAME BOY POCKET, nowa, z grą, gwarancja, -160 
zł. Wrocław, tel. 0504/93-50-79 
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa + gry 10 sztuk, polski 
internet • 699 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KONSOLA SEGA DREAMCAST na gwarancji, pad, karta VMU 
(4MB), Vibration Pack, modem, okablowanie, 25 gier, -  550 zl. 
Wrocław, tel, 0600/64-98-71
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa. karta pamięci, 15 gier,,- 
630. zł. Wrocław, tel. 0502/40-1047 
KONSOLA SEGA MEGA DRIVE~3 dyskietki, 2 dżojstiki, - 230 
zl. Lubawka, tel. 075/746-77-25 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 5502, przerobiona, Dual 
Shock, karta pamięci, kabel RGB, gry, monitor Philips koloro
wy, CM 8833II, - 750 z ł.., gm. Kunice, teł. 0608/67-5147 • 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502, karty pamięci - 2 szt., 
Dual Shock, pad analogowy, przerobiona, 19 CD, używana 6 
m-cy,:- 570 zł. Boguszów-Goręe, tel. 0608/27-20-44 
KONSOLA SONY PLAYSTATION dual shock, gry: Syphon Fil- 
ter, V-Rally 2, Need For Speed lll/IV, - 450 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0600/11-95-99 pogodz. 15 , f
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad, karta pa-' 
mięci,'7 gier, kable, - 380 zł. Jelenia Góra, tel. 075/762-13-94, 
0603/29-87-99
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nowe. przerobiona, 
na gwarancji + kilka gier w kpi, • 560 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-15:57,0602/81-53-86
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, zapakowana, akce
soria. DVD, - 1.380 zł. Legnica, tel. 076/866-43-74, 0607/ 
83-06-25
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 dual shock x 2, okablo
wanie, karta pamięci, 3.5 gier'- 450 zł. Legnica,, tel. 076/ 
866-0.4-23
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, okablowanie, 
zwykły dżojpad i Dual Shock, karta pamięci, 5 gier, stan b. do
bry - 300 zł. Legnica, tel. 0603/48-26-86 .
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, mało używana,
1 pad, kabel RGB, 10 gier, nowości, stan idealny - 350 zł. Le
gnica, tel. 076/85641-20 w godz. 10-20
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9Ó02C stan b. dobry,przero: 
biona, 2 x dual shocK 2 x karta'pamięci (1 MG, 8 MG) 50 gier • 
600 zl. Lubin, tel. 0604/78-5640 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 102 oryg. Dual Shock, oka
blowanie, karta pamięci, przestrojona Pal/NTSC, gry, stan ide- 

. alny - 630 zł; Lubin, tel. 076/844-61-93 
KONSOLA SONY PLAYSTATION ŚCPH 7502 z wyposażeniem.
- 400 zl. Lubin. tel. 0604/47-01-09
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nową. na gwarancji, 
przerobiona, dokumentacja, gryf karta pamięci, dual shock, pad, 
stan idealny, - 550 zł. Opole, tel. 077/455-70-18,0607/53-66-34 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 pady, 5 gier, kierownica V3 
Interact, kolorowy monitor, kabel, karta pamięci. - 600 zł. Po
lkowice, tel. 076/847-00-44
KONSOLA SONY PLAYSTATION mało używana, 2 dżojstiki, 
płyty, stan b. dobry, • 450 zł. Prudnik, tel. 077/436:87-95 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-7002 stan b. dobry. 2 
pady (1 dual shock, 1 .zwykły), PAL konwenter, JO płyt * 3 dema, 
przerobięna + opisy - 450 zł. Sucha Górna k. Polkowic, tel. 076/ 
847-91-19 S g
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, j>ad Sony, 
Dual Shock, karta pamięci, 6 x CD, literatura, - 470 zł. Świdni
ca, tel. 074/852-0242
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, stan idealny, 
okablowana, 2 pady. Dual Shock, 4 gry, - 440 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/62-22-37 ' '
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS One, nowa. zapakowana.
- 460 zł. Wrocław, tel. 071/353-33-64 po godz. 19,0502/04-14-62 
KONSOLA SONY PLAYSTATION okablowanie. 2 pady. karta
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pamięci x 2, 20 gier, pudełko, - 490 zl. Wrocław, teł. 071/ 
328-21-92
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, pełne 
okablowanie + gry, stan idealny, • 440 zł. Wrocław, teł. 0609/ 
39-90-87
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, mąło uży
wana dual shock, karta pamięci 120 bloków, okablowanie, 5 
płyt z grami, cena 390 zł. Wrocław, tel. 341-90-22 ' 
KONSOLA SONY PLAYSTATION komplet, na gwarancji, stan 
b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/782-89-54 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, Dual Shock, 
kable, stan b. dobry, - 310 zł. Wrocław, tel. 0-71/351-54-40,0502/ 
04-12-41
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 dżojpady, • 440 
zł. Wrocław, tel. 0503/91-65-81
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 x Dual Shock, 
karta pamięci, nowy laser, 22 płyty z nowymi grami, stan ideal
ny, 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 nowszy model, mało używa
na, kable, dual shock, memory card, CD z grami, -  390 zł. Wro
cław, tel. 0503/85-12-01
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, komplet kabli ze 
zwykłym padem - 350 zł, z dual shockiem • 380 zl. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 dual shock. okablowa
nie, przerobiona, gry, pudełko, stan idealny, • 410 zl. Wrocław, 
tel. 071/353-8643. 0501/28-38-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION ONE kompletna, nowa. prze
robiona. • 450 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, dual 
shock, gra, karta pamięci, pudełko, stan idealny, - 480 zł. Wro
cław. tel. 0608/18-27-74
KONSOLA SONY,PLAYSTATION 5502 dżojpad, okablowanie, 
gra, gwarancja, - 330 zł. Wrocław, tel. 0604/85-52-26 
KONSOLA SONY PLAYSTATION karta pamięci, dual shock. 
przerobiona, Joy Arcade z drążkiem, w opakowaniu, ponad 20 
gier, -450 zł. Wrocław, teł. 326-16-39 
O KONSOLA SONY PLAYSTATION II fabrycznie 

nowa, możliwość przerobienia • 1.490 zl. W sprze
daży także używane PS II, nowe akcesoria (me* 
mory 8 MB, Action II, DVD pilot) oraz oryginalne 
gry. Playstation I, nowe i używane, każdy model 
(5502, 7502, 9002, PS One), przerobione, z oka
blowaniem i dżojpadem, gwarancja także na uży- 
wane!. Ceny od 300 zł. Wysyłka. Wrocław, tel. 
0604/85-52-26 80009181

KONSOLA SONY PLAYSTATION II karta pamięci, 2 pady. 25 
gier, - 500 zł lub zamienię na motocykl MZ 150. Ścinawa Ny
ska, tel. 077/431-28-26 prosić Grzegorza. 0600/52-08-79 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa. na gwarancji, kom
plet, -1.750 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/782-89-54 
KUPIĘ „TŁUMACZA ELEKTRONICZNEGO” polsko-angielskie
go. Wrocław, tel. 321-45-42
KUPIĘ CD-ROM. Wrocław, tel. 322-20^18,0503/67-75-02 
KUPIĘ CZĘŚCI DO KOMPUTERA PC : HDD, FDD, CD-ROM, 
RAM EDO i DIMM, monitory 14* i 15', płyty główne i procesory. 
Wałbrzych, teł. 074/840-23-23
KUPIĘ CZĘŚCI DO KOMPUTERA PC HDD, FDD, CD-ROM, 
RAM EDO i DIMM, monitory 14‘ i 15*, płyty, procesory. Wał
brzych, teł. 0604/67-62-92
KUPIĘ DYSK TWARDY 4.3-20 GB. CD-ROM x24-48, płyty głów
ne z procesorem Pentium II, karty grafiki, pamięci, notebooki 
Pentium, płatne gotówką. Dzierżoniów, teł. 0503/33-57-53

KUPIĘ DYSK TWARDY sprawny, 850 mb - 2.5 gb. Jelenia Góra, 
tel. 0502/94-96-0.7
KUPIĘ DYSK TWARDY powyżej 1 GB. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyżej 1.7 GB. Wrocław, 
tel. 368-75-88, 0602/66-49-88, 0503/86-40-86 
KUPIĘ KARDRIDŻE zużyte, do drukarek atramentowych: Hew
lett-Packard. Lexmark. Canon, Epson - 2-7 zł/szt. oraz zużyte 
tonery do drukarek Hewlett-Packard -10-11 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/312-42-84,0607/60-83-59
KUPIĘ KARTĘ GRAFIKI 1-2 MB RAM. Wrocław, tel. 071/ 
352-94-74
KUPIĘ KARTĘ GRAFIKI ATI Rage Fury Pro, 32 mb. in/out tv. 
Jelenia Góra, tel. 0602/20-70-02 
KUPIĘ KARTĘ MUZYCZNĄ do PC. Wrocław, tel. 071/352-94-74 
KUPIĘ KLAWIATURĘ do notebooka Macintosch Power Book 
190, sprawną, ze sprawnymi szynami lub oddam do regenera
cji szyn. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84 
O SKUPUJEMY KOMPUTERY oraz podzespoły 

komputerowe. Wrocław, tel. 071/339-22-01 
02023241

KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM CELERON 400 lub samą pły
tę z procesorem. Wrocław, tel. 785-64-92 po godz. 18 
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM kompletny zestaw. Wał
brzych, teł. 074/840-04-15
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM niekompletny, uszkodzony, 
podzespoły. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
O KUPJĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION każdy 

model oraz Playstation II, również uszkodzone, 
do 300 zł. Wrocław, tel. 0604/85-52-26 80009171

KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION. Brzeg. tel. 0602/ 
11*34-12 i 077/411-46-70
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION lub PS One. może być 
z dodatkowym wyposażeniem. Legnica, tel. 076/866-43-74, 
0607/83-06i25
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną, z oka
blowaniem. Wrocław, tel. 0609/39-90-87 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION Ps One. Dreamcast. 
Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION PS ONE z ekranem ♦ 
car adapter w komplecie. Wrocław, tel. 0603/43-92-46 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION lub Sega Dreamcast. 
Wrocław, tel. 0607/77-93-56
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002,7502 Sony Play
station One, Sega Dreamcast. Wrocław, tel. 071/353-86-43. 
0501/28-38-83
KUPIĘ MONITOR cyfrowy, 15'. po okazyjnej cenie. Wrocław, 
teł. 322-20-18. 0503/67-75-02
KUPIĘ MONITOR 17 cali, cyfrowy, kineskop Sony Trinitron, 
najwyżej 2-letni • do 500 zł. Wrocław, teł. 0602/48-74-86 
KUPIĘ ŃAGRYWARKĘ CD-RW może być używana, sprawna 
łub uszkodzona, • 400 zł. Opole, teł. 077/455-09-08 
KUPIĘ NOTEBOOKA oraz stacjonarny z monitorem. Wrocław, 
tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ PENTIUM. Wrocław, tel. 07.1/ 
352-94-74
KUPIĘ PROCESOR PENTIUM 120,133 i 150. do 60 zł. Wro
cław. tel. 787-35-19,0603/48-51-93 
KUPIĘ PROGRAMATOR FLASH , tel. 0608/35-90-43 
KUPIĘ PROGRAMY NA PC Windows 98'. Norton. Word, Excef, 
ACDSee. z licencją. Legnica, teł. 076/850-61-86,0604/47-31-57 
KUPIĘ ZASILACZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD Desk 
Jet 660C oraz Desk Jet 500 lub sprzedam • 30 zł. Wrocław, tel. 
346-47-80
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MINIKOMPUTER SHARP z drukarką, przewody, 3 pamięci, in
strukcja, -170 zl. Bielany Wr., tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
O MONITOR : Goldstar 17" • 520 zł, Siemens 17” • 

550 zł, Eizo 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, 
Highscreen 15" • 300 zł, PC Color 15" - 320 zł, 
Privileg 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 zl, 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 kolorowy, 14*, • 150 zł. Bielawa, tel. 074/833-80-80, 
0601/14-43-92 po godz. 17
MONITOR MPRZ 15* cyfrowy, stan b. dobry, - 250 zł. Dzierżo
niów, tel. 0605/57-94-46
MONITOR 17* • 530 zł, dysk twardy 2,1 GB - 200 zl, fax modem 
- 40 zł, karta sieciowa • 40 zł, komputer 166 MMX, HDD 4,3 GB, 
32 MB RAM, FDD. CD-ROM, monitor - 850 zł. Leszno, tel. 0502/ 
17-82-77
MONITOR 14* -100 zł. 15* - 200 zł. 10*. SVGA. mono - 200 zl. 
Lubin. teł. 0604/47-01-09
MONITOR ONE TOUCH HMSION. kolorowy, cyfrowy, 2-letni. 
stan b. dobry, • 330 zł. Świdnica, teł. 074/850-56-82 
MONITOR 14*, kolorowy, • 120 zł. Wrocław, teł. 071/372-88-85 
MONITOR kolorowy, 14*, • 130 zł. Wrocław, teł. 342-97-52 
MONITOR 17*. OSD, mało używany. • 380 zł, 15*, OSD, stan b. 
dobry, • 320 zł. Wrocław, tel. 346-25-99 
MONITOR 20*. cyfrowy, stan b. dobry - 780 zł; monitor 14*. 
SVGA, analogowy -150 zł; monitor Compaq 15*. OSD • 300 zł 
oraz monitor Siemens, cyfrowy, 15*. • 250 zł. Wrociaw, tel. 0504/ 
95-89-21

ul. ZGODNA 4 tel/fax.(071) 341-44-64
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ul. LESZCZYŃSKIEGO 4 tel/fax.(071) 344-85-78
(BOCZNAŚWIDNICKIEJ) CZYNNE PONIEDZlAŁEK-ftATKU IO-I8 SOłOIA 10 - 14)

Ul. PIASTOWSKA 7 ( DZIERŻONIÓW) tel/fax.(074) 85-18-700
^  ^  w w w .s k y n e t .p l INFO@SKYNET.PL

Oferujemy Państwu wysokiej jakości komputery które zostały poddane 24 godzinemu rvęorvstecznemu testów i dlatego udzielamy na nie 3 lata gwaranęji. Oparte o najnowsze technologie firm: AMD. 
INTEL, SAMSUNG. SEAGATE, PROUNK. EUTEGROUP, zapewniają wydajność, stabilność, junkcjonalność i komfort pracy, gwarantują zgodność standardu przez następne lata. Wyszkolona 
kadra pomoże Państwu dobrać odpowiedni dla indywidualnych potrzeb sprzęt oraz odpowie na wszystkie pytania. Nasza Firma może służyć Państwu pomocą również w sprawach technicznych. 

Sprawny i szybki serwis potrafi zdziałać cuda nawet w najbardziej skomplikowanych problemach.SKYNET to po prostu kompleksowa obsługa w zakresie użytkowania komputerów.
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AMD DURON 750 Mhz 
ECS FSB266 ATA100 ATX 
DIMM 128 MB lU M Ia  
20 GB ATA100 
RIVA INI 2 M64 32MB 
CD-ROM ARTEC x50 
SOUND AC 97 
ZOLTRK PHANTOM 54K
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GAMES
AMD DURON «S0 Mhz 
ECS FSB266 ATA100 ATX 
DIMM 128 MB ISSMhz 
20 GB ATAI00 
GEFORCE 2 MX 200 32MB 
DVD ARTEC *12 
SOUND AC  97 
ZOLTRK PHANTOM 54K
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DOWÓZ DO KLIENTA 
ODitÓJt W DNIU ZAMÓWIĆVIA

AAPTOA
AMD ATHLON TB lG lu  
ECS FSB26A ATA100 ATX 
DIMM 128 MB 133Mhz 
20 GB ATA100 
GEFORCE 2 MX 200 32MB 
DVD ARTEC X 12 
SOUND AC  97 
ZOLTRK PHANTOM 56K
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MONITORY r NAGAYWAAKi, DAUKAAKl 
SKAWEHY r HOSN1KI„ PODZESPOŁY

MONITOJIY
N A Z W A P L A . C E N A

R E L IS Y S  1 5 "  T E 5 5 5 0 ,2 8 5 2 0
R E L IS Y S  1 7 ' T E 7 9 6 0 ,2 5 1 0 2 1
R E L IS Y S  1 9 ’  T E 9 8 8 0 ,2 6 1 1 8 0
S A M T R O N  1 5 "  5 6 E 0 ,2 8 5 5 0
S A M S U N G  1 5 a S M 5 5 0 S Q ,27 6 0 0
C T X  1 7 ’  V L 7 0 0 T 0 ,2 7 9 0 0
C T X  1 7 '  E X 7 0 0 F 0 ,2 5 1 0 7 0
C T X  1 7 *  E X 7 1 0 F 0 ,2 5 1 1 7 0
C T X  1 5 ’  F U T U R A  II P R 5 0 0 F 0 ,2 4 8 5 0
C T X  1 7 ’  F U T U R A  II P R 7 0 5 F 0 ,2 4 1 2 7 0
C T X  1 7 “  F U T U R A  II P R 7 1 1 F 0 ,2 4 1 4 7 0
S O N Y  1 7 *  E 2 2 0 0 ,2 4 1 3 0 0
S O N Y  1 7 ’  G 2 0 0 0 ,2 4 1 5 2 0

CENY OBOWIĄZUJĄ PRZY ZAKUPIE Z KOMPUTEREM

■  G w a ra n c ja  g  . P rze róbka  za  1Playstation
Sprzedaż w ysy łkow a  |  „ ł y W A M P

PSXONE + 2x Pad Standard - C en a  489
KAJITA PAMIĘCI GAATIS ///

559

UŻYWANE 
PAD STANDARD -10 
PAD DUAL SHOCK - 25

PSX ONE -i- 2 x Pad Dual Shock ■ Cena

KAJITAPAMIĘCIOJtATIS/// i  O A O
PS 2 + Pad Dual Shock II + Action Repley -  C ena  I  O  #  m

AKCESORIA

KOMPUTEAY UWIMKE CKIIP 5  SPRZEDAZ
Zawłoraja leż: FDD, OBUDOWĘ. MY8Z. KLAWIATURĘ. PODKŁADKĘ. MW W W P  ĘĘ mt W ■  Mi
CELERON 366,RAM 32M>. HDD 1,7GB, MATROX 4MB, CMOM xB, MUZYCZNA, .760

PENTIUM 200, RAM 16MB, HDD 1,7 GB, AU 2MB, CM O M  xB, MUZYCZNA, .360

AMD K6 233 , RAM 32MB, HDD 1,2 GB, ATI 2MB, CD-ROM x8, MUZYCZNA, 500

SIMM 8 MB EDO 35
SIMM 16 MB EDO 60
SIMM 32 MB EDO 115
MYSZKA BEZPRZEWO. 20
MODEM ISDN PCI 110
DRUKARKA EPSON580 200
MODEM 3COM 56K WEW 200
TUSZE CANONA, £PSONA 25

Y I P U T E R O W A

H Ś E 3 F O X
S P Ó Ł K A  C Y W IL N A  

ul. Strzegomska 11 
55-320 WILCZKÓW

tel. 071/795-10-44, od 10 do 18 
0-601 581 476 (Środa Śląska) 
0-601 862 973 (Wrocław) 
071/399-65-89 (Oleśnica)

KOMPUTERY NA TELEFON
ZAPEWNIAMY TRANSPORT NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA 

Sprzedaż ratalna - podpisanie umowy u Klienta. 
Dowolna konfiguracja, akcesoria.

Każdy zestaw zawiera: stację dyskietek, obudowę ATX, 
myszkę, klawiaturę, głośniki 100W PMPO, 

podkładkę pod myszkę.
Zestawy objęte są 2-ietnią gwarancją.

CEN Y ZAW IER AJĄ 22%  VAT

zestaw WMśC r̂mmm,
procesor Duron 650MHz C 4M M 700M -& Duron 800 MHz
pamięć . 64M9DIMM 64 M8 DIMM 128 MB DIMM 256 MB DIMM
dysk twardy .1,9 GB ,,, l ii -  10GB . • 20 GB mmmm v
cd-rom v ■■■■ ,.ęOXM ,,,,,, m DVD-ROM DVD-ROM
płyta główna
karta muzyczna ...............AC 9 7 .................... AC 97 S B L to

........f iM fc n U lf tM B . ... 7UXMMi

cena 1.450,- 1.690,- 1.990,- 2 .940r
nrta ( N  wlaa.| 6 1 r 73,- 89r 124,*

M onitory:
ł/m ?

15* H M a łon 58 0,- | pftlupś Itoś 890,- 17" H IVISIO N 800,- v / \ r  P H IL IP S  1 07S  1100,-

MONITOR 14.15 i 17* - od 150 zł. Wrocław, tel. 0604/08-46-42. 
0501/55-97-22 po godz. 16
MONITOR 20*. cyfrowy, stan b. dobry, • 780 zł. Wrocław, tel. 
0501/34-68-86,
MONITOR 15*, stan idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
34-68-86
MONITOR czarno-biały • 200 zł. Wrocław, łel. 071/788-29-64 
MONITOR 15*, SVGA, kolorowy, cyfrowy. - 340 zł. 17*. SVGA, 
kolorowy, cyfrowy, • 560 zl. Wrocław, tel. 071/784-30-68 
MONITOR 20* gwarancja, - 800 zł. Wrodaw, tel. 071/357-93-64 
MONITOR 15*. cyfrowy, OSD, słan idealny. - 330 zl. 17*. cyfro
wy, OSD, stan b. dobry, • 430 zł. Wrocław, tel. 0501/46-01-89 
MONITOR 17*, cyfrowy, kineskop Sony Trinitron, gwarancja, - 
490 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 0501/ 
15-50-90
MONITOR 15*. 1998 r. cyfrowy, funkcje na ekranie - 330 zl oraz 
drugi 17* - 570 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 351-77-57, 0501/ 
00-78-81
MONITOR AT&T 15*, 1995 r. cyfrowy, stan b. dobry, - 270 zł. 
Wrocław, tel. 372-64-11 rano
MONITOR BELINEA 14', -100 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
MONITOR BRIDGE 15*. cyfrowy, OSD na ekranie. • 350 zł. 
Wrocław, tel. 0604/71-39-48
MONITOR COMMODORE 15*, kolorowy, idealnie pasuje do 
magnetowidu, kamery lub Sony Playstation, • 90 zł. .Wrocław, 
tel. 071/328-13-47,0503/50-86-33 
MONITOR COMPAQ. 2000 r. OSD, stan b. dobry, • 900 zl. Wro
cław, tel. 0501/60-83-89

twardy Seagate 4.3 GB * 320 zł lub razem, - 650 zl. Wiry, gm.
Marcinowice, tel. 074/850-56-82
MONITOR IBM 12* kolorowy, - 100 zi. Wrocław, tel. 071/
786,75-97
MONITOR LIFETEC (kineskop Panasonic), 17”, OSD na ekra
nie, na gwarancji, - 530 zl. Wrocław, tel. 0501/81-15-38 
MONITOR MAG 15*. cyfrowy, gwarancja, - 280 zl. Wrocław, tel. 
071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
MONITOR MEDION 1772 MD. 17*. 1997 r. cyfrowy, kineskop 
Philips, OSD, rozdz. 1600x1200, odświeżanie 100 Hz, plamka 

. 0.26, stan b. dobry, • 530 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
MONITOR NEC FE 700 Multisync, TCO 99, płaski kineskop, 
OSD, nowy (kupiony w 02.2001 r.), plamka 0.25, na gwarancji, 
- 990 zł. Wrocław, tel. 348-24:50.0606/22-69-94 
MONITOR PEACOK15*. OSD. 1024 x 768/75 Hz. - 320 zł. Wro
cław, tel. 0503/54-27-95
MONITOR PRONITRON 17* 1600x1200.90 Hz, cyfrowy, kine
skop Trinitron, stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
49-27-52
MONITOR PROVIEW 17*. - 520 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-08-88
MONITOR SIEMENS cyfrowy, 15*, stan b. dobry • 310 zł, moni
tor Peacok 15*, 1997 r„ cyfrowy - 310 zł, monitor Proview, 15*. 
cyfrowy • 320 zł, monitor Siemens, 14*. kolorowy -160 zł. Dzier
żoniów, tel. 0502/40-96-80
MONITOR SIEMENS 14* kolor • 150 zł. Philips, mono, 14* - 70 
zł. Lubin. teł. 0605/35-94-28

IllSkupujemy Nowe i Używane Konsole Oraz Akcesoria!!!

PlauSłałlon
>Modernizacja P laystation^ Na NTSC/PAL<

D r e a m c a s t
! ! !N o w a  N ie w ia r y g o d n a  C e n ą ! ! !

-Karta Pamięci VMU 
-Joypad Sega 
-Wibracja Sega 
-Myszka Sega

-1 3 9 , - -Action Replay f P P P P I  -1 8 0 , -
-" *3 9 ,- -Klawiatura Sega -139,-

2 9 , -  -pistolet MadCatz -180.-
- 1 3 9 , -  -Nieoryginalne akcesoria od -60,-

"C Z T E R Y  LA TA  N A  P O L S K IM  R Y N K U ***
Poszukujemy hurtowych odbiorców z całej Polski!!)

2 3 9 , -
GAMEBOY COLOR
-Harvest Moon -79,-
-GTA 2 -79,-
-Metal Gear Solid -79,-
Pockemon’y -75,-
Oriver -75,-
Heroes of Might & Magie -79,- 
i- dziesiątki innych gier!!! od 60,- 
Akcesoria (lampki, torebki, kable, szkła 
powiększające itp.) Od 25,-zł

Karta 1MB - 29,- Pal Conventor -55
Karta 2MB - 45,- Action Replay - 65,-
Karta 8MB - 55,- Pistolety od - 89,-
Joypad ‘ - 29,-MultiTap -105,-
Dual Shock org - 90,- Myszka ^  - 58,-
Kabel RGB - 25,-

uff*'Kabel RGB HiFi -30,-
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową! I! 
Czas oczekiwania - do 10-ciu dni!!!

Niniejszy cennik nie stanowi oferty 
 ̂ handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego

***Wybierz sw ój zestaw*** 
P LA YSTATION M O D ĘLg .

T M IPAD 4S5.-zł

2xDUAL SHOCK SONY-589,-zł 
 < R ok G w aranc iI)_______

SERWIS-
Naprawimy każdego Pleyaka 

!! I nie obedrzemy Cię ze skóry II 
*** GWARANCJA***

A.H.U.SYNITOPS VIDE0 GAMES
ul.Swobodna 41 5 0 - 0 8 9  W rocław
(100 metrów ad Hołelu Wrocław)
te l.(071) 782-85-58,0-501-151-757
Email: Syaitopt@pnet.pl
Paw.-Piętak 12.00 -18 .00Sabała da 15.(j

MONITOR CTX 17*, cyfrowy, - 480 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
60-83-89
MONITOR DAEWOO 15* model 529B, 1280x1024,1024x768 
(85 Hz), pełne OSD, LR-NI, zapakowany, gwarancja, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-71-06 .
MONITOR DAEWO015*. cyfrowy, stan b. dobry, - 300 zl. Wro
cław, tel. 071/32746^99
MONITOR DAEWOO 15*. cyfrowy. • 250 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
60-83-89 -  ^
MONITOR DELL 15*. kineskop Sony Trinitron, gwarancja, cy
frowy, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/ 
15-50-90
MONITOR EIZO t660,20*. kineskop Sony, - 500 zl. Wałbrzych, 
tel. 0606/89-48-60
MONITOR ESCOM 17*, 1997 r. 1600x1200, cyfrowy, kineskop 
Panasonic, ładny obraz, dużo regulacji, stan idealny, • 470 zł. 
Wrocław, tel. 0607/49-27-52
MONITOR HIGHSCREEN 17*. 1998 r. cyfrowy, OSD. ładny ob
raz, możl. sprawdzenia, • 530 zł. Wrocław, tel. 0607/49-27-52 
MONITOR HIGHSCREEN MS 1775P. 17", 1998 r. kineskop Pa
nasonic, 1600x1200, odświeżanie 120 Hz, plamka 0.26, OSD,x 
ostry obraz, stan idealny, - 560 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
MONITOR HIGHSCREEN 15*. 2000 r. głośniki, mikrofon, funk
cje wyświetlane na ekranie, roczny, stan idealny, - 320 zł. Wro
cław, tel. 0503/76-26-85 .
MONITOR HMSION 15*. kolorowy, stan b. dobry • 330 zł, dysk

NAPRAWA 
MONITORÓW 

Wrocław, ul. Wandy 20, 
tel. 783-48-97, w godz. 9-16.

MONITOR SIEMENS 14*, cyfrowy, -180 zł. Wrocław, teł. 0501/ 
60-83-89
MONITOR SIEMENS 1703 17*, cyfrowy, gwarancja, • 440 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
MONITOR SIEMENS 1707BT 17*, cyfrowy, OSD, gwarancja. - 
540 zł. Wrocław, teł. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 0501/ 
15-50-90
MONITOR SIEMENS-NIXDORF17* cyfrowy, - 380 zł. Wrocław, 
łel. 071/783-7642 w godz. 12-18 
MONITOR SIEMENS-NIXDORF SCENIC 17*. cyfrowy, model 
1999 r„ plamka 0.26 mm, OSD, 2-kolorowa obudowa, stan b. 
dobry, • 560 zł. Wrocław, tel. 0609/40-22-55 
MONITOR SONY 17*, plaski kineskop, model GD-200, na gwa
rancji, -1.000 zł. Wieruszów, teł. 062/581-00-21,0502/8144-79 
MONITOR SONY 15*, na gwarancji, - 300 zł. Wrocław, teł. 0501/ 
81-15-38
O MONITOR TAXAN Ergovision 730,17", multime

dialny (głośniki, wyjście słuchawkowe, mikrofon), 
OSD (funkcje na ekranie), cyfrowy, TCO 95, stan 
b. dobry, gwarancja 6 miesięcy, faktura VAT • 580 
zł (brutto). W sprzedaży również inne monitory, 
15", 17" i 20", w atrakcyjnych cenach. „PRO- 
GRES-KOMPUTERY", Wrocław, ul. Tęczowa 7, tel. 
071/342-80-63, 0501/15-50-90 80009001

MONITOR VIEWPOINT17*. 1999 r. cyfrowy. OSD. 1600x1200, 
stan idealny, • 560 zł. Wrocław, tel.-0607/49-27-52

informatycy: ex B ress
POGOTOWIE OPO,°678 

KOMPUTEROWE
teł. 788-28-36 ,0602-80-37-53
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C-BITBIS ul. Szczytnicka 26,50-382 Wrocław, tel. 327 70 07,0-602 492 351
IDEALNY KOMPUTER DO SIWA KASY FISKALNE 00995658

V IA  C Y R IX
płyta główna DFI INTEL 810 ATXT 
procesor VIA CYRIX 500 MHz 
pamięć 64 MB/133 MHz 
dysk twardy 20 GB h i t '  l 
FDD 1,44 MB ł. vPf,fJ 
czytnik CD-ROM 50x H r n a  
grafika na płycie 
karta muzyczna na płycie 
obudowa MINI/MIDI 
klawiatura, myszka . .

CENA BRUTT01499, •

NAJLEPSZE POLSKIE KASY FISKALNE 
FIRMY ELZAB 

JOTA...................................-,...1490,- NETTO
ALFA EXTRA TERMAL.............1840,- NETTO
DRUKARKA FISKALNA
FP6001 OMEGA......................2690, ■ NETTO

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM 
INSTALACJA KAS FISKALNYCH 

1 KOMPUTERÓW U KLIENTA 
ZAPEWNIAMY SERWIS 

GWARANCYJNY 1 POGWARANCYJNY
UDZIELAMY KREDYTY GOTÓWKOWE D 0100.000,00 ZŁ, BEZ PORĘCZYCIELI

CENY W DÓŁ 
ja k o ś ć  z a w s z e  d o  g ó ry

TERAZ STAĆ CIĘ 
NA WIĘCEJ

Zamów telefonicznie, fax’em, e-mail’em, dostawa, 
jnstalacfa i szkolenie u klienta

MONITOR VIEWSONIC 17", stan dobry, • 520 zł. Pępowo, tel. 
065/573-62*15
O MONITORY 19", 20", 17", 15" i 14".tanio, od 600 

zł. Wrocław, tel. 071/363-10-59 02023281
O MONITORY kolorowe, 9-21", skup, sprzedaż, na* 

prawy, gwarancje, faktury VAT, kolorowy, 15" • 300 
zł z VAT, kolorowy cyfrowy 17" • 380 zł z VAT. Wro
cław, ul. Trwała 1, w godz. 12*18, tel. 071/ 
783-76-42,0601/70-54-03 81011451

O  MONITORY kolorowe i mono, skup, sprzedaż, ser
wis. „T.J. Computer”, Wrocław, ul. Tęczowa 57, 
tel. 071/342-70-41 wewn. 300, 0502/04-13-01 
84016201

MONITORY 14", kolorowe, różne, stan dobry- od 120 zl do 150 
zl/szt. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84 
MONITORY 14', 15' od 170 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,05031 
67-75-02
MONITORY 14,15 i 17', ceny od 150 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/ 
37-74-17
MYSZ długopis, do Amigi, • 30 zł. Legnica, tel. 0608/64-23-51 
MYSZ AUTTECH bezprzewodowa, 2-przyciskowa, - 50 zł. Wro
daw, tel. 071/372-89-12
NAGRYWARKA ARTEC 8x4x32, mało używana, • 520 zł. Pę
powo. teł. 065/573-62-15
NAGRYWARKA MITSUMI x4x2x8, • 270 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0608/77-14-64
NAGRYWARKA PHILIPS, • 1.000 zł. Jemielno, tel. 0600/ 
42-94-35
NAGRYWARKA PIONEER PDR 609 nowa, CD TEXT, duże 
możliwości, zamienię na Philips 760, 880, 560, 785, 950, na 
gwarancji. Chojnów, tel. 076/818-87-14

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. kolorowy, 
CD ROM zewnętrzny • 1250 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/ 
67-75-02
NOTEBOOK COMPAO CONTURA 420CX kolorowa matryca, 
HDD 250 MB, FDD 1.44 MB, 8 MB RAM, Windows 95,2 x PCM
CIA, bateria, zasilacz, torba, CD-ROM zewn. • 1.000 zł, monitor 
Compaq P-75,17", OSD, Trinitron, dobre parametry - 650 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-93-99
NOTEBOOK PENTIUM COMPAO 16 MB RAM, HDD 1.3 GB, 
FDD 1.44 MB, matryca 10" kolor, karta muzyczna, głośniki, pod
czerwień, 2x PCMCIA, oryg. zasilacz i bateria (.słaba*), Win'95 
z certyfikatem, • 1.320 zi + ew. drukarka do notebooka, możliwy 
dowóz. Wrocław, tel. 0602/17-33-45 
NOTEBOOK PENTIUM 10016 MB RAM, HDD 750 MB, koloro
wa matryca, touch pad, torba, akumulator, stan b. dobry, instruk
cja, karta muzyczna, • 1.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-20-91, 
0608/73-24-39
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", poit 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,

III D U R O N  7 0 0  M h z  III

Cena 2 072 zł
Rata 122 zł

III D U R O N  800  M h z  III

Cena 2 158 zł
Rata 127 zł

III ATHLON 800 Mhz III

Cena 2 403 zł
Rata 142 zł

y ł f l t f M u l t iS y s t e m  sc
50433 Wrocław 
Prądzyńskiego 37/3 
tel.(071)787 27 34 
fax (071) 781 0015; 
tel.kom, 0501 778 434

www.multisysteni.do.pl 
info@multisystem.do.pl 

Czynne pn-pt 10-18

!!! ATHLON 1GHz !!!

Cena 2 699 zł
Rata 160 zł

CELERON 800 Mhz
Cena 2 362 zł

Rata 139 zł

M m m m iii^

Pentium III 600 Mhz
Cena 2 444 zł

Rata 144 zł
Pentium III 800 Mhz
Cena 2 761 zł

Rata 163 zł
Pentium III 1 GHz
Cena 3 104 zł

Rata 183 zł

RATY bez I wpłaty 
(liczone na 24 m-ce)

pt.gł U100-ATX, Obudowa ATX,ĆD-R x50 
HDD 20Gb ATA100,SVGA Riva 32Mb,FDD, 
pamięć 64Mb 133MHz DIMM,mysz, modem K56 
kartę dźwiękową,głośniki,pad,klawiaturę

DVD 16x48 TOSHIBA 
cena 368 zł

W  ofercie Notebook’i 
C om paq ceny już  

od 7QOzt 
Oferta na stronie  

www.m ultisystem .do.pl
Z ES TA W  PR O M O C Y JN Y  

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

PCMCIA, zasilacz, torba, ciemny, - 2.200 zł. Lu
bin, tel. 0503/02-33-31 84015951

NOTEBOOK PENTIUM 200 32 MB RAM, 2,1 HDD. CD ROM 
kolorowy • 2500 zł. Wrodaw. tel. 322-20-18.0503/67-75-02 
NOTEBOOK PENTIUM 233 Compaq Armada 4210t, hdd 3.0 
gb, 32 mb ram, cd-rom, fdd, karta muzyczna, 4 głośniki, pod
czerwień, zasilacz, torba, Win98, • 3.200 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-36-67,0604/55-07-02
NOTEBOOK PENTIUM 286 B310 PLUS HDD 35 MB. FDD 1,44 
MB, HDD wymieniony na większy, zasilacz, możliwość rozbu
dowy, • 350 zł lub zamienię na komputer w tej cenie. Głogów, 
tel. 076/835-22-92
O  NOTEBOOK PENTIUM II DELL INSPIRON 7500, 

Pentium II400 Mhz, 96 MB RAM, HDD 25 GB, 15" 
TFT Super Big Screen, CD-ROM, FDD, modem 56, 
karta sieciowa (ekstra gratis), licencje, oryginal
ny zestaw sterowników, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 
0607/60-86-69 02023361

wo-jonowa. używany 11 miesięcy, stan idealny, faktura VAT, • 
3.500 z ł«. Wrocław, tel. 071/353-86-43.0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM I I 333 Toshiba Satelite 4060XCDT. 64 
MB RAM, HDD 4.1 GB, CD-ROM x 24, FDD, fax-modem, matry
ca 14” TFT 24-bit., głośniki, bateria litowo-jonowa, model 2001 
r., karta grafiki 2.5 MB, stan idealny, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 
071/353-86-43,0501/28-38-83
NOTEBOOK PENTIUM III 500 ARISTON 8620 CELERON 500, 
matryca 12,1 tft, HDD 6GB, 32 MB RAM, CD, faxmodem, na 
gwarancji, - 5.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/75-67-63,0601/87-44-46 
NOTEBOOK PENTIUM III 500 Toshiba Satelite Pro 4200,128 
MB RAM, HDD 3 GB. CD-ROM x 24, FDD, karta grafiki 8 MB, 
wbudowane głośniki, matryca 14* TFT 32-bit., bateria litowo-jo
nowa, wyjście TV, fax-modem, JR, model 2001 r., stan idealny, 
faktura VAT, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 0501/ 
28-38-83
NOTEBOOK PENTIUM III 700 FUJITSU 128 MB RAM. 10 GB. 
stan b. dobry, • 6.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-07-47,0503/ 
01-52-12
NOTEBOOK PENTIUM III 700 ACER 128 MB RAM, HDD 10 
GB, wyświetlacz 13.2* TFT, karta grafiki 16 MB, CD-ROM x48,

Prime 
Computers

P N -P T  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

r a n  Dyski twarde: MONITOR LIKOM 17” 0.25 950,- DRUKARKA HP 640C
U I U  HDD 20 GB ATA100 420,- MONITOR LIKOM 17” 830,- LEXMARK Z32

I P Y M  HDD 30 GB ATA100 510,- MONITOR LfKOM 15” OSD 620,- DIMM 64 MB SDRAM
LiEA lYU U U y D|\/A T N T 3  M«U 39MR 1S5 - MONITOR CTX PR705F 17” 1390.- DIMM 128 MB SDRAM

O F E R T A  P R O M O C Y J N A  
PO OBNIŻONYCH CENACH WAŻNA DO 29.05..2001

DO KAŻDEGO KUPIONEGO 
ZESTAWU KSIĄŻKA DO 

WINDOWS GRATIS

MONTUJEMY KOMPUTERY 
W DOWOLNEJ KONFIGURACJI.

DOWÓZ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE
! ! ! GRATIS ! I ! 

OFERTA SPECJALNA:

RIVA TNT2 M64 32MB 185,- MONITOR CTX PR705F 17” 1390,- DIMM 128 MB SDRAM
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370,-
399,-
90„-
165,-1

CTX
H U U P S N

pentiurmjf!

“LION”
ATHLON THANO. 1000 MHz 

ECS KT7VZA 266 Mhz ATX ATA100 M  
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30GBATA100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 KV90 

CD ROM 52X, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE M  5 3

OBUDOWA MIDITOWERATX »«>>'
KLAWIATURA,MYSZ,PAD '

CENA :2.680,-

“PUMA”
AMD DURON 750 MHZ ’ 

ECS KTV7ZA 266 Mhz ATX ATA100 
RAM 64 MB DIMM 

HDD SEAGATE 20 GB ATA 100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
CD ROM 52X LG 

FDD 1.44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA: 1.800,-
H S

m

“JAGUAR”
AMD DURÓN 800 MHZ 

ECS KTV7ZA 266ATX ATA 100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 20,4 GB ATA 100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 k V90 

CD ROM 52x, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD K

CENA: 2.040,-
m

“GEPARD”
INTEL PENTIUM III 866 MHZ 

VIA BX100/133 MHZ ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 
RIVA TNT2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 KV90 

CD - ROM X  52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA: 2.735,-*^
RATY ROZŁOŻONE NA 24 MIESIĄCE

K U P  K O M P U T E R  A T E L E F O N  K O M Ó R K O W Y  B E D Z I E  T W O J  ! ! !
NAGRYWARKA TEAC W-512EB x12/x10/x32, nowa. na gwa
rancji, - 690 zł. Legnica, teł. 076/854-97-77 
NAGRYWARKA TEAC SCSI x4x24, * sterownik SCSI Acculo- 
gic, - 360 zł. Wrocław, tel. 0502/31 -63-84 
NOTEBOOK IBM, 12*. HDD 1 GB, CD-ROM, - 1.863 zł. Wro
cław, tel. 0608/30-37-66
NOTEBOOK Pabło, 12*. HDD 2.25 GB. CD-ROM x 48 Teac. •
1.863 zł. Wrocław, tel. 0608/30^37-66
NOTEBOOK 486DX COMPAO LTE ELITE kolorowa matryca, 8
MB RAM, HDD 510 MB, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, Win'95,
Word, Excel, stan bateri b. dobry, - 700 zł. Wrocław, teł.
793-45-56
NOTEBOOK 486DX4 COMPAO aktywna kolorowa rhatryca. 8 
MB RAM, HDD 500 MB, track bali, FDD 1.44 MB, Win’95, stan 
idealny, - 970 zł. Wrocław, teł. 0604/88-52-29 
NOTEBOOK 486DX4/100 8 MB RAM, HDD 600 MB, karta mu
zyczna, podczerwień, głośnik, mikrofon, Win 95, Word, • 870 zł. 
Jelenia Góra, teł. 0601/08-20-32 
O NOTEBOOK 486DX4/75 SIEMENS matryca kolo

rowa 11" TFT, HDD 800 MB, 20 MB RAM, karta' 
muzyczna, podczerwień, 2 x PCMCIA, bateria,

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 120 torba, zasilacz, CD-ROM, aktyw
na, kolorowa matryca, stan b. dobry, • 1.600 zł. Legnica, tel. 
0607/46-68-34
NOTEBOOK PENTIUM 120 32 MB. HDD 1,4 GB, CD ROM, 
kolorowy, stan b. dobry, cena 1920 zł. Wrocław, teł. 322-20-18, 
0503/67-75-02
NOTEBOOK PENTIUM 120IMB THINK PAD 760, MB 160 RAM, 
HDD 1 GB, karta muzyczna, FDD. aktywna matryca 12* TFT, - 
1.300 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 
NOTEBOOK PENTIUM 133 IBM Think Pad, hdd 2,1 gb, 32 mb 
ram, cd-rom, kolorowy monitor 12*, wbudowane głośniki, bate
ria litowa, zasilacz. -2.100 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-74-80 
(9-17), 0601/72-47-99
O NOTEBOOK PENTIUM 133 MMX INTEL HP Omni- 

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

O  NOTEBOOK PENTIUM II SONY VAIO PCG-F610 
nowy, 550 Mhz, 64 MB RAM, HDD 6 GB, superak* 
tywna matryca TFT (12.1), modem 56, CD-ROM, 
FDD, karta grafiki 128 bit, akcelerator MPEG, di- 
vix, cyfrowe wejście montaiu video, bateria po
nad 3 godz., fabrycznie nowy, w pudełku, • 4.900 
zł. Wrocław, tel. 0607/60-86-69 02023351 

NOTEBOOK PENTIUM II233 HDD 3,2 GB. 32 MB RAM, karta 
grafiki S-3, karta muzyczna, CD-ROMx24,2xPCMCIA, fax mo
dem 56k, stacja dyskietek, mikrofon, aktywna matryca, torba, 
oryg. sterowniki, stan idealny, • 3.000 zł. Leszno, tel. 0502/ 
17-82-77
NOTEBOOK PENTIUM II 266 DELL 64 MB RAM, HDD 4 GB, 
FDD, CD-ROM 24x, bateria, zasilacz, USB port, port podczer
wieni, Windows 98,13.3* XGA(1024 x 768),Active Kolor, -3.250 
zł. Wrocław, tel. 0502/39-80-06 
NOTEBOOK PENTIUM 11300 Compaq Armada 1700r 160 MB 
RAM, HDD 6 GB, CD-ROM x 24, FDD, JR, karta grafiki 4 MB. 
matryca TFT 14*, wbudowane głośniki, zasilacz, bateria lito-

FDD, fax-modem, nowy, 
tel. 0502/61-14-53

■ 5.500 zł lub inne modele. Wrocław,

NOTEBOOK TOSHIBA SATELITE 1750 700 MHz, 
64 MB RAM, HDD 10 GB, DVD, modem 56, matry
ca aktywna, TFT 13.3, 4 MB SD RAM, nowy, na 
gwarancji, w kartonie, • 5.200 zł. Żagań, tel. 068/ 
478-14-30,0602/17-14-43 87023381
NOTEBOOKI: Toshiba Pro 4200,2000 r., 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 Pi 120,24 MB RAM, HDD 
1 GB - 1.600 zł. Wrocław, tel. 0608/33-89-68 
80009021
NOTEBOOKI - SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA : 
Pentium 166 - 2.200 zł; Pentium 166 ♦ LCD 13.3" 
• 2.400 zł; Pentium II233,100 MB RAM - 3.100 zł; 
Pentium II 366 • 3.900 zł; Celeron 500 • 3.700 zł; 
Pentium III 600 - 5.800 zł; Pentium II11000 MHz (1
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MODEL PROCESOR RAM HDD MATRYCA CD GWARANCJA g E f f*
CALIFORNIA 8700 
HP OMNIB 6000 
SONY 
TOSHIBA 
UNICA 
IBM 390

128 MB 20 GB 
128 MB 20 GB

P III 800 
P III 700
PIH 750 128 MB '2 0  GB
CELERON 600 64 MB 6 GB
PIH 650 128 MB 10 GB
PII 300 32 MB

DELL INSPIRON 3800 CELERON 128 MB 
CALIFORNIA 5300 CELERON 433 64 MB
COMPAO M700 P II366

5 GB
5 GB
6 GB 

64 MB 6,5 GB

15.1 TFT 
1-5,1 TFT
15.1 TFT 

-12,1 DSTN
14.1 TFT
12.1 TFT
14.1 TFT
12.1 TFT
13.1 TFT

8*DVD
8*DVD
8*DVD
24*CD
6*DVD
24*CD
24*CD
24*CD
24*CD

12 MIESIĘCY 10.
12 MIESIĘCY 9.760,- 
12 MIESIĘCY 13.420,- 
12 MIESIĘCY 5.490,- 

6 MIESIĘCY 6.100,- 
3 MIESIĄCE 3.965,- 
6 MIESIĘCY 5.490,- 
6 MIESIĘCY 4.270,- 
3 MIESIĄCE 4.880,-

oraz w ie le  innych ...

NOTEBOOKI NOWE, 
UŻYWANE, WYMIANA 

NA KORZYSTNYCH 
WARUNKACH

WSZYSTKIE NOTEBOOKI DO 
NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU

GHz) - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-04-89 
02021421

NOTES ELEKTRONICZNY ROLODEX 64 kB, nowy, • 79 zł. 
Wrocław, tel. 0503/31-71-77 
OBUDOWA + zasilacz, - 50 zł. Lubin, teł. 076/749-47-47 
OBUDOWA AT, mini, midi oraz big tower - 30-50 zł, napęd Ma
gneto Optic SCSI 210 MB, -150 zł. Wrocław, tel. 348-24-50, .
0606/22-69-94 *
OBUDOWA ATX MIDI TOWER na gwarancji, -150 zł. Legnica, 
tel. 0603/91-07-41
OBUDOWA ATX, Fujitsu Siemens, + płyta Pentium II i III, Intel 
BX Slot-1, Riva TNT 16 MB + SB 128, FDD 1.44 MB - 510 zl. 
Procesor Pentium III 900 MHz, nowy - 750 zł, ♦ 510zł. Wrocław, 
teł. 071/349-47-58
OBUDOWA MIDI TOWER AT - 45 zł, zasilacz 200 W - 35 zł. 
Wrocław, tel. 0606/27-60-95
OBUDOWA MIDI TOWER AT 200 W - 45 zk Wrocław, tel. 0608/ 
52-81-32
OBUDOWY DO KOMPUTERA PC z zasilacżemod 40 do 50 zł. 
Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
PALMTOP CASIOPEA A-20 8 mb ram, 8 mb rom^prod. 1999 r., 
stan b. dobry, CD: Windows CE, wiele innych programów, pol
skie czcionki, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0602/42-82-42 
PAMIĘĆ RAM 2 x 32 MB SIMM 72 PIN, EDO, firmy Kingston, w 
pudełku, dożywotnia gwarancja, • 240 zł. Trzebnica, teł.,071/ 
312-05-79,0502/57-65-74
PAMIĘĆ RAM 3x32 mb, dimm, -170 zł. Trzebnice, tel. 076/
817-42-15'
PAMIĘĆ RAM 2 x 8 MB - 50 zł lub 4 x 8 MB • 95 zł, fabrycznie 
nowe. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
PAMIĘĆ RAM 32 MB RAM PS2,4x8 MB. • 100 zł. Wrociaw, tel. 
0606/27-60-95
PAMIĘĆ RAM 64 MB, 133 MHz, Spectec, na gwarancji, - 65 zł. 
Wrocław, tei. 071/357-20-09
PAMIĘĆ RAM 32 MB PS2 (4x8 MB) -100 zł. Wroflaw, tel. 0608/ 
52-81-32
PAMIĘĆ RAM SIMM 2 x 16 MB, -100 zł. Leszno, tel. 0607/ 
42-45-36
PŁYTA GŁÓWNA z procesorem Pentium 75 • 80 zł, Pentium 
100 -100 zł, Pentium 133 -150 zł, Pentium 233 -180 zł, HDD 
1.3 GB -130 zł, 1.2 GB (40 kB bad) - 70 zl. CD-ROM - od 40 zł,
RAM x76 -100 zł, 2 x 8 • 60 zł, monitor 10* mono SVGA - 200 zl,
14* kolor -100 zł. Lubin, tel. 0604/47-01-09
PŁYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 BX, •
220 zl. Wrocław, tel. 365-76-37 do godz. 14 w piątek
PŁYTA GŁÓWNA 486 20 zł, 486 + 8 MB RAM, 486 DX100 M h ^ ,
- 60 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02
PŁYTA GŁÓWNA ABIT BE6 PII/PIII do 1 GB, ATX, Slot 1, - 330 
zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA AMD z procesorem Duron 800 MHz, firmy 
MSI, typ MS-6340 Socket-A, obsługuje najnowsze procesory 
Atlon, 4xAGP, 3xPCl, UDMA-66, slot CNR, wbudowana karta 
muzyczna 3D, na gwarancji, możliwość przywozu, - 870 zl. Oła
wa. tel. 0604/97.-89-46
PŁYTA GŁÓWNA AMD pod Durona VIA M7VKA, do 1.2 GHz, z 
kartą muzyczną AC, na gwarancji 1 mies, • 260 zł. Wrocław, tel. 
0501/17-46-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD S7 ALI do 550 MHz, AMD K6 2/III 2.2 V, 
na gwarancji 1 mies, -180 zł. Wrocław, teł. 0501/17-46-97 
PŁYTA GŁÓWNA AMD BIOSTAR M7VKA pod procesory Du- 
ron/Athlon, socket-A, do 12 GHz, - 230 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA ASUS PII/PIII do 1 GB, ATX, Słot 1, mag 150,
- 370 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM MMX, • 70 zł. Wrocław, tel. 0606/ 
27-60-95
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM * Intel 166 MMX - 250 zł. Wrocław, 
tel. 322-20-18, 0503/67-75-02
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM MX - 70 zł. Wrocław, teł. 0608/ 
52-81-32
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM Atrend ATC-5030.4 x PCI, 3 x ISA,
4 x SIMM, 2 x DIMM, procesor Pentium 233 MMX, • 300 zł. 
Wrocław, teł. 0502/95-4241
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 300 AMD K6 pudełko, instrukcja. - 
350 zł. Wrocław, tei. 0606/81-24-53 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z procesorem Celeroń 556. 700 
Mhz, ceną 350 zł..Kluczbork, tel. 0604/17-91-45....
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Lucky Star 6va693a + Celeron 
300A, - 350 zł. Świdnica-, tel. 0606/87-59-74^ •
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II + procesor Celeron 400, cena 

■ 450 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ASUS P2B słot 1. BX440, AGP *  . 
UDMA. procesor CELERON 433. - 370 zł. Wrocław, tel. 0504/ 
86-97-46
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ♦ Celeron 400 Mhz - 400 zl. Wro
cław, tel. 322-20-18, 0503/67-75-02'
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIMICROSTAR MS6178, i810, karta 
muzyczna i graficzna, pod Intela na FCPGA -140 zł .oraz Micro- 
star MS6156, Slot-1, obsługuje wszystkie procesory Intela do 1 
GHz, z kartą muzyczną SB 128 - 130 zl. Wrocław, tel. 071/ 
341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z procesorem 233 WHz (pełny), •
400 zł. Wrocław, teł.. 0503/94-32-94
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II, III Asus p3b-f Intel bx440. atx
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POGOTOWIE KOMPUTEROWE 
6-22

Pomoc w zakresie:
obsługi komputera E

- instalacji intemefu i oprogramowania * j
- optymizacji systemu WIN 95/98/2000 i
- konfiguracji Bios £
- odzyskiwania danych z dysków twardych
• overclockingu
- modyfikacji sprzętowych komputera
• uaktualniania sterowników sprzętowych

Zadzwoń!!! Tel. 071/369-38-59
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ślot-1, 4x dimm, 1x agp, 6x pci, 1x isa, .- 380 zl. Wrocław, tel. 
78^9-50
PŁYTA GŁÓWN A PENTIUM II, III $X, pod Cełeronatf, na gwa
rancji 1 mies, - 160 zl. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 .
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II, III ABIT BH-6 4xPCI, 1xAGP, 
1xlSA, Slot-1 - 280 zł, może być-Z procesorem Celeron 300A, 
pracuje od nowości na 450 MHz, stan idealny, cena całości • 
480 zł. Wrocław, tel. 071/318-51-85 
PROCESOR AMD K6-2 500 MHz, 3D Now, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 337-02-50,0607/23-80-41
PROCESOR AMD K6-2 500 MHz, z płytą 5mvp3 at, atx, 2x dimm, 
1x agp, 3x pci, 3x isa, - 370 zł. Wrocław, tel. 787-49-50 
PROCESOR AMD K6-2 300 płyta główna, cooler, obudowa, • 
380 zł. Wrocław, tel. 0503/03-00-13 
PROCESOR AMD K5 90 MHz, - 40 zl. Wrocław, tel. 341-50-24 
lub 0502/82-74-46
PROCESOR AMD 75 - 25 zł. Wrocław, tel. 0607/51-45-24 
PROCESOR INTEL 120 Mhz • 40 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
PROCESOR PENTIUM 166 MMX Intel - 90 zł. Wrocław, tel. 0606/
27-60-95
PROCESOR PENTIUM 166 MMX Intel - 90 zł. Wrocław, teł. 0608/
52-81-32
PROCESOR PENTIUM 133 INTEL z wentylatorem, <49 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-49-08
PROCESOR PENTIUM 166 CYRIX, - 70 zł. Bielawa, tel. 074/ 
833-80-80,0601/14-43-92 po godz. 17 
PROCESOR PENTIUM 166 MMX na gwarancji 1 mies, • 110 zł. 
Wrocław, tel. 0501/17-46-97
PROCESOR PENTIUM 266 CELERON na gwarancji 1 mies. • 
190 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
PROCESOR PENTIUM 300 CELERON płyta główna Lacky Star 
6va693a, • 350 zł. Świdnica, tel. 0606/87-59-74 
PROCESOR PENTIUM 300 CELERON z wentylatorem, -160 
zł. Wrocław, tel. 787-49-50
PROCESOR PENTIUM 300 CELERON od nowości pracuje na 
450 MHż (z magistralą 100 MHz na płycie ABIT BH-6), slot-1, 
wentylator • 235 zł, może być z płytą ABIT BH-6,1xlSA, 4xPCI, 
1 xAGP, stan idealny, całość - 480 zł. Wrocław, tel. 071/318-51-85 
PROCESOR PENTIUM 400 CELERON PGA, - 210 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-49-50 .
PROCESOR PENTIUM I I266 512 kB cache, • 180 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-49-50
PROCESOR PENTIUM I I566 CELERON i  płytą Intel. - 490 z l. 
możl. sprawdzenia lub zamienię na Duron. Legnica, tel. Q503/
85-74-89
PROCESOR PENTIUM III 700 CELERON na gwarancji. - 320 
zl. Wrocław, tel. 071/341-20-22.0603/55-59-58 
PROGRAM WINDOWS 98 oryginalny. - 260 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-66-82
PROGRAMY NA PC oryginalne, na płytach CD: Windows 98 • 
200 zł. Windows 95 -150 zł, Windows 95 upgrade do 3,11 -100 
zł. Wrocław, tel. 0604/64-94-84
SKANER CANON N-640P600 x 1200 DPI, na gwarancji, płyta 
instalacyjna, stan idealny, • 170zl. Bogatynia, teł. 075/773-1145, 
0602/50-02-33
SKANER MUSTEK 12000P uszkodzony, - 30 zł. Bielawa, tel. 
074/833-80-80,0601/14-43-92 pó godz. 17 
SKANER NETWORK nieużywany, 600/800 DPI, -140 zł. Wro
cław, tel. 071/353-52-36,0604/29-14-41 
SKANER PRIMAX COLORADO 600P mało używany, dokumen
tacja, -180 zl lub zamienię na kartę graficzną Voodoo, Riva II 
3.2. Głuszyca, tel. 074/845-98-21 
SKANER PRIMAX COLORADO rozdz. 1200x1200, stan b. do
bry, • 250 zł. Kłodzko, tel. 0602/33-63-17 
SKANER PRIMAX nowy, • 220 zł. Legnica, tel. 076/722-58-80 
SKANER PRIMAX1200 dpi, • 270 zł. Legnica, tel. 076/854-97-77 
SKANER PRIMAX Direct Colorado 9600, uszkodzona elektro
nika, • 80 zł. Oleśnica, tel. 0606/63-17-09 
STACJA DYSKÓW. • 30 zł. Wrocław, tel. 071/327-46-99 
STACJA DYSKÓW YAMAHA MDF-3. - 1.000 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-65-85
SZACHY KOMPUTEROWE KASPAROV z zasilaczem i instruk
cją. • 200 zl. Bielany Wr., tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
TUNER TV AVER MEDIA PHONE 98 wewnętrzny do radia i TV. 
najbardziej rozbudowana wersja, - 250 zł. Wrodaw, tel. 0608/
76-28-06
TUSZ DO DRUKAREK HEWLETT-PACKARD HP S1645A- 80 
zł, HP C6615A- 50 zł. Wrocław, tel. 361-11-06 po godz. 15 
TUSZ DO DRUKARKI EPSON STYLUS COLOUR kolorowy, - 
20 zł lub zamienię na tusz do Canona BJC-600. Wrocław, tel.
346-47-80
O  TUSZE DO DRUKAREK HP oryginalne, tanio, ilo

ści hurtowe., tel. 0609/27-62-83 02023941
ZAMIENIĘ GRĘ NA PC pt. .Might of Magie 7 PL* na grę .Demi- 
se* lub książkę N. Machiavellego pt. .Książę*. Wrocław, tel. 071/ 
322-38-52 po godz. 19
ZAMIENIĘ KOMPUTER na Poloneza (gaz). Leszno, tel. 0602/
74-51-62
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PEEENTIUM III 500 500 INTEL na 
samochód. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX INTEL 32 MB 
RAM, HDD 2.5 GB, CDx24, akcelerator graficzny 3Dj karta 
muzyczna, klawiatura, mysz • na Fiata 126p, Poloneza, do re
montu. Wrocław, tel. 071/355-24-27,0605/14-41-11 
ZAMIENIĘ KONSOLĘ DREAMCAST gry *  memory card na 
komputer Pnetium od 166 MMX, komplet, bez monitora. Wro
cław, teł. 0502/93-33-35.0501/83-22-41 
ZAMIENIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 5502 SCPH 2 x 
pad, 30 CD, karta pamięci, pudełko, stan idealny, przerobiona, 
kabel RGB, link • na Dreamcast, 2 x pad, kable, gra. Domaniów, 
tel. 071/302-70-03 pp godz. 19
ZASILACZ do drukarki Hewlett-Packard 6xx. oryg, - 45 zł. Trzeb
nica. tel. 071/312-05-79.0502/57-65-74 
ZASILACZ atx, 250 W, w dobrym stanie, - 70 zł. Wrocław, tel. 
321-14-41
ZASILACZ UPS ARES awaryjny, stan b. dobry. - 200 zł. Wro
cław. tel. 0502/12-55-57

R O W E R Y
FOTEUK ROWEROWY DZIECIĘCY prod. włoskiej, udźwig do 
14 kg, stan b. dobry, • 110 zł. Wrocław, tel. 071/352-36-39 
KASK nowy, nie używany, - 70 zł. Wrocław, tef. 0608/21-30-18 
O  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, 

dziecięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli • od 
3 zł. Legnica, tel. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014561

OPONY ROWEROWE nowe, rozmiar 27x11/4, dwa koła przed
nie i tylne, rozmiar 27 -15 zl. Wrocław, teł. 0607/45-55-86 
ROWER MERCEDES BENZ oryginalny, nowy, kolor srebmy 
metalic, damski, 7-biegowy, hamulce hydrauliczne, - 3.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-65-00
O  ROWERY damskie, męskie, turystyczne, także z 

prze rzutkami • od 100 zł, rowery dziecięce różne 
od 40 zł oraz inne artykuły używane, z Zachodu. 
Zapraszam y od poniedzia łku  do p iątku w 
godz. 9-17. Strzegom, ul. Dolna 34 (Graby), tel. 
074/855-41-23 03002911

ROWER BMX prod. austriackiej. • 100 zl. Wrocław, tel. 071/ 
372-59-14
ROWER BMX koła 24', prod. austriackiej, -120 zł. Wrocław, 
tel. 071/786-96-81
ROWER BMX 20 stan techn. b. dobry, atrakcyjny wygląd, dla

HURTOWNIA ROWERÓW
N A J W IĘ K S Z Y  W Y B Ó R  

N A J N IŻ S Z E  C E N Y  
Wrocław, ul. Redycka 7 opohos* 

tel. 071/372-77-84.326-22-43

chłopca lub dziewczynki, cena - 85 zł oraz t50‘zł. Wródaw, teł.' 
i 0501/844.7-08 <. W i ' u „ J  ,  i „ 1 -  ~ v

ROWER BMX MOŃGOOSE ROGVE, 1999 r.. pełne wyposażę- 
nie, gwarancja na ramę, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071 /355-18-40, 
0502/30-58-53
ROWER BMX WYCZYNOWY kierownica 360 stopni, koła 
wzmacniane Alexa, rama chromowana, stan b. dobry, - 480 zł. 
Wałbrzych, lei. 074/841-68-27
ROWER GÓRSKI koła 26", -170 zł. Oleśnica, tel. 0502/87-66-96 
ROWER GÓRSKI rama aluminiowa 7005, osprzęt XT LX Tranz 
X, -’1.150-zł, Oława, tel. 071/313-48-27  ̂0600/52-00-28 
ROWER GÓRSKI, osprzęt STX-RC Alivio, 24 przełożenia, pia
sty STX-RC, aluminiowa rama 700516*,- 750 zl. Strzegom, (el. 
0603/27-9549
ROWER GÓRSKI 26*, osprzęt Shimano SIS, rama gruba 50/ 
60. rogi, stan idealny. Wałbrzych, tel. 074/665-0445 
ROWER GÓRSKI rama aluminium 21", Deore XT *  Deore LX, 
V-breake, lekki -1.190 zl, S.W. BIKE, rama Cr-Mo, STXRC + 
Alivio, V-breake, 24 przełożeąia, stan b. dobry~ 1.050 zł. Wro
cław, (el. 071/357-66-75. 0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI męski, kola 26*. - 240 zl. Wrodaw, lei. 0603/
21-24-72
ROWER GÓRSKI, 1997 r. rama Cr-Mo 18*". osprzęt Shimano 
STX RC, kierownica amortyzowana Humpere, stan dobry, • 400 
zl. Głogów, tel. 0603/05-53-19
ROWER GÓRSKI, 2001 r. kola 26*, rama na amortyzatorach, 
hamulce V-breake, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/8046-25 
ROWER GÓRSKI BIANCHI LT 270 rama Cr-Mo 21,5*, osprzęt 
całość STX, serwisowany *750 zł. Kiodzko, tel. 0604/91 -26-37 
ROWER GÓRSKI CENTURION, 2000 r. granatowy, wyczyno
wy, stan idealny, -1.200 zl. Niemcza, tel. 074/837-60-11,0608/
73-85-33-
ROWER GÓRSKI CICLO TEC 20,5’ , rama carbon, osprzęt STX, 
piasty STX Paralax, obręcze Mavic, opony Michelin 26x2.125, 
V-brake, widelec Cr-Mo, kieronica, mostek Zoom 170 AL, bo- 
oster, waga 10,5 kg, dodatkowo uszkodzona rama Cr-Mo z 
osprzętem, -1.850 zł. Wałbrzych, tel. 0609/35-05-76 
ROWER GÓRSKI COREX rama Cr-Mo. Altus, - 490 zł. Wro
cław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI FOCUS rama aluminium 17*. osprzęt Shima
no .A', amortyzatory z przodu, RST, lekki, stan b. dobry • 990 
zł, ALEX, rama Cr-Mo, STX RC, lekki, stan b. dobry • 990 zł, 
Kem Peak, rama Cr-Mo, osprzęt Shimano .A", V-breake, dwa 
amortyzatory, stan b. dobry • 870 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI FULLY YOTEC M-6, 2000 r„ Magora Luise 
2x, Votes air Ouadrat, Cane Creak AD-10, przerzutka XT, • 6.300 
zł. Wrocław, teł. 0607/51-9641,0606/164643 
ROWER GÓRSKI GIANT aluminiowy, osprzęt Deore XT, LX, 
STX RC, RST Mozo, Coda, Panaracer, mało używany, stan ide
alny, atrakcyjny wygląd, -  2.100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
7134)545
ROWER GÓRSKI GIANT GRANITE niebiesko-biały, osprzęt 
Shimano SIS, V-break. 24 przełożenia, • 500 zł. Siciny, tel. 0609/
46-00-34; woj. leszczyńskie
ROWER GÓRSKI GRAND teleskopy tylne i przednie, oświetle
nie, błotniki, osprzęt Shimano, 21 biegów, na gwarancji, • 550 
zł. Wrocław, tel. 0607/27-04-69 
ROWER GÓRSKI GUDEREIT rama aluminiowa, amortyzatory 
RST-381 EL, osprzęt Deore LX, nowy, • 2 500 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-73-04
ROWER GÓRSKI HAWK SPLATTER RSTHi-5, RST 56, osprzęt 
Shimano XT, LX Ritchey, • 2.100 zl. Wrocław, tel. 0607/29-89-79 
ROWER GÓRSKI KANDS. 10,5*, gruba rama. przerzutki Shi
mano SIS 3 x 6, błotniki plastikowe, bidon *  saszetka, maló 
używany, - 300 zł. Wałbrzych, tel. .074/664-80-28 
ROWER GÓRSKI KLEIN MANTRA rama fuli suspension Gra
dient alum., XT, XTR, Bontrager, Azonic, Ritchey, Mavic, Mani- 
tou SX, Fox Vanilła R, stan idealny, - 4.000 zł. Bolesławiec tel. 
075/732-60-86
ROWER GÓRSKI KTM ULTRA SPORT, rama aluminiowa 7005, 
amortyzator Rock Shox Indy C, osprzęt Deore LX, 8 speed, 
opony Corratec Cemi Lick, stan b. dobry + pedały SPD, buty 
Adidas, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/351-60-52 
ROWER GÓRSKI MONGOOSE MX rotor, hamulce Dia Coupe. 
stan b. dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/342-69-71 w 
godz. 18-21 - '
0  ROWER GÓRSKI PROFLEX 757 na gwarancji do

07.2002 r., faktura VAT, - 4.900 zł. Lombard „EU- 
RO-P.A.", Wrocław, ul. Piłsudskiego 92, tel. 071/
341-75-48 01028541

ROWER GÓRSKI SHÓGUN amortyzatory, hamulce. - 450 zł. 
Oława, tel. 071/302-84-23
ROWER GÓRSKI TREK 8000, Judy Race. LX, XT, korba XT, 
manetki LX, piasty XT, - 2.750 zł. Wrocław, tel. 0607/51-9641 
ROWER GÓRSKI TYTANAL rama aluminiowa, amortyzator 
Bomber Z-2,osprzęt Deore LX, 27 biegów, nowy, - 3.700 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-73-04 
ROWER KOLARSKI prod. włoskiej, stan idealny, -200 zł. Cze
chy, gm. Kostomłoty, teł. 071/795-19-18 
ROWER KOLARSKI koła 28*, 10 przełożeń, osprzęt Shimano/ 
Modok) • 200 zł, rower BMX, koła 20* - 60 zł, dwa rowery Zenit 
Special, koła 24*, 5 przełożeń • 100 zł/szt., stan b. dobry. Wał
brzych, tel. 074/666-20-51,0604/07.-13-64 
ROWER KOLARSKI PRO wyczynowy, chromowany, stan b. 
dobry, - 350 zl. Głogów, tel. 076/83446-34 po godz. 16 
ROWER MŁODZIEŻOWY kola 1 6 \ bagażnik, jak nowy. -155 
zł, SKŁADAK mało używany, b. lekko chodzi, • 95 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-88-93 w godz.7-9 i 18-23 
ROWER TREKINGOWY damski i męski, koła 28*, 5 i 18 przeło
żeń Shimano, błotniki, bagażniki, oświetlenie, stan b. dobry • 
200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/364-19-24,0601/88-23-06 
ROWER TREKINGOWY rama Cr-Mo, Deore LX, amortyzator, 
koła 28*. lekki, stan b. dobry, • 990 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-66-75,0603/28-89-79
ROWER TREKINGOWY STEVENS 762 COMP, 2000 r., osprzęt 
LX, aluminiowa rama, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 0607/51-9641, 
0606/164643
ROWER TURYSTYCZNY damski, biegiu w torpedzie, komplet
ny osprzęt, prod. zachodniej, nowy oraz inne - od 180 zł, -11.000 
zł. Głogów, tel: 076/83446-34
ROWER TURYSTYCZNY damski i męski, 3 oraz obiegowy, błot
niki, oświetlenie, bagażnik oraz fotelik do 22 kg, cena -190 zl/ 
szt. Wrocław, tel. 071/793-53-14,0609/28-28-26 
ROWER TURYSTYCZNY prod. niemieckiej, stan idealny, prze
rzutki, oświetlenie, bagażnik, -150 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/81546-78.0600/19-76-82
ROWEREK DZIECIĘCY dla dziecka w wieku od 2 do 5 lat, małe 
kółka, stan b. dobry, • 50 zł. Barcinek, tel. 075/75142-67,0601/ 
8349-92
ROWEREK DZIECIĘCY REKSIO, • 60 zł. Wrocław, teł. 071/ 
357-15-26
ROWERY damskie, męskie, dziecięce, używane, ceny od 50 
zl. Sulechów, td. 0608/75-34-71, woj. zielonogórskie 
ROWERY TURYSTYCZNE damski i męski, prod. niemieckiej, 5
1 3 przełożenia Schimano - 90 zł/szt. Wrocław, tel. 071/ 
364-19-28,0501/6149-50
SAKWA ROWEROWA 3-komorowa, b. duża pojemność, • 220 
zł. Wrocław, teł. 071/368-80-12

NIERUCHOMOŚCI, 
GARAŻE, KIOSKI

•  .ABC* DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, 
spółdzielczo • lokatorskie. Wrodaw, tel. 071/342-86-02 
99000001

•  .ABC" POMAGAMY REALIZOWAĆ książeczki mieszkanio
we ż premią gwarancyjną (przy zakupie mieszkania). Wro
daw, tel. 071/342-86-02 99000001

•  ABSOLUTNIE PROFESJONALNA OBSŁUGA w zakresie 
kupna, sprzedaży, wynajmu mieszkań, domów, lokali i dzia
łek budowlanych, na terenie Wrodawia i w jego okolicach. 
BN, Wrocław, tel. 071/337-11-40. 0607/32-23-80 
.99000001

ADAPTACJA STRYCHU 2-poziornowa, na 2. piętrze, na Sępol
nie, 1. poziom 72 m2,2. poziom 25 m2, wszystkie media, tele-

DO WYNAJĘCIA. LPKAL 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 JI  . 
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 I O  OP011086

tel. 0-605 616 561
fon, system alarmowy, ogrzewanie elektryczne, 1987 r. budo
wy, wykończenia w drewnie, 2 piwnice, po remoncie 9 m2 i 12 
m2, - 265.000 zł lub do wynajęcia, cena 1.900 zł/m-c + opłaty 
licznikowe. Ostrzeszów, łel. 062/730-07-86,0603/74-96-27 
ADAPTACJA STRYCHU własnościowe, na I piętrzę, z tarasem 
i  1.200 zł/m2. Wrodaw, tel. 321-21-30 
AUTO-MYJNIA wymiana oleju, warsztat w centrum miasta z 
możliwością zmiany branży, cena 150.000 zł. Wrocław, tel.
372-31-51,0502/50-86-13 ..v. ‘
BAR z bogatym wyposażeniem, lokalizacja, preferowana dzia
łalność - smażalnia ryb, gyros-kebab • od 25.000 zi. Wrocław, 
tel. 071/788-20-31\ 0606/55.50-80 
BAR ze sklepem i wyposażeniem, dobrze prosperujący, w cen
trum, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 0606/28-97-18 
BAR GASTRONOMICZNY na.giełdzie samochodowej, w,Lubi

enie, -18.0.00 zł. Lubin, tel. 076/847-36-82, 0503/50-14-83. 
BAR-ZAJAZD przy trasie Bolesławiec-Zielona Góra, komplet
ne wyposażenie, taras, 2 km od autostrady, możliwość zamiesz
kania, piwnice, parking, rdety, alarm, -139.000 zł lub zamienię 
na samochód albo mieszkanie. Bolesławiec, tel. 075/732-86-11, 
0604/98-63-37,0502/60-52-65 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie. pod numerem • AG0142 www autogiel- 
da.com.pl)
BIURO pow. 56 m2, na Krzykach, z parkingiem, nowe budow
nictwo, księga wieczysta, liczniki ciepła, wody • 2.000 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0606/40-34-24
O BIURO NIERUCHOMOŚCI „RENTPOL” - przyjmie 

zgłoszenia: wynajmu mieszkań 1- i 2-pokojo- 
wych, pomieszczeń biurowych, sprzedaży wszel
kich nieruchomości, zgłoszenia przyjmujemy 
codziennie w godz. 9-16.30. BN „RENTPOL”, 
W rocław, uł. W idok 10, te l. 071/782-75-77  
01028921

•  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. Kościeina 7, tel. 071/312-00-89. 071/ 
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 zl. 
Nieruchomośd Anna Dworak, Wrocław, tel. 071/342-94-51.

• 071/346-06-82 ' 99000001 
BUDYNEK po zlewni mleka, 90 m2, częściowo podpiwniczony, 
pow. 10 a. wodociąg, siła, 2 studnie, przy trasie Lubin - Milicz, •
50.000 zł. Wińsko, td. 071/38940-59
BUDYNEK po byłej zlewni mleka, 70 m2, nadaje się na adapta
cję na dom mieszkalny lub sklep, restaurację, działka 5 a, •
29.000 zł. Lipniki, td. 077/431-21-79, 0606/12-83-05 
BUDYNEK o pow.-200 m2, atrakcyjna lokalizacja i okolica, z 
barem, sklepem; działka 19 arów, 200 m od jeziora, w Jesion
ce, woj. lubuskie, • 160.000 zł. Sulechów, td. 068/38541-75 
BUDYNEK parterowy, po byłej szkole, w Golińsku, o pow. 189,8 
m2, 14 pomieszczeń, 2,5 km od granicy czeskiej, - 90.000 zl 
lub zamienię na dwa mieszkania. Wałbrzych, tel. 074/665?17-69, 
074/843-98-00
BUDYNEK w centrum Dziwnowa, 30 m od morza, na działal
ność handlowo-gastronomiczną, - 270.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/63-17-75
BUDYNEK biuro i magazyny, 130 m2, działka 750 m2. wolno 
stojący, ogrodzenie, wjazd z ulicy, teren przemysłowy, własność, 
media, - 265.000 zł. Wrocław, td. 071/363-3447 
BUDYNEK GOSPODARCZY warsztatowy, nadający się na każ
dą dzidalność, z zapleczem mieszkalnym, na działce własno
ściowej 800 m2, dobry dojazd, we Wrodawiu, na Krzykach, -
250.000 zł. Wrodaw. teł. 071/343-72-37.0602/49-54-29 
BUDYNEK MIESZKALNO • USŁUGOWY 400 m2. grunt 2000 
m2. w Brzegu, wszystkie media, • 50.000 zł lub zamienię na 
motocykl, inne propozycje. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0606/ 
69-16-83
BUDYNEK MIESZKALNY k. Bolkowa, • 9.000 zł. Jawor, tel. 076/ 
87044-75-
BUDYNEK MIESZKALNY • 94.158 zł ora*.grunt o pow. 1860 
m2 - 406.968 zł, wiadomość - w każdy czwartek, w godz. 14-16. 
Wrocław, ul. Nowodworska 39a/6 
BUDYNEK RESTAURACYJNY stan surowy zamknięty, wszyst
kie media, część okien, pow. 280 m2, działka 2 ha, w Mysłako
wicach, 7 km od Karpacza, przy trasie Jelenia Góra • Karpacz, 
- 280.000 zł. Jelenia Góra, td. 0605/38-83-19 
BUDYNKI GOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 m2, na dział
ce o pow. 0.23 ha, po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca Kł. • 
Międzylesie, 30.000 zł. Długopole Górne, tel. 0602/40-0348, 
woj. wałbrzyskie
BUDYNKI GOSPODARCZE w Złotoryi. • 50.000 zł. Rokitnica, 
tel. 076/878-67-01
BUDYNKI GOSPODARCZO-MIESZKANIOWE wdno stojące. 
12 km od Jawora, przy trasie Jawor-Wrodaw, 2 km od autostra
dy A4, dzidka 25 arów, stodda 90 m2, pom. gospodarcze 300 
m2, pomieszczenia mieszkalne 120 m2, dzidka 7 arów, na dzia
łalność gosp, • 45.000 zł. Jawor, td. 0603/04-29-44 
BUDYNKI WARSZTATOWE magazynowe, 9 km od Wrocławia, 
pow. 250 m2. działka 0,32 kg, na każdą dzidalność gosp., moż
liwość budowy domu mieszkalnego, - 66.400 zł. Czernica, tel. 
0609/45-54-46
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE KOMUNALNE we Wroda
wiu * do 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-0248 
O  DO WYDZIERŻAWIENIA POWIERZCHNIA MAGA- 

ZYNOWO-BIUROWO-PRODUCYJNA (w zależno
ści od potrzeb), z pełnym zapleczem, w Świdni
cy prży 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 APARTAMENT -1.500 zł, lokal willowy -
1.000 zł, mieszkanie (grupy pracownicze) • 9 zł/osoba/ 
doba, we Wrodawiu oraz skplep z gastronomią • 900 zł, 
biura • 400 zł, kawalerka • 500 zł, pokój - 200 zł, w Jeleniej 
Górze. BN .BEZPROWIZJA", ., tel. 0604/22-32-45 
99000001

DO WYNAJĘCIA BAR na wsi, w dobrym miejscu, z parkingiem,
• 1.500 zł /mies.. Wrocław, tel. 0607/11-84-32
DO WYNAJĘCIA BIURO umeblowane, • 1.000 zł. Wrodaw, tel. 
0600/38-98-10
O  DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, pię

trowy, 200 m2, na Biskupinie, nadający się na 
cichą produkcję, hurtownię, szwalnię - 3.000 zł + 
opłaty. Wrocław, tel. 071/348-58-83 02023681

DO WYNAJĘCIA BUDYNEK gospodarczy, na działce 10 arów, 
przy ul. Małomickiej, ćena • 600 zł/mies. Lubih, teł. 076/. 
844-3643
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK WOLNO STOJĄCY o pow. 140 m2, 
media, c.o. gazowe, parking, teren ogrodzony, nadaje się na 
działalność handlową lub inną - 1.200 zł/mies. Osiek, tel. 076/ 
844-67-00,076/842-83-63 .
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY nadający się na 
skład lub magazyn, o łącznej powierzchni 700 m2, dogodny 
dojazd, 30 km od Wrodawia, w kierunku Kłodzka - 1.500 zł/ 
mies. Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-82-55 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wdno stojący, na magazyn lub ci
chą produkcję. 90 m2, Kielczów (kolonia), okratowany, siła, gaz. 
telefon, • 1.200 zł. Wrocław, td. 071/325-23-34

^Dowynajęcia:
MAGAZYNY I POWIERZCHNIE 

BIUROWE
telefony: 333-20-21, 367-30-91

OPOOS581J

Poszukuję do dzierżawy gospodar- ' i  
stwa rolnego z ziem ią wokół 

zabudowań, na okres min. 1 roku, g> 
możliwość późniejszego kupna. 

MOŻLIWA WSPÓŁPRACA 5
tel. 042/678-18-97 o

DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, na biuro i magazy
ny, pow. 120 m2 k. Polskiego radia • 2.500 zł/m2. Wrodaw, tel. 
339-72-22
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK biuro 1 magazyny, 128 m2, wolno 
stojący, ogrodzony, działka 800 m2, media, własność, teren prze
mysłowy, na dowolną działalność - 2.700 zł/m-c. Wrodaw, tel. 
071/363-3447
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK z przeznaczeniem na działalność 
gosp., po byłej stolarni, pow. 2x70 m2 + dodatkowe pomiesz
czenia gosp:, woda, prąd, dogodny dojazd, zachodnie granice 
Wrodawia, na dłuższy okres czasu, cena do uzgodnienia. Wro
cław, tel. 071/317-08-50 ‘
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK na dzidalność gosp., 180 m2, cen
trum Zgorzelca, 100 m dó przejścia granicznego, CO, telefon, •
4.000 zł + VAT. Zgorzelec, tel. 075/775-2.1-08 
DO WYNAJĘCIA CZĘŚĆ STOISKA na Niskich Łąkach -100 zł/ 
3 m-ce. Wrocław, tel. 071/787-28-38 
O  DO WYNAJĘCIA DOM o pow. 100 m2, nad jezio

rem Głębokie k. Międzyrzecza, 100 m od wody, 
pełne wyposażenie, wysoki standard, 2 łazienki, 
2 pokoje po 22 m2, kuchnia, hol • 150 zł/doba. 
Wałbrzych, tel. 074/853-14-46, 0601/58-06-94 
01027161

•  DO WYNAJĘCIA DOM w zabudowie szeregowej, nowy, 
Maślice, 110 m2, komfortowo wykończony i wyposażony, 

' - umeblowany, 2 linie telefoniczne, ogrzewanie gazowe -
2.400 zl * kaucja i liczniki. BGN, Wrocław, tel. 071/
354-34-93 99000001 

DO WYNAJĘCIA DOM na Mazurach, o pow, 130 m2,20 m od 
jeziora, piękne tereny, dużo lasów i jezior • 130 zł/dobę. Ra- 
domno, teł. 074/844-91-79
DO WYNAJĘCIA DOM ńa Mazurach, rekreacyjny, 4 sypialnie, 
2 łazienki, salon z kominkiem, ogród zadrzewiony, 100 m od 
jeziora -150 zł/doba. Szczytno, tel. 089/624-01*08 - 
DO WYNAJĘCIA DOM dla pracowników, we Wrocławiu, • 2.000 
zl. Wrocław, teł. 071/373-88-21
DO WYNAJĘCIA DOM pow, 160 m2, umeblowany, 2 wejścia, 
ogród, cena • 2.000 zł/mieś: 4 liczniki ♦ kaucja. Wrocław, tel. 
071/349-30-51,071/349^2247
DO WYNAJĘCIA DOM duży, nowy, wolno stojący, w atrakcyj
nym punkde Wrocławia, pow. 320 m2, na dzidce o pow. 900 
m2, media, obok plac o pow. 1207 m2, z przeznaczeniem na 
pawilon handlowo - usługowy, na dłuższy okres - 4.200 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0601/77-44-90
DO WYNAJĘCIA DOM Łagów Lubuski, 8-osobowy • 150 zł/dobę, 
jeziora, lasy, dsza spokój. Zielona Góra, td. 068/454-86-16 po 
godz.21,0600/37-35-83
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w Lubinie, od lipca, przy ul. Towaro
wej - 130 zł/mies. Lubin, teł. 0608/71-71-04 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrodawiu przy ul. Inżynierskiej, - 

'220 zł. Twardogóra, tel. 071/315-80-52 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ pow. 38 m2. CO. siła. woda, kand, 
we Wrodawiu (Krzyki), przy ul: Wojszyckiej, od zaraz, - 300 zł. 
Wrodaw, tel. 362-80-91
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul.Grudziądzka, cena 200 zł/m-c. 
Wrocław, td. 325-27-11
DO WYNAJĘCIA GARAŻ duży. blisko dworca, ul. Kpśduszki, • 
300 zł. Wrocław, tel. 0601/77-34-97,071/373-0847 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we W-wiu przy ul. Młodych TechnU 
ków, blisko Hitu, - 200 zł. Wrodaw, tel. 071/354-60-33 prosić 
Zbyszka
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na mały samochód, przy d. Racła
wickiej.* 175 zł/mies. lub sprzedam • 25.000 zl. Wrodaw, tel. 
071/343-02-22
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Grunwaldzkiej • 200 zł/mies. 
Wrocław, tel. 368-81-82
DO WYNAJĘCIA GARSONIERA umeblowana i wyposażona, z 
telefonem, na Krzykach • 750 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 
071/355-26-27
DO WYNAJĘCIA GRUNT 30 m od morza, na dzid. gastrono
miczną, - 5.000 zl. Wrodaw, tel. 0603/63-17-75 
O  DO WYNAJĘCIA HALA nowo wybudowana, z 

obiektami towarzyszącymi nadającymi się na 
każdy rodzaj działalności, bez ograniczeń i uciąż
liwości. Cena do negocjacji. Zimnik, gm. Mści
wojów, tel. 0601/73-00-69 80009111

DO WYNAJĘCIA HALA 2 szt. o pow. 1 400 m2, teren ogrodzo
ny, 12 km od Wrodawia w kierunku Jdcza-Laskowic • 2 zl/m2. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071 /318-91 -05 
DO WYNAJĘCIA HALA duża, na produkcję/hurtownię, zakład 
naprawy samochodów, teren utwardzony, ogrodzony, dozoro
wany. Legnica, tel. 076/749-39-20 
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, 200 m2, wys. 4 m, na pro
dukcję lub magazyn, 2 x biura po 30 m2, pomieszcz. socjalne, 
plac utwardzony 500 m2, wszystkie media, 20 km od Wrocła
wia (Głuchów'Górny 40B) • 1.500 zł/mies. Niemcy, tel. 0049/ 
293-23-79-84
DO WYNAJĘCIA HALA na magazyn, murowana, teren ogro
dzony, CO, WC, telefon, 500 i 700 m2,8 km od Wrodawia, cena
3-5 zł/m2 lub inne propozycje. Św. Katarzyna, tel. 0603/ 
84-78-77, woj. wrocławskie
DO WYNAJĘCIA HALA PRODUKCYJNA z budynkami pomoc
niczymi, po byłej wytwórni wód, woda, prąd, telefon • 1.500 zł/ 
mies. Wiązów, tel. 071/393-10-57 
DO WYNAJĘCIA H A U  190 m2, wys. 4 m ♦ biuro 45 m2, ogrze
wanie Co (własne), wszystkie media, bez pośredników • 3.850 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/372-86-38,0501/87-05-67 
DO WYNAJĘCIA HALE z zapleczem ok. 140 m2. plac utwar
dzony, siła, telefony • 5 z!/m2. Jeszkowice, tel. 071/318-01-26, 
0604/08-38-63
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 - czeskiej, ha 
dłuższy okres • 3.000 zł/mies. Wrodaw, tel. 0601/77-44-90 
DO WYNAJĘCIA KIOSK HANDLOWY 16 m2, wejście do środ
ka, woda, prąd, lada, regały, estetyczny wygląd, lokalizacja na 
targowisku Klon; Wrodaw ul. Widna 4, • 800 zł. Wrocław, tel. 
071/352-60-67 po godz. 19
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
O  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO-MAGAZY

NOWY w centrum, 220 m2, parking, telefon, 
ochrona, idealny na sklep, hurtownię, cena 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/99-11-65 01027041

DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy w Brzegu Opol
skim, pow. 67 m2, duże witryny, telefon, łazienka, • 3.800 zł. 
Brzeg Opolski, tel. 0501/72-36-72 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na działalność gospodarczą, budy
nek piętrowy, 400 m2, teren ogrodzony, atrakcyjna lokalizacja, 
w Jeleniej Górze • 3 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 075/76747-12 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Stronia Śląskiego, 50 tfi2, 
sklep ♦ zaplecze, w.c., 380 V, c.o., woda, - 900 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-70-39
DO WYNAJĘCIA LOKAL nadaje się na biuro lub gabinet, pow. 
100 m2,4 pomieszczenia i w.c., na parterze, w centrum Legni
cy - 2.500 zł/mies. Legnica, tel.' 076/866-34-07 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 40 m2, na biuro, sklep, przy ul. Sło
wiańskiej k. Rempolu, cena • *900 zł/mies. Lubin, teł. 076/
842-36-18,0603/39-69-17'

Do wynajęcia biura i magazyny w Legnicy, 
również gabinety, pracownie, obiekt 

strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd, 
parking, plac manewrowy, blisko centrum, 

korzystne ceny.
Tel. 076/856-06-05,0-605 268 724.

OP994238 M

Do wynajęcia lub sprzedaży pomieszczenia *-
magazynowo-produkcyjne, pow, 220 m2, ’ n

wiata murowana o pów. 225 m2 g
+ stacja paliw o poj. 10.000 litrów, c l

powierzchnia gruntu 4500 m2, opłata 3.000 zł/mies. 
Informacja w godz. 7.00-15.00 

Ligota Piękna, tel. 312-70-26,3124340

DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 25 i 35 m2, na biura lub gabi
net, w Lubinie, przy ul. Kamiennej • 1.000 zł/mies. Lubin, tel. 
076/844-75-55
DO WYNAJĘCIA LOKAL centrum Lubina, 1 p.. 30 m2, na gabi
net. itp. -1.600 zł/m-c f  VAT. Lubin, tel. 076/844-61-60 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 300m2, w całości lub częśdowo, na
daje 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 rn2,‘c.o.j WC, pomieszcze
nie socjalne, ż - telefonem - 1.000 zł/mies.'Lubin, tel. 076/ 
841-51-57
DO WYNAJĘCIA LOKAL wdno stojący, w Oławie, obok Banku 
Zachodniego i PZU, na biuro, przedstawicielstwo, gabinet itp., 
67 m2 • 1.600 zl brutto na miesiąc ♦  media. Oława, tel. 071/ 
303-31-88, 0502/83-50-50 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • AC0023 www.autogiel- 
da.com.pl)
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Polanicy Zdroju, idealny 

' na sklep, biuro, gabinet lekarski, możliwość wynajęcia całośd 
(75 m2) lub samodzielnej części • 50 lub 25 m2 - 30 zł/m2. 
Polanica, td. 074/868-29-63. 0502/89-68-04 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 118 m2, w Polkowicach, na biuro, 
pełne wyposażenie • 3.000 zł/m-c. Polkowice, tel. 076/84745-00 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Wałbrzychu, w centrum Podgórza, 
ul. Niepodległości 155, o pow. 42 m2, WC, łazienka, na dzid. 
gospodarczą, po remonde kapitalnym, - 1.300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-63-18,0602/46-85-22 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 150 i 350 m2, piętro, teren ogrodzo
ny, 1 km od Oporowa. Wrodaw, td. 071/36340-66 w godz. 10-16 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 40 m2, - 600 zi. Wrocław, tel. 
071/357-79-57
DO WYNAJĘCIA LOKAL we Wrodawiu, przy ul. Żelaznej 54/ 
56 - 5.000 zł/mies. Wrodaw, tel. 781-74-88 
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowy, we Wrocławiu, przy ul. Łuka
sińskiego, 35 m2, komfortowe wyposażenie, parter, wejście od 
ulicy • 1.400 zł/mies. Wrocław, tel. 321-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL USŁUGOWY o pow. 41 m2, z tara
sem 26 m2, na kawiarnię lub biuro • 1.600 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/78445-68 w godz. 16-19,0603/47-37-05 
DO WYNAJĘCIA LOKAL usługowo-biurowy, na sklep, w ciągu 
handlowym, 60 m2, ul. Zachodnia, wysoki standard, telefon, siła, 
wystrój, cena 2.500 • 3.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-10-13 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 180 m2, na działalność spożywczą, 
we Wrodawiu, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 071/78848-51 
DO WYNAJĘCIA LOKAL usługowo-handlowy, 65 m2,250 m2. 
teren ogrodzony, osobny wjazd, alarm, pow. 120 m2, piętro na 
biura, dobra lokalizacja. Wreclaw, tel. 071/316-95-02 po 
godz. 18,071/36340-66 w godz. 10-16 
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy o pow. 31 *n2, komfortowy, 
na każdą dzialdność, przy bulwarze Ikara • 1M 00 zł/mies. Wro
daw, teł. 361-96-66
DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, 28 m2, wyposażenie, 
media -1.600 zł/mies. Wrodaw, tel. 0607/09-50-06 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 90 m2, w centrum Zgorzelca, na biu
ro, sklep lub bank • 3.000 zł/mies. lub sprzedam. Wrocław, tel. 
0603/3745-53
DO WYNAJĘCIA LOKAL usługowy, 77m2 + piwnica, śródmie- 
śde, przy ul. św. Wincentego, parter, sala sprzedaży i zaple
cze, wykończony, duże witryny, wys. 3.50 - 2200 zł/mies. + opła
ty. Wrocław, tel. 781-85-25,0504/96-09-78 
DO WYNAJĘCIA LOKAL ók. 60 m2, piętro domu jednorodzin
nego, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, brak mebli - 850 zł/mies. ♦ 
liczniki. Wrocław, tel. 071/32541-82,0606/91-29-08 - 
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO • USŁUGOWY 90 m2, 
parter, witryna, siła -18 zł/m2. Wrocław, tel. 354-36-50 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 34 m2, nowy. komfortowy, ul. W. Rut
kiewicz 3A, na biuro, gabinet, itp. * 1.200 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/351-16-20
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy, o pow. 42 m2, w centrum, 
ul. Czysta, 2 pomieszczenia + WC, po remoncie, na-biuro, ga
binet, sklep - 2.000 zł/mies. + opłaty licznikowe lub sprzedam. 
Wrocław, tel. 071/372-53-57,0603/08-79-86 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, gabinet, usługi, na Kozano- 
wie, 32 m2, WC, c.o., ciepła wóda, siła, telefon, alarm, witryna •
1.000 zł/mies. + opłaty. Wrocław, teł. 071/357-16-20 
O  DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY w centrum, 

pow. 80 m2, telefon, ochrona, parking, niezależ
ny budynek, • 1.000 zł *  VAT. Wrocław, tel. 0606/
99-11-65 01027951

DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY 28 m2, okna na ul. Świd
nicką po remoncie - 25 zł/m2 + VAT. Wrocław, tel. 071/344-62-13 
wewn. 408,0501/37-10-38
•  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY: bez witryn, 11 m2, 

przy ul. Powstańców Śląskiej - 700 zł/mies., centrum, na 
gastronomię, 57 m2 lub 72 m2 • 5.000 zł * VAT, Śródmie
ście, 50 m2 • 3.000 zł * VAT, Śródmieście, 56 m2 - 3.200 
zł. BN .HOBO*. Wrocław, tel. 071/343-94-74 99000001

DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY w Lubinie, w ciągu pa
wilonów, przy ul. Drzymały, 32 m2 tub nawiążę współpracę •
1.600 zł/mies. Lubin. tel. 076/844-76-09 
DO WYNAJĘCIA LOKALE pow. 35 m2 i 250 m2, w dobrym 
punkcie Kłodzka. Kłodzko, tel. 074/867-77-58,0609/45-10-70 
DO WYNAJĘCIA LOKALE 2 szt., po 21 m2, osobne wejścia, 
kafle, stolarka aluminiowa - po 800 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/ 
364-25-89,0606/40-34-24
DO WYNAJĘCIA LOKALE na Dworcu Świebodzkim, na I pię
trze, na biura, usługi, pow. od 14 do 18 m2, media • 42 zl/m2 
(netto). Wrocław, tel. 341-29-87,0501/34-09-97 
O  DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 468 m2, biuro 

165 m2, w budynku wolno stojącym, monitoro
wanym, telefony, media, parking 84 m2. Wrocław 
Ołtaszyn, tel. 071/364-48-58, 0501/76-03-44 
02020121

•  DO WYNAJĘCIA 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 zi bez dod. opłat. BU .KA- 
MEX*, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 86/5, tel. 071/ 
321-98-13 w godz. 10-17 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE 30-38 m2, 
okdice .Korony”, komfortowe, wyposażony aneks kuchen
ny oraz łazienka, tdefon, sieć inform. SDI, w cenie par
king strzeżony, komórka gospodarcza, budynek monito
rowany, ochrona 24 h, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/
320-71-70 (fax), 0601/51-96-13 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Kłeczków- - 
ska • 600 zł * opł., Buczacka - 300 zł ♦ liczn., Radąwicka, 
29 m2 • 730 zł ♦ liczn., Rynek, 28 m2 • 750 zl ♦ liczn., 
Grabiszyńska, 28 m2 - 700 zł * liczn., Biskupin, 31 m2, 
komfort - 950 zł + liczn., Zacisze • 600 zl. Wyszyńskiego - 
800 zł + liczn. .AS* Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/ 
34449-53,0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE: Wejherów- 
ska, 40 m2 - 900 zł + liczn., Krzyki, 36 m2 • 850 zł, Popo- 
wice, 40 m2 • 800 zł + liczn., pl. Grunwaldzki - 900 zł + 
liczn., Gajowa - 900 zł, Rynek, komfort -1.300 zł * liczn., 
Grabiszyńska, 40 m2, umebl., tel. • 900 zł + liczn., Dziel
na, 49 m2, • 700 zl * ópł., Bacciarellego, 31 m2, komfort - 

.900 zł *  liczn. .AS* Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/ 
34449-53,0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Balzaka.

Centrum Wrocławia
Do wynajęcia magazyny 

(250 m, z kanałem), plac manewrowyo 
(1000 m), 2300 zł/miesiąc 2

tel. 0-601 74 25 35 I
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- 76 m2 -1.000 zł + opł., Inowrocławska, 60 m2 -1.400 zł + 
liczn., Krzyki, 63 m2\- 1.200 zł + opł., Jaracza, 63 m2-
1.200 zł + opł. za wodę, Tyrmanda, 60 m2 • 1.000 zl + opł., 
Reja' 60 m2 -1.500 zł ♦ llczń., Gajowa, 70 m2 -1.200 zł + 
liczn. .AS’ Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/344-49-53, 
0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA : 1-pok., Korfantego, bez 
łazienki - 500 zł ♦ liczn., 1-pok., ał. Lipowa, 38 m2, z bal
konem, nowa kuchnia i łazienka w kaflach • 900 zł ♦ lizcni- 
ki, 2-pok., Białoskórnicza, 37 m2 - 700 zł ♦ opł., 2-pok., 
Krzyki, komfortowe • 1.400 zl bez opłat i liczników, przyj
mowanie ofert. BN .KORAL’, Wrocław, tel. 071/787-80-42, 
0603/85-23-88 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA: M-2 Oławska • 1.000 zł * 
opł., M-2 Nowodworska, nowe • 1.300 zł + liczn., M-2 Da
szyńskiego • 900 zł + liczn., M-2 Zachodnia - 900 zł+ liczn., 
M-3 Górnickiego • 1.000 zł + liczn., M-2 Czajkowskiego •
1.000 zl + liczn. BN .LIBUCHA*, Wrocław, tel. 071/ 
321-91-91 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 Wrocła
wiu • Śródmieście, pow. 57 m2, do zamieszkania od za
raz, bezpośrednio od właściciela, cena 1.100 zł ♦ czynsz i 
liczniki. Tel. 0501/29-99-61 99000001

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 
pow. 54 m2, rozkładowe, całkowicie umeblowa
ne, -1.000 zł ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/350-83-50 
80010001

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 
m2, komfortowe, jasne, duży balkon, kafelki, 
AGD, RTV, telefon,’rozkładowe, bez pośredników, 
od 01.07.2001 r lub sprzedam. Wrocław, tel. 0501/ 
43-66-86 02023641

O DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE po 
remoncie, pow. 73 m2, rozkładowe, X piętro, wi
dok na cały Wrocław, liczniki, położone 15 minut 
drogi od centrum (Psie Pole, k. Korony) • 1.700 
zł/mies. ♦ opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0601/ 
38-94-05 01024671

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, Kieł- 
czów, budynek 8-rodzinny, komfortowe, poddasze, wypo
sażony aneks kuchenny oraz łazienka, telefon, teren ogro
dzony (w cenie garaż), cicha okolica, bez pośredników. 
Wrocław, tel. 071/320-71-70 (fax), 0601/51-96-13 
99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE • Biskupin. 10Q m2, ume
blowana kuchnia, ogród, garaż, - 2.100 zł. Nieruchomości 
Anna Dworak, Wrocław, tei. 071/342-94-51,071/346-06-82 
99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocła
wiu, aleja Pracy, 38 m2 - 850 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/360-13-99 99000001

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na os. Kosmo
nautów, obok Astry, balkon, częściowo umeblowane, z telefo
nem, bez pośredników • 1.100 zł/mies. Bielany Wrocławskie, 
gm. Kobierzyce, tel. 071/311-23-78,0601/72-62-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, 34 m2. w centrum 
Wrocławia, z telefonem, meblami, mediami, tv kablową, AGD, 
po remoncie, łazienka z kabiną, dla 2 osób lub na gabinet -
1.100 zł + liczniki i kaucja Bolesławiec, teł: 075/732-26-48 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE z kuchnią, 44.6 
m2, po remoncie kapitalnym, osobom dorosłym, w Jelczu-La- 
skowicach • 300 zł/mies. ♦ opłaty. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-42-56 .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Kłodzku, duże - 700 zł/mies.
•  opłaty. Kłodzko, tel. 074/868-27-68
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka, we Wrocławiu, w 
Śródmieściu, pow. 24 m2, na 4. piętrze, w starym budownic
twie, płatne za pół roku z góry • 650 zł/m-c. Kłodzko, tel. 074/ 
647-15-46
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum Le
gnicy, w nowym budownictwie, umeblowane, komfortowe, z te
lefonem, TV kablowa - 400 zł/mies. ♦ opłaty ♦ czynsz płatne za 
rok z góry. Legnica, tel. 076/856-44-74, 0600/88-01-69, 0600/
23-01-83
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE duże, kuchnia, 
łazienka, pow. 104 m2, z alarmem, wysoki komfort, w Legnicy, 
do zamieszkania łub na biuro, cena 800 zł/miesiąc. Legnica, 
tel. 076/722*58-99
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 37 m2, w Lu
binie, cena - 350 zł/mies. + opłaty. Lubin, tel. 076/846-09-95 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2, IV pię
tro, w centrum Lubina, na czas nieograniczony, z telefonem, TV 
kablowa, częściowo umeblowane, bez pośredników • 400 zł/ 
njies. ♦ opłaty ok. 350 zł + kaucja. Lubin, teł. 0608/71-71 -04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na osiedlu .Pie
kary* w Legnicy, pow. 37 m2, widna kuchnia, cena 320 zł/mie
siąc + opłaty. Lubin, tel. 076/749-56-94 
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 1-POKOJOWE w willi, pow. 36 
m2, kuchnia, łazienka, CO, na piętrze, bez mebli i telefonu, 
osobne wejście • 700 zł/mies. ♦ liczniki. Radwanice, tel. 071/
311-70-45,071/311-71-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w willi, 54 m2,2 pokoje, kuch
nia, prysznic, OC, WC, bez pośredników, w lesie, 8 km od Wro
cławia, cena 600 zł/mies. ♦ opłaty licznikowe. Siechnica, tel. 
071/311-39-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Św. Katarzynie - 700 zł/m-c. 
św. Katarzyna, tel. 071/311-64-70 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, w błoku, 
wysoki parter, balkon, telefon, piece kaflowe, w Obornikach Śl. 
Trzebnica, tel. 071/387-25-37
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu. 
72 m2,1 piętro, umeblowane, rozkładowe, telefon, ul. Krynicka, 
od 01 .VI, cena 1.000 zł/mies. t  opłaty. Trzebnica, tel. 071/ 
387-82-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 20 m2, umeblowane, dla pana, 
cena 800 zl/m-c. Wrocław, tel. 346-63-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE willowe we Wrocławiu, pow. 30 
m2, samodzielne, pokój, kuchnia, łazienka - 590 zł/mies. t  licz
niki. Wrocław, tel. 071/349-43-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE W WILLI 2 pokoje, oddzielne 
wejście, - 700 zł ♦ liczniki, płatne za dwa mies. z góry. Wrocław, 
tel. 0503/30-42-07
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 5-POKOJOWE o pow. 83 m2, 
na Gądowie - 1.700 zł/mies. lub sprzedam - 168.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-29-12,311-72-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 33 m2, os. Kosmonautów, 
umeblowane, AGD, jasna kuchnia, balkon - 700 zł/m-c + opłaty. 
Wrocław, tel. 353-14-27,0607/22-44-74 
DO WYNAJĘCIA /MIESZKANIE Wrocław ul. Śliczna. 33 m2. 
umeblowane - 50(fzł + opłaty. Wrocław, tel. 071/788-67-81 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, przedpokój, meble, telefon, przy ul. Drukarskiej, cena 950 
zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/368-15-64 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, 50 m2, umeblowa
ne, na os. Kosmonautów - 800 zł + Czynsz i liczniki. Wrocław, 
tel. 071/784-64-09
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 27 M2 w starym budownictwie, 
bez wygód, samodzielne, na 3. piętrze na Krzykach - 380 zł/ 
mies ♦ opłaty, płatne min. za 3 miesiące z góry, bez pośredni
ków. Wrocław, tel. 071/785-44-86,0606/76-72-30 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka. 36 
m2, cena 700 zł/mies. * liczniki. Wrocław; teł. 071/333-72-59, 
0603/52-76-09
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE blisko Rynku, 
całkowicie umeblowane i urządzone, wspólny przedpokój, dla 
4 osób, 48 m2, media, może być dziecko • 220 zł/osoba. Wro
cław, tel. 0609/63-25-28 .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowane, 45 
m2, telefon, centrum, od lipca 2001 r., dla 2 osób - 600 zl/mies.
• opłaty. Wrocław, tel. 071/327-86-92

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w pełni umeblor 
wane i wyposażone, z telefonem, przy ul. .Spkolej - 1.000 zł/ 
mies. + opłaty lub sprzedam • 115.000 zł. Wrocław, teł. 071/
343-02-22 '  • '
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe. 45 
m2. na 1. piętrze, umeblowane, pralka, lodówka, telefon, • 1.000 
zł ♦ licznikh Wrocław, teł. 071/373-91-85 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE nowe, komfor
towo wykończone, przy pl. Hłaski, we Wrocławiu, 35 m2, II pię
tro -1.000 zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/373-08-47,0601/
77-34-97
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-PÓKOJOWE umeblowane, 
sprzęt AGD, przy ul. Zemskiej, na osiedlu Nowy Dwór, cena •
1.250 zł/mies. + 800 zl kaucja. Wrocław, tel. 071/785-94-70 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w willi, na Zer- 
nikach, umeblowane, cena • 600 zł/mies. + liczniki. Wrocław, 
tel. 071/353-64-98
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pracowników, cena • 200 zł/ 
os./mies. Wrocław, tel. 071/354-20-58.0503/30-42-31 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka. 30 
m2, cena 700 zł + opłaty licznikowe, kaucja 500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/65-47-60
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Wro
cławia, przy pl. Kościuszki, 50 m2, II piętro - 1.500 zł/mies. ♦ 
opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 343-13-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, 
około 38m2, ogród, miejsce parkingowe, cicha okolica, cena 
800 zł *  opłaty lub 1000 zł. Wrocław, tel. 357-89-42 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokojowe, rozkładowe przy 
ul.Wesołej, cena - 1200 zł/m-c, bez dodatkowych obciążeń fi
nansowych. Wrocław, tel. 345-22-79,0501/33-73-17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE samodzielne, niekrępujące z 
osobnym wejściem, kuchnia, łazienka • 550 zł. Wrocław, tel. 
071/349-24-72
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, 
dzielnica Zacisze, osobno lub w całości, osobne wejście, wszyst
kie media, w cenie 400-500 zł/mies./pokój. Wrocław, tel. 0608/ 
16-08-87
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na biuro, w Śródmieściu, na I 
piętrze, 100 m2. z telefonem • 1.300 zł + opłąty. Wrocław, tel. 
355-77-05 po południu
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 39 m2, ła
zienka, c.w., c.o., parkiet, umeblowane, cena -1.000 zł/mies. * 
telefon. Wrocław, tel. 071/355-99-96 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE powierzchnia 40 
m2, we Wrocławiu - Stare Miasto, przy ul. Głogowskiej, ume
blowane, wyposażone, sprzęt AGD • 1.000 zł/mięs. + opłaty (gaz, 
energia, czynsz), kaucja zwrotna 1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/
60-21-10
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE duży balkon, 
59.5 m2, na Kozanowie, umeblowae, wyposażone, z telefonem, 
TV kablowa • 1.200 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/
321-47-91
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 49 m2. przy pl. Dominikańskim, 
z telefonem, umeblowane, pralka, lodówka, atrakcyjna lokali
zacja, na dłuższy okres -1.000 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 
071/353-08-37
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe. komfor
towo wyposażone, Ip • 1.200 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/
342-21-43
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na okres 5 lat - 
500 zł/mies., płatne .z góry* za pół roku. Wrocław, tel. 071/
362-51-81
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Śródmieście ul. 
Św. Wincentego, nowe, 54 m2, IV piętro, w 5-piętrowym budyn
ku, winda, wyposażona łazienka, kuchnia, pokoje 12 m2 i 20

m2, częściowo umeblowane • 1000 zł + opłaty. Wrocław, tel.
781-85-25,0504/96-09-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Trau
gutta, komfortowe, blisko centrum, • 1.300 zł + liczniki. Wro
cław, tel. 071/341-34-89.0606/49-14-84 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3, pow. 50 m2, 
przy ul. Kościuszki, nowa plomba, komfortowo umeblowane, 
wysoki standard • 1.200 zł/mies. ♦ opłaty i kaucja 1 mies. Wro
cław. tel. 788-60-55,0606/31-67-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w domku, na Maślicach, 2-po
kojowe, kuchnia, łazienka, wyposażenie, ogród lub na biura, 
gabinet - 350 zł/osóba. Wrocław, tel. 071/354-40-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, umeblo
wane, balkon, bez pośredników, Krzyki ul.Skarbowców - 950 zł 
+ opłaty. Wrocław, teł. 071/362-80-08 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE ul. Pereca. 2 pokoje, rozkłado
we, kuchnia, łazienka, balkon, 40 m2, meble, z telefonem -1.050 
zł/m-c+liczniki. Wrocław, tel. 0605/39-47-35 w godz. 9-12,15-21 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, kuchnia, łazienka, 
stare budownictwo, z meblami, centrum - 600 zł + opłaty, kau
cja. Wrocław, tel. 071/321-37-46,0603/78-55-04 g 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe na Biskupinie, z 
meblami, media, tv kablowa, z telefonem • 1.000 .zł + liczniki. 
Wrocław, tel. 0601/59-51-51
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE po remoncie, 
kuchnia, łazienka, balkon, z telefonem, umeblowane, w okolicy 
pl. Kościuszki i Dworca Głównego PKP • 1.000 zł/mies. + opła
ty. Wrocław, tel. 351-59-84
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 37 m2, we 
Wrocławiu, okolice ogrodu botanicznego, umeblowane, z tele
fonem, cena - 900 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/324-28-11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, 54 
m2, całkowicie umeblowane, sprzęt AGD, RTV, TV kablowa, z 
telefonem -1.300 zl/mies. * opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/
302-83-66
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, 46 m2,1.5 od centrum Korona (Psie Pole) • 700 zł/mies. + 
liczniki, płatne za 2 mies. z góry. Wrocław, tei. 0503/30-42-07,1 
071/398-96-57
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, przy 
ul. Poniatowskiego, blisko Uniwersytetu Wrocławskiego, po re
moncie, komfortowo wykończone, rozkładowe, c.o., telefon, 
może być dla studentów • 1.200 zł/mies. + liczniki, na długi okres, 
bez pośredników. Wrocław, tel. 071/330-08-08,0604/52-97-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, łazien
ka, WC, w Leśnicy, willowe, spokojna okolica, posesja ogro
dzona, garaż - 1.000 zł ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/317-07-54, 
0604/20-13-81
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 50 m2, balkon, TV kablowa, 
telefon, wyposażenie, we Wrocławiu, na Krzykach, płatne za 
rok .z góry* - 700 zł/mies. + kaucja i liczniki. Wrocław, tel. 0605/
72-72-41
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na osiedlu 
Szczepin, ul. Zielonogórska, umeblowane, sprzęt AGD, telefon 
• 1.200 zł/miesiąc * opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/
355-38-35
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w pełni wypo

sażone, RTV i AGD, umeblowane, parkiety, telefon, TV kablo
wa, w Śródmieściu. 57 m2 • 900 zł opłaty. Wrocław, tel. 0501/
06-63-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 55 m2, umeblo
wane, telefony, balkon, pralka, na Tarnogaju, k. komendy, bez 
pośredników -<4.100 zł ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/354-11-36, 
0606/52-64-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, dla 1 lub 
2 mężczyzn, w domu jednorodzinnym, osobne wejście, WC, 
łazienka, umeblowane, sprzęt AGD, niski parter, dzielnica Krzyki, 
możliwość wynajmu z pomieszczeniem 20 m2 - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/339-75-87,0501/59-89-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 46 m2, umeblo
wane, przy ul. Zielińskiego - 1.500 zł/miesiąc + opłaty wliczo
ne. Wrocław, tel. 071/353-00-62,0501/35-98-68 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum, na
1. piętrze, rozkładowe, po remoncie kapitalnym, okna PCV, 
ogrzewanie gazowe, telefon, umeblowane, cena 1.700zł/mies. 
+ opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0600/28-68-22 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, • 600 zł.
2-POKOJOWE 48 m2, • 900 zł. Wrocław, tel. 782-74-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE samodzielne, na 
parterze willi, kuchnia z jadalnią, umeblowane, 54 m2, ogród, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 354-20-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, IV pię
tro, rozkładowe, umeblowane, wyposażone, balkon, cicha oko
lica, przy ul. Fabrycznej, bez pośredników - 900 zł *  opłaty. 
Wrocław, tel. 071/359-36-93.0603/47-28-90 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 87 m2. nowo 
wybudowane, nadbudówka nad domem jednorodzinnym, 
komfortowo wykończone, Oporów, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
363-43-55,0503/90-74-44
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Chor
wackiej, rozkładowe, balkon, telefon, umeblowane • 1.300 zł + 
liczniki. Wrocław, tel. 071/325-24-48 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE plomba, 52 m2, 
umeblowane, AGD, telefon, czyste, centrum, blisko Rynku •
1.300 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/352-46-85,0601/73-92-08 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na Biskupinie. 46 m2. najchęt
niej małżeństwu z dzieckiem, nieumeblowane, po remoncie - 
900 zł + czynsz + telefon + kaucja. Wrocław, tel. 071/351-97-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE przy willi, osobne wejście, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka, pow. 30 m2, na Karłowicach • 800 zł/ 
m-c. Wrocław, tel. 325-05-14
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 49 m2, 
umeblowane, przy ul. Rogowskiej - 700 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 071/325-13-26
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, 
umeblowane, blisko centrum • 750 zl/mies. Wrocław, tel. 071/
329-13-66
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na partyze, z 
kuchnią i łazienką, z telefonem, nadaje się na gabinet lub biu
ro. Wrocław, teł. 0601/96-71-07,071/325-14-11 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA z wygodami, w ok. Legnicy, płat
ne za rok lub 6 m-cy z góry • 300 zł/m-c + opłaty. Legnica, tel. 
076/721-55-93,0600/34-26-09
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w Głogowie, pow. 36 m2, czę
ściowo umeblowana, z telefonem, IXp. w budynku X p., płatne 
za rok z góry, • 3.000 zl. Lubin, tel. 076/843-95-44 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA we Wrocławiu, • 700 zł. Wro
cław, tel. 071/787-82-65
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w okol. DH .Astra", umeblowa
na, z telefonem, bez pośredników - 800 zł/mies ♦ liczniki. Wro
cław, tel. 327-47-79 w godz. 10-18,325-81-73 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA na 5 lat. płatne za pół roku z 
góry, cena • 500 zł/mies. Wrocław, teł. 071/362-51-81 po 
godz. 16

DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 20 m2, balkon, III piętro, luksu
sowa, b. ładna, dźwiękoszczełne drzwi i okna, rolety, glazura, 
meble, sprzęt AGD i RTV, we Wrocławiu, przy dworcu Świe- 
bodzkim - cena 999 zł/mies. + prąd. Wrocław, tel. 0503/33-33-85 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA nowa, na Krzykach - 750 zł + 
opłaty. Wrocław, tel. 0604/90-08-79,071/339-85-41 
DO WYNAJĘCIA OBIEKT magazynowo-przemysłowy, w tym 
hala 1.000 m2, w Legnicy. Legnica, teł. 076/856-02-23 
DO WYNAJĘCIA OBIEKT PRZEMYSŁOWO - HANDLOWY 2 
magazyny, budynek biurowy • sklep, pow. 250 m2, plac utwar
dzony 2500 m2, na placu o pow. 7000 m2, przy trasie Wrocław
- środa śl., Komorniki, • 15.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/'
317-39-11,0605/34-66-71
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMU 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
umeblowane, c.o. na gaz, telefon, ogród, na osiedlu Pilczyće, 
we Wrocławiu • 1.000 zł/mies. + liczniki i kaucja. Wrocław, tel. 
071/351-64-38,0608/62-39-39
DO WYNAJĘCIA PARTER WILLI na Krzykach, wysoki standard
- 1:500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/788-20-31 w godz. 10-14 
DO WYNAJĘCIA PAWILON usługowo-handlowy, 3 m2, przy ul. 
Hubskiej, róg Kamiennej, wyposażenie, woda, prąd, siła, wc, 
okratowany, alarm, położony na parkingu • dobry dojazd, tele
fon -1.800 zł/mies. Wrocław, tel. 071/788-64-48,0607/82-58-50 
DO WYNAJĘCIA PIEKARNIA 80 m2, z wyposażeniem oraz 
magazyn 80 m2, sklepik, dobra lokalizacja • 1.500 zł. Ostrze
szów, tel. 062/730-25-48
DO WYNAJĘCIA PLAC 30 arów, w Legnicy .kwadrat* -1.000 
zl/mies. Legnica, tel. 076/722-58-89 
DO WYNAJĘCIA PLAC utwardzony, ogrodzony, woda, prąd, na 
os. Przylesie, w Lubinie, na działalność, np. centrum ogrodnic
twa, mała gastronomia. Lubin, tel. 076/842-36-18, 06.03/
39-69-17
DO WYNAJĘCIA PLAC do nauki jazdy, współużytkowanie. Wro
cław, tel. 0501/14-06-23
DO WYNAJĘCIA PLAC narożny, ogrodzony, dwie bramy, pow. 
1300 m2, oświetlony, biura o pow. 200 m2, media, na dłuższy 
okres - 4.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/77-44-90 
DO WYNAJĘCIA DWA MIEJSCA w pokoju 3-osobowym, od 
22.VI.2001 r., z używalnością kuchni i łazienki, cena 250 zł/ 
osoba. Wrocław, tel. 071 /32S-58-32 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE w Legnicy. Legnica, tel. 076/ 
862-60-50
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE w centrum Wrocławia z telefo
nem, cena 300 zł/os. Wrocław, tel. 373-44-06 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 1 osobowe w willi, na Oporo- 
wie, cena 350-400 zł. Wrocław, tel. 363-41-58 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE z kuchnią i łazienką, osobne 
wejście, na Złotnikach, cena • 1.000 zł/mies. (bez dodatkowych 
opłat). Wrocław, tel. 071/349-36-08 
DOWYNAJĘCIA DWA POKOJE ul. Budziszyńska, komforto
we, wyposażone, cena 1.200 zł/miesiąc *  liczniki. Wrocław, tel. 
0601/73-81-38
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE 1 -, 2-, 3-osobowe. osobne wej

ście, mieszkania studenckie, umeblowane - 250 zł. BU 
.KAMEX‘, Wrocław, ul. Jedności Narodowej.86/5, tel. 071/-
321-98-13 w godz. 10-17 99000001 .

DO WYNAJĘCIA POKOJE (bez pośredników), w Jastarni, po

koje 2-, 3- i 4-osobowe, wszystkie media, w cenie 30-40 zł/oso
bę, a także domek 4-, 5-osobowy • 150 zł/dobę., Jastarnia, tel. 
058/675*23-80
DQ WYNAJĘCIA POKOJE w Mrzeżynie, 200 m od morza, TV, 
łazienka, w.c., parking, b. ładna okolica, blisko rzeki, 18 km od 
Kołobrzegu, duży ogród, w cenie 20-25 zł/os. Mrzeżyno, tel. 
0607/56-94-08 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -AC0226 www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4 osobowe, bardzo ładna okoli
ca, wyjścia na szlaki, grill, ognisko, cena 30 zł/os. Szklarska 
Poręba, tel. 0601/71-44-09
DO WYNAJĘCIA POKOJE dwa, może być dla 4 osób • 250 zl/ 
os. Wrociaw, tel. 071/399-09-00 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-osobowe, od 25.VI.2001 r., z uży
walnością kuchni i łazienki, cena 300 zł/osoba. Wrocław, tel. 
071/325-58-32
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 ,3-osobowe, dla mężczyzn pracu
jących lub studiujących, kuchnia, łazienka, osobne wejście, ci
sza • 250-280 zł/osobę. Wrocław, tel. 071/324-10-86 lub, 071/ 
398-84-27
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1,2 osobowe na Karłowicach, cena 
400 zł/os. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE niekrępujące: 2-osobowe • 280 zł/ 
osoba, 1-osobowy - 350 zł. Wrocław, tel. 071/357-74-11 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ. ■ 350 zl. Bielany Wr, lei. 071/
311-24-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, od 17.06.2001 r.. lazien- 
ka, dla niepalącego mężczyzny • 400 zł. Oporów, tel. 071/ 
363-52-06 po godz. 14
DO WYNAJĘCIA POKÓJ Wroclaw-Soltysowice, cena 300 zł/ 
m-c. Wrocław, tel. 324-63-71
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pracującego, niepalącego pana, - 
400 zł. Wrocław, tel. 071/793-45-12 do godz. 12 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ • 300 zł/mies. Wrocław, teł 071/ 
341-75-05
DO WYNAJĘCIA POKÓJ • 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/
353-78-72 wieczorem
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pani, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/
363-90-83,071/357-23-54
DO WYNAJĘCIA POKÓJ pow. 20 m2, w willi na Nowym Dwo
rze - 300 zl/mies. Wrocław, tel. 071/373-74-56 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1-2 osób, - 400 zł. Wrocław, tel. 

.071/361-38-27 po godz. 16
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla mężczyzny, blisko dworca, - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/785-75-60 po godz.14 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ centrum rejon Dworca Gł., wejście od 
podwórza, dla pracującego pana • 350 zł. Wrocław, ul. Piłsud
skiego 112/7
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-o.sobowy, osobne wejście, kuchnia, 
łazienka, od lipca - 350 zl/mies. Wrocław, tel. 071/348-18-45, 
0605/31-98-63
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, 2-osobowy, Wro- 
cław-Złotniki, willa - 250 zł/osobę. Wrocław, tel. 349-30-07 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z możl. korzystania z kuchni i łazien
ki, telefonu, osobie spokojriej, bez nałogów, bardzo dogodny 
dojazd z pl. Legionów • 350 zł, płatne z góry. Wrocław, tel. 071/ 
361-86-79
DO WYNAJĘCIA POKÓJ od 1.07. w mieszkaniu studenckim, 
dla pary, przy ul. Zielińskiego, - 260 zł /oś. * liczniki. Wrocław, 
tel. 0503/78-44-73
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla panów, umeblowany, kuchnia, ła
zienka - 270 zł/os. Wrocław, teł. 071/352-48-25 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, b. dobre warunki • 250 zl/ 
os. Wrocław, tel. 071/399-09-00 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z używalnością kuchni i łazienki, - 
240 zł. Wrocław, tel. 071/325-58-32 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum, dla pań. - 400 zl. Wro
cław, tel. 071/782-21-98
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży, dla 2 osób, niepalących, cena 
250 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/788-48-51 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ od 17.06.2001 r„ umeblowany, łazien
ka, dla mężczyzny niepalącego - 400 zł (razem z licznikami). 
Wrocław, tel. 071/363-52-06
DO WYNAJĘCIA POKÓJ przy ul. Gajowickiej z możliwością 
korzystania z łazienki i kuchni, dla młodej osoby uczącej się 
lub pracującej • 300 zł/mies. Wrocław, teł. 071/338-30-57 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, dzielnica Śródmieście, 
rejon pl.Grunwaldzkiego, cena 300 zł/os. Wrocław, tel. 071/
328-09-94
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla pań, kuchnia, łazien
ka, osobne wejście, w willi, Muchobór Wielki, • 250 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-71-34
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, umeblowany, dostęp do kuch
ni, łazienki i telefonu, dzielnica Klecina - 250 zł/osoba. Wro
cław, tel. 071/333-48-90
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży, umeblowany, 20 m2, z kuchnią 
i łazienką, całkowita opłata, warunki niezależne, • 700 zł. Wro
cław, tel. 071/349-42-67
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla jednej osoby, z wygodami, rezer
wacja dla uczniów na rok szkolny, - 250 zł. Wrocław, tel. 0503/
68-57-31
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy (dla pary lub dwóch dziew
cząt), w mieszkaniu 3-pokójowym, przy ul. Strzegomskiej, z te
lefonem, umeblowany, od zaraz - 350 zł/mies. Wrocław, tel.'071/
354-54-44 po godz. 19,0501/29-48-31 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 14 m2, z meblami, w bloku, dla sa
motnej pani, z używalnością kuchni, łazienki, na Pilczycach, 
dobry dojazd, -250 zl. Wrocław, tel. 071/351-61-18 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy niepalącym studentkom, 
paniom pracującym lub małżeństwu, w samodzielnym miesz
kaniu - 250 zl + liczniki. Wrocław, tel. 071/787-29-55, 0603/
22-14-72
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży, w mieszkaniu studenckim, w 
okolicach pl. 1 Maja, AGD, z telefonem, TV kablowa • 600 zł/ 
mies + drugi mały pokój • 500 zł/mies. Wrocław, tel. 359-32-51, 
0606/28-24-47
DO WYNAJĘCIA POKÓJ we Wrocławiu, na Krzykach, dla 2 
osób, w nowym mieszkaniu, 22 m2, z balkonem, wszelkie wy
gody • 350 zł/mies. od osoby. Wrocław, tel. 071/782-08-09,0602/
60-56-79
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z łazienką, aneksem kuchennym, 
umeblowany, na Krzykach, dla 1-2 pań lub małżeństwa, cena 
400-500 zł, bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 071/362-85-41 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, kuchnia, łazienka, WC, 
oddzielne wejście, w willi, Krzyki • Borek, • 400 zł. Wrocław, teł. 
071/361-40-89
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, niezależne wejście, kuch
nia, łazienka - 250 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/364-45-20 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, na Gądowie, oddzielne 
wejście, cena 300 zł/os. Wrocław, tel. 071/351-73-72 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ sublokatorski, w nowym budownic
twie, dla uczciwego mężczyzny, pracującego, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 352-32-47, 373-44-90
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-OSOBOWY 25 m2, umeblowany - 
300 zl/osoba. Wrocław, tel. 322-16-62 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla osoby niepalącej, Krzyki, • 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-52-02
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 pań, w centrum Wrocławia, uży
walność kuchni i łazienki, • 400 zł. Wrocław, te): 344-8^-35 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU w Tarnowie, w zamian za 
wykończenie prac remontowych. Wrocław, tel. 355-96-86,0605/
92-90-68
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU parter, I piętro. 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, garaż, Osobowice - 2.000 zł + liczniki. Wro
cław, tel. 352-43-66
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU Karłowice, pow. 120 m2,4 
pokoje, osobne wejście, bez pośredników - 1.900 zł + liczniki. 
Wrocław, tel. 0607/82-72-34
DO WYNAJĘCIA POŁOWA WILLI po kapit. remoncie, wszyst
ko nowe, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, umeblowane, duży ogród, 
taras, garaż, -1.900 zł/mies.. Radwanice, tel. 071/311-71-99 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w Siechnicy, 15 km od cen
trum Wrocławia, o pow. 150 m2, z możliwością powiększenia o 
poddasze, WC, siła, woda, z telefonem, wysokie, z przezna
czeniem na produkcję lub magazyn, cena • 970 zł/mies. Siech
nice. teł. 071/311-53-22
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w Strzelinie, przy ul. Oław
skiej 19,150,140 i 400 m2, + garaż 30 m2, nadają się na hur
townię, zakład usługowo-produkcyjny, wszystkie media - 9 zł/ 
m2 mies., teren ogrodzony 1 ha. parking, faktura VAT. Strzelin, 
tel. 071/392-T0-69.060*2/44-78-77 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 86 m2, hala 40 m2,2 po

mieszczenia biurowe, woda, siła, toaleta, ogrzewanie, rejon 
. Grabiszynku, - 2.000 zł; Wrocław, tel. 071/784-88-97 .

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 70 m2, wys. 3.4 m, ♦ 2 po
mieszczenia socjalno-biurowe o pow. 50 m2, telefon, gaz, ogrze
wanie, w.c., natrysk -1.500 zł/mies. Wrocław, teł. 071/311-71-06, 
0608/87-11-93
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 2 szt. po 15 m2, zzapleczm 
sanitarnym, na magazyn, hurtownię, biuro, cichą produkcję - 
450 zł/mies. * liczniki. Wrocław, tel. 372-62-94 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE w centrum Wro
cławia, dobry dojazd, własny parking, z telefonem, różne po
wierzchnie - od 1500 zł/mies. Wrocław, tel. 355-88-66, 0501/
57-54-12
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 55 m2, w.c., natrysk 
- 2.000 zł/mies. Wrocław, tel. 360-13-52 w godz.8-15 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE w centrum Strzegomia, pow. 
130 m2, siła. woda. telefon, z przylegającym placem • 2.000 zł/ 
mies. Strzegom, teł. 074/855-25-57 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE biurowe, we Wrocławiu, przy 
ul. Stawowej - 25 zł/m2 (netto). Wrocław, tel. 071/361-21-49 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE magazynowo-produkcyjne 
w Śródmieściu, pow. 80 m2, • 800 zł /mies.. Wrocław, tel. 071/ 
348-21-16
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE nadające się na warsztat 
lub magazyn, pow. 150 m2, w Jeszkowicach, kierunek Jelcz-La
skowice, cena - 7.50 zł/m2. Wrocław, tel. 071/372-62-45,071/
318-03-43
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 70 m2. na warsztat lub inną 
działalność gosp., siła, z telefonem, dobry utwardzony dojazd, 
os. Polanowice - 900 zł/mies. Wrocław, tel. 793-45-10,327-60-35 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na biuro, 50 mkw, w dom
ku jednorodzinnym, okolice Centrum Korona - 1200 zł/m-c. 
Wrocław, tel. 0600/28-82-79
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE magazynowe, 25 m2. Krzy
ki, przy ul. Sowiej, cena 350 zł/mies. Wrocław, tel. 071/316-95-00 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA magazynowo-produkcyjna, 
pow. ok. 1.000 m2, na piętrze - 5 zl/m2. Wrocław, tel. 071/
341-63-10 w godz. 7-14
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA 296 m2. w 
centrum Wrocławia, cena • 24 zł/m2 + media. Wrocław, tel. 071/ 
337-33-38
DOWYNAJĘCIA POWIERZCHNIA 130 m2, w pawilonie wolno 
stojącym, na Karłowicach - Różance', nadaje się na sklep, cate
ring, gastronomię (bez alkoholu) lub przedstawicielstwo, * 25.000 
zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/70-77-77 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA biurowo-magazynowa, 80 + 
160 m2, po generalnym remoncie, 2 linie telefoniczne, alarm, 
cena 4.000 zl/mies. Wrocław, tel. 0603/07-71-53,0607/77-10-02
•  DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA BIUROWA okolice .Ko

rony*, droga wylotowa na Warszawę, komfortowe, różne 
metraże, sieć teleinf. ISDN, klimatyzacja, ochrona, moni
toring, parking strzeżony, prestiżowy budynek, bez pośred
ników. Wrocław, tel. 071/320-71-70 (fax), 0501/74-46-00, 
0601/51-96-13 99000001

DO WYNAJĘCIA RESTAURACJA „JAGODA” dobra lokaliza
cja, przy trasie na Jelcz-Oławę-Opole, parking, mieszkanie, 
zaplecze duże, całość ok. 1000 m2 pow.użytkowej, możliwość 
różnego rodzaju działalności - cena 3000 zł/m-c lub sprzedam. 
Czernica, tel. 0501/43-86-30
DO WYNAJĘCIA SKLEP z odzieżą damską, dobry punkt, dzier
żawa 350 zł/mies., ok. 10.000 zł w towarze. Wrocław, tel. 071/
373-80-11,0604/82-58-37
DO WYNAJĘCIA STOISKO w hali, przy ul. Strzegomskiej, we 
Wrocławiu -1.150 zł/mies. Wrocław, tel. 071/354-23-59,0503/
78-43-93
DO WYNAJĘCIA STOISKO w Hali Strzegomskiej, pow. 6 m2, 
na handel odzieżą - 1.150 zł/mies. Wrocław, tel. 0502/99-99-94, 
071/373-64-68 wewn. 369
DO WYNAJĘCIA STOISKO HANDLOWE wolno stojące, na 
handel, pl. Zielińskiego, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/338-37-09 
DO WYNAJĘCIA STOISKO HANDLOWE na Hali Strzegomskiej. 
-1.150 zł. Wrocław, tel. 328-80-52 
DO WYNAJĘCIA TABLICA REKLAMOWA profesjonalna. - 300 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/753-55-55, 0601/56-54-67 
DO WYNAJĘCIA WARSZTAT SAMOCHODOWY przy obwod
nicy (ul. Armii Krajowej), pow. 168 m2, w cenie 3.500 zł/miesiąc 
oraz 380 m2 na biura, w cenie 25 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
364-26-25,0603/17-69-83
DO WYNAJĘCIA WILLA w zabudowie szeregowej, nowa, 210 
m2, 100 m2 piwnicy, z grażem, działka, cena 3.000 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/345-32-23, 0603/07-71-53 
O DOM nowy, wolno stojący, pow. całkowita 180 m2, 

działka 1100 m2, media, w miejscowości Borowa 
w gm. Długołęka, ulga budowlana, - 220.000 zł., 
tel. 071/324-27-89, 0502/86-09-85 02023031

O  DOM nowy, energooszczędny, w Oławie, pow. 148 
m2, na działce własnościowej, 5 pokoi, 2 łazien
ki, kuchnia, garaż, wykończony w 95%, posiada 
ulgę budowlaną, - 280.000 zł., tel. 071/313-01-02, 
0502/31-62-09 01024791

O  DOM poniemiecki, z warsztatem, 130 m2 miesz
kanie (piętro) + 50 m2 taras, 180 m2 warsztat (par
ter), po remoncie, do zamieszkania, woda, gaz,
c.o., telefon, przygotowany pod działalność 
gosp., działka 2 + 5 arów, w Św. Katarzynie, 6 km 
od Wrocławia, • 180.000 zł., tel. 0603/78-85-60 
02019351

O DOM jednorodzinny, działka o pow. 5,2 ara, na 
spokojnym osiedlu domków, wszystkie media na 
działce, prąd, telefon już w domu, stan surowy 
zadaszony, ciekawa architektura, indywidualny 
projekt, bez pośredników, cena do negocjacji, 
okazja!!!, • 127.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
0601/72-61-98 02023851

DOM nowo budowany, w Legnicy, os. Białe Sady, do wykończe
nia, pow. 360 m2 • 220.000 zi. stan surowy -170.000 zł. Legni
ca, tel. 0601/50-97-34,076/850-15-33
•  DOM duży, z warsztatem o pow. łącznej 350 m2, na dział

ce 7 arów, bardzo dobra lokalizacja, w Oławie • 400.000 
zł, dom mieszkalny w Wierzbnie, na dziajce 22 ary, po
mieszczenia warsztatowe • 135.000 zł, inne. BN, Oława, 
ul. Rynek 28, tel. 071/303-41-20 99000001

•  DOM ̂ zabudowie bliźniaczej, poniemiecki, Wrocław Złot- 
niki, 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 - Sołtysowice, 
220 m2, 1995 r., salon z kominkiem + 4 pokoje, działka 
355 m2, • 350.000 zł. BGN, Wrocław, teł. 071/354-34-93

‘ 99000001
•  DOM w zabudowie bliźniaczej, Nowe Stabłowice, blisko 

ul. Kosmonautów, działka 500 m2, zagospodarowana, -
320.000 zł (do negocjacji). BGN, Wrocław, teł. 071/
354-34-93 ‘99000001

•  DOM w zabudowie szeregowej, w Oleśnicy, 2001 r., 372 
m2, komfortowo wykończony, - 350.000 zł. BGN, Wrocław, 
tel. 071/354-34-93 99000001

O DOM wolno stojący we Wrocławiu, pow. 230 m2, 
działka 1000 m2, • 320.000 zł. Wrocław, tel. 071/
355-33-28 02018471

•  DOM przedwojenny, do remontu, 2 km od południowych 
granic miasta, przy głównej drodze (tranzyt na Pragę), 
doskonały dla firmy, pow. domu 80 m2. woda, energia, te
lefon, pow. działki 900 m2 -160.000 zł. BN .HOBO*. Wro
cław. tel, 071/343-94-74 99000001

•  DOM ok. Milicza, ładnie położony na uboczu wsi, wokół 
lasy pełne grzybów, przedwojenny, solidny, z cegły, cen
tralne ogrzewanie, łazienka, dach technicznie dobry, dział
ka 90 arów + 1.3 ha gruntu rolnego, dom do wprowadze
nia się -110.000 zł, mogą być raty Biuro posiada inne domy 
w tych okolicach, w różnych cenach. BN .HOBÓ*. Wro
cław. tel. 071/343-94-74 99000001

DOM poniemiecki, 9 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 240 m2. możl. 
prowadzenia dział, gosp., częściowo remontowany. 2 duże za
budowania gosp., siła, 50 arów ogrodu, 50 km od Wrocławia, 
przy trasie Strzelin • Ząbkowice śl., cena do negocjacji, • 320.000 
zł., tei. 0605/52-76-36 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -A00501 www.autogielda.com.pl) 
DOM o pow. 200 m2, w Bielsku-Białej, nadający się na biuro,

SPRZEDAJ MIESZKANIE 
KUP DOM

• Domy z działką 600 m2 
o d  1 7 9 .0 0 0  1 5  k m  o d  R y n k u  

• Domy pod lasem z działką 1000 m2
o d  1 6 9 . 0 0 0  O b o rn ik i Ś l.

M iło s z y c e  k . K a m ie ń c a

UWAGA - NOWE ATRAKCYJNE TERENY!!!

tel. 071/352-91-59
Wrocław, ul. Milicka 32 (k. Marino)
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WYNAJM DŁUGOLETNI
mieszkanie 3-pokojowe 
dwupoziomowe - nowe 

tel. 071/352-83-95, 0-601 89 29 26

do zamieszkania od zaraz, - 330.000 zl. Bielsko-Biała, tel. 033/ 
821-52-40.0603/03-28-56
DOM piętrowy, z cegły, 14 pokoi + 3 łazienki oraz lokal handlo
wy na trasie Bogatynia-Sieniawka, u zbiegu granic czeskiej i 
niemieckiej, - 65.000 zł. Bogatynia, tel. 0605/94-66-56- 
DOM 320 m2, pomieszczenia warsztatowe 140 m2, stodoła 170 
m2, działka całkowita 27 arów, w tym siedliskowa, 14 km od 
Wrocławia, w rozliczeniu może być samochód do 50.000 zł, 
możliwe raty, • 200.000 zl. Bogunów, tel. 071/316-52-49 po 
godz. 20.0604/73-09-18
DOM jednorodzinny, pow. 110 m2, wraz z magazynami, chłod
nia o pow. 84 m2, przy ul. Wolności, w Jelniej Górze - Ciepli
cach, - 230:000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/842-57-00 do 
godz. 15. 074/844-52-55 po godz. 17 
DOM 2-piętrowy, pow. 450 m2. przy trasie na Bolesławiec (1 
km), idealny na pensjonat oraz hala produkcyjna, pow. 200 m2, 
razem lub osobno, - 400.000 zł. Bolesławiec, tel. 0503/89-59-93 
DOM PONIEMIECKI w Pławnej, 5-pokojowy, WC, c.o., łazien
ka, działka 2.9 ha, w tym 0.9 ha lasu, • 90.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-77-80
DOM PONIEMIECKI stan dobry, w zacisznym miejscu, 8 km od 
Bolesławca. 4 pokoje, łazienka, c.o., 2 garaże i inne budynki, 
15 arów, ogródek, • 77.000 zł. Bolesławiec, tel 075/734-16-32 
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. 077/411-56-14,0605/54-47-89 
DOM do remontu, wszystkie media, własnościowy, + działka 
ogrodowo-budowlana 0,70 a, wszystkie media,  ̂60.000 zł. Bu- 
dzicz 12, gm. Prusice, tel. 071/312-60-98 
DOM, 2061 r. miedziana inst. CO, duża stodoła, na działce 1 
ha, • 55.000 zł. Budzieszowice, tel. 0608/62-90-24 
DOM JEDNORODZINNY pod lasem, pow. 180 m2, działka 10 
a, budynek gospodarczy, telefon, • 200.000 zł. Bystrzyca Oław
ska. tel. 0606/61-27-08
DOM PONIEMIECKI wraz z barem, po remoncie kapitalnym, + 
działka budowlana 0.5 ha, c,o., garaż, szambo, wodę (sieć wo
dociągowa), parking, sad, koło środy Śląskiej, - 160.000 zł. 
Cesarzowice 8, gm. Środa Śląska, tel. 0604/71-55-37 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AC0179 www.autogielda.com.pl)
DOM w zabudowie bliźniaczej, 150 m2, w Chocianowie, wszyst
kie media, wysoki standard, działka ♦ zabudowania gosp, - 
165-OpO zł. Chociańów, tel. 076/818-40-25 
DOM JEDNORODZINNY piętrowy, pow. 200 m2, 5 pokoi, 3x 
w.c., 2 łazienki, ogródek o pow. 5 arów, .w Chojnowie na osiedlu 
Wyspiańskiego, - 165.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-12.-29 
DOM WOLNO STOJĄCY w Chojnowie, nowy, ogrodzony, kom
fortowy, do zamieszkania od zaraz -1.000 zł/m2. Chojnów, tel. 
0607/24-98-53
DOM JEDNORODZINNY 4-pokojowy, c.o., siła, woda miejska, 
budynek warsztatowy 60 m2, kotłownia, duży strych, w Chró
ścinie, - 65.000 zl. Chróścina, tel. 065/543-12-04,0607/71-32-13 
DOM w Cieszowie, 4 km od Świebodzic, działka 80 arów, w tym 
30 arów działki budowlanej, siła, woda, c.o., zabudowania gosp,
- 69.000 zł lub zamienię na mieszkanie własnościowe ok. 50 
m2, do. II piętra w Świebodzicach, Cieszów Dolny, tel. 074/ 
845-20-85
DOM do remontu, 60 m2, 2 budynki gosp., grunt o pow. 59 a, 
woda, prąd, przy lesie, 70 km od Wrocławia, - 40.000 zł. Cze
ladź Mała, gm. Jemielno, tel. 0608/25-27-54 
DOM poniemiecki', 4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, w.c., telefon,
♦ zabudowania gosp., działka 0.5 ha, sad (150 drzewek czere
śniowych), blisko granicy niemieckiej, 2 5km od Olsztyna, 20 
km od Gubina, • 100.000 zł. Datyń, tel. 068/371-25-29 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
A00436 www.autogielda.com.pl)
DOM WOLNO STOJĄCY rok budowy 1993, działka z sadem, 
ładnie położony, w miejscowości Dębewy Gaj, blisko Lwówka 
Śl, - 150.000 zl. Dębowy Gaj, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
784-20-71.767-82-93 M
DOM dwurodzinny, na parterze 2 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, 
kotłownia, piwnica, piętro • 3 pokoje, kuchnia + jadalnia, łazien
ka, dom wykończony; zagospodarowana działka 1000 m2, zie
leń, 10 min drogi do1/Vrocławia, - 310.000 zł. Długołęka, teł. 
071/315^28-56,0605/10-40-41 .
DOM wielorodzinny, pow. 390 m2, k. Dzierżoniowa, woda, CO
♦ zabudowania gosp., sad, działka 1.03 ha, -120.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-21-92 po godz. 16
DOM w zabudowie bliźniaczej, pow. 200 m2. 12-letni, dach 
2-spadowy, CO, gładkie tynki, spokojna okolica, grunt 9 a, dział
ka ogrodzona, duży strych, sad, -195.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0606/27-79-84
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, nowy, parterowy, pow. 
78 m2, działka o pow. 1074 m2, ładnie położony, - 290.000 zł. 
Dziwiszów, gm. Jeżów Sudecki, tel. 0606/17-24-98 
DOM PONIEMIECKI * stodoła duża, pomieszenia gospodar
cze, garaż z kanałem + 11 ha ziemi w jednym kawałku, przy 
trasie Wałbrzych - Kłodzko, - 220.000 zł. Głuszyca, teł. 074/ 
845-66-46
DOM w miejscowości Golczowice, do remontu, siła, woda, szam
bo, działka 30 a, 20 km od Opola, - 45.000 zł. Golczowice, tel. 
077/455-43-59,0604/09-51-20
DOM 200 m2, wolno stojący, działka 600 m2, garaż, pomiesz
czenia gosp., atrakcyjna lokalizacja, • 150.000 zł. Gołuchów, 
tel. 062/742-48-33,0601/48-32-46 
DOM jednorodzinny, działka 1.5 ha + budynki gosp., garaż, 10 
km od Leszna, • 25.000 zl. Góra, tel. 065/543-12-50 po godz. 15 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, pow. 120 m2 ♦ zabu
dowania gosp. 200 m2, działka 0.6 ha, -140.000 zł. Góra.Ślą
ska, tel. 065/543-37-20
DOM PONIEMIECKI do remontu kapitalnego, + zabudowania- 
gosp., działka 58 arów, we wsi Buczę gm. Grębocice, 12 km od 
Głogowa, 20 km od Polkowic, woda, prąd, kanalizacja, - 85.000 
zł. Grębocice, tel. 076/831-57-97 
DOM WOLNO STOJĄCY 200 m2. komfortowy, 7 pokoi, 2 ła
zienki, kuchnia, jadalnia, garaż, strych zagospodarowany w 
90%, kominek, c.o., gaz, spokojna okolica, działka 400 m2, 
zagospodarowana, - 300.000 zł. Gryfów śl., tel. 075/781-24-41 
DOM wolno stojący, w Czudecu, woj. podkarpackie, 20 km od 
Rzeszowa i 1.2 ha ziemi oraz sad, • 80.000 zł. Jaroszów, gm. 
Strzegom, tel. 076/866-33-66
DOM wolno stojący, w Jaworze, piętrowy, podpiwniczony, pow. 
użytkowa 130 m2, działka 4.5 ara, -185.000 zł. Jawor, tel. 076/ 
870-23-87
DOM WOLNO STOJĄCY w Jelczu-Laskowicach, do drobnych 
wykończeń, brak c.o. i posadzek, nowoczesny projekt, 3 poko
je, 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 w zabudowie szeregowej, rozpoczęta budowa, os. Widok, 
w Jeleniej Górze, piwnice, strop, wszystkie media, - 55.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-67-00 
DOM PONIEMIECKI mała willa. pow. 130 m2. pow. działki 500 
m2. własność. 5 pokoi, kuchnia, łazienka, CO etażowe, wszyst
kie media, dzielnica willowa, w Jeleniej Górze, - 230.000 zł. 
Jelenia Góra, teł. 075/767-67-94 po godz. 20,0604/22-93-50 
DOM w Jeleniej Górze, rozbudowany, ocieplony, do niewielkie
go wykończenia, w spokojnej dzielnicy, 7 pokoi, c.o. gazowe, 
garaż, zagospodarowany ogród, idealny dla dwóch rodzin, • 
320.000 zł. Jelenia Góra. tel. 0605/51-9.1-41 
DOM mieszkalny, w Jodłowie, - 65.000 zl. Jodłów, tel. 074/ 
813-69-52.0603/28-77-08
DOM WOLNO STOJĄCY z wyposażeniem, 3 garaże, działka o 
pow. 820 m2, dom o pow. 160 m2, do natychmiastowego za
mieszkania, nadaje się na działalność gospodarczą, • 275.000 
zł. Kalisz, łel. 062/762-15-84
DOM do remontu, stodoła, obora, chlewnia, 0.25 ha, - 50.000 
zł. Katowice, gm. Zawonia, tel. 071/312-33-74 
DOM w Kamieńcu Wr., 240 m2, działka 1.200 m2, uzbrojenie 
terenu, salon z kominkiem, • 380.000 zł. Kamieniec Wr., tel. 
071/318-56-63 .
DOM w Karpaczu Górnym, z 1982 r., pow. całkowita 280 m2,6

poki, kuchnia, 2 łazienki do zamieszkania, dodatkowo parter do 
wykończenia, działka 500 m2,2 garaże, wszystkie media (CO 
gazowe); atrakcyjna lokalizacja, • 370.000 zl. Karpacz, tel. 0606/ 
74-57-31, 0600/29-43-05
DOM 250 m2. + 8 a działki, nowo wybudowany, działki w Kotli
nie Kłodzkiej, nadający się również na działalność gosp., moż
liwość odliczenia ulgi budowł. - 95.000 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-77-58,0609/45-10-70
DOM PONIEMIECKI w Polanicy Zdroju, atrakcyjna lokalizacja, 
pow. 300 m2, działka 5.800 m2, starodrzew, • 420.000 zl. Kłodz
ko, tel. 074/647-28-11, 0603/96-18-66 
DOM PONIEMIECKI piętrowy, 4 pokoje, 2 kuchnie, 2 WC, z te
lefonem, CO, garaż, ogród, • 75.000 zl lub zamienię na miesz
kanie w Głogowie, pów. ok. 60 m2. Kożnice, gm. Gaworzyce, 
tel. 076/831-64-80
DOM 110 m'2, ♦ pomieszczenie 58 m2 (na działalność), działka 
460 m2, spokojna i ładna okolica, - 265.000 zł. Legnica, tel. 
076/856-86-38 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -AG0203 www.autogielda.com.pl)
DOM w Legnicy; os. Bielany, poniemiecki, działka 11 arów, 
wszystkie przyłącza, garaż, • 180.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-05-10
DOM WOLNO STOJĄCY w Legnicy, 130 m2, działka 6.4 ara, 
ocieplony, c.o: gazowe, nowe okna, sauna, garaż 60 m2, -
185.000 zł. Legnica, tel. 076/850-69-21
DOM JEDNORODZINNY pow. mieszk. 130 m2, działka 612 m2, 
5 pokoi, 2 łazienki, CO gazowe, po generalnym remoncie. Le
gnica, tel. 0606/38-14-80
DOM po remoncie częściowym oraz zabudowania gospodar
cze na działce 34 a, w Miłkowicach oraz 13 ha gruntu ornego, •
150.000 zł lub zamienię na mieszkanie w Legnicy. Legnica, tel. 
0606/99-12-44
DOM WOLNO STOJĄCY 130 m2, w Lesznie, okna PCV, drzwi 
TDS, kafle, inst. c.o. miedziana, piec 2-funkcyjny, ocieplony, 
gładź, 5-pokojowy, 2 łazienki, kuchnia, garderoba, piwnice, ta
ras 30 m2, siła, działka 326 m2, • 220.000 zł lub zamienię na 
inny w Lubinie, Polkowicach. Leszno, tel. 065/529-91-26 
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. Lubin, 
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 nowy, do zamieszkania, o pow. 270 m2t wolno stojący, 
wybudowany, w dobrej technologii, pow. działki 50 arów, zabu
dowania 250 m2, możliwość działalności gospodarczej, atrak
cyjna lokalizacja, całość ogrodzona, - 370.000 zi. Lubsza, tel. 
077/412-66-17
DOM JEDNORODZINNY na działce -1.95 ha, w Lutomii Górnej 
k. Świdnicy, - 150.000 zł. Lutomia Górna, tel. 074/850-29-03, 
850-55-31
DOM PONIEMIECKI mieszkalno • gospodarczy, piętrowy, sto
doła o pow. 140 m2 (z możliwością adaptacji na mieszkanie), z 
czerwonej cegły, na wsi, to okol. Lwówka Śl, • 90.000 zl. Lwó
wek Śląski, tel. 075/647-81-20
DOM ♦ zabudowania gospodarcze o pow. 22 ary, cena 120.000 
zł. Łozina, tel. 071/315-48-95
DOM na osiedlu domków 3 km od Oporowa, ciekawa architek
tura, garaż na dwa samochody, dachówka, okna mahoń, dział
ka 1100 m2, pow. domu 280 m2, do wykończenia, • 330.000 zł. 
Mokronos Górny, woj. kaliskie, tel. 0606/14-14-68 
DOM w zabudowie bliźniaczej, pow. 60 m2, możliwość adapta
cji, strychu, garaż, zabudowania gospodarcze, działka o pow. 
15 a, w Namysłowie, - 90.000 zł. Namysłów, teł. 077/410-37-54 
DOM, w Niegosławicach 32 k. Szprotawy, woj. lubuskie, do za
mieszkania od zaraz, możł. prow. dział, gosp., dom mieszkalny 
222 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, 2 niezależne wejścia na parter, 
piece, wodociąg, kanalizacja, przyt. teł., źaśilanie 220V, bud. 
gosp. z garażem 84 m2, działka siedliskowa 0.47 ha, ogród i 
łąka, pole orne 0.77 ha. - 84.000 zł, Niegosławice 32, teł. 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-lelni, z cegły, z nisza- 
leżnym dachem (blacha szwedzka), pow. użytk. 140 m2, dział
ką 5 a, w trakcie modernizacji, dziennik budowy, po wymianie 
okien na PCW i instal. c.o. na miedzianą w 2000 r., atrakcyjna 
lokalizacja, dużo zieleni, blisko centrum, • 150.000 zl. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-28-77
DOM w Nowej Rudzie, przy głównej trasie Wałbrzych-Kłodzko, 
520 m2, z restauracją, sklep, pomieszczenia na inne cele, 15 
pokojów, 2 łazienki, CO, woda, siła, telefon, działka 14 a, - 

' 150.000 zł. Nowa Ruda, teł.. 074/872-6143 .
DOM nowy, wszystkie media, Oborniki Śl., bez pośredników, - 
.370.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-35-24 
DOM WOLNO STOJĄCY piętrowy, pow. 110 m2. działka 580 
m2, w Obornikach Śl, • 180.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-33-03
DOM w Obornikach $l„ nowy, 2-rodzinny, 2 niezależne miesz
kania po 100 m2, działka własnościowa, cena mieszkania, •
180.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0602/13-37-71
DOM w Obornikach Śl , działka 560 m2, pow. domu 110 m2, -
250.000 zi. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-32-38
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ w Oławie, ogródek o pow. 
4 ary, garaż, kominek, 5 pokoi, ładna okolica, - 250.000 zł. Oła
wa, tel. 071/313-80-99, 0609/17-18-99 
DOM 133 m2,5 pokojów, kuchnia, łazienka, WC, siła, 2 garaże, 
telefon, zabudowania gosp., działka 18 a, ogrodzona siatką, 
dojazd drogą asfaltową, blisko rzeka, las i trasa E-8, • 140.000 
zł. Opolnica, teł. 074/817-18-53 
DOM w Osiecznicy, przy trasie do Ziel. Góry • świecka, parter 
200 m2, poddasze 200 m2, piwnica, strych, działka 11 a, na 
mieszkania, bar, hotel, • 100.000 zł. Osiecznica, gm. Krosno 
Odrzańskie/M 068/383-86-24 
DOM w Sośniach Ostrowskich, 70 km od Wrocławia. 4-pokojo
wy, 2 kuchnie, 2 łazienki, 2 garaże ♦ budynek gosp., ogród, 
piękna okolica, -105.000 zł lub wynajmę. Ostrzeszów, tel. 062/ 
732-01-59
DOM o pow. 420 m2,12 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, zabudo
wania gospodarcze, na działce 32 a, 1600 m od trasy głównej 
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 telefo
nem, woda, gaz, grunt o pow. 4.000 m2 w tym działka budowla
na o pow. 600 m2, na wsi, 6 km od Gostynia (woj. wielkopol
skie), - 68.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-12-14 
DOM PONIEMIECKI 250 m2, + zabudowania gosp., sjla, woda, 
kanalizacja, po częściowym remoncie, podpiwniczony, działka 
0.34 ha, • 170.000 zł. Piekary, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-96-58,0605/25-90-89
DOM WOLNO STOJĄCY pow. 170 m2, działka 10 arów, 2 gara
że, budynek gospodarczy, 6 pokoi, 2 łazienki, -190.000 zł, Po
kój. tel. 077/469-32-92.0608/88-08-96 
DOM miejskie media, działka 310 m2, zabudowa szeregowa, 
parterowy, 151 m2/98 m2, garaż, piwnice, • 200.000 żł. Polko
wice, tel. 076/845-34-54
DOM z zakładem tworzyw sztucznych, 40 km od Wrocławia, 
przy trasie E-8, na każdą działalność, działka 18 arów, zadrze
wiona, oczko wodne, duży taras z basenem o pow. 30 m2; pow. 
domu 200 m2, zakład 380 m2, z maszynami, • 450.000 zł. Po- 
niatowice 72d, gm. Oleśnica, tel. 071/315-57-63 
DOM w Prudniku, pow. działki 20 a, wszystkie media, bez po
średników, -180.000 zł. Prudnik, tel: 077/436-65-33 

, DOM wolno stojący, u podnóża Gór Stołowych, piętrowy, pow. 
150 m2, salon z kominkiem, ogród 0,5 ha, wszystkie media, -
170.000 zł. Radków Kłodzki, tel. 074/871-2242
DOM WOLNO STOJĄCY na działce 10 arów, piętrowy, przy le
sie, pow. całkowita 220 m2, 6 pokoi, 2 kuchnie, garaż * drugi 
oddzielnie, wszystkie media, bardzo ładny ogród, atrakcyjna 
lokalizacja, • 220.000 zl. Raszówka, tel. 076/844-81-05

TANIE NOCLEGI 
DLA GRUP PRACOWNICZYCH 

w obiekcie hotelowym 
Wrocław-Fabryczna

tel. 071/352-36-57,0-60175 46 14

t > o m i  j m c m z m e

KAMIENIEC WROCŁAWSKI
pow. działki - 1 .000 m

- domki wolno stojące typ “A"
TY P  “A ”
pow. u ży tkow a  - 220 ,7  m ’ 
pow . ca łkow ita  - 365,1 m' 
kuba tu ra  - 7 85  m ’
TY P  “B ”
pow. u ży tkow a  -  2 00 ,9  m' 
pow . ca łkow ita  - 338 ,0  m" 
kuba tu ra  - 6 70  m'
TYP “C ”
pow. u ży tkow a  -1 7 1 ,4  m 
pow . ca łkow ita  - 271 ,6  m ’ 
kuba tu ra  - 6 30  m'
TY P  “D”
pow. u ży tkow a  - 150 ,9  m ’ 
pow . ca łkow ita  -  2 38 ,5  m' 
kuba tu ra  - 7 50  m

Wartość domku: stan surowy zamknięty
wartość działki uzbrojonej - 94,00 zł/m2

} 256.493 zł 

} 245.010 zł 

} 210.356 zł 

} 190.537 zł

P ła t n o ś ć  w  ra ta c h . 
U lg a  b u d o w la n a .

Budowa w  stanie surowym zamkniętym  
w raz z. elewacją, uzbrojeniem  
zewnętrznym i niezbędną infrastrukturą.

TE R M IN  - 2001 r.
K U P  DZIŚ G O T O W Y ! M A S Z  U P U S T !

T E L .  3 2 8 - 4 7 - 8 5  
3 2 8 - 1 0 - 1 5

SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA “KAMIENIEC” 
50-376 WROCŁAW, UL. WROŃSKIEGO 14

DOM pow. 90 m2, do remontu kapitalnego, położony na działce 
20 arów, wśród drzew owocowych, całość ogrodzona, - 40.000 
zł. Rudna. tel. 076/749-39-20
DOM WOLNO STOJĄCY z cegły, do remontu, spokojna okolica 
blisko las, działka 20 a - 24.000 zł. Skarydzew 2, gm. Doru
chów, tel. 062/731-42-04
DOM WOLNO STOJĄCY w Radzyniu, koło Sławy, pow. 120 m2, 
garaż kryty dachówką, okna PCV, działka 3.6 arów, 200 m do 
jeziora, stan surowy zamknięty, - 130.000 zł. Sława, tel. 068/ 
356-60-90 po godz. 17
DOM do wykończeńia, 320 m2, działka 12 m2, w Dręnnie k. 
Wisły i Ustronia, atrakcyjna lokalizacja, • 200.000 zl. Sosno
wiec, teł. 032/263-52-19
DOM piętrowy o pow. 120 m2,4  pokoje, kominek, taras, pod
piwniczony, w okolicach Jez. Otmuchowskrego, blisko przejścia 
granicznego, działka o pow. 20 arów, • 79.000 zł. Stary Pacz
ków, teł. 0602/87-08-46
DOM zabudowania gospodarcze, dom do remontu, 43 ary, 
wszystkie media, możliwość prowadzenia działalności gospo
darczej, w Strzelcach Opolskich, • 250.000 zf. Strzelce Opol
skie, tel. 077/461-27-14
DOM przy trasie Brzeg - Opole, do częściowego remontu, z 
pomieszczeniami nadającymi się na działalność gospodarczą

we Wrocławiu-Strachocin, na os. Technika, urokliwe, spokojne 
miejsce, blisko centrum, * 320.000 zł. Wrocław, teł. 071/ 
348-33-79
DOM WOLNO STOJĄCY w Kiełczowie, nowy, na parterze kuch
nia, jadalnia, salon, łazienka, garaż, na poddaszu 4 sypialnie, 
garderoba, łazienka, 220 m2, działka 800 m2, • 300.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-31-78 wieczorem 
DOM wolno stojący, w 100% wykończony, atrakcyjna lokaliza
cja i architektura, 500 m od Psiego Pola, od zaraz, - 398.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/78-02-04
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na Źernikach, możliwe 
zamieszkanie 2 rodzin, działka 327 m2, pow. użytkowa 246 m2, 
parter • salon z kominkiem, sypialnia, kuchnia, łazienka, ko
tłownia, garaż, piętro - salon z kominkie, kuchnia, łazienka, 
balkon, poddasze - salon, 2 sypialnie. • 460.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/60-21-10
DOM 120 m2, działka 10 a, budynki gospodarcze 100 m2,6 km 
od Wrocławia w kierunku Jelcza-Laskowic, • 200.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/55-71-43
DOM na Stabłowicach, działka własnościowa 700 m2, wszyst
kie media, parter może być na działalność, osobne wejście, pla
stikowe okna, garaż z dwoma wjazdami, • 420.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-33-58

KREDYT od 9%
NAZAKUF O P 0 1 1 5 1 6 1

MIESZKANIA • DOMU - D Z IA ŁK I 
BUDOWĘ - REMONT 

SPŁATĘ INNEGO KREDYTU 
G O T Ó W K A  1  Q %  o d  6 0 . 0 0 0  d o  2 0  l a t  I

PK P W ROCŁAW , ul. Św. M iko łaja 61/62, te l. 071/34-10-210, 344-10-05

70 m2, siła, woda, telefon, całość pow. 200 m2, - 82.000 zł. 
Strzelniki, teł. 077/412-59-24
DOM jednorodzinny na Mazurach, pow. 120 m2, działka 560 

Tn2, wszystkie media, • 150.000 zł. Szczytno, tel. 089/624-60-43. 
0608/65-83-18
DOM WOLNO STOJĄCY 4 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c., z 
telefonem, zabudowania gosp., garaż, działka o pow. 40 arów, 
10 km od Strzegomia, • 55.000 zł. Szymanów, gm. Dobromierz, 
teł. 074/858-67-92 po godz. 17
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, pow. 170 m2, podpiw
niczony, wykończony, od roku zamieszkały, c.o. na olej opało
wy, garaż, działka 80 a, -170.000 zł. Środa Śląska, tel. 0603/ 
37-81-15,071/31746-86
DOM JEDNORODZINNY 200 m2, wydzielona kawalerka, w 
Świeradowie Zdroju; • 250.000 zi. Świeradów Zdrój, td. 075/ 
781-67-18
DOM WOLNO STOJĄCY działka 16 a. 15 km od Trzebnicy, - 
75.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-54 wieczorem 
DOM nowy, 2000 r., kanadyjski. 30 km od Wrocławia, pow. 80 
m2, działka 47 a, • 150.000 zł lub zamienię na mieszkanie we 
Wrocławiu, z dopłatą. Trzebnica, tel. 0607/25-58-20 
DOM poniemiecki, 6 pokoi, stajnia, studnia, garaż, mały staw,- 
dachówka, działka 65 arów, PKP, sklepy, • 32.000 zł. Ubocze, 
tel. 075/783-43-77 .
DOM JEDNORODZINNY o pow. użytkowej 120 m2; działka 1200 
m2, dzielnica Szczawienko, dwa obiekty pod szkłem po 550 m2 
każdy, - 29.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-05-37 
DOM WOLNO STOJĄCY w Wałbrzychu, o pow. 600 m2, w tym 
5 samodzielnych mieszkań oraz powierzchnie użytkowe na 
dział, gospodarczą 350 m2 * ogrody o pow. 300Ó m2 + plac 
manewrowy, dobra lokalizacja, • 480.000 zl. Wałbrzych, tel. 
0608/48-68-36 I
DOM PRZEDWOJENNY ładna lokalizacja,, piętrowy, 5-pokojo
wy, kuchnia, łazienka, przedpokój + hol, po remoncie łazienka, 
bez kafelków, panele zewn., trawnik, iglaki, skalniak, pergola, 
garaż, działka 45 arów, woda, c.o., siła, • 120.000 zl. Wojcie- 
szyn, tel. 076/877-51-94 po godz.20 
DOM PONIEMIECKI do remontu kapitalnego, w Miłoszowie, gm. 
Leśna, przy granicy czeskiej, okolice zamku Czoęha, blisko 
Jeziora Złotnickiego, pow. domu 400 m2, - 30.000 zł. Wołów, 
tel. 071/389-29-61
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ ocieplony, okna PCV, pow. 
200 m2, 6 pokoi, telefon, zadbany, wszystkie media, Wro- 
cław-Pawłowice, - 350.000 zł. Wrocław, teł. 354-24-38 
DOM w Strzegomiu, pow. 340 m2, działka 1500 m2, - 200.000 
zł. Wrocław, tel. 071/338-42-42
DOM duży, działka zagospodarowana, siedliskowa, 1.5 ha, bu
dynek gosp., całość ogrodzona, nowe technologie, koto Katów 
Wrocławskich i Mietkowa, - 300.000 zł. Wrocław, tel. 07.1/ 
353-55-95 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
podnumerem-A00476www.autogielda.com.pl)
DOM jednorodzinny, wolno stojący, 20 km od Wrocławia, dział
ka ogrodzona 10 arów, wysoki standard, piwnica, pralnia, ko
tłownia, spiżarnia, kuchnia letnia, piętro: salon ź kominkiem, 
kuchnia, 4 pokoje, strych, ogrzewanie elektryczne, prąd (II ta
ryfa), pow użytkowa 250 m2, szambo, telefon, atrakcyjna loka
lizacja. • 350.000 zł, Wrocław, tel. 071/311-46-84 
DOM PONIEMIECKI Wrocław Swojczyce, piwnica, parter, pię
tro, poddasze, strych, pow. całk. 400 m2, pow. użytkowa 200 
m2, działka 1.805 m2, • 350.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-16-03, 
0601/89-16-97
DOM komfortowy, malowniczo położony, o pow. ponad 300 m2, 
w Polanicy Zdróju. na działce 2000 rh2, nadaje się na pensjo
nat. -470.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-29-91.0601/18-13-01 
DOM na obrzeżach Wrocławia, 400 m2, 12 pokoi, 3 łazienki, 
sauna, CO gazowe, telefon, działka 800 m2, może być dla fir
my, • 750.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-36-28 po godz. 20,0602/ 
23-66-05
DOM poniemiecki, 250 m2, działka 12 arów, 12 km od Jeleniej 
Góry, 2 łazienki, ogrzewanie kominkowe, garaże, -160.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/713-72-14,0606/71-00-37 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ skrajny, nowy, 240 m2,

DOM w zabudowie bliźniaczej, wszystkie media, podpiwniczo- 
_ ny z garażem, blisko do komunikacji miejskiej, .zielona' dziel

nica, - 365.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-42-62 
DOM PONIEMIECKI mieszkanie 56 m2,3 pokoje, kuchnia, ła
zienka, strych, piwnica, woda, prąd, warsztat samochodowy 50 
m2, działka Ok. 1000 m2. - 190.000 zł. Wrocław, teł 0502/ 
45-11-36
DOM 2-RODZINNY w zabudowie bliźniaczej, 260 m2, działka 
450 m2, we Wrocławiu (Brochów), przy ul. Woskowej, nowy, 
komfortowo wykończony, ładna, cicha okolica, • 570.000 zł lub 
zamienię na mieszkanie willowe. Wrocław, teł. 346-50-18 
DÓM po remoncie wnętrze, do remontu elewacja, 200 m2 *  
zabudowania gosp., na działce 1.200 m2, grunt 0.5 ha k. Oła
wy. - 200.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-56-77 
DOM w zabudowie bliźniaczej, we Wrocławiu, na Stabłowicach, 
- 255.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-21-06 
DOM PONIEMIECKI 30 km od Wrocławia k. Brzegu Dolnego, 
110 m2, łazienka z WC, c.o., działka 51 arów, zadrzewiona, 
budynki gospodarcze, dogodny dojazd PKP i PKS, ładna okoli
ca. -135.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-25-66,0603/12-54-34 
DOM w górach, 70 km od Wrocławia, 4 pokoje (w tym dwa do 
remontu), kuchnia, działka o pow. 81 a, duże oczko wodne (za
rybione, uzupełniane wodą ze źródła czystego ekologicznie), w 
pobliżu strumień górski, - 58.000 zł. Wrociaw, tel. 071/355-6S-93 
DOM jednorodzinny, wolno stojący, po remoncie, nadaje się do 
rozbudowy, działka 22 a, • 330.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
346-65-86
DOM przedwojenny, wolno stojący, piętrowy, podpiwniczony, po 
remoncie kapitalnym, do małego wykończenia, 5 pokoi, 2 kuch
nie, 2 łazienki, garaż, może być dla dwóch rodzin, *pow. całko
wita 350 m2, pow. mieszkalna 200 m2, działka 400 m2, - 330.000 
zł. Wrocław, tel. 071/317-51-01 dogodź. 18,071/341-50-29 wie
czorem
DOM na działce 882 m2, w miejscowości Kościan 40 km od

Poznania, blisko centrum, 140 m2, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/34-30-52
DOM wolno stojący, pow. całkowita 180 m2. do małego wykoń
czenia, działka 1.100 m2, media, w miejscowości Borowa Ole
śnicka. gm. Długołęka, - 225.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-27-89. 
0502/86-09-85
DOM nowy, parterowy, z poddaszem użytkowym, 270 m2, ga
raż 50 m2,15 km od Wrocławia, - 350.000 zł. Wrocław, teł. 0605/ 
27-6M 2,0605/60-67-77 -
DOM dworek, nowy, pod klucz, 200 m2, działka 12 a, 10 km od 
Wrocławia, pełne wyposażenie, • 950.000 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
69-03-91
DOM pow. 300 m2, na działce 25 a, garaż, domek gospodar
czy, stodoła, możliwość dokupienia pola 5 ha, - 400.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/07-74-37
DOM poniemiecki, działka siedliskowa 47 a, 15 km od Leszna,
- 37.000 zl. Wrocław, tel. 0604/51-08-04
DOM jednorodzinny, wolno stojący, Wrocław Sołtysowice, po
niemiecki, w rozbudowie, pow. ok. 187 m2, działka 1516 m2, 
ogrzewanie gazowe, garaż, cena 180.000 DEM. Wrocław, tel. 
071/368-17-19
DOM 20 km od Wrocławia, 140 m2, działka 16 ąr, piętrowy, pod
piwniczony, blisko las i jeziora, do zamieszkania od zaraz, - 
230:000 zł. Wrocław, teł. 071/781-92-61 
DOM wolno stojący, 2-rodzinny, piętrowy, piwnica, strych ocie
plony, działka 560 m2, Osobowice, • 360.000 zł. Wrocław, tel. 
352-43-66
DOM w zabudowie szeregowej, 220 m2, działka 360 m2, przy 
ul. Lekcyjnej w Sołtysowicach, bez pośredników, - 350.000 zł. 
Wrocław, tel. 326-00-54 po godz. 20 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 186 m2. do wykończenia, 
częściowo zamieszkały,, na działce 825 m2, własność, wszyst
kie odbiory, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
- 390.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-29-91,0603/36-81-49 
DOM 70 m2,15 a ziemi, przy wsi Wygnańczyce, woj. lubuskie, 
prży lesie, 1 km od jeziora, oaza ciszy, z dała od drogi,, b. ładna 
okolica, - 46.000 zł. Wschowa, teł. 065/540-27-17, 060.5/ 
13-19-68
DOM w Zagórowie woj. wielkopolskie, 90 m2,3 pokoje, kuch
nia, łazienka, strych do zagospodarowania, kanalizacja, garaż,
- 84.000 zł. Zagórów, tel. 063/213-36-26
DOM piętrowy, w Krotoszynie, nowy, wykończony w 70%, pil
ne, -120.000 zł. Zduny, tel. 062/721-57-18 
DOM WOLNO STOJĄCY 130 m2, w Nowym Miasteczku, woj. 
lubuskie, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, wszystkie media, nowo
czesna konstrukcja, działka 8 arów, -180.000 zł. Zielona Góra, 
teł. 0607/03-07-90 po godz. 18
DOM PONIEMIECKI piętrowy, nowe okna, stropy, podłogi, drzwi, 
inst. elektryczna, nowoczesne c.o., piękna luksusowa łazien
ka, w.c., szambo, woda, sad, ogródek warzywny, ogrodzenie, 
działka 56 arów, blisko las, 8 km od Ziębic, -135.000 zł. Ziębi
ce, tel. 074/81949-42
DOM PONIEMIECKI do remontu, 100 m2, k. Jeleniej Góry, za
budowania gosp., działka 15 arów, woda, siła, prąd, w Kaczoro- 
wie, - 38.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-51-95, 0601/55-09-17 
DOM WOLNO STOJĄCY 2-rodzinny, 150 m2 pow. mieszkalnej, 
garaż, budynek gosp., działka 800 m2, - 250.000 zł. Żórawina, 
tel. 071/316-52-31
O DOM • REZYDENCJA w Kątach Wrocławskich, 

pow. mieszkalna 550 m2,15 pokoi, 2 kuchnie, 2 
łazienki, 2 hole, piwnica 350 m2, działka 2600 m2 
(ogrodzona murem), podwójny garaż. Dom poło
żony przy głównej drodze w Kątach, 1 km od au
tostrady, nadaje się na wielopokoleniową rezy
dencję, motel, zajazd, hurtownię itp. Cena 
690.000 zł. (pilnie, do negocjacji), Kąty Wrocław
skie, tel. 0604/47-10-69 03002881

P  DOM NA WSI z zabudowaniami gospodarczymi, 
16 km od Wrocławia, pow. działki 0.72 ha, bez po-

A T R A K C Y J N A  O F E R T A  
W I O S E N  M A

N o w e  d o m y  m ie s z k a ln e  w o ln o  s to ją c e  o  p o w ie rzc h n i 
u ży tk o w e j 7 0  m 2 , d o  w y k o ń c z e n ia  w e w n ą trz , ju ż  z a  5 8 .5 0 0  z ł. 
L o k a liza c ja  -  P o lk o w ic e  D o ln e  lu b  n a  d z ia ik a c h  in w es to ró w . 
N is k o o p ro c e n to w a n e  k re d y ty  b u d o w la n e .
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B u d u j e s z  d o m ?  K u p u j e s z  m i e s z k a n i e ?  

P o t r z e b u j e s z  p i e n i ę d z y ?  -  Z a d z w o ń !
Kredyt bankowy na 20 lat, w EURO, w 7 dni, budowa systemem gospodarczym 

[ J f  B a n k  M ic s z k s n io w y  UWAGA! Min. Dochód - 2.000 zł netto, min. Kwota kredytu 30.000 zł
  1 i!  OP012173 DORADCY KREDYTOWI - tel. 342-15-94, 342-82-01

średników. Wrocław, tel. 071/347*68-64, 0501/
51-82-89 02023511

DOM NA WSI + zabudowania gosp., działka 0.16 ha, zaciszne 
miejsce, daleko od drogi, okolice Nysy, -15.500 z l.., gm. Kor
fantów, tel. 0600/52-44-80
DOM NA WSI do remontu, 10 km od Bolesławca, - 26.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-89-90 w godz. 7-9 i po 20 
DOM NA WSI duży, przedwojenny, przy drodze Wrocław - Ku
dowa Zdrój, może być dwurodzinny, 2 wejścia, wszystkie me
dia, 17 pomieszczeń, pow. całkowita 500 m2, do zamieszkania 
i na działalność gospodarczą, -105.000 zl. Braszowice, tel. 074/ 
816-97-67
DOM NA WSI okolice Długopola Zdrój, do remontu, budynki 
gosp., działka 30 arów, piękna i cicha okolica, - 30.000 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-34-17 po godz. 20 
DOM NA WSI PONIEMIECKI z cegły *  budynek gospod., 9 km 
od Legnicy, do remontu kapitalnego lub rozbiórki, działka o pow. 
10 arów + grunt rolny o pow. 84 ary, woda, siła, z telefonem, •
26.000 zl. Chojnów, tel. 076/819-15-69
DOM NA WS1120 m2,5 pokoi, kuchnia + zabudowania gosp. 
150 m2, działka 0.48 ha, teren równy, w bardzo dobrym miej
scu, prąd, woda, z telefonem, na każdą działalność, • 70.000 
zł. Czerna, gm.Nowogrodziec, tel. 0607/12-79-14 
DOM NA WSI w Goli Dzierżoniowskiej, 40 km od Wrocławia, 
przy trasie Kudowa-Wrocław, dół -  3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, góra -  2 pokoje + zaplecza, taras, garaż 40 m2, 
działka 700 m2, CO, z telefonem, - 70.000 zl. Gola Dzierżo- 
niowska. tel. 074/830-27-39, 0608/14-08-18 
DOM NA WSI JEDNORODZINNY w Kozlowicach, 160 m2, na 
działce 0.5 ha, - 60.000 zl. Gorzów Śl., tel. 034/359-43-89 
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY Potoka. pow. bolesławiecki, 
25Ó m2, zabudowania gosp., działka orna 30 a, - 55.000 zł. 
Gromadka, tel. 076/817-25-56
DOM NA WSI podpiwniczony, siła, budynek gospodarczy, pow.
0.15 ha ziemi, do remontu, we wsi Pyrnik 69, woj. Lubuskie, - '
25.000 zł. Kargowa, tel. 068/352-55-35
DOM NA WSI nowy, 5 pokoi, 2 łazienki, garaż, taras, c.o. trady
cyjne ♦ gazowe, ekologiczna przydomowa oczyszczalnia ście
ków, działka o pow. 10 arów, 20 km od Wrocławia, • 270.000 zł. 
Krzeczyn, gm. Oleśnica, tel. 071/398-27-77,315-33-04 
DOM NA WSI ♦ zabudowania gospodarcze, działka 0.3 ha, 
woda, 2 szamba, ogrodzenie, dużo drzew owocowych, + 0.51 
ha gruntu omego w odl. 200 m od domu, 15 km od Legnicy, 8 
km od Jawora, spokojna okolica,.-150.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
856-06-41
DOM NA WSI 6 pokoi, pow. mieszk. 136 m2, całk. 300 m2, ga
raż, stodoła 160 m2, działka 1.35 ha, sad starodrzew 35 a, w 
spokojnej, cichej miejscowości przy lesie, 32 kqj od Głogowa, 
woda z wodociągu komunalnego, telefon, • 65.000 zl. LGboszy- 
ce Małe. tel. 065/544-81-03
DOM NA WSI jednorodzinny, pow. 120 m2, wszystkie media, 
wolno stojący + zabudowania gospodarcze, działka 12 arów, 
blisko lasy, jeziora, koło Nysy, • 60.000 zl. Łambinowice, gm. 
Nysa. tel. 077/431-12-16
DOM NA WSI PONIEMIECKI na działce 42 a. w gminie Świer
czów, spokojna okolica, wokół lasy i stawy, • 38.000 zł. Mąko- 
szyce, tel. 077/412-43-96
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY na działce 1,90 ha, 9 pokoi. 2 
kuchnie. 2 łazienki, salon 50 m2 z kominkiem + bud. gosp., 
blisko autostrady A4 • 250.000 zł. Okmiany, gm. Chojnów, tel. 
076/818-81-38.0607/38-65-75
DOM NA WSI w Dębnicy w byłym woj. kaliskim, dom o pow. 60 
m2, budynki gospodarcze o pow. 50 m2, działka o pow. 600 
m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, woda, prąd, gaz, CO, dach 
dwuspadowy, • 65.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/
93-60-05
DOM NA WSI 6 pokoi, kuchnia, łazienka, WC, CO, siła, piwni
ca, strych, garaż z kanałem, budynki gosp., 0.25 ha sadu + 0.30 
ha pola ornego, 15 km na południe od Strzelina, spokojna oko
lica, las, - 110.000 zl. Pogroda, gm. Przeworno, tel. 074/ 
816-12-64
DOM NA WSI koło Polkowic, 3-pokojowy, nowy dach, garaż, 
działka 17 a, ogrodzenie, - 95.000 zł lub zamiana na mieszka- 

■ nie w Lubinie, Głogowie, Wrocławiu. Polkowice, tel. 0609/
53-40-90
DOM NA WSI 30 km od Wrocławia, w kierunku Obornik ślą
skich, pow. 196 m2, 6 dużych i małych pokoi, do remontu, -
50.000 zl. Radecz, tel. 389-17-48
DOM NA WSI 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 75 m2, przy drodze 
asfaltowej, bieżąca woda, z telefonem, działka 0.5 ha z drze
wami owocowymi, rejon Sycowa, lasy, - 75.000 zł. Syców, tel. 
062/785-01-62
DOM NA WSI PONIEMIECKI Poj. Drawsko-Pomorskie, w miej
scowości Chwarstno, 2 km od jeziora Woświn, o pow. 95 m2 + 
stodoła gospodarcza + ziemia o pow. 31 arów, • 35.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-27-72,0503/03-96-57 
DOM NA WSI rok budowy 1999,5 pokoi, kuchnia, w.c., łazien
ka, taras, działka 50 arów + staw (2 ha), razem lub osobno, w 
roziiczneniu może być samochód, - 300.000 zł. Wołczyn, tel. 
077/418-93-47,0608/51-35-97
DOM NA WSI w Sokolnikach, do remontu, działka 49 a, - 45.000 
zł. Wrocław, tel. 071/783-24-21,0608/62-07-73 
DOM NA WSI podpiwniczony, pruski mur, 8 pokoi, 2 kuchnie, 
woda, siła, łazienka, w.c., c.o., zabudowania gosp., sad owoco
wy, 4.5 ha gruntów ornych, oaza ciszy ‘i spokoju, blisko lasu, 
jeziora, strumyk na posesji, oczko wodne, atrakc. lokalizacja 
na Pogórzu Izerskim , powiat Lubań Śl. • 150.000 zł, cena do 
negocjacji. Wrocław, tel. 071/347-65-58, 0605/07-42-91 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00477 www.autogielda.com.pl)
DOM NA WS1150 m2, duże zabudowania gbsp., duży sad, la
sek, funkcjonujący bar oraz duży parking, wszystko na działce 
180 ha, przy głównej trasie na południe od Wrocławia, - 220.000 
z ł , w rozl. może być mieszkanie, samochód albo inne propoz. 
Wrocław, tel. 0607/11-84-32
DOM NA WSI nowy. pow. 200 m2 + drugi poniemiecki o pow. 
100 m2, stodoła i sad, pow. całości 33 ary, na trasie Oleśnica - 
Trzebnica, z dala od zabudowań, w pobliżu lasu, • 170.000 zl. 
Wrocław, tel. 372-05-84,0501/33-95-76 
DOM NA WSI 70 km od Wrocławia, 3 pokoje, grunt 45 arów, 
piece, do remontu, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0603/37-56-71 
DOM NA WSI + grunt rolny o pow. 0,99 ha, 34 km od Gorzowa 
Wlkp., w pobliżu las, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 343-74-65 
DOM NA WSI PONIEMIECKI 4 pokoje, kuchnia, łazienka, po
mieszczenie gospodarcze, woda, kanalizacja, siła, działka 88 
a, blisko las, • 660.000 zl. Zakrzów, gm. środa śląska, tel. 071/
317-63-82
DOM NA WSI PONIEMIECKI 40 km od Słubic, 120 m2,4 poko
je, kuchnia, łazienka, CO oraz zabudów, gosp., teren bogaty w 
lasy i grzyby -110.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-79-51 : 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, typ W-119, działka 
9 a, w Wilkowie k. Głogowa, -150.000 zł. Jastrzębie Zdrój, tel. 
0604/35-94-75,032/471-92-84
DOM W BUDOWIE, na przedmieściu Krosna Odrzańskiego, 
działka 23 ary, - 55.000 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0602/
29-00-47
DOM W BUDOWĘ, WOLNO STOJĄCY w Kamieńcu Wroc., pow. 
użytk. 180 m2, stan surowy zamknięty, inst elektryczna, wod
no-kanalizacyjna wykonane z dobrych materiałów + garaż, dział
ka 800 m2, • 395.000 zł. Kamienic Wrocławski, tel. 0/1/
344-25-78.0621/50-67-21
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, parterowy, stan surowy za
mknięty, pow. 150 m2, na działce częściowo uzbrojonej (prąd, 
szambo, studzienka), pow. 44 a, teren ogrodzony, atrakcyjna 
lokalizacja, Biskupin gm. Chojnów, • 135.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-14-44,0608/64-79-85
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, w Legnicy, stan surowy 
otwarty, zadaszony, dach płaski, piętrowy, podpiwniczony, z

garażem, pow. działki 720 m2, pow. mieszkania 120 m2, - 69.000 
zl. Legnica, tel. 076/721-76-88,0501/27-19-35 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 100 lub 170 m2.60 
m2 piwnic, garaż 64 m2, działka 30 arów, oczko wodne 3 ary, w 
miejscowości Niemstów (7 km od Lubina), 300 od szosy Zielo
na Góra - Wrocław, • 130.000 zł. Lubin, tel. 076/847-20-86 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AG0145 www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 80 m2,1 etap. dział
ka 1350 m2, w Pławnej k. Strzelina, 25 km od Wrocławia, •
60.000 zl. Pławna, gm. Strzelin, tel. 0602/25-27-11
DOM W BUDOWIE, wszystkie media, pow. użytkowa 250 m2, 
działka 20 a, w Kunicach, - 120.000 zł. Prochowice, tel. 076/ 
858-44-71,0602/82-11-26
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, stan surowy zamknięty, po
łożony w Kobieli, gmina Grodków, do wykończenia, grunt 1 ha, 
całość 1.65 ha, pow. całkowita 250 m2, pow. użytkowa 150 m2, 
możliwe raty, dach kryty dachówką. • 8 .500 zł. Oława, tel. 071/
313-15-77 po godz. 20.0604/12-55-54.077/415-83-56 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 8 pokoi, 2 kuchnie, 
2 łazienki, piwnice, strych, działka 7 a uzbrojona, w Przemko
wie - 95.000 zł. Przemków, tel. 0605/31-28-26 
DOM W BUDOWIE, w Lądku Zdroju, w zabudowie szeregowej, 
działka o pow. 300 m2, stan surowy otwarty, -17.000 zł. Stronie 
Śląskie, tel. 074/814-22-33
DOM W BUDOWIE, w Ścinawie, stan surowy, dach kryty da
chówką, pow. 280 m2, działka 7 arów, 2 garaże w piwnicy, atrak
cyjny projekt, -165.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-62-31 
DOM W BUDOWIE, w zabudowie szeregowej, w Jelczu-Lasko- 
wicach, piwnica i parter, stropy, schody, działka 5,30 arów, •
75.000 zł + materiały. Nadolice Wielkie, tel. 071/318-99-75 
OOMW BUDOWIE, wszystkie przyłącza. Oborniki Śl. -140.000 
zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-35-24
DOM W BUDOWIE, W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 300 m2, 
na Krzykach-Klecina, działka 250 m2, stan surowy zamknięty, 
okna PCV K-1,3, z cegły, wszystkie media, • 199.000 zł lub za
mienię na mieszkanie 3-pokojowe na Krzykach,. Biskupinie, 
Wrocław, tel. 071/348-91-23
DOM W BUDOWIE, w zabudowie szeregowej, na Stablowicach, 
pow. 200 m2, działka 240 m2. stan surowy otwarty, - 165.000 
zł. Wrocław, tel. 071/353-77-96 
DOM W BUDOWIE, W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, stan suro
wy otwarty, pow. całk. 266 m2, na działce 14a, woda, prąd, 30 
km od Wrocławia, koło Jordanowa Śl, • 70.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/45-03-98
DOM W BUDOWIE, w Srebrnej Górze, stan surowy, zadaszo
ny, pełne uzbrojenie, działka 7 a, • 95.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0601/76-37-70 
DOM W BUDOWIE, W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ stan suro
wy zamknięty, pow. całkowita 260 m2, działka 400 m2, kryty 
dachówką, wybudowany z cegły, podpiwniczony, z garażem, 
doprowadzone, przyłącza wody, gazu, prądu i telefonu, w Mir
kowie. • 220.000 zl. Wrocław, tel. 071/355-19-83 
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY, stan surowy zadaszo
ny, wszystkie media w budynku. 396 m2. pow. użytkowa 250 
m2, kuchnia + jadalnia, salon, 5 pokoi, 2 łazienki, garaż z warsz
tatem 45 m2, - 230.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-49-68,0606/ 
2348-26
DOM W BUDOWIE, PARTEROWY pow. 195 m2. stan surowy, 
działka 2690 m2. w Sobótce, - 220.000 zł. Sobótka, tel. 071/ 
316-24-35
DOM W BUDOWIE, w Jordanowie Śl., stan surowy bez pokry
cia dachowego, działka o pow. 7.3 a, prąd, woda, b. atrakcyjne 
i spokojne miejsce, blisko budowa zalewu, • 105.000 zł. Wro
cław. tel. 071/355-61-50
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, wolno stojący, stan surowy, 
150 m2, na działce 600 m?, prąd, telefon, woda, 80 m, we Wro
cławiu - Psie Pole, cicha i spokojna okolica, przystanek MPK, -
160.000 zł. Wrocławrtel. 071/324-24-30 po godz. 18, 0604/, 
6140-70'
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, 
prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zł lub zamienię 
na mieszkanie w zachodniej części Wrocławia, 3-pokojowe, z 
możliwością dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
DOM W BUDOWIE, typ dworek, stan surowy zamknięty, dział
ka 10 arów, media, w Kiełczowie, • 275.000 zł. Wrocław, tel. 
071/399-09-28,0601/71-28-17
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, stan surowy otwarty, zada
szony, blachodachówka prod. szwedzkiej, ciekawa architektu
ra, pow. całk. 250 m2, pow. użyt.. 170 m2, media, ekologiczna 
działka, przy parku, 10 km od Wrocławia, gmina Długołęka, -
240.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-30-13
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, wszystkie media, 
siła, pow. 220 m2, piwnice przeznaczone na działalność, we 
Wrocławiu, na Praczach Odrzańskich, przy ul. Karczemnej, -
240.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-26-24
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, wolno stojący, stan surowy 
zamknięty, Węgierska Górka - Bukowina, 220 m2, działka 1100 
m2, ocieplony, ogrodzony, kanalizacja, woda, energia el., wy
konana inst. elektryczna, odwodnienie (drenaż), częściowo 
wykonane wylewki, 5 pokoi, • 240.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-29-84 po godz. 16. 0501/41-15-45 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0225 www.au- 
togielda.com.pl)
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 Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 071/345-65-86 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00485 www.autogiel- 
da.com.pl)
DOM LETNISKOWY w Lginiu, murowany, 94 m2, 3 pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka, duży taras, garaż, • 90.000 zl. Gło
gów, tel. 076/833-23-08, 0605/46-83-60. (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem -A00464 www.au- 
togielda.com.pl)
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 zl., tel. 0603/75-73-01 
01027871

O DOMEK LETNISKOWY WOLNO STOJĄCY w Dęb- 
cu Nowym, 24 km od Leszna, nad jeziorem, dział
ka 400 m2, • 75.000 zl. Leszno, tel. 0607/64-13-45 
25000201

DOMEK LETNISKOWY w Wieleniu, nad jeziorem. 30 km od 
Leszna, działka 4.65 arów, wszystkie media, kanalizacja, kuch
nia, łazienka, 2 sypialnie, pełne wyposażenie elektryczne, woda 
blisko lasu, jeziora, spokój, ciekawa lokalizacja, jadalnie, z wy
posażeniem, domek typu .BRDA’, • 86.000 zł., tel. 076/ 
84745-16,076/845-13-81,0502/68-20-61 (zdjęcia do tej ofer-
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ty można zobaczyć w internecie pod numerem - AK0221 
www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY murowany, w Kotlinie Kłodzkiej, pow. 
70 m2, salon z kominkiem, 2 sypialnie, na działce ogrodzonej o 
pow. 1.6 ha, w tym 20 arów lasu, 4 stawy, basen, • 150.000 zl. 
Kłodzko, tel. 074/867-50-11,0603/59-74-25 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • A00448 www.au- 
togielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY .SZWAJCARKA’ drewniany, na podmu
rówce, 200 m od jeziora, w miejscowości Brenno (9 km od Slą- 
wy), pow. 38 m2 +15 m2 tarasu, wszystkie media, z wyposaże
niem, • 49.000 zł. Lubin, tel. 0601/74-82-94 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem • AG0208 
www.autogielda.com.pl)-
DOMEK LETNISKOWY 6-osobowyrpiętrowy, nad jeziorem Głę
bokie, k. Miedzyrżecza, z pełnym wyposażeniem, całodobowy 
dozór, - 52.000 zł. Międzyrzecz, tel. 095/741 -20-79 
DOMEK LETNISKOWY murowany, nad j. Głębokie, woj. lubu
skie, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, WC, taras, kompletnie wy« 
posaźony, - 57.000 zł. Międzyrzecz, tel. 095/742-1747 po 
godz. 20,0601/74-92-67
DOMEK LETNISKOWY drewniany, 4-osobowy, w Sławie, o pow. 
16 m2, możliwość powiększenia domku o 20 m2, gaz, prąd, 
taras, aneks kuchenny, umeblowany, blisko jeziora, -11.500 zł 
lub wynajmę na sezon. Wałbrzych, tel. 074/843-64-20 w 
godz. 10-17 . -
DOMEK LETNISKOWY murowany, 60 km od Wrocławia, w le
sie, nad jeziorem, 4 pokoje, kuchnia; duży strych, umeblowany, 
- 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-17-93,0603/6046-80 
DOMEK LETNISKOWY, 19991. dó przewiezienia, stan surowy 
zamknięty, szer. 4 m. dł. 6 m, wys. 5 m, położony w Tarnowie 
Jeziemym k. Sławy Śl. - 9.000 zl. Wrocław, teł. 071/328:9845, 
0601/94-54-19
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DOMEK LETNISKOWY w Sławie. 2 pokoje, kuchnia, WC. ta- 
ras, nad jeziorem, -11.000 zł. Wrocław, teł. 071/354-55-72 
DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem, drewniany, 50 m2, za
dbany, urządzony, własność, księga wieczysta, • 59.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-65-96.0605/73-68-80 
DOMY jeden zamieszkały • 250.000 zł. drugi w trakcie budowy
• 160.000 zł, na działce 16.2 a. Wilczyce, gm. Długołęka, teł. ‘ 
0608/14-84-51
•  DOMY: Wojnów, mały dom do remontu, działka 1000 m2 •

125.000 zł, Oporów, połowa domu (podział poziomy), dział
ka 470 m2 - 260.000 zł. BN .ANTON*, Wrocław, ul. Ostrow
skiego 7, tel. 071/339-28-36,0603/64-04-08 99000001

DWOREK w budowie, działka 2.75 ha, rzeka, łąki, zagajnik, staw
• domek wśród lasów k. Wielunia, - 75.000 zł. Ostrówek, tel. 
043/841-58-85
O DZIAŁKA w Długołęce, pow. 8 ha. Wrocław, tel. 

0501/5345-25,0602/65-26-26 01028221
•  DZIAŁKA w Nieciszowie, między Wrocławiem a Oleśnicą, 

pow. 30 arów, uzbrojona (prąd, woda, gaz i telefon), cena
2.000 zł/ar. Wrocław, tel. 071/314-49-77, 0601/74-66-08 

\  99000001 .
•  DZIAŁKA w Olszówce k. Twardogóry, pow. 4 ha, z oczkiem 

wodnym, pow. ok. 10 arów, blisko lasu, z możliwością za
łożenia stawu hodowlanego, -16.000 zł. Wrocław, tel. 071/
314-49-77,0601/74-66-08 99000001

•  DZIAŁKA w Smolcu, 4 km od Wrocławia, 1100 m2, 8200 
m2, w cenie 8 zł/m2 (media, KRUS). Wrocław, tel. 071/ 
316-17-35 po godz. 18 99000001

•  DZIAŁKA w Smolcu, 6500 m2, cena 25 zl/m2, media, 
KRUS. Wrocław, tel. 071/316-j 7-35 po godz. 18 
99000001

DZIAŁKA pow. 2139 m2. w Górach Kamiennych, nad potokiem 
Złota Woda, prąd, altana, wieś Łomnica, gm. Głuszyca, • 30.000 
zł., tel. 076/722-88-36
DZIAŁKA pow. 10400 m2, wraz z domkiem parterowym muro
wanym, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, gaz, woda. prąd, działka 
położona nad strumieniem, las liściasty, niedaleko od Kołobrze
gu (30 km), w miejscowości Sławoborze, • 38.000 zł. Bogu
szów-Gorce, tel. 074/842-57-00 do godz. 15,074/844-52-55 po 
godz. 17
DZIAŁKA 4 ha, w Kotlinie Kłodzkiej, w pobliżu Polanicy Zdrój, 
zezwolenie na budowę, - 90.000 zl. Kłodzko, tel. 074/865-52-15 
DZIAŁKA nad jeziorem, o pow. 1290 m2, piękne tereny, dużo 
lasów, jezior, strefa ekologiczna - 4.5 zł/m2. Sulinowo, tel. 074/
844-91-79
DZIAŁKA wraz z zabudowaniami gospodarczymi, do adaptacji 
na każdą działalność o pow. 50 ha, przy trasie A4, 40 km. od 
Wrocławia, przy zjeżdzie w kier. Strzegomia, 200-300 m od tra
sy A4, - 98.000 zł (możliwość dokupienia ok. 0.5 ha gruntu). 
Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22 
DZIAŁKA 1270 m2, uzbrojona, zagospodarowana, budynek 
mieszkalny 120 m2. podpiwniczony, ze strychem, + budynek 
gospodarczo-mieszkalny 60. m2, garaż, 100 m od granic Wro
cławia, • 230.000 zl. Wilczyce, gm. Długołęka, tel. 071/399-09-24 
DZIAŁKA o pow. 4500 m2, uzbrojona, dojazd, asfalt okolice 
Polanicy Zdrój, w Szczytnej śl., cena 35.000 zł lub zamiana na 
sam.osobowy. Wrocław, tel. 357-59-12 
DZIAŁKA w Mirkowie, 17 a, uzbrojona • 42 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/364-16-90,315-11-39
DZIAŁKA pod budownictwo jednorodzinne, 1200 m2, Krynicz- 
no koło Wrocławia, - 24.000 zl. Wrocław, teł:0503/64-30-84 
DZIAŁKA 0.4 ha, w Złotoryi, ul. Chojnowska • 15 zł/m2. Złotory
ja, teł. 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

O DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 5,2 ara, na spokoj
nym osiedlił domków jednorodzinnych, wszyst
kie media, na działce postawiony dom jednoro
dzinny, zadaszony, o ciekawej architekturze, in

dywidualny projekt, prąd, telefon jut w domu, bez 
pośredników, cena do negocjacji, okazja!!!, -
127.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0601/72-61-98 
02023861

O DZIAŁKA BUDOWLANA usługowo-mieszkalna, 
Lubin, ui. Kamienna (mały rynek), pow. 204 m2, 
własnościowa, działka budowlana pod dom jed
norodzinny, z fundamentami, pozwolenie na bu
dowę, Lubin, ul. Asnyka, pow. 305 m2. Lubin, tel. 
076/844-77-22 po godz. 17, 0608/64-27-08 
84016111

O DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10 arów, w miej
scowości Byków gm. Długołęka, pozwolenie na 
budowę, projekt domu, wylany fundament, pod
łączona energia, - 65.000 z ł , do uzgod.. Środa 
Śląska, tel. 071/317-93-39 po godz. 20 01029181

•  DZIAŁKA BUDOWLANA ok. Wrocławia (zachód), pow. 2560 
m2, z możliwością podziału na 2 działki, przy drodze as
faltowej, media w drodze • 20 zł/m2. BGN, Wrocław, tel. 
071/354-34-93 99000001,

O DZIAŁKA BUDOWLANA Bielany Wrocławskie, 
uzbrojona, wszystkie media, ul. Jesionowa, 1500 
m2, możliwe raty, w rozliczeniu samochód -120 
zł/m2, - 180.000 zł. Wrocław, tel. 071/338-12-45, 
0607/62-80-53 80009271

O DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1400 m2, w Łozinie,
7 km od Wrocławia, w kierunku Trzebnicy, uzbro
jona, prąd, telefon, woda podłączona, warunki za
budowy, projekt domu, wylana lawa fundamen
tów • 45 zł/m2. Wrocław, tel. 0607/81-69-46 
02023561

O  DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, 26 x 45 m, w Św. 
Katarzynie, woda, gaz, energia przy drodze, atrak
cyjna lokalizacja. Wrocław, tel. 071/341-58-06, 
0501/48-28-79 02023751

DZIAŁKA BUDOWLANA, 3000 m2. na małym osiedlu domków 
jednorodzinnych, 8 km od Wrocławia w.stronę Kobierzyc, moż
liwość podziału na mniejsze, • 50 zł/m2. Wrocław, tel. 367-72-87, 
0608/725-837
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a (30x40 m), położona w Chwało- 
wicach, okolice Jelcza-Laskowic, dogodny dojazd, prąd, 15 kW, 
szafka, woda, własne ujęcie i sieć, telefon, altana, obok stadni
na koni, staw rybny • 29 zł/m2 lub za całość, • 35.000 zł., tel. 
071/318-33-93
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1755 m2, w Wierzchowicach koło 
Milicza, atrakcyjna lokalizacja, ładny teren, spokojna okolica, 
idealna na daczę lub domek jednorodzinny, pilne, cena - 5 zl/ 
m2.., tel. 0605/82-60-01,0603/05-84-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 24 arów, w Gajkowie, ogrodzone 
15 m2 ♦ energia, przy trasie Wrocław-Jelcz-Laskowice, 5 km 
od granicy Wrocławia, cena -15 zł/m2.., tel. 062/582-01 -82 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bardzie, przy ul. Polnej, 10 arów, 
uzbrojona, - 25.000 zl. Bardo, tel. 074/817-14-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wr., 8.29 a. uzbrojenie, 
warunki zabudowy, atrakcyjna lokalizacja • 125 zl/m2. Bielany 
Wr., tel. 071/311-29-26
DZIAŁKA BUDOWLANA 2.600 m2, uzbrojona, w Wilczkowie, 
między Kobierzycami i Żórawiną cena 35 zł/m2. Biestrz/fiów, 
tel 071/311-31-46
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, cena 25 zł/m2. Brzezia Łąka, 
tel. 071/314-82-08, 0605/30-59-03 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.25 ha. woda, prąd. trasa Obor
niki Śl. - Wołów • 12 zl/m2. Bukowice. gm. Brzeg Dolny; tel. 071/
319-93-29
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową uzbrojona, pow. 
10 a, - 35.000 zł. Bukowice, gm. Krośnice, tel. 0609/5342-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, uzbrojona, ogrodzona, atrak
cyjna lokalizacja, • 15.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 0601/
87-29-16
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 arów, dostęp do wszystkich me
diów. • 40.000 zł. Chróstnik, tel. 076/844-8041 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 915 m2 i 917 m2, Czernica, do
bra lokalizacja • 27 zł/m2, • 48.000 zł. Czernica, tel. 071/ . 
318-02-83 po 18
DZIAŁKA BUDOWLANA prąd, telefon, komunikacja miejska, 
PKS, szkoła, ośrodek zdrowia, apteka, blisko drogi, 1000 m2 - 
38 zt/m2. Długołęka, tel. 071/31549-38 
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.10 ha. woda. prąd, kanalizacja, te
lefon, 10 km od centrum Wrocławia, bez pośredników - 40 zł/ 
m2. Dobrzykowice, tel. 071/318-52-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Domasławiu, pow. 2000 m2, asfal
towa droga dojazdowa, atrakcyjna lokalizacja • 55 zł/m2. Do- 
masław. tel. 071/311-98-84
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, w Dorna sławie, zezwolenie 
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 0,55 ha, położona w ładnej, spokojnej 
okolicy, przy drodze asfaltowej, prąd, woda, telefon, w pobliżu 
Czarnej Góry, -12.000 zł lub zamienię na samochód osobowy. 
Domaszków, tel. 074/813-21-52,0602/30-66-19 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Górzycy k. Lubina, pow. 10 a, b. 
ładna, droga asfaltowa, wokół lasy, obok nowe osiedle, • 20.000 
zł. Górzyca, tel. 076/840-87-15
DZIAŁKA BUDOWLANA w parku krajobrazowym, pow. 36 a • 
10 zł/m2. Gruszeczka, gm. Milicz, tel. 071/384-71-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Henrykowie, atrakcyjna lokalizacja 

‘ - teren pagórkowaty, przez działkę przepływa b. czysty strumień, 
dobry dojazd, blisko szkoła, ośrodek zdrowia, apteka, 1500 m2.
• 40.0Q0 zł. Henryków, gm. Ziębice, tel. 074/810-53-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a. blisko lasu, • 25.000 zł. Jelcz-La- 
Skowice, tel. 0607/50-73-18, 0502/41-58-40
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2 ha, w Szklarskiej Porębie na 
Białej Dolinie, pod zabudowę hotelową lub pensjonatową • 40 
z!/m2. Jelenia Góra, tel. 0604/40-85-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA własnościowa, 1400 m2, w Staniszo- 
wie, 4 km od Jeleniej Góry, blisko prąd, woda, atrakcyjna loka
lizacja, dobry dojazd, komunikacja MZK, - 21.000 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/643-67-99
DZIAŁKA BUDOWLANA 38 arów, własnościowa, w Księgieni- 
cach Małych, 5 km od Sobótki i zalewu w Sulistrowiczkach, ci
cha i spokojna okolica, widok na Ślężę i lasy, prąd, woda, tele
fon, droga, lasek obok działki, • 38.000 zł. Jordanów Śl., tel. 
071/316-13-32
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 km od granicy Kalisza, od 2000 do 
6000 m2, atrakcyjnie położona, ogrodzona, zadrzewiona, • 18 
zł/m2. Kalisz, tel. 062/501-5349 w godz. 7-15,062/760-31-05 
po godz. 20
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowym osiedlu w gajkowie - 27 zl/ 
m2. Kamieniec Wr., tel. 071/318-52-81 po godz. 20, 06021
84-61-56
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wojnowicach k. Czerniey -17  zl/ 
m2, wydane warunki zabudowy. Kamieniec Wr., tel. 071/ 
318-52-81 po godz. 20,0602/84-61-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA 375 m2, z obiektem do remontu, nad 
Jez. Czocha, • 9.500 zł. Kamienna Góra, tel. -0605/9340-91 
DZIAŁKA BUDOWLANA i siedliskowa 5000 m2 przy lesie, 
uzbrojenie, park krajobrazowy, idealna na rezydencję, rekre- 
acyjno-letniskowa, cena - 6 zł/m2. Karmin 4, gm. Milicz, teł. 071/ 
384-90-79
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szczytnej, 12000 m2, woda, prąd,
cena 5 zl/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1000 m2, w Tyńcu Małym • 90 zł/
m2. Kobierzyce, tel. 071/311-91-07
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kostomłotach, 0,37 ha, uzbrojona,
w rozliczeniu może być samochód • 20 zł/m2. Kostomłoty, tel.
071/317-02-68
DZIAŁKA BUDOWLANA k. Barda Śl., pow. 40 a, sad, sadzaw
ka, 2 budynki do remontu, • 45.000 zl. Laskówka, gm. Bardo 
Śl.,tel. 074/817-01-72
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Spalona k. Legnicy, 
pow. 9 a, - 20.000 zł. Legnica, tel. 07.6/862-36-32.
DZIAŁKA BUDOWLANA 22 ary, 9 km od Legnicy, gm Kunice, 
częściowo uzbrojona, woda, prąd, na wzniesieniu. -18.000 zl. 
Legnica, tel. 076/866-42-41.0600/81 -15-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 a. w Pątnowie k. Legnicy, - 25.000 
zł. Legnica, tel. 0502/17-59-29

DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce. 10 arów. • 47.000 zL 
Legnica, tel. 076/833-31-75 V
DZIAŁKA BUDOWLANA 13.3 a, w miejscowości Spalona k. 
Legnicy, wszystkie media na granicy działki, atrakcyjna lokali
zacja -1700 zł/ar. Legnica, lei. 0601/76-66-65 
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Ligota Piękna, pow. 
10 a, blisko las • 50 zł/m2. Ligota Piękna, tel. 071/31240-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, woda, prąd, telefon, ogro
dzona, atrakcyjna lokalizacja - 55 zł/m2. Ligota Piękna, tel. 071/
312-44-52
DZIAŁKA BUDOWLANA 7 arów, 5 km od Lubina, atrakcyjna 
lokalizacja, -12.000 zł. Lubin, teł. 076/844-86-92,076/844-87-10 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a. w Szklarach Górnych, k. Lubina, 
uzbrojenie na działce, przyłącze energetyczne z licznikiem,- 
spokojna okolica, - 28.000 zł. Lubin, tel. 076/846-68-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA 19 a, 5 km od Lubina, kanalizacja, 
woda, prąd. telefon, strumyk, • 30.000 zl. Lubin, tel. 076/ 
840-82-02
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu na Brochowie, pow. 7 a
-180 zl/m2. Milicz, tel. 0608/71-25-65
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 14 a, dobry dojazd. - 20.000 zł.
Miłonowice, gm. Zawonia, tel. 071/399-77-25
DZIAŁKA BUDOWLANA 10- i 11-arowa, położone przy lesie
wolno stojącym, możliwość kupna działki z lasem, - 1.600 zł /
ar. Miłoszyce, tel. 071/318-46-42
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1,124 m2 w Mirkowie, cena 60
zł/m2. Mirków, tel. 071/315-13-89
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 arów, budynek gospodarczy,
nowy, pow. 270 m2, koło Świeradowa Zdrój, media, - 55.000 zł.
Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/64-60-89
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., 30 arów, w Brzeziej Łące, 9 km
od Psiego Pola, - 50.000 zł. Nadolice Wielkie, teł. 071/318-99-77,
318-99-72
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, pod lasem, 2 km od Obornik Śl., 
prąd, woda - 35 zł/m2. Nowosielce, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-20-59 po godz.20
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 500 m2, media na działce, -
22.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-37-89 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szewcach, 2 km od Wrocławia, pow. 
3534 m2, możliwość podziału na trzy, księga wieczysta, cena - 
35 zł/m2. Oborniki Śląskie, tel 071/310-2144
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 20 arów. w miejscowości Łozi
na, 11 km od Wrocławia, uzbrojenie na granicy działki, przy dro
dze asfaltowej - 38 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/314-77-81 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mędłowie, 5 km od dzielnicy Ołta- 
szyn, pow. 6800 m2, woda i prąd przy drodze - 45 zl/m2. Oła
wa, tel. 071/313-12-66
DZIAŁKA BUDOWLANA 43 ary, spokojna okolica, pod lasem, 
uzbrojenie na działce, w Siedlcach, 17 km od Wrocławia i 5 km 
od Oławy, - 25.000 zł. Oława, tel. 0608/28-28-57 
DZIAŁKA BUDOWLANA 4.715 m2, Wrocław Krzyki-Brochów, 
ul. Polna 23 - 65 zł/m2. Ostrówek, tel. 043/841-58-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10 arów, prąd, woda, telefon 
przy działce, 6 km od Wrocławia - 3.500 zł/ar. Piecowice, tel. 
071/315-38-54
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pieszycach, 8 arów, z rozpoczętą 
budową, - 20.000 zł. Piława Górna, tel. 074/645-66-81, 0605/ 
38-05-60
DZIAŁKA BUDOWLANA 9 arów, uzbrojona, w miejscowości 
Miedzichowo, w połowie trasy Poznań • świecko, zdrowa okoli
ca, w pobliżu jezior, projekt domku, • 11.000 zl. Polkowice, tel. 
076/845-08-19 po godz. 19
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 arów, okolice Polkowic, media, pięk
nie położona, dobry dojazd, - 25.000 zł. Polkowice, tel. 0609/ 
5340-90
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 a, w Radwanicach, przy głównej tra
sie - 50 zł/m2. Radwanice, tel. 071/311-75-09 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2400 m2, ogrodzona, budynek gosp., 
prąd, drzewka owocowe, okolice Sobótki, widok na Ślęzę, ład
na okolica • 32 zł/m2. Radwanice k. Wrocławia, tel. 0607/
86-82-72
DZIAŁKA BUDOWLANA 51 arów, możliwość prowadzenia dzia- 

- łalności gosp, • 15.000 zł lub,zamienię na samochód. Rawicz, 
tel. 065/575-13-97, 0605/55-05-04 .
DZIAŁKA BUDOWLANA 36 a lub 1.1 ha, w Rękowie, 9 km od 
Sobótki, 25 km od Wrocławia, widok na Ślężę - 12 zł/m2. Rę- 
ków, tel. 071/316-27-97
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 27 arów, niw uzbrojona, w Sobo- 
cisku, • 38.000 zł. Skrzypnik, tel. 071/302-7248 
DZIAŁKA BUDOWLANA w okolicy Srebrnej Góry, pow. 30 a, -
15.000 zl. Srebrna Góra, tel. 0603/31-25-66
DZIAŁKA BUDOWLANA w Gęsińcu k. Strzelina, za parkiem, 
34 a, piękne położenie, uzbrojenie, studnia, droga asfaltowa • 
20 zł/m2. Strzelin, tel. 071/392-10-69.0602/44-78-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a, media przy drodze. • 22.000 zł. 
Szczytkowice. gm. Trzebnica, tel. 071/312-33-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 a, woda, prąd przy działce, 5 km 
od Trzebnicy, - 22.000 zł. Szczytkowice, gm. Trzebnica, tel. 071/
312-33-99
DZIAŁKA BUDOWLANA 60 a, dobry dojazd, spokojna okolica, 
w Szymanowie, gm. Wisznia Mała, • 35.000 zł. Szymanów, tel. 
0609/16-38-73
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 arów, w Iwnie k. Ścinawy, wylane 
fundamenty, pełna dokumentacja, + media, możliwość prowa
dzenia działalności gosp., pilnie, - 40.000 zł. Ścinawa, tel. 076/
843-63-88,0503/04-81-11
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 190 m2, w Ścinawie, w zabu
dowie szeregowej, kolo stacji PKP, pod budowę domku jedno
rodzinnego z częścią usługowo-handlową • 10.000 zł. Ścina
wa, tel. 0604/66-04-57
DZIAŁKA BUDOWLANA pod budowę domu z częścią handlo
wą w Ścinawie, 190 m2, -10.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-69-09 
DZIAŁKA BUDOWLANA 7.5 a, w Środzie Śl. • 30.000 zł. środą̂  
Śląska, tel. 071/317-59-48
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielawie, osiedle Białe, uzbrojona, 
pow. 509 m2, atrakcyjna lokalizacja -15.000 zł. Środa Śląska, 
tel. 071/317-66-32,0607/56-80-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA ok. 1200 m2. Szczepanów k. Środy 
Śląskiej, ładna lokalizacja, uzbrojona, własnościowa • 20 zt/m2. 
Środa Śląska, tel. 0603/91-67-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Św. Katarzynie, atrakcyjna lokaliza
cja, blisko woda, gaz, prąd, pow. 2000 m2 - 48 zł/m2. Św. Kata
rzyna, tel. 0502/96-36-69
DZIAŁKA BUDOWLANA 17 a, uzbrojona, ładna lokalizacja, -
65.000 zl. Św. Katarzyna, tel. 071/311-66-21, 0604/29-63-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Witoszowie Dolnym k. Świdnicy • 
15 zl/m2. Świdnica, tel. 0607/38-99-70
DZIAŁKA BUDOWLANA 19 a, atrakcyjna lokalizacja, w okolicy 
Tąpadla (masyw Ślęży), obsadzona drzewami owocowymi, cena 
40 zł/m2. Świdnica, tel. 074/850-56-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.5 ha, możliwość podziału na 
mniejsze, uzbrojona -15 zł/m2. Uraz, tel. 071/310-80-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Urazie, 25 arów, wstępne uzgod
nienia warunków zabudowy, możliwość podziału na mniejsze, 
atrakcyjna lokalizacja • 20 zl/m2. Uraz, tel. 071/310-81-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA 25 a, wydane warunki zabudowy, pięk
ny widok ńa Wielką Sowę, zadrzewiona, 2 km od Rzeczki, przy 
drodze asfaltowej, prąd, w miejscowości Walim, - 38.000 zł. 
Walim, tel. 074/843-2740
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 885 m2. w Bielanach Wrocław
skich k. centrum handlowego, przy trasie A4. wszystkie media, 
księga wieczysta, atrakcyjna lokalizacja, • 140.000 zł. Wądroże 
Wielkie, tel. 076/88744-86, 0600/30-22-22

DZIAŁKI 
BUDOWLANE

f  WROCŁAW - STRACHOWICE
POW. 700-1000 mkw. Uzbrojenie: prąd. wodą 
gaz. kanalizacja, droga, telefon; komunikacja 
MPK, 1S minut do centrum miasta. _
Beż p o ś r e d n ik ó w  45 zUmkw.

BIURO SPRZEDAŻY:
54-403 Wrocław ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97 pon.-pt. 9-16 
tel. kom. O 604 68-57-28 opooh52_^^_1
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SPRZEDAM DZIAŁKĘ NA KRZYKACH 
W OKOLICACH ŁAMOWIC 

o pow. 4 tyś. m' z pozwoleniem na 
bndowf i projektem dla poważnego 

klienta OP005721
 tel. 0602-130-696

WROCŁAW - LEŚNICA 
DZIAŁKI BUDOWLANE

Pow. 800-1000 mkw. Uzbrojenie: prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, droga asfaltowa, 
telefon, komunikacja M P K , b lisko centrum 
m iasta, wydane pozwolenie na budowę.

BEZ POŚREDNIKÓW 38 Z łM kW . 
BIURO SPRZEDAŻY: OP012015
54-403 Wrocław ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97 pon.-pt. 9-16
tel. kom. 0 604 68-57-28 Bo ° °

J : Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami ę-m 
“AGRO - Pomorze” Spółka z o.o. w Szczecinie

oferuje do sprzedaży:

OPOU2O8

uzbrojone działki budowlane położone w nadmorskiej miejscowości Dźwirzyno, 
ok. 10 km od Kołobrzegu, oddalone od morza 650 m I od jeziora 550m, 

o powierzchni od 1456 do 2.774 m’ . W planie zagospodarowania 

przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo:

• jednorodzinne,
- mieszkalno - usługowe,

- mieszkalno - pensjonatowe.

Szczegółowe informacje:
T.O.N. “AGRO-Pomorze” Sp. z o.o.
70-226 Szczecin, ul. Kaszubska 52, 

tel./fax (091) 488-40-46,488-30-33 
e-mail: Szczecin@tonagro.com.pl,

Biuro Spółki, 75-412 Koszalin 

Al. Monte Cassino 2, tel/fax (094) 343-15-82.

T O N A G R O
POMORZE

LOKALIZACJA
DZIAŁEK

DZIAŁKA BUDOWLANA 8 arów, blisko jeziora, las, piękna oko
lica, w woj. wielkopolskim, • 16.000 zl. Wielka Wieś 3, gm. Wolsz
tyn, tel. 068/352-51-49
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., pow. 20 arów, 25 km od Wro
cławia - 42.000 zł/szt. Wilczkowice, tel. 071/316-13-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1.1 lub 13 arów, oddzielnie lub 
w całości, 2 km od Psiego Pola, cena • 48 zl/m2. Wilczyce, tel. 
071/398-84-45
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wiszni Malej, atrakcyjna lokaliza
cja, pow. 10 arów • 40 zl/m2. Wisznia Mala, tel. 07*1/387-11-33. 
0601/67-15-58
DZIAŁKA BUDOWLANA 380Ó m2, woda, prąd, 20 km od Wro
cławia, -.28.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-62-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Malinie, 5 km od Wrocławia, atrak
cyjna lokalizacja, 27 a, cena 21 zł/m2. Wrocław, tel. 332-91-74 
po godz. 16
DZIAŁKA BUDOWLANA w Smolcu, 7a, pełne uzbrojenie wraz 
z nowym domem, - 180.000.zł. Wrocław, tel. 0607/49-49-11 - 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1740 m2, atrakcyjna lokalizacja we 
Wrocławiu, uzbrojona, cena 100 zl/m2. Wrocław, tel. 0608/
44-32-29
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, pow. 7 a, rozpoczęta bu
dowa, wyiane fundamenty, projekt, - 98.000 zl. Wrocław, tel. 
071/345-51-28,0601/40-08-90 , , J ?
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, uzbrojona, pow. 1 319 
m2 - 85 zł/m2. Wrocław, tel. 071/354-07*63 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 5.500 m2, budynki gosp., 6 km 
od Ołtaszyna - 35 zł/m2. Wrocław, tel. 071/339-16-42, 0601/
89-24^89 . . . . . . .  ... .
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.200 m2 i 1.800 m2. w Kołobrzegu,
1.500 m od morza, atrakcyjna willowa okolica, media, doku
mentacja - 33 zi/m2. Wrocław, tel. 071/344-44-50:
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.48 ha, zach. część Wrocławia, 
przy lesie, ogrodzona, - 30 zł /m2. Wrocław, tel. 071/354-28-39, 
0603/40-96-42 ,
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000-2000 m2, W-w Wojszyce, Ołta- 
szyn, z decyzją o warunkach zabudowy, 180-200 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/368-78-43
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 35 arów, prąd, woda, w Brzezin
kach, gm. Jelcz-Laskowice -15 zł/m2. Wrocław, tel. 348-96-62, 
0607/08-92-36
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, uzbrojona, w Kiełczowie - 70 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 0605/18-30-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, pow. 1.080 m2, wym. 
23 x 47 m, uzbrojona, prąd, woda, • 64.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-51-57,0601/18-99-25
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, uzbrojona - 90 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0603/75-01-60
DZIAŁKA BUDOWLANA w Białym Kościele k. Strzelina, pow.
1.300 m2, prąd, rozpoczęta budowa, - 45.000 zl. Wrocław, tel. 
071/357-00-12
DZIAŁKA BUDOWLANA w Białym Kościele k. Strzelina, pow. 
800 m2, prąd, -25.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-00-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA gm. Św. Katarzyna, pow. 1672 m2 • 
55 zł/m2. Wrocław, tel. 071/373-08-86 ;
DZIAŁKA BUDOWLANA w Przesiece, gm. Podgórzyn, na os. 
domków letniskowych, 17 a, prąd, woda, kanalizacja, widok na 
Karkonosze, - 40.000 zl. Wrocław, tel. 071/368-70-72

DZIAŁKA BUDOWLANA 1200 m2 z warunkami zabudowy, Krzy
ki, ul. Sarnia -120 zl/m?. Wrocław, tel. 071/346-48-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław - Jerzmanów, pow 1177 m2, 
woda, prąd, gaz • 55 zl/m2. Wrocław, tel. 071/349-25-69 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, wszystkie media, • 75.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/09-76-11
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 9 arów. w Oleśnicy, przy 
ul. Ludwikowskiej, ćena - 50 zl/m2. Wrocław, tel. 0606/98-04-96 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, os. Wojszyce, 13 arów, 
atrakcyjna lokalizacja -150 zł/m2. Wrocław, tel. 071/361-59-61, 
0608/06-80-55
DZIAŁKA BUDOWLANA własnościowa, pow. 1088 m2 i 1168 
m2, w Czernicy Wrocławskiej, dobra lokalizacja • 28 zł/m2. Wro
cław, tel: 0600/36-97-15
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1006 m2, własnościowa, w Czer
nicy Wrocławskiej, z pozwoleniem na budowę domu jednoro
dzinnego, kompletna doku mentacja  ̂bardzo. dobra lokalizacja, 
• 45,000 zł. Wrocław, tel .'0600/36-97-15 
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 arów, w miejscowości Mokronos 
Dolny, przy drodze asfaltowej, • 95.000 zl. Wrocław, tel.
342-99-82,0607/40-95-88
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 ha, we Wrocławiu, pod budownic
two średniowysokie - 110 zf/m2 Wrocław, tel. 342-99-82,0607/
40-95-88
DZIAŁKA BUDOWLANA pod lasem. gm, Zawonia. 31 a, wa
runki zabudowy, uzbrojenie przy drodze, możliwy'podział, -
26.000 zł. Wrocław, tel. 0502/29-21-77
DZIAŁKA BUDOWLANA zagrodowa, na budowę domu,"35 a - 
15 zł/m2. Wrocław, tel. Ó7t/346-21-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3 szt. • 20 zł/ 
mkw. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 600 mkw. z rozpoczęta budową, 
dobra lokalizacja w Kamieńcu Wrocławskim, - 95.000 zł. Wro
cław. tel. 071/361-52-50,'0601/55-20-45.55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 42 a, w całości lub w częściach, w 
Czernicy Wrocławskiej, blisko droga, prąd, woda, kanalizacja - 
42 zl/mkw. Wrocław, tel. 0603/28-93-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.000 m2, uzbrojona, atrakcyjna 
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 zl. Wrocław, tel. 0503/34-26-02
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 600 m2, w Ligocie Pięknej, •
32.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-67-76 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, kolo 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 Kiełczowie. 977 m2 - 65 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/398-96-29

DZIAŁKA BUDOWLANA media obok działki, 10 a -1.500 zł/a. 
Zawonia, tel. 071/312-93-53
DZIAŁKA BUDOWLANA 61 arów, w Zebrzydowie k. Sobótki. 
35 km od Wrocławia, 10 km od Świdnicy, woda, prąd,'linia tel., 
droga asfaltowa, w rozliczeniu samochód, - 17.000 zl. Zebrzy- 
dów, teł. 074/858-50-40
DZIAŁKA BUDOWLANA 10-15 arów. Kopacz k.Złotoryji, uzbro
jona w 80%, cena 4000 źł/ar. Złotoryja, tel. 0606/25-08-73 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Żarach, • 30.000 zł. Żary, tel. 0604/ 
83-84-87
DZIAŁKA BUDOWLANO ■ PRZEMYSŁOWA ok. 5000 m2, w 
Oławie, w centrum; pełne uzbrojenie, własnościowa, np. pod 
supermarket, stację paliw, budownictwo mieszkalno-usługowe 
itp, - 420.000 zl. Oława. tel. 0601/70-76-47 
DZIAŁKA BUDOWLANO ■ RZEMEŚLNICZA1100 m2. wszyst- 
kie media przy działce, atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd, - 
150.000 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/338-04-73 
DZIAŁKA BUDOWLANO - SIEDLISKOWA 803 m2, na Jerzma
nowic, na osiedlu domków, droga, 15 min. do miasta, warunki 
zabudowy • 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/355-69-39 
DZIAŁKA BUDOWLANO • USŁUGOWA pow. 5000 m2, w Bu
kowcu (koło Kowar), w połowie uzbrojona, atrakcyjna lokaliza
cja, widok na Śnieżkę -18 zł/m2. Kowary, woj. jeleniogórskie, 
teL 0503/96-18-20
DZIAŁKA BUDOWLANO - USŁUGOWA pow. 2.000. m2, walory

DZIAŁKA REKREACYJNA w okolicach Sułowa, pow. 5 arów, 
nie zagospodarowana, • 2.200 zł. Lubin, tel. 076/846-50-79 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Wieleniu, pow. 12.5 a. z bezpo
średnim dostępem do jeziora, media, projekt domu z pozwole
niem na budowę, dobre sąsiedztwo, możliwość wybudowania 
własnej przystani, - 52.000 zł. Lubin, tel. 0608/10-85-89 - 
DZIAŁKA REKREACYJNA z dostępem do jeziora, pow. 500 m2, 
- 4.500 zł. Przemęt, tel. 065/549-71-67 po godz. 20 
DZIAŁKA REKREACYJNA z domem mieszkalnym, komforto
wym, w Borach Tucholskich, nad jeziorem, na trasie Czersk-Sta* 
rogard Gdański, 470 m2, prąd, siła, woda, oczyszczalnia biolo
giczna, po remoncie kapitalnym, ocieplony, całoroczny, nowy 
dach, piętro, piwnica, • 120.000 zł. Starogard Gdański, tel. 0502/ 
57-17-54,0600/63-21-93
DZIAŁKA REKREACYJNA 345 m2, zagosp., las, 200 m do je
ziora Osłonin - 35.000 zł. Wilkowice, gm. Lipno, tel. 065/ 
534-11-61
DZIAŁKA REKREACYJNA w Boszkowie. 100 m od jeziora, pow. 
8 arów- 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-12-26.0601/15-61-33 
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 nad jeziorem Wie- 
leńskim (200 m od jeziora), pow. 530 m2, uzbrojona, -16.000 
zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-67-42

O  DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA 410 m2, Nowy Dwór, 
ul. Rogowska - 180 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
785-09-18 02023841

DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA 32 a, w Ligocie Pięknej, przy dro
dze krajowej nr.5, trasa Wrocław • Trzebnica, cena 35 zł/m2. 
Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-40-25 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA budowlana, pow. 30 a. 15 km od 
Wrocławia, ogrodzona, przy głównej trasie, - 60.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO ■ BUDOWLANA w Wiszni Malej. 
40 ar, przy trasie Wrocław - Poznań • 30 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/782-99-46,071/318-00-24
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 500 m od autostrady A4, obok rzeka, 
blisko las, pow. 1 ha - 4.500 zł oraz grunty rolne III-IV klasy -
4.000 zł/ha. Krzywa, tel. 076/817-75*28 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. ok. 70 a, w tym części budynku 
mieszkalnego i pomieszczenie gosp, • 25.000 zł. Mieczków, gm. 
Kostomłoty, tel. 071/317-52-59
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 10 a, blisko media, atrakcyjna 
lokalizacja, blisko Wrodawia, • 20.000 zł. Miękinia, tel. 0607/ 
08-82-81, woj. wrocławskie
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Paniowicach k. Szewców, pow. 1 
ha - 6 zł/m2. Paniowice, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-91 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Smolcu, pow. 1.57 ha. w trakcie
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DZIAŁKA BUDOWLANA na Muchoborze Wielkim, .własnościo
wa, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, kolektor-ściekowy, 
pod zabudowę średniowysoką pow. 10,000 m2ł  możl. dowol
negopodziału, cena do negocjacji. Wrodaw, tel. 071/373-71 -34 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem -A00500 www.autogielda.com.pl) . ; . : _ ' v / . :
DZIAŁKA BUDOWLANA w Chrząstawie Wilkięj, 17 km od cen
trum Wrocławia, pod lajem, cena od 15 zł/m2. Wrodaw, tel. 
071/363-31-99
DZIAŁKA BUDOWLANA 16 a, ogrodzona, media? 120 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/327-66-20
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 58 a, ogrodzona wysokim żywo
płotem, media -100 zł/m2. Wrocław, tel. 071/327-66-20 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 16 a, ogrodzona, media -130 zl/ 
m2: Wrocław, tel. 071/327-66-20 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, pow. 870 m2, kier.. Szczo
dre - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 071/787-67-48 po godz.20, 071/
322-93-09
DZIAŁKA BUDOWLANA w Dzierżoniowie, blisko centrum - 36 
zł/m2. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 7100 m2, możliwość podziału, 
w Wilczkowie kolo Środy Śl., przy trasie Wrodaw • Lubin • 7 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 25 i 26 arów. 9 km od Wrocła
wia, w kierunku północno-zachodnim, 20 min jazdy do Rynku, 
sąsiedztwo nowych domów, asfalt, media, PKS • 22 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/788-19-30,0502/07-33-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1587 m2, w Sadowicach, 12 
km od Wrocławia, obok działki prąd i wodociąg, blisko las - 22 
zl/m2. Wrocław, tel. 071/316-91-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 726 m2, we Wrodawiu, atrak
cyjna lokalizacja, przy ul. Kowieńskiej, obok osiedla na Zgorze
lisku, wydane warunki zabudowy i energetyczne, - 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 0600/37-53-80
DZIAŁKA BUDOWLANA pod Legnicą, pelnę uzbrojenie, atrak
cyjna lokalizacja, nad akwenem wodnym, pow. 5400 m2, cena • 
35 zł/m2. Wrodaw, tel. 0502/92-71-82 
DZIAŁKA BUDOWLANA 13,5 a w Lutyni, 5 km od Wrocławia, 
nowo powstające osiedle, ładna okolica, media w drodze, cena 
30 zł/m2. Wrocław, tel. 349-11-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Domanicach 45 km od Wrodawia, 
atrakcyjna lokalizacja, widok na zbiornik wodny w Mietkowie, 
5400 m2 -15 zl/m2. Wrocław, tel, 071/316-88-04,0609/47-07-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA na Wojszycaćh, uzbrojona, z funda- 
mentem, projektem, pow. 1400 m2, • 175.000 zł. Wrocław, tel. 
071/362-28-09
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.78 ha oraz 3.5 ha gruntu rolnego w 
jednym kawałku w miejscowości rekreacyjnej Gwieździn (jezio
ra), przy trasie Człuchów - Koszalin: Wrocław,,tel: 0601/ 
'5§-67-73i 071/317-09-4,5 ;
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. tÓ66 m2, w Kryriióznie, 7 km od 
Wroęławja, w kierunku ńa Poznań, prąd, woda, gaz, drogą as- 
fafayWa,- 50.000 zł. Wrocław,-tel: 071/361-46-06 po gbdz/f5 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pietrzykowicach w gm. Kąty Wro- 
cłaWskfe, różne powierzchnie, w cenie 20-50‘zł/m2. Wrodaw, 
tel. 071/310-73-53

DZIAŁKA Z POZWOLENIEM
Ulga budowlana, 5 km od Wrocławia, nowe 
osiedla (gm. Długołęka), uzbr. (woda prąd) 
587 m, z  pozwoleniem na budowę i projekt,

27.500 zł lub zamiana na samochód.
tel. 0-601 74 25 35 opoh4S3

DZIAŁKA BUDOWLANA 18 arów, Psie Pole ul,Zielna - JO zł/ 
m2. Wrodaw, tel. 0502/29-21-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow.. 8 
arów, wszystkie media,’rozpoczęta budowa, droga, - 75.000 zł 
łub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
357-87-83,0602/27-70-90
DZIAŁKA BUDOWLANA z  rozpocżętą budową domu jednoro
dzinnego, pow. i 0.5. ara, media (prąd, woda, telefon, kanaliza
cja), cicha okolica, idealny dojazd, bez pośredników, - 49.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/59-57-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Górnym, uzbrojona, 
woda, prąd, bez pośredników, pow. 650 m2 - 40 zł/m2. Wro
daw, tel, 071/316-94-32
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej spokojnej okolicy w południo
wo-zachodniej części Wrocławia, uzbrojenie na działce (prąd, 
woda, gaz, kanalizacja,' droga utwardzona), bez pośredników, 
cena 70 zł/m2. Wrocław, teł. 071/316-18-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 670 mŹ, 2 km od granicy mia
sta Wrodawia, w gminie Kąty Wrodawskie, uzbrojona, prąd ze 
skrzynką o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwardzona, kanali
zacja, bez pośredników, cena 65 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/
54-08-12
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę jednorodzinną poło
żona na granicy miasta Wrocławia, o pow. 740 m2, uzbrojona, 
w okolicy Muchoboru Wielkiego, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 
0502/54-08-12
DZIAŁKA BUDOWLANA na Muchoborze Wielkim, o pow. 1000 
m2, wraz ^Uzbrojeniem w granicy działki, wydane warunki za
budowy, bezpośrednio od właściciela, cena 80 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0601/73-72-87 . ;
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 a, 10 km od Wrodawia, atrakcyjna 
okolica, - 27.000 zl. Wrodaw, tel. 0501/41-18-01 
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 a, 9 km od Wrodawia. giti. Długołę
ka, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 0603/57-94-47 
DZIAŁKA BUDOWLANA b. atrakcyjna, we Wrodawiu, Pawło
wice, 2636 m2, ogrodzona, zadrzewiona, rozpoczęta budowa, 
prąd,:woda, gaz, telefon, studnia, droga dojazdowa asfaltowa, 
oświetlona, cena 120 zł/ml Wrocław, tel. 071/363-24-32 po 
godz. 20
DZIAŁKA BUDOWLANA w Obornikach Śl.; 1040 m2, z rozpo
czętą budową domu jednorodzinnego, uzbrojona, ładna lokali
zacja, -160.000 zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 071/352-58-77
DZIAŁKA BUDOWLANA w WiszniMałej, 20 ar • 35 zl/m2. Wro
cław, tel. 071/782-99-46,071/318*00*24 s '
DZIAŁKA BUDOWLANA na Bielanach Wrodawśkich, uzbrojo
na, w otoczeniu domów wolno stojących, dogodny dojazd - 125 
zt/m2. Wrocław, tel. 337-34-69
DZIAŁKA BUDOWLANA. 2000/00 r. 3200 m2,'atrakcyjna loka
lizacja w Strzemieszycach koło Dąbrowy Górni, cena -18  zl/ 
m2czej. Wrocław, tel. 07T/311-37-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA 35 a, uzbrojenie na działce, droga do 
działki oświetlona, asfaltowa, przyłącze telef. obok działki, po
łożona pod lasem, spokojna okolica, możl. kupna w Całości lub 
połowy - 1.800 zl/a. Zawonia, tel. 071/312*90*85 po godz. 19, 
0604/69-25-56

turystyczne, na skraju lasu - 16 zł/m2:. Szczytno, tel. 089/ 
624-60-48,0608/65-83-18
O DZIAŁKA HANDLOWO - USŁUGOWA w Kędzie- 

rzynie-Kożlu, przylegająca do cmentarza komu
nalnego, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/313-77-01 
80009401

DZIAŁKA OGRODOWA 357 m2, murowana altana, piwnica, 1 
piętro z tarasem, piec trociniak, kuchnia węglowa, pompa wod
na, drzewka, krzęwy.ul. Stalowa, Wrocław. • 5.900 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-12-30,0601/91-26-68 
DZIAŁKA OGRODOWA 450 m2, ogrody .Szarotka* w Oborni
kach ŚL, altana drewniana, na płycie cementowej, podpiwni
czona, - 3 100 zł. Grzegorz' Oborniki śląskie, tel: 071/310-29-91 
porodź. 17
DZIAŁKA OGRODOWO • REKREACYJNA pow. 488 m2, prąd, 
woda, altana z piwnicą, ogrodzona, dużo drzew owocowych, 
blisko jezioro,' -18.000 zl. Sława, tel. 068/356-67-36 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 32 a, w Ligocie Pięknej, możl. po
działu - 35 zł/m2. Ligota Piękna, gm. Wisznia Mala, tel. 071/
312-40-25
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 36 a, prąd, woda, częściowo ogro
dzona, kanalizacja 25 m, - 48.000 zł. Wrodaw, tel. 322-22-09, 
0605/28-83-40
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Kamieńcu Wr., przy drodze głów
nej, pow. 7 843 m2 - 40 zl/m2. Wrocław, tel. 0609/08-20-92 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 3300 m2. we Wrodawiu - 60 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/345-75-18 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow 5000 m2. w Długołęce, 300 m 
od drogi Wrodaw-Warszawa, cena • 35 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
345-75-18
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pod stację paliw, parking, usługi, 
motel, z pozwoleniem, 1.6 ha, W Żarowie k. Świdnicy, - 420.000 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 342-99-82,0607/40-95-88 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWA sprzedam.lub wy
dzierżawię nieodpłatnie, przy trasie E8, kolo Oleśnicy -10 zł/ 
m2. Jelenia.Góra, tel! 0602/88-86-60 
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 0.37 ha, u podnóża Gór By
strzyckich, w Długopolu Zdroju, prąd, woda, las, atrakcyjna lo
kalizacja - 5 zł/m2. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0600/14-35-99,0602/
37-47-46
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 0.46 ha, w miejscowości Dłu
gopole Zdrój, atrakcyjna lokalizacja, na stoku przy lesie, 20 km 
od wyciągu narciarskiego, prąd, woda, droga dojazdowa - 3 zl/ 
m2. Bystrzyca'Kłodzka, tel. 0607/48-48-16 
DZIAŁKA REKREACYJNA^ arów, własnościowa, nad Jezio
rem Sławskim, 60 m od linii brzegowej, ląs sosnowy, ogrodze
nie, kontener mieszkalny,' studnia, prąd, możliwość budowy 
domu letniskowego, - 37.000 zl. Głogów,'tel. 076/834-17-19 
DZIAŁKA REKREACYJNA z domkiem letniskowym, blisko Je
ziora'Dominickiego, koło Boszkowa, w zacisznym miejscu, •
29.000 zł. Góra, tel. 065/543-.21-74 
DZIAŁKA REKREACYJNA 1.5 ha, pod lasem, prąd, strumień, 
w Szczytnej, cena 4 zł/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
DZIAŁKA REKREACYJNA koło Kobylej Góry - 6.50 zl/mZ. Li
gota, tel. 0717314-25-32,062/731-65-38

DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA o pow. 0.14 ha, w 
Myśliborzu, na terenie Parku Krajobrazowego .Chełmy*, atrak
cyjna lokalizacją- 1..Q00 zł/ar. Jawor, tel. 076/870-87-30 
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA pow. 959 m2,*izbra- 
jona, prąd, woda, położona w lesie, 100 nr od brzegu jeziora 
Wonieść, idealny dojazd. Pojezierze Leszczyńskie, • 24.500 zł 
oraz druga, pow. 3561 m2, uzbrojona, prąd, woda, położona w 
lesie, 100 m od brzegu jeziora Wonieść, idealny dojazd, poje
zierze leszczyńskie, - 89.000 zl. Leszno, tel. 065/520-93-30 pó 
godz. 18,0605/54-11-78
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA 80 m od jeziora, 
650 m2, ogrodzona, teren uzbrojony, - 14.000 Zi. Leszno, tel. 
065/526-76-60
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA 150 m od jeziora, 
pozwolenie na budowę f  rysunek, 8.5 ara, - 25.000 zl lub za
mienię na samochód. Rawicz, teł. 065/575-13-97, 0605/
55-05-04,0502/22-98-01 '
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA o pow. 5 - 8 a. uzbro
jona, blisko jezioro, las - 25 Zł/m2. Sława, tel. 068/356-68-37, 
068/356-69-01
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA 0.36 ha. Ósolin, na 
rezydencję, atrakcyjna lokalizacja, możliwość stawu -40 zł/m2. 
Wrodaw, tel. 071/372-95-72
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Kobylej Górze 
(70 km od Wrocławia), pow. 900 m2, prąd (na działce - licznik), 
woda bieżąca, kanalizacja, telefon, atrakcyjna lokalizacja (bli
sko zalewu) -. 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0601 /87-72-05 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 2.5 ha, z bez
pośrednim dostępem do jeziora, w Wilkowie, kolo Świebodzi
na, w pobliżu trasy A2, cena -1 2  zł/m2. Zbąszyń, tel. 068/ 
384-65-15
DZIAŁKA REKREACYJNO • LETNISKOWA z prawem budowy, 
częśdowo zalesione, na pagórku przy leśniczówce • 12 zł/m2. 
Milicz, tel. 071/384-29-09
DZIAŁKA REKREACYJNO • SIEDLISKOWA pow, 0.46 ha i 3.56 
ha, atrakcyjna lokalizacja, 5 km od wydągu narciarskiego w 
Czarnej Górze - 5zł/m2. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-14-24, 
0600/14-35-99
DZIAŁKA ROLNA pow. 5.62, po przeliczeniu 3.03 ha, ceha 6.000 
zł/ha. Grabownica, gm. Krośnice, teł. 071/384-56-89 
DZIAŁKA ROLNA o pow. 0,30 ha, przy drodze głównej Wilczy- 
ce-Kiełczów, decyzja o pozwolenie zabudowy, cena 40 zł/m2. 
Kielczów, tel. 071/398-82-59
DZIAŁKA ROLNA pow. 60 arów, w trakcie przekształcania na 
budowlaną, blisko drogi asfaltowej, woda na działce • 17 zł/m2. 
Nadolice, tel. 071/318-98-57
DZIAŁKA ROLNA pow. 40 a, w trakcie przekształcania na bu
dowlaną- 2.500 zł/a. Siechnice, gm. św.Katarzyna, tel. 071/
311-53-17 i
DZIAŁKA ROLNA o pow, 9 arów, atrakcyjna lokalizacja, 1 km 
od granicy Wrodawia, telefon, prąd, woda - 40 zllm2 Wilczyce, 
gm. Długołęka, tel. 071/399-08-62 
DZIAŁKA ROLNA w trakcie przekształcania na budowlaną pow. 
38 arów, media około 50 m, przy drodze, w Mokronosie Gór- 
•ftym, cena - 40 Zł/mŚ.'Wrocław, lei. 071/332-76-71 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA 18 arów, w Jaroszówce, 
atrakcyjna lokalizacja, trasa Chojnów - Lubin, około 100 m od 
głównej drogi; przy jiesie, własnościowa, wytyczone granice, li
nia energetyczna, nie Wymaga przekwalifikowania - 9 zł/rp2, -
16.200 z r  Niedźwiedzice, łel. 076/818-69-12 
DZIAŁKA ROLNO - REKREACYJNA pow. 26 arów, mapa geo
dezyjna, przy lesie, południowy stok, ładny krajobraz, możli
wość wykopania stawu, Góry Sowie • 300 zł/ar. Głuszyca Gór
na. tel. 074/880-91-44, 0603/51-18-27

przekwalifikowania, prąd, woda, gaz -ó15 zł/m2. Smolec, tel. 
071/316-17-75 po godz. 15
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 5200 m2, w Smolcu, po średnio 
wysoką zabudowę • 35 zł/m2. Węgry, tel. 071/311-48-11 - 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w gm. Pomyków,1 km od Końskich, 
pow. 5.600 m2, uzbrojona, blisko las, rzaczkar przy drodze kra- 
jowej - 25 zł/m2. Wrodaw, tel, 071/352-51-13,048/363-86.-63 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA we Wrodawiu, 8 km od Rynku, przy 
drodze asfaltowej, 2500 m2, prąd, telefon, woda, dojazd auto
busem miejskim - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/787-37-83,0605/
38-87-56 -
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1300 m2, atrakcyjna lokalizacja, przy 
lesie, warunki zabudowy, w Krzeptowie k. Smolca - 25 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/364-52-03,0605/57-28-43 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 2500 m2, 6 km od południo- 
wo-zachodniej granicy miasta* uzbrojenie w granicy działki, d- 
cha zalesiona okolica, starodrzew przy granicy działki, woda, 
gaz, prąd, droga, bez pośredników - 35 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/ 
316-94-32'
DZIAŁKA SIEDLISKOWA położona 6 km od miasta, w kierunku 
południowo-zachodnim, o pow. 40 arów, uzbrojona, bez pośred
ników. - 80.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 6200 m2,4 km od Oporowa, 
przy drodze asfaltowej, bez pośredników, uzbrojenie w odle
głości 100 m od granicy działki, cena 9 zl/m2. Wrocław, tel. 071/ 
316-18-08
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z wydanymi warunkami zabudowy, 
uzbrojona, woda, gaz, prąd o mocy 8 kW, kanalizacja w granicy 
działki, cena 70 zVm2. Wrodaw, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA • BUDOWLANA 36 a. dobra lokaliza
cja, opinia wydziału geodezji, Psie Pole -15  z!/m2. Wrodaw, 
tel. 071/346-21-16
DZIAŁKA USŁUGOWO • MIESZKALNA w centrum Lubina, os. 
Przylesie, pozwolenie na budowę, prąd, projekt, budynek z przy
łączami, pow. 2,1 ara, - 38.000 zł. Lubin, tel. 076/844-37-13 
DZIAŁKA USŁUGOWO • MIESZKALNA własnościowa, uzbro
jona, w Mieroszowicach k. Lubina, pow. 15 arów, • 50.000 zł. 
Lobin, teł. 076/847-88-42 w godz. 7-15 
O  DZIAŁKI na raty, pod budownictwo jednorodzin

ne, 10 km od Rynku Wrocławia, 1200 m2, -  24.000 
zł. Wrocław, tel. 0503/64-30-84 80009501

DZIAŁKI w Pisarzowicach, za Stabłowicami, od 1.700 m2 do
3.500 m2 i pod rezydencje - od 18 do 25 zł/m2. Wrodaw, tel. 
0600/16-04-18
DZIAŁKI z mediami, atrakcyjna lokalizacja, gmina Długołęka. - 
35 zł/m2. Wrocław, tel. 071/315-30-13 
O  DZIAŁKI BUDOWLANE na przedmieściach Kar

pacza, z  widokiem na Śnieżkę oraz grunt nad je
ziorem Słup koło Jawora, Bez pośredników. Tel. 
0602/45-58-68 01022081

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.

•  DZIAŁKI BUDOWLANE malowniczo położone pod lasem, 
blisko centrum (20 minut samochodem), teren uzbrojony 
(prąd, wodociąg, gaz, telefony), przeznaczony pod budo
wę osiedla domków, warunki zabudowy, mapki, bez po
średników, cena od 28zł/m2, okazja!. Wrocław, tel. 071/
330-08-08,0604/52-97-52 99000001

•  DZIAŁKI BUDOWLANE : Długołęka, Dobrzykowice, Ołta- 
szyn, Tyniec Mały, Biestrzyków, Źerniki, Pracze Odrzań
skie, Milicz - dom, Budzicz. BN .LIBUCHA*, Wrocław, tel. 
071/321-91-91 99000001

BEZPIECZNY DOSTĘPNY BEZ PORĘCZYCIELI
N O W Y TANI K R E D Y T M IE S ZK A N IO W Y  18!
100%  w a rto śc i, n a jn iżs ze  op rocen tow an ie , n isk ie  raty, d e cy z ja  w  7 dni 

B U D O W A , R E M O N T  20 LAT, S U P E R W A R U N K I, W Ł A S N Y  B A N K  O F E R T  
ROB “ *•1996 Kredyty mieszkaniowe tel. 367 20 67 lub 367 20 61 wew. 311
Wrocław, ul. Boczna 4 (ok. Dworca PKP, boczna ul. Hubskiej) pon. pt. 10-17 OP010877

25.05.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 113

mailto:Szczecin@tonagro.com.pl
http://www.autogielda.com.pl


P P H U  “ FAROM”
wykonuje 

z płyty obornickiej:

- paw ilony
- obiekty  

gastronom iczn e
- bram y- wiaty
- kioski 

! - p a sa ż e  handlow e  
- obudow y hal

tel. 061/296-35-52 S
po godz. 20.00 §

iV tel. kom. 0602 127 894 
061/297-21-09 do godz. 15.00 

(warsztat)

'R A T Y  - L E A S IN G
0  DZIAŁKI BUDOWLANE w Pęgowie, 1100 m2, 

uzbrojone, cena 30 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
352-71-39,0609/39-48-70 01024291

DZIAŁKI BUDOWLANE Chrząstawa Wlk., na os. domków jed
norodzinnych • 25 zl/m2. Chrząstawa, tel. 071/318-97-15 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Długołęce, 2 szt., pow. po 10 a + 
rzemieślnicza o pow. 17 a - 4.700 zł/a. Długołęka, tel. 0601/
41-32-04, woj. wrocławskie
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 ha, pod zabudowę jednorodzinną, w 
Dobrzykowicach, bez pośredników • 27 zł/m2. Dobrzykowice, 
woj. wrocławskie, teł. 0603/38-15-65 
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 szt., prąd, woda, telefon -1.200 zł/a. 
Domaniów, tel. 071/302-74-82
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wrocławskich, pow. 880 
m2, 940 m2 oraz 1200 m2, zaciszna okolica • 125 zł/m2. Do
masław, tel. 071/311-98-84
DZIAŁKI BUDOWLANE 4 x 10 a, trasa Wrocław • Trzebnica, 
przez Krzyżanowice, Pasikurowice, 15 km od Wrocławia, spo
kojna okolica, nowe osiedle domków jednorodzinnych, woda, 
prąd, tejefon przy działce, pozwolenie na budowę, ośrodek zdro
wia 500 m, szkoła (nowowybudowana) 800 m cena 25 zł/m2. 
Godziszowa, gm. Długołęka, tel. 071/398-77-94 po godz. 20 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 14 a, częściowo uzbrojone w po
bliżu lasu, kąpieliska - 3.500 zl/a. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-80-65,0604/48-56-93
DZIAŁKI BUDOWLANE od 1000-1300 m2, w Piechowicach • 
Górzyńcu, mikroklimat, atrakcyjna lokalizacja, media przy tere
nie, 10 km od Jeleniej Góry, 6 km od Szklarskiej Poręby - 30 zl/ 
m2. Jelenia Góra, tel. 075/755-66-19 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 10 a, częściowo uzbrojone, w Ka
mieniu k. Długołęki • 3.500 zł/a. Kamień, gm. Długołęka, tel. 
071/315-18-27
DZIAŁKI BUDOWLANE oraz rolne w g. Sowich • 10 i 1 zł/m2. 
Lutomia Górna, gm. Świdnica, tel. 074/850-28-59 
DZIAŁKI BUDOWLANE Mirków Stary, gm. Długołęka, pow. 1100
1 1500 m2, woda, gaz, prąd i telefon przy drodze, cena • 60 zł/ 
m2. Mirków, gm. Długołęka, tel. 0608/17-53-41. woj. wrocław
skie
DZIAŁKI BUDOWLANE w Kudowie Zdroju, pow. po 35 a. na 
jednej stary dom lub całość o pow. 1.04 ha • 80 zl/m2. Niemcy, 
Kudowa Zdrój, tel. 0049/898-50-09-31,074/866-81-75 
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 pow.8:1Qa, 6 « t„  media 150 m, przy 
lesie, blisko jezior, cdftaT0'zł/m3. Ołobok, teł. 068/381-21-26 
DZIAŁKI BUDOWLANE atrakcyjna lokalizacja, pow. do 36 a, w 
Pęgowie, cena 40 zł/m2. Pęgów, tel. 071/310-71-90 
DZIAŁKI BUDOWLANE na wsi. pow. od 13 do 18 arów, woda. 
prąd, telefon, dojazd drogą asfaltową, piękne okolice, teren 
ekologiczny, lasy, rzeczka, zalew rekreacyjny, pełna dokumen
tacja, pozwolenie na budowę, ok. 50 km od Wrocławia, cena - 
10 zł/m2. Sośnie Ostrowskie, teł. 062/738-18-83 
DZIAŁKI BUDOWLANE na Muchoborze Wielkim, własnościo
we, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, pod każdą zabudo
wę, pow. 2.000 -10.000 m2, z możl. podziału • 170 zł/m2, cena 
do negocjacji. Wrocław, tel. 071/373-71-34 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem-A00438 www.au- 
togielda.com.pl)
DZIAŁKI BUDOWLANE 12 szt., pow. 900 • 1.000 m2, woda, 
gaz. siła, telefon - 88 zł/m2. Wrocław, tel. 071/327-66-20,071/
352-83-81
DZIAŁKI BUDOWLANE 12 szt., pow. 900 • 1.000 m2, woda, 
gaz, siła, telefon • 88 zl/m2. Wrocław, tel. 071/327-60-93 po 
godz. 20
DZIAŁKI BUDOWLANE Domaszczyn - 0.24 ha, Bukowina - 0.45 
ha oraz Bąków - 0.21 ha, cena - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/ 
67-04-71
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1200 mkw. *25 zł/mkw, w Koło
brzegu. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Lutyni, na nowym osiedlu, spokojna 
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. Wrociaw, tel. 071/783-07-93,0604/
37-84-31
DZIAŁKI BUDOWLANE 4 km od granicy miasta, o pow. 650 
m2, wydane warunki wodne i energetyczne, bez pośredników, 
ceny 40-60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE pod zabudowę jednorodzinną na nowo 
powstającym osiedlu (Żwirki i Wigury), we Wrocławiu, bez po
średników, uzbrojone w wodę, gaz, prąd o mocy 7 kW, kanali
zacja oraz droga utwardzona w granicy działki, cena 55 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/316-18-08
DZIAŁKI BUDOWLANE 10-14 arów, na os. Jerzmanów, media 
podstawowe - 45 zl/m2. Wrocław, tel. 071/349-17-81, 0501/
52-71-88
DZIAŁKI BUDOWLANE I REKREACYJNE prąd, woda, możli
wość budowy stawu - 5-10 zl/m2. świerzów, gm. Prusice, tel. 
0607/30-64-25
•  DZIAŁKI BUDOWLANO • KOMERCYJNE w Cieplicach, 

przemysłowe - Kawice, od 19 zł/m2, .bliźniak" nowy •
259.000 zł, Cieplice, dochodowa kamienica (sklepy, biu
ra) - 690.000 zł, w Jeleniej Górze, pensjonat • Karpacz (30 
miesjc) • 690.000 zł, hale, warsztaty przy drodze krajowej 
- 140.000 zł. BN .BEZPROWIZJA’, ., tel. 0604/22-32-45 
99000001

DZIAŁKI BUDOWLANO • REKREACYJNE 200 m od morza, od 
120 zt/m2, możliwe raty. Wrocław, tel. 0608/78-99-04 
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, woj. 
wrocławskie
DZIAŁKI REKREACYJNE w miejscowości wypoczynkowej, 
Wieleń (poj. leszczyńskie), teren leśny, 200 m od jeziora, moż

liwość ?abudowy, cena - 2.000 zł/ar. Kaszczor, gm. Przemęt, 
teł. 065/549-91-96
DZIAŁKI REKREACYJNE nad jeziorem wieleńskim z prawem 
zabudowy, cena - 15 zł/m2. Osłonin, gm. Przemęt, tel. 065/ 
549-91-08 •
DZIAŁKI REKREACYJNE w Górach Sowich, we wsi Sierpnica, 
na granicy z miejscowością Rzeczka, wyciągi narciarskie, do- 
okdła lasy • 600 zł/ar. Sierpnica, gm; Głuszyca, tel. 0603/
69-09-31, woj. wałbrzyskie
DZIAŁKI REKREACYJNE malowniczo położone w Górach So
wich, ładne widoki, cisza, dogodny dojazd, możliwość zabudo
wy, cena 7 zł/m2. Stoszowice, tel. 074/818-11-33 - 
DZIAŁKI REKREACYJNE nowy zalew (Stradomia Wierzchnia), 
18 km od Oleśnicy, cicha okolica -1.500 zł/a. Syców, tel. 0608/
58-03-81,0603/62-36-36
DZIAŁKI REKREACYJNE z prawem budowlanym, przy łesier 
nad rzeką, w rejonie Stawów Milickićh, • 20 zł /m2. Wielgie Mi- 

. lickie, woj. wrocławskie, teł.' 0608/01-36-02 
O  DZIAŁKI REKREACYJNO - BUDOWLANE 

500-1000 m2, atrakcyjnie połoione, przy lesie, 
100 m od brzegu jeziora Wonieść, Pojezierze 
Leszczyńskie, idealny dojazd -17 zł/m2. Leszno, 
tel. 065/520-93-30 po godz. 18, 0605/54-11-78 
02021561

DZIAŁKI ROLNE atrakcyjnie połóżone nad stadami, o łącznej 
powierzchni 10 ha - 5.000, 8,000 zł/ha.- Głoska, tel 071/ 
396-30-28
O DZIAŁKI ROLNO • REKREACYJNE nad zbiorni

kiem wodnym, Słup k. Jawora, atrakcyjna lokali
zacja z bezpośrednim dostępem do linii brzego
wej - 700 zł/ar. Jawor, tel. 0603/22-40-30 
01025131

DZIAŁKI ROLNO - SIEDLISKOWE 1 3 ha, atrakcyjna lokaliza
cja, blisko do zalewu, piękny widok na śnieźnkę, źródła, las, 
przy drodze Jelenia Góra • Sosnówka • 4 zł/m2. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-93-49
DZIAŁKI SIEDLISKOWE w Grabownie Wielkim, gm. Twardo
góra, cena • 15 zł/m2, Wrocław, tel. 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 zl, Przesieka, 1800-10000 m2, cena 16 zł/m2. BN 
.ANTON", Wrocław, tel. 071/339-28-36, 0603/64-04-08 ■ 
99000001

GARAŻ murowany w zabudowie szeregowej, w Jelczu Lasko- 
wicach, • 12.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-41-70 
GARAŻ murowany w Legnicy, przy ul. Inwlidów, - 6.000 zł. Le
gnica, tel. 076/856-47-66, 0603/78-79-36 
GARAŻ własnościowy, po remoncie kapit. dachu, drzwi, inst. i 
malowaniu, zadbany w Legnicy ul. Siemianowicka (białe sady)
- 6.300 zł. Legnica, teł. 0605/64-60-00 
GARAŻ w Lubinie, własnościowy, przy ul. Budziszyńskiej, •
13.500 zl. Lubin, tel. 0603/92-68-49 
GARAŻ w Świdnicy osiedle Zawiszów, w zabudowie szerego
wej, księga wieczysta, możliwość rat, -15.000 zł. Świdnica, teł. 
074/853-92-93

Legnica, ul. Kołodziejska 38 
tel. 076/854-07-44

garaż jg g  
blaszany 2300zł

brama garażowa 
uchylna ^  760 zt

OP996219

GARAŻ murowany w ciągu garaży, rejon ul. Gajowickiej, ul. 
Hallera. • 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-09-40 
GARAŻ w zabudowie szeregowej, przy ul. Lelewela, • 20.000 
zł. Wrocław, tel. 071/346-42-81
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77. • 14.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-65-01
GARAŻ w zabudowie szeregowej, własnościowy, przy ul. Lnia- 

—nejr* 20.000 zł. Wrocław, teł. 071/373-18-82 
GARAŻ z kanałem, przy ul.Lubuskiej, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 
361-19-74 po 19
GARAŻ własnościowy, we Wrocławiu, przy ul. Dokerskiej. •
25.000 zł. Wrocław, tel. 0604/37-44-45
GARAŻ we Wrocławiu, przy ul. Hubskiej, w bloku mieszkalnym
nr 89, ogrzewanie, prąd, woda, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0501/
56-49-33
GARAŻ własnościowy, w zabudowie szeregowej, prąd, kanał, 
we Wrocławiu, przy ul. Artyleryjskiej, na Karłowicach, • 14.500 
zł lub do wynajęcia, cena 150 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/
787-25-96
GARAŻ nowy, murowany, w zabudowie szeregowej, własnościo
wy, prąd, brama automatyczna, 16 m2, przy ul. Grabiszyńskiej,' 
• 25.000 żł. Wrocław, tel 0601/70-22-65 
GARAŻE magazyny, pow. 18 m2. teren ogrodzony, strzeżony, 
atrakcyjna lokalizacja, boczna ul. Legnickiej, fakt. VAT, cena 
335 zł brutto. Wrocław, tel. 355-62-94,0601/05-25-05 
GARAŻE BLASZANE składane, nowe. wym. 3 x 5.3 x 6, -1.650 
zł (możliwe raty). Syców, tel. 062/785-47-78 
GOSPODARSTWO dom 200 m2 + zabudowania gosp. muro
wane, 9 ha ziemi ornej na uboczu, droga asfaltowa, las, wodo
ciąg, działka budowlana, - 190.000 zł. Janina Kolasa, 56-320 
Świebodów 1, gm. Krośnice, woj. wrocławskie 
GOSPODARSTWO OGRODNICZE szklarnia o pow. 1 000 m3, 
budynek mieszkalny do zamieszkania od zaraz, działka 74 ary, 
ogrodzenie, • 180.000 zł. Sława Śl., teł. 068/388-15-84 
O  GOSPODARSTWO ROLNE o pow. 20 ha, z zabu

dowaniami lub osobno., tel. 0608/83-97-60, 062/ 
78247-11 02022001

GOSPODARSTWO ROLNE pow. 15 ha, kl. III, IV, z budynkiem 
mieszkalnym i zabudowaniami gosp., na działce 0.5 ha, 30 km 
ód Wrocławia, idealne na sad, stadninę, hodowlę, magazyny, 
tartak, bazę samochodową, blisko las, stawy, możliwość doku
pienia ziemi, siła, woda, telefon, -150.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-65-68
GOSPODARSTWO ROLNE dom łużycki, wyremontowany, me
dia + zabudowania gosp., ziemia 63 ha, możliwość wynajęcia 
dodatkowo 45 ha, • 350.000 zł. Dębowy Gaj, gm. Lwówek Ślą
ski, teł.. 090/67-93-05
GOSPODARSTWO ROLNE z budynkami gospodarczymi i 
mieszkalnymi do remontu, 4,15 ha w tym łąka i kawałek lasu, 
cena 120.000 zł. Miłochów k.świdnicy, tel. 074/640-40-80 *  
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 5.68 ha, dom o pow. 390 m2 
+ zabudowania gosp., woda, CO, sad, staw, możliwość doku
pienia grunta, - 120.000 zł. Owiesno, tel. 074(831-33-60, 074/ 
831-21-92
GOSPODARSTWO ROLNE dom 300 m3, budynki gospodar
cze 600 m2 ziemii, 24 ha + dzierźawa 24 ha, możliwe raty, cena 
150.00M. Środa Śląska, lei. 071/317-14-51 
GOSPODARSTWO ROLNE 2 budynki, pomieszczenia gospo
darcze, stodoła, 0.5 ha ziemi, c.o., sita, -120.000 zł. Środa Ślą
ska, tel. 071/795-14-65
GOSPODARSTWO ROLNE zabudowania z lat 60-tych, pow.
7.6 ha, I, II i III kj. ziemi, dom o pow. 130 m2,5 izb, obora o pow. 
150 m2, stodoła, wszystkie media, położone w obrębie Bu- 
ska-Zdroju, woj. świętokrzyskie, w Skrobaczowie, • 150.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-72-37,0602/49-54-29 
O  GRUNT w Jeszkowicach, pow. 3 ha, w trakcie 

przekształcania, media przy działce - 7 zł/m2., tel. 
071/318-01-28,0608/3344-66 01028401

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“ Wrocławianka “

53-413 W rocław , ul. G w ia źd z is ta  61 
tei. 361 22 56

POSIADA DO SPRZEDAŻY 
W CENTRUM MIASTA 

GOTOWE DO ZASIEDLENIA 
mieszkania 1 -i 2-pokojowe, 

oraz garaże.
_____________________ Z _____________ OP000401

O  GRUNT w Chrząstawie Małej, pow. 50 ha, prze
znaczony pod zabudowę, ładnie położny przy le
sie i wodzie, 10 km od granic Wrocławia -10 zł/ 
m2., tel. 071/318-01-28,0608/33-44-66 01028391

GRUNT o pow. 1 ha, prąd, przy głównej trasie, • 40.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-89-90 w godz. 7-9 i po 20 
GRUNT 2 ha, w Dębowym Gaju, cena 2.500 zł/ha. Dębowy Gaj, 
gm. Lwówek Śląski, tel. 075/784-20-62 
GRUNT 33 ha, las, rzeka, możliwość założenia stawów, w Ko
tlinie Kłodzkiej, • 4.000 zł. Międzylesie, tel. 074/813-68-45 
GRUNT 3.17 ha, cena 3.5 zł/ha. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/64-60-89
GRUNT pow. 3.5 havprzy irasie Jawor-Strzegom, - 28.000 zł. 
Niedaszów.tel. 076/872-88-37
GRUNT pow. 1.20 ha. przy obwodnicy, trasa Wrocław - Poznań, 
z pozwoleniami na budowę, cena 28 zł/m2. Trzebnica, tel. 071/ 
387-24-25
GRUNT (łąka), ok. 3 ha, z planem na staw (ok. 1.70 lustra wody),
• 25.000 zl. Trzebnica, łel. 071/312-34-76 
GRUNT 22000 m2, staw wśród drzew, na końcu wsi, w gminie 
Grodków-1.2 zł/m2. Wrocław, tel. 0603/12-38-63 
GRUNT pow. 4700 m2, w Szczecinie, w pobliżu osiedli i blisko 
centrum, uzbrojenie, przy skrzyżowaniu ulic, atrakcyjna lokali
zacja, cena około 150 zł/m2 lub zamienię na posiadłość we 
Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 0601/74-82-51 
GRUNT w górach, pow. 40 a, w Jemnie (gm. Stoszowice) • 1 5 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/355-65-93 
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkcie -190 zł/m2. Wro
cław. tel. 071/339-89-98
GRUNT ORNY 1.25 i 1.12 ha, przy trasie Wrocław-Opole (A4), - 
12 km od Wrocławia, cena 1.50 zł/m2. Rzeplin, tel. 071/ 
31646-53
GRUNT ROLNY 7.5 ha, woda, prąd, pod lasem, 2 km od Dusz
nik Zdroju, cena 1.50 zł/m2. Kłodzko, teł. 0601/62-91-17 
GRUNT ROLNY o pow. 4.82 ha, w Krzeczynie Wielkim k. Lubi
na, - 25.000 zl. Lubin, tel. 076/749-7649 
GRUNT ROLNY o pow. 1.06 ha, w okolicach Namysłowa, moż
liwość budowy, na KRUS, • 6.000 zł. Mikowice, tel. 0607/
55-65-74
GRUNT ROLNY 1.5 ha, walory rekreacyjne, strumień, las, •
4.000 zł. Mokrzeszów, tel. 074/850-87-25 
GRUNT ROLNY 1.5 ha, w tym 1 ha uprawy czarnej porzeczki, z 
dostępem do wody, • 40.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-53-21 
GRUNT ROLfJY 6 ha, klasa IV i V, między lasami, koło stawu, 
15 km od Wołowa, w całości, 1 km od drogi asfaltowej, • 9.500 
zł. Staszowice, gm- Wińsko, tel. 071/389-06-42 po godz.19 
GRUNT ROLNY pow. 1 ha, 2 ha, możliwość podziału na mniej
sze, okolice Tąpdała (masyw Ślęźy), korzystne położenie, na
daje się na rekreację, cena 4 zl/m2. Świdnica, tel. 074/850-56-55 
GRUNT ROLNY 2.7 ha. w Piekarach gmina Udanin. -13.500 zł. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/88745-71, 0603/1842-79 
GRUNT ROLNY 8 ha - 8.000 zł/ha. Wińsko, tel. 071/389-05-87 
GRUNT ROLNY 4 ha, wChynowej. gm. Przygodzice, 16 km od 
Ostrowa Wielkopolskiego, miejsce na budowę, - 25.000 zł. Wisz
nia Mała. teł. 071/31242-24
GRUNT ROLNY • 3.000 zł/ha. Wołów, tel. 071/389-96-37 
GRUNT ROLNY 5.000 m2, przy głównej drodze w Groblicach, 
wszystkie media - 55 zł/m2. Wrocław, teł. 0608/25-02-11 - 
GRUNT ROLNY 2.60 ha, na Muchoborze Wlk., przy planowa
nej obwodnicy i drodzedo Makro, pod centrum logistyczne, cena 
200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
O  GRUNTY o pow. całkowitej 6,29 ha, możliwość 

budowy, przy drodze, wśród zabudowań, ok. 10 
km od Zgorzelca (Gronów), spokojna okolica, 
cena do uzgodnienia. Żarska Wieś, tel. 075/ 
771-85-35 02023831

GRUNTY nadające się na działki rekreacyjne, w górach, 20 km 
od Wałbrzycha • 10.000 zl/1 ha. Głuszyca, tel. 074/880-91-94 
GRUNTY ORNE 20 ha, w Długopolu Górnym (Kotlina Kłodzka),

OKULARY SŁONECZNE

idealne na rekreację, widok na masyw śnieżnika, możliwość 
przekwalifikowania - 3000 zł/ha. Wrocław, teł. 0602/40-0348 
GRUNTY ROLNE w Kotlinie Kłodzkiej, £m. Międzylesie, ma
lowniczo położone, strumień, las, prąd, cena 0.70-2.20 zł/m2. 
Międzylesie, tel. 074/812-66-79 
GRUNTY ROLNE przy lesie, 300 m do drogi • 3.500 zł/ha. Wo
łów, tel. 071/389-29-91
HALA pow. 200 m2, w tym część mieszkalna 40 m2, działka 
600 m2, wszystkie media, pełna dokumentacja, • 75.000 zł. 
Legnica, tel. 0607/2447-89
•  - HALA MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNA w Oleśnicy, 

nowa, pow. 200 m2 * 200 m2 poddasza użytkowego; na 
działce 500 m2, z zapleczem sanitarnym i biurem, • 

. 110.000 zł. Wrocław, tel. 071/31449-77, 0601/74-66-08 
99000001

HALA MUROWANA 1200 m2. c.o., woda ze studni głębinowej, 
siła, transformator, sad owocowy, mieszkanie 150 m2, 3 poko
je, hol, kuchnia, łazienka,' na działce 48 arów, ogrodzonej, -
240.000 zł. Dębowiec 57, gm. Ziębice, tel. 074/816-11-86 
HALA MUROWANA o pow. 400 m2, wys. 4.5 m, z zapleczem 
socjalno-biurowym, ogrzewanie gazowe, wszystkie media, w 
Środzie Śl, - 380.000 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-39-11,0605/
34-66-71
HALE (stodoła), o pow. 890 m2, w okolicy oddalonej 12 km od 
granicy Wrocławia, z placem manewrowym o dowolnej wielko
ści, przylegające bezpośrednio do drogi asfaltowej, bez pośred
ników, • 75.000 zi. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
KAMIENICA w centrum Legnicy, do remontu, -  85.000 zł. Le- 

- gnica, tel. 0602/10-30-27 
KAMIENICA CZYNSZOWA w Raciborzu, przy głównej drodze, 
pow. 500 m2, działka 0.20 ha, parter dwa iokale handlowe, bu
dynek gospodarczy z garażem, teren zagospodarowany, •
660.000 zl. Wrocław, teł. 071/348-90-79.0601/72-84-65 
KANTOR WYMIANY WALUT atrakcyjna lokalizacja. - 40.000 
.zł. Wrocław, teł. 071/333-95-04 
KINO-KAWIARNIA-DYSKOTEKA z pełnym wyposażeniem, 
czynna, - 75.000 zł. Środa Śląska, woj. wrocławskie, tel. 0602/
35-14-27
KIOSK GASTRONOMICZNY, 2000 r. wym. 2.5 x 4,V m.‘ oćieplo-' 
ny, inst. wodna i elektr., licznik, atest Sanepidu -12.000 zl lub z 
wyposażeniem (rożen gazowy na 36 kurczaków, lodówkozam- 
rażarka, frytkownica, mikrofalówka), • 15.000 zł. Ostrzeszów, 
teł. 062/730-23-59
KIOSK HANDLOWY TYPU .RUCH’ wym. 3,6 m x 2,2 m, po 
odnowie, stan idealny, • 900 zł. Boguszów-Gorce, teł. 074/
844-01-50
KIOSK HANDLOWY z lokalizacją prąd. - 5.500 zł. Jelcz-La-. 
skowice, ul. Hirszfelda 46/7 lub Wrocław, tel. 071/362-34-24 
KIOSK HANDLOWY 2 x 3 m, ocieplony, na targowisku przy ul. 
Partyzantów w Legnicy, - 8.000 zł. Legnica, tel. 076/722-54-04

KIOSK HANDLOWY 20 m2, z lokalizacją, wejście do środka, 
przy ul. Modrzewiowej, we Wrocławiu, • 7.000 zł. Lubin, tel. 076/
846-92-97
KIOSK HANDLOWY w Sidzinie k. Nysy, ul. Radziechowska. 
drewniany, nowy dach, okratowany, 9 m2. instalacja el., regały,
- 4.000 zł. Łambinowice, tel. 077/431-16-31 po godz. 17 
KIOSK HANDLOWY 10 m2, wejście do środka, regały, lada, 
kosze, licznik, stan b. dobry, - 6.900 zi. Strzegom, tel. 074/ 
85543-66
KIOSK HANDLOWY typ obornicką pow. 10 m2, wejście do środ
ka, - 2.000 zl. Świebodzin, tel. 068/382-99-31. '
KIOSK HANDLOWY na placu targowym przy ul. Zielińskiego, 
w dobrym punkcie,  ̂39.000 zł. Wrocław, tel. 0601/88-39-93 
KIOSK HANDLOWY na placu targowym przy ul. Zielińskiego, 

. w dobrym punkcie,.- 90.000zł. Wrocław, teł. 0606/11 -99-39 
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 21 m2,6 x 3.5 m, ocieplony, szkielet me
talowy, przewoźny na dłużycach, prąd, woda, wejście do środ
ka, szyby antywłamaniowe, na każdą działalność, przy ul. Hor
baczewskiego, koło •Astry’ , - 4.600 zi. Wrocław, tel. 071/ 
389-93-98
KIOSK HANDLOWY pow. 13 m2, na placu targowym, przy ul. 
Widnej 6, branża warzywa-owoce, prąd, ocieplony, 5-letnia lo
kalizacja, i  §.500 zł. Wrocław, tel. 071/32149-91 
KIOSK HANDLOWY typ Namysłów, z wyposażeniem, pow. 20 
m2, prąd, woda, WC, ochrona, plany rozbudowy, na targowisku 
ul. Orzechowa 2A, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/793-56-77 
KIOSK HANDLOWY 21 m2, z wejściem do środka, na każdą 
działalność gosp., z lokalizacją • 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
359-34-15
KIOSK HANDLOWY na placu handlowym, przy ul. Zielińskie
go, - 35.000 zł. Wrocław, teł. 071/336-06-18 
KIOSK HANDLOWY nabiałowy, z wyposażeniem, 14 m2l plac 
targowy, -15.000 zł. Wrocław, tel. 784-67-55,0501/57-54-16 
KONTENER BIUROWY stan dobry, - 1.300 zł. Siechnice, gm. 
Św.Katarzyna, lei. 071/311-53-17.
KONTENERY sanitarne, socjalne, biurowe, mieszkalne, 12 szt.
- od 3.800 zł/szt. Gniechowice, tel. 071/316-97-60, 0607/
74-14-15
KUPIĘ DOM do remontu, okolice Kędzierzyna-Koźla - do 25.000 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/48.1-61-03 
KUPIĘ DOM na południu Wrocławia, w cenie do 200.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-65-96,0601/65-77-12 
KUPIĘ DOM mały lub zabudowania magazynowe (warsztato
we), z mieszkaniem, w kier. na Oborniki śl. lub Trzebnicę, może 
być do małego remontu. Wrocław, tel. 346-26-02 
KUPIĘ DOM do remontu, z budynkami gospodarczymi, we Wro
cławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 0605/0946-30 
KUPIĘ DZIAŁKĘ oraz grunt ok. Wrocławia. Wrocław, tel. 071/ 
34142-44
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ pod budowę domu z warszta
tem samochodowym, we Wrocławiu, uzbrojoną o pow. ok. 12 
arów. w cenie do 60 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/77-67-66 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ ok. 1000 m2. w kierunku na 
Oborniki Śl. lub Trzebnicę. Wrocław, tel. 346-26-02 
KUPIĘ DZIAŁKĘ OGRODOWĄ pracowniczą w granicach mia
sta Wrocławia, wszelkie propozycje. Wrocław, tel. 071/318-5746 
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE w okolicach Lubina. Lubin, 
tel. 0601/52-52-01
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE z ziemią ok. 20 ha. Wro
cław, tel. 071/364-56-77 wieczorem 
KUPIĘ GRUNT pow. od 5 ha do 20 ha, w okolicach Lubina. 
Lubin, tel. 0601/52-52-01
KUPIĘ GRUNT pod sad owocowy, ok. 10 ha, w okolicach Trzeb
nicy i Obornik Śl., koniecznie południowa strona. Wrocław, tel. 
0605/54-3045
KUPIĘ GRUNT ROLNY ok. 2 ha, w okolicach Wrocławia. Wro
cław, tel. 071/311-39-61
KUPIĘ GRUNTY 20-30 a w Legnicy, Głogowie i Lubinie, w cen
trum osiedli. Legnica, tel. 076/850-61-86. 0604/47-31-57 
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowości Gądów, Za
brodzie, Cesarzowice, Jaszkotle, Baranowice, Sadków, Piętrzy- 
kowice, Sadowice, Malkowice, Kębłowice, Skałka, Bodgaszo- 
wice, Lisowice itp., w gminie Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, pod 
uprawę. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY typu .szczęka*. Brzeg, tel. 0608/
65-1949
KUPIĘ LOKAL lub kiosk, z lokalizacją, przy ul. lub przystanku, 
na kiosk .Ruch'. Wrocław, tel. 071/322-3947 
KUPIĘ LOKAL HANDLOWY we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0606/
81-24-52
KUPIĘ LOKAL UŻYTKOWY o pow. ok. 50-60 m2, we Wrocła
wiu, z lokalizacją w dzielnicy Śródmieście lub Stare Miasto. 
Wrocław, tel. 071/322-26-04 -
•  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, bezczynszowe, 2- lub 3-po- 
kojowe, w Legnicy. Legnica, tel. 076/852-32-39 
KUPIĘ MIESZKANIE do remontu, w Wałbrzychu, w dzielnicy: 
Biały Kamień, Sopcin, Konradów, Szczawno Zdrój, do 50 m2, z

Wrocław, ul. Buforowa 32 
tel. 346-42-36, 346-42-37

WC, łazienką, kuchnią do 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/ 
16-91-82
KUPIĘ MIESZKANIE na poddaszu, strach do adaptacji, na Krzy
kach. Wrocław, tel. 071/361-29-07,0602/40-80-34 
KUPIĘ MIESZKANIE lokatorskie, zadłużone lub do remontu, 
powyżej 40 m2, w Rynku. Wrocław, tel. 071/789-07-65 po 
godz.20
KUPIĘ MIESZKANIE 1 lub 2-pokojowe, z C.O., w Karpaczu. 
Szklarskiej Porębie, Cieplicach. Wrocław, tel. 071/318-57-52 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE lub inne małe, do 40 m2, 
w Kłodzku lub Polanicy Zdroju, na okres próbny chętnie wynaj
mę, bez pośredników. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE bez pośredników, z jasną 
kuchnią, ok. 30 m2, w nowym budownictwie, blisko Śródmie
ścia,'do 67.000 zi. Wrocław, tel. 322-35-59 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, bez pośred
ników, w cenie do 60.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-38-38
•  KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE do 50 m2 w Legnicy, 

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 Chojnowie, pow. 
1200 m2, działka 15 a • 250.000 zł, do wynajęcia 1-pok., 
okolice centrum • 500 zł/mies., 3-pok., ok. centrum - 750 
zł/mies. .BONT* Nieruchomości. Legnica, ul. Piastowska 
20. tel. 076/722-39-72 99000001 

KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE do remontu, w Wałbrzy
chu, kuchnia, łazienka, w.c., w dzielnicy Biały Kamień, Szczaw
no Zdrój, do 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/16-91-82 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE. Wrocław, tel. 0608/
51-95-82.071/348-97-66
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE z jasną kuchnią, pow. 
4045 m2. w niskiej zabudowie lub w plombie, chętnie nowsze. 
Wrocław.,tel. 071/783-06-50 .
KWIACIARNIA ó pow. 17 m2. woda, prąd, klimatyzacja, WC, 
może być inna działalność, • 18:000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
329r13-78,0600/43-23-65
LOKAL użytkoWy,. 47 m2, atrakcyjna lokalizacja, Piekary .c’, 
nadający.się na sklep, gabinet lekarski, biuro, - 70.000 zł. Le
gnica, M. 076/854-79-38
LOKAL pow. 30 m2, w Nysie, po remoncie, idealny na gastro
nomię, gabinet lekarski, • 29.000 zi. Opole, tel. 0604/92-70-08 
LOKAL pub, na Podzamczu; w Wałbrzychu. Wałbrzych, tel. 
0605/28-08-50
LOKAL BIUROWY użytkowy, 55 • 230 m2, ul. Armi Krajowej, na
1. i 2. piętrze, nowe, w centrum handlowo-biurowym, co miej
skie, parking, zakończenie budowy 10.2001 r. • 1.500 zl/m2. 
Wrocław, tel. 071/343-84-57 wewn. 50. 0606/14-35-98. 0606/
14-35-99
LOKAL GASTRONOMICZNY w Prochowicach, pow. 160 m2,

po remoncie kapitalnym, - 140.000 zł. Prochowice, teł. 076/ 
85848-87.0605/96-55-28
LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkcie, centrum han
dlowe na Nowym Dworze - 53.000 zł. Wrocław, tel. 0604/
66-34-47,0602/2343-28
LOKAL GASTRONOMICZNY murowany, typ smażalnia frytek, 
atrakcyjna lokalizacja, pełne wyposażenie, woda, w.c., prąd. 
220/380 V, nadaje się na prowadzenie każdej działalności, pow. 
całk. 44 m2. Żarów, tel. 074/649-35-05 
LOKAL HANDLOWO • USŁUGOWY we Wrocławiu - Śródmie
ście, ul. Otwarta, 30 m2, po remoncie kapitalnym, siła, wc, co, •
75.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-70-21 po godz. 20
•  LOKAL HANDLOWY: Traugutta, 21 m2  ̂75.000 zł, w no- 

“ wej plombie W Śródmieściu, 126 m2 i 70 m2, wszystkie
media, do wykończenia wnętrze • 2.500 z!/m2, lokal 256 
m2, Krzyki • 4.000 zł/m2, Stare Miasto, Krzyki, 800 m2 lub 
podział - od 2.200 zł/m2, doskonała lokalizacja. BN 
.HOBO’, Wrocław, tel. 071/343-94-74 99000001 

LOKAL HANDLOWY pow. 30 m2, z działką księga wieczysta, 
- 35.000 żł. Opole, tel. 0502/3940-96 
LOKAL HANDLOWY 80 m2, sklep odzieżowy, w dobrym punk
cie, w centrum miastś, stan idealny, • 120.000 zl. Piława Górna, 
tel. 074/837-26-35, 0603/51-19-19 
LOKAL HANDLOWY w Torzymiu, 30 km od granicy w Świerku, 
na trasie Berlin-Poznań, 37 m?. wszystkie media, - 40.000 zl. 
Torzym, tej. 068/341-3743
LOKAL HANDLOWY Wrocław-Śródmieście, pow. 36 m2, duże 
witryny, wc, zaplecze, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-75-18 
LOKAL HANDLOWY 61 m2, w centrum Zgorzelca, dwa okna 
wystawowe • 2.500 zł/m2. Zgorzelec, tel. 0604/20-62-38 
LOKAL UŻYTKOWY 68 m2. w centrum miasta, b. dobra lokali
zacja, 3 pomieszczenia, nadaje się na sklep, gabinet, mieszka
nie, - 79.000 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-50-21,0608/89-44-31 
LOKAL UŻYTKOWY w Opolu. pow. 40 m2 • 2.200 zł/m2. Opo
le, tel. 0606/31-84-15
LOKAL UŻYTKOWY 78 m2, śródmieście Wolsztyna, wszystkie 
media, 2 witryny, handel lub usługi, • 70.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-97-96
LOKAL UŻYTKOWY 27 mkw. w Kudowie Zdroju. - 35.000 zi. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
LOKAL UŻYTKOWY 70 m2, przy ul. Hallera, idealny na gabi
net lekarski lub biuro - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-71-89 
LOKAL UŻYTKOWY, Wrocław Śródmieście 118 m2, wysoki 
standard, na każdą działalność, - 240.000 zl. Wrocław, tel. 071/
310-76-29,0608/0247-61
MAGAZYN o pow. 440 m2 + poddasze, z parkingiem, możli
wość adaptacji na warsztat lub mieszkanie, • 85.000 zł. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-88, 0601/69-59-72 
MAGAZYN 660 m2. działka 35 ary, w Trzebieniu k. Bolesławca, 
przy skrzyżowaniu dróg, • 45.000 zł. Wrocław, tel. 342-63-19 
MAGAZYNY pow. 105 m2, teren ogrodzony, strzeżony, atrak
cyjna lokalizacja, boczna ul. Legnickiej - 15 zł/m2. Wrocław, 
tel. 355-62-84, 0601/05-25-05,
•  MIESZKANIA: 1-pok., Krzyki Borek, ładne, wypos. - 63.000 

zł, Białowieska, w drewnie, z meblami - 85.000 zi, 2-pok., 
Wejherowska, Popowicka 42 m2, balkon - 85.000 zł, 2-pok., 
Krynicka, 37 m2, b. ładne, od zaraz • 92.000 zł. 2-pok., 
Gajowa, super, opłaty 55zł, meble w kuchni - 115.000zł. 
okazja, 3-pok., Gliniana, Pabianicka. Buska, Krynicka, do 
uzg., BN .KORAL’ , Wrocław, tel. 071/787-8042, 0603/
85-23-88 99000001

MIESZKANIA do remontu, własnościowe, bezczynszowe, po
łożone na osiedlu Kresówka Leśna, na trasie Choj- 
nów-Bolesławiec -1 -pokojowe -11.000 zł, 2-pokojowe • 15.000 
zł. Legnica, tel. 076/86246-51
MIESZKANIA w Krzywej gm. Warta Bolesławiecka, własnościo
we, bezczynszowe, księga wieczysta, do remontu, 30 m2,1-po
kojowe -12.000 zł, 2-pokojowe, 47 m2 -17.000 zł, 3-pokojowe, 
62 m2 - 20.000 zł. Legnica, tel. 076/866-16-06
•  MIESZKANIA 2-, 3-, 4-POKOJOWE ładnie wykończone, w 

Brzegu Opolskim, pow. 36 m2 - 46 000 zł, pow. 54 m2 -
65.000 zł, pow. 64 m2 - 65.000 zł, 79 m2 - 88.000 zł, pow. 
107 m2 - 88.000 zł, 74 m2 • 95.000 zł, atrakcyjna lokaliza
cja. AN .WIKTOR’ . Brzeg. tel. 077/416-14-08. 0606/
16-86-01 99000001

O MIESZKANIA 2-, 3-POKOJOWE we Wrocławiu, od
48 do 54 m2, cena 68.000-75.000 zł (70% ceny 
rynkowej). Wrocław, tel. 071/34240-11, 0503/
90-25-55 81010701

•  MIESZKANIA 2-POKOJOWE: Nowowiejska. 48 m2 -
96.000 zi, Jelcz-Laskowice, 53 m2 - 66.000 zł. okol. Ryn
ku we Wrocławiu, 49 m2 • 170.000 zł. BN .ANTON’, Wro-, 
cław, ul. Ostrowskiego 7, tei. 071/339-28-36, 0603/
64-04-08 99000001

•  MIESZKANIA 3-POKOJOWE:.PowstańcówŚrąskrch,48 m2 
. -104.000 zł, Śródmieście, 83 m2 - 125.000 zł, Szczepin,

49 m2 • 118.000 zł, okol. Gajowickiej, 66 m2, wysoki stan
dard - 155.000 zł. BN .ANTON’ , Wrocław, tel. 071/ 
339-28-36,0603/64-04-08 99000001

•  MIESZKANIA: M-2 Raja 48 m2 IV/V p. - 95.000 zł, M-3 
Potiebni 66 m2 II/II p. - 160.000 zł, M-2 Drukarska 56 m2 •

r  120.000 zł. M-3 C. Skłodowskiej 95 m2 ll/IV p. -140.000 
zł. M-1 Legnicka 38 m2 Vl/X p. - 75.000 zł. M-2 Wyszyń
skiego 44 m2 • 100.000 zł, M-4 pl Grunwaldzki 68 m2, XI/ 
XII p..-140.000 zł, M4 willowe 100. m2, Leśnica -190.000 
zl. BN .Libucha’. Wrocław, tel. 071/321-91-91 99000001

USŁUGI GALWANICZNE

MIESZKANIE nowo budowane, w Legnicy, niska zabudowa, os. 
willowe, bezczynszowe, miejsca garażowe, termin: wrzesień 
2001 r., wykonane z pustaków phoroterm,. dachówka Braas. 
Legnica, tel. 0601/50-97-34
•  MIESZKANIE atrakcyjne, w Oławie, blisko stadionu, 71 m2, 

balkon • 120.000 zł, mieszkanie w Oławie, 72 m2 -100.000 
zł, mieszkanie w Oławie 62 m2, balkon • 82.000 zl -1.330 
zl/m2 !!!. BN, Oława, ul. Rynek 28, tel. 071/30341-20 
99000001

MIESZKANIE do kapitalnego remontu, własnościowe, z księgą 
wieczystą, pow. 36 m2, ok. Wrocławia, komunikacja miejska • 
900 zł/m2. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-10-69 
MIESZKANIE bezczynszowe, 150 m2,2 p., centrum Legnicy •
1.000 zł/m2. Legnica, tel. 076/851-29-35 
MIESZKANIE 51 m2, w centrum Lubina, nadające się na dzia
łalność usługową, - 85.000 zł. Lubin, tel. 076/846-66-29 
MIESZKANIE 56. m2, piwnica, strych, garaż, • 90.000 zl. Pie
chowice, tel. 075/761-71-52
MIESZKANIE o pow. 61 m2,1 piętro, własnościowe, w Szamo
tułach, 30 km od Poznania. Poznań, teł. 061/292-25-92. 0604/
38-58-87
MIESZKANIE w Wałbrzychu, 60 m2,1 p., do remontu, działka; 
spokojna okolica, • 33.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/58-20-60 

"MIESZKANIE ul. Ścinawska, umeblowane. 25 m2, kuchnia (wid
na), - 67.000 zł. Wrocław, tel. 071/35549-71.
MIESZKANIE o pow. 19 m2, we Wrocławiu, Krzyki-Borek, I pię
tro, pó remoncie, - 57.000 zł. Wrociaw, teł. 0601/41-85-88 
MIESZKANIE wraz z lokalem użytkowym we Wrocławiu na Krzy-' 
kach, w trakcie budowy, termin realizacji jesień 2001 r., blisko 
centrUm • 1.500 zł/m2. Wrocław, (el. 0501/40-67-17 
MIESZKANIE włąsnościowe, księga wieczysta, blisko Rynku, 
na 1. piętrze, rozkładowe, 76 m2. nadaje się na biuro; kancela
rię - 4-400 zł/m2. Wrocław, tel. 071/793-55-73 
MIESZKANIE 64 m2. bezczynszowe, po remoncie, w Święto- 
szowie, blisko las. woda,.- 54.000 zl. Wrocław, tel. 071/ 
316-52-94,0502/40-08,94
MIESZKANIE we Wrocławiu, 43 m2. w plombie, w nowym bu 
downictwie, niska zabudowa, słoneczne, duży balkon, telefon, 
glazura, mozaika parkietowa, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-51-19 .. '
MIESZKANIE pow. 72 m2. przy ul. Samolotowej, nowe, na l̂- ̂  
piętrze (budynek 4-piętrowy), cisza, zieleń, pilne, - 150.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/26-12-70
MIESZKANIE pow. 53,5 m2, na III piętrze, balkon, na Krzykach, 
w nowym budownictwie, liczniki ciepła, woda. księga wieczysta
• 2.000 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/40-34-24 
MIESZKANIE we Wrocławiu, 20 m2, balkon, Krzyki, przy al. 
Dębowej, niski blok, IV piętro, - 62.000 zł. Wrocław, tel.
783-07-09,0605/39-70-59

AUTO GIEŁDĄ DOLNOŚLĄSKA 1 1 4 spis treści -pątrz strona 6J (rozkfądoy\fą) 25.05.2001



EUROPEJSKI FUNDUSZ BUDOWLANY

REWELACYJNA PROMOCJA
Zarabiasz tylko 450 zł

EFB da Ci najniższą ratę!
My traktujemy klienta indywidualnie! 

Chcesz kupić sprzęt RTV? 
Remontujesz mieszkanie?

SFINANSUJEMY OPOH913

• minimum formalności • w trudnych sytuacja finansowych
• stałe oprocentowanie zawieszenie bieżących rat
• zabezpieczenie spłaty • korzyści podatkowe 
nawet bez zdolności kredytowej

WYKORZYSTAJ SZANSĘ!
ZADZWOŃ! ŻARY 068/363-64-22

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

Sprzedam KONTENERY MIESZKALNE 
LUKSUSOWE

* o pow. 36 m cena 60 tys. zł + 7% VAT
* o pow. 18 m' cena 30 tys. zł + 7 % VAT

KONTENERY wyposażone w całą sieć 
sanitarną i kuchenną 

KONTENERY mogą być postawione 
bez fundamentów 0 P005722

tel. 0602-130-696
MIESZKANIE pow. 33 m2, na IV piętrze, meble kuchenne na 
wymiar, do zamieszkania ód zaraz, - 85.000 zl. Wfoćlaw, tel. 
0606/28*90-74
MIESZKANIE własnościowe, 74 m2, w centrum Ząbkowic śł., I 
piętro, jasne, do małego remontu, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/
326-04-87,0604/24-40-11
MIESZKANIE własnościowe, we Wrodawiu (teśriićći), w willi 
wolno stojącej, I piętro, 40 m2 (1 pokój, jasna kuchnia, łazien
ka),' ogrzewanie gazowe, niskie opłaty, telefon, garaż przy domu, 
-110.000 zl. Wrocław, tel. 071/788-20-79,071/34943-98,06071
07-7141
MIESZKANIE, 2000 r. pow. 50.2 ffi2, własnościowe, salon z 
kuchnią, balkon, na I. piętrze, monitoring, wysoki standard, we 
Wrocławiu, dzielnica Krzyki, przy ul. Porannej, • 170.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-68-05
•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE I piętro, 20 m2. Krzyki Bo

rek, - 53.000 zl. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 
99000001

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE ul. Zachodnia, 28 m2, -
79.000 zl. BGN. Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001

O MIESZKANIE 1-POKOJOWE 35 m2, przy ul. No
wowiejskiej 66, duży pokój, łazienka, c.o., tele
fon, okna na park, bez pośredników, • 69.000 zl 
(do negocjacji). Wrocław, tel. 071/363-77-03 
02023651

O MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 38 m2, w sta
rym budownictwie przy placu Strzeleckim, pilnie ■ 
sprzedam z powodu wyjazdu, • 65.000 zl. Wro
cław, tel. 071/352-93-21, 0501/22-61-91 
01027691

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Piłsudskie
go, 34 m2, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-71-84 
99000001

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, w Bolesławcu, w Centrum.
7 piętro, własnościowe, niski czynsz, telefon, kuchnia, łazien
ka, po remoncie, • 46.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-87-66 
MIESŻKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, kawalerka. 24 m2. 
na parterze, po remoncie, w centrum Dusznik Zdr, - 58.000 zl. 
Duszniki Zdr., teł. 074/866-96-96 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Zgorzelcu, garaż, działka pow.
6 a, • 38.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/73-35-51 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 32 m2, na parterze, do remontu, 
własnościowe, bezczynszowe, na os. Kresówka Leśna, k. Bo
lesławca, przy autostradzie A-4 -12.000 zł oraz 2-pokojowe, 47 
m2, na 2. piętrze, do remontu, własnościowe, bezczynszowe. 
na os. Kresówka Leśna - 16.000 zi (możliwość realizacji ksią
żeczek mieszkaniowych). Legnica, teł. 076/862-46-51 
MIESZKANIE 1-POKÓJOWE własnościowe, bezczynszowe, na 
III piętrze, 42 m2, ścisłe centrum, ul. Orzeszkowej, w starym 
budownictwie, po remoncie, słoneczne, dużo zieleni, • 54.000 
zl. Legnica, tel. 076/852-32-39
MIESZKANIE 1-POKOJOWE komfortowe, w centrum Lubina, 
pokój i duża jasna kuchnia, - 52.000 zł. Lubin, tel 0603/84-49-33 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 27 m2, własnościowe, IV 
piętro, w Lubinie, - 44.000 zł. Lubin, tel. 076/749-70-48, 06021
12-89-74
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 26 m2, rozkładowe, pokój 
15 m2, z telefonem, we Wróblowicach, 5 km od Leśnicy, w blo
ku, 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 remon
cie kapitalnym, drewniane okna, kafelki + garaż, 3 km od Opo
rowa, - 60.000 zł. Mokronos Górny, tel. 0606/14-14-68 
MIESZKANE 1-POKOJOWE 33 m2, kuchnia, łazienka, w.c.,

•*- balkon, piwnica, 9 km od Karpacza i Jeleniej Góry, na 3. pię
trze, wszystkie media, duży zakład pracy, • 50.000 zł. Mysłako
wice, tel. 075/771-85-91 po godz. 20 (zdjęcia do tej oferty moż- - 
na zobaczyć w internecie pod numerem - A00512 www.auto- 
gielda.com.pl)
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, łazienka, na parterze, w 
bloku, w Świeradowie Zdrój, 37 m2, • 46.000 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-67-30
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31.4 m2, nowe budownictwo, cen
trum Trzebnicy, częściowo umeblowane, - 64.000 zł. Trzebni
ca, tef. 071/312-17-80
MIESZKANIE 1-POKOJOWE W bloku, 20 m2, parter, Wierzb
no, 30 km od centrum, - 26.000 zł. Wierzbno, tel. 071/303-Ó5-59 
po 18,0602/24-58-45
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 29 m2, na I piętrze. - 65.000 
zł. Wrocław, teł. 363-32-93 ^
MIESZKANIE 1-PÓKOJOWE M-1 ną Nowym Dworze, nowe, 
pow. 28.5 m2, częściowo umeblowane, • 80.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/363-21-60 '
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 37 m2. na 1. piętrze, c.b., jasna 
kuchnia, duży balkon, blisko Rynku, w plombie, • 85.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/347-81-81
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka 24 m2. przy ul. Ko
ściuszki, na 3. piętrze, -35.000 zł. Wrocław, tel._071/341-95-76 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 34 m2, dużą kuchnia, słoneczne, 
balkon, okna od podwórza, z telefonem, wlashośćiowe, ul. Pił
sudskiego, może być na gabinet • 92.000 zł. Wrocław, tel. 071/
322-53-06,0601/53-48-36
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, łazienka, do remontu, w 
Szczytnicy, gm. Warta Bolesławiecka, III piętro, -11.000 zł moż
liwość zapłaty książęczką mieszkaniową. Wrocław, tel. 071/
343-02-48
MIESZKANIE 1-PÓKOJOWE 26 m2, spółdzielczo-wlasnościo- 
we, blisko centrum, IV piętro w bloku 4-piętrowym, jasna kuch
nia, balkon, rozkładowe, okna PCW, z telefonem, - 75.000 zł 
lub zamienię na mieszkanie większe, 40-45 m2, z dopłatą. Wro
cław, tel. 343-51-58,0501/31-36-45 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, IX piętro, z telefonem,

w wynajęcia

ATRAKCYJNE I TANIE

MAGAZYNY i BIURA
Idealne na składowanie lub produkcję 

pow. 20-1800 m’  już od 4 zt / m2

tel. /0-71 / 367 91 99 
/ 0-71 / 334 65 29 
/ 0-71 / 348 63 61

blisko centrum,. 75 000 zl. Wrocław, tel. 071/332-50-44. 05021
23-82-41
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 23 m2, ciemna kuchnia, łazien
ka, spółdzielczo-wlasnościowe, w.c., c.o., liczniki, z telefonem 
(Dialog), na V piętrze, 2 windy, dzielnica Psie Pole, • 58.000 zl. 
Wrocław, tel. 324-38-96 praca, 328-96-92 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE + sypialnia, 55 m2, nowe • odda
ne 10.2001 r., co miejskie, okna PCV, balkon, liczniki, dowolna 
aranżacja wnętrza, ulga budowlana, ul. Armii Krajowej • 1490 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/343-84-57 wewn. 50, 0606/14-35-98, 
0606/14-35-99
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, księga wieczysta, 
w Zarowie, 40 km od WrocłaWia, 30 m2, jasna kuchnia, • 30.000 
zł. Wrocław, tel. 784-87-95
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 24 m2, VI piętro, winda, z telefo
nem, kuchnia jasna, duży balkon, własnościowe, • 75.000 zł. 
Wrocław, tel. 351-51-44
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31 m2, 3 p., centrum, stare bu
downictwo. ciemna kuchnia, łazienka, bez pośredników, • 70.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-37-36,0603/78-55-04 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2, I piętro, słoneczne, za
dbane, kominek, niskie opłaty, Śródmieście, - 76.000 zł. Wro
cław, tel. 071/321-31-13
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 20 m2, odnowione, przy ul. Ja
rzębinowej, nowa armatura, panele podłogowe, gładź tynkowa,
- 49.500 zl. Wrocław, tel. 0501/77-82-11 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2, rozkładowe'; osobne wej
ścia z przedpokoju do kuchni, w bloku we Wróblowicach, 5 km 
od Legnicy, księga wieczysta, działka 5 a, - 60.000 zi. Wró- 
blowice, gm. Miękinia, tel. 076/317-76-68,0605/07-09-41,05021
16-09-08
•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, na osiedlu w Wiechli- 

cach k. Szprotawy, • 35.000 zł. L. Drzewiecki,., tel. 0681 
376-71-35 99000001

0  MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 
73 m2, rozkładowe, duży balkon, po remoncie ka
pitalnym, kafle, parkiet, liczniki, przy ul. Litew
skiej (Psie Pole), - 145.000 zł lub zamienię na 
mniejsze ♦ dopłata. Wrocław, tel. 0601/38-94-05, 
071/345-60-51 01024631

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Mielecka,
, I piętro, rozkładowe, w starym budownictwie, • 95.000 zł.

BN „HAYA", Wrocław, tel. 071/789-92-68, 0501/52-68-94 
99000001

MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w centrum Złoto
ryi, w starym budownictwie, pow. 44 m2, kuchnia, łazienka, w.c., 
przedpokój, c.o. na gaz, telefon, I piętro, piwnica, • 49.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-14-44,0608/64-79-85 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 48 m2, kuchnia, 
łazienka, WC, c.o., telefon, piwnica, garaż, działka 5 arów, •
50.000 zl. Dobroszyce, tel. 071/314-83-34 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, księga wieczysta, 
bezczynszowe, 58 m2, kuchnia, łazienka, budynek gosp., ga
raż, działka, z telefonem, do zamieszkania od zaraz, w okoli
cach Góry k. Leszna, - 29.000 zł. Góra, tei. 0607/70-93-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 52.3 m2.1995 rok budowy, I 
piętro, stan dobry, duży balkon z roletą, WC oddzielnie, telefon, 
wszystkie liczniki, bardzo ciepłe mieszkanie, - 92.000 zł. Gu
bin, tel. 068/359-50-27
MIESZKANIE 2-POKOJOWE z kuchnią, 44.6 m2, po remoncie 
kapitalnym, w Jelczu-Laskowicach, • 67.000 zl. Jelcz-Laskowi
ce. tel. 071/318-42-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jełczu-Laśkowicach, pow. 43.6 
m2, pokój + salon z aneksem kuchennym, wyposażona kuch- 

' nia, własnościowe, księga wieczysta, udział w gruncie, po re
moncie kapitalnym, nowa inst. elektr., wodna i kanalizacyjna, 
kafelki, panele podłogowe, gładzie gipsowe, słoneczne, z tele
fonem, piwnica • 73.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0603/07-66-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jeleniej Górze. pow. 63 m2. z 
widokiem na góry, -105.000 zł. Jelenia Góra, tel: 075/753-53-59 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jordanowie Śl , 57 m2, parter, 
po remoncie, CO, panele podłogowe,, kafelki, telefon oraz za
budowania gospodarcze, - 55.000 zł. Jordanów Śl., tel. 071/
316-15-08- ‘
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 64 m2, kuchnia, łazienka, taras, 
komórka, ogródek, zadbane, cicha okolicą, dobry dojazd do Żar
1 Zagania, - 32.000 żl. Konin Żagański, tel. 0603/86-98-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Nysy, IV piętro, pow. 
44 m2, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, balkon, piwnica, •
58.000 zł. Krapkowice, tel. 077/466-22-38
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, w 
Legnicy, blisko centrum, wysoki parter, słoneczne, 54 m2, kuch
nia, spiżarnia, przedpokój, łazienka, c.o. miejskie, - 60.000 żł. 
Legnica, tel. 076/854-93-48
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 własnościowe, pow 41.3 m2, 
w nowym budownictwie; duża kuchnia, osobno łazienka, noWe 
okna, parapety, TV kablowa, - 50.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-38-41
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w bloku, kuchnia, łazienka, w trak
cie remontu, ładna okolica, koło Kamieńca Ząbkowickiego, 50 
m2. -14.000 zł. Lipniki, teł. 077/431-21-79, 0606/12-83-05 r  
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37 m2, własnościowe, księga wie
czysta, kafelki, boazeria, w centrum Lubina, nowe budownic
two. - 60.000 zł. Lubin, teł. 076/846-45-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, w Lubinie, jasna kuchnia, 
parkiet, oświetlenie halogenowe, obudowany balkon, możliwość 
powiększenia pokoju stołowego o 4 m2, telefon, niski czynsz, 
bezpieczna dzielnica, - 69.000 zł. Lubin, tel. 076/858-42-49, 
0603/17-85-67

P r z e d s ię b io r s t w o  
M o t o r y z a c y j n e  

A u t o - P o l m o z b y t  S p .  z  o .o .  
Wrocław, 

ul. Powstańców Śl. 211/217 
posiada na swoim terenie

lokale do wydzierżawienia
Dogodne wejście od strony 

ulicy Powstańców Śl. 
powyżej 52 m 

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem 

tel : 071/367 90 66

MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50,40 m2, naDSledlu Przy- 
lesie, zadbane, - 68.000 zł. Lubin, tel. 076/846-94^91 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, II piętro, - 55,000 zl. Lu
bin,1tel. 076/841-11-85 po godz. 18 '
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. §0:3 m2, w Lubinie, lltpię- 
tro, na osiedlu Ustronie IV. przy ul. Norwida, przestronne, gla
zura, ładna kuchnia, b. ładne, • 87.000 zł. Lubin, tel. 076/
847-27-61 po godz. 15,0603/51-23-83 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Lubinie, pow.
44.3 m2, pó remoncie; III piętro, - 60.000 zł: 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 własnościowe, poW. 47,42 m2, w 
Namysłowie, • 65.000 zl. Namysłów, tel. 077/410-30-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Nysie, pow,,49 m2, na parte
rze;’ - 50.000 zł. tysa, tel. 077/448-26-0.1 ; .
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Olszanicy, os. Krzywa, na tere
nie Jjyłej jednostki AR, własnościowe, murowany budynek, -
16.000 zł. Olszanica, tel. 076/818-84-71. 0604/24-61 -01 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kawalerka, 34 m2. w Opolu,, od
nowiona, • 68.000 zl. Opole, tel. 077/464-74-46,0502/96-13-94 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
nowe, komfortowe, 53 m2, kuchnia, łazienka, balkon, 1. piętro, 
w Świętoszowie k. Bolesławca • 1.000 zł/m2 lub zamienię na 
samochód dostawczy. Osiecznica, woj. jełeniogórskie.-teł. 0603/
10-15-77 , \ .
MIESZKANIE 2-POKOJOWE. - 80.000 zl. Polkowice, tel. 0606/ 
63-28-29
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, po remoncie kapital
nym, c.o., okna PCV, glazura, spółdzielczo - własnościowe, na 
III piętrze, ładna okolica, blisko centrum, - 55.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-36-66
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, do 
remontu, w świętoszowie k. Bolesławca, Żagania, blisko lasy, 
jeziora, granica niemiecka, mikroklimat, - 20.000 zł. Świętoszów. 
tel. 075/731-12-27.0600/60-20-02 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 60 m2, bezczynszowe, 4 km od 
Trzebnicy, • 33.000 zl. Trzebnica, tel. 071/312-19-16 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Trzebnicy, 53 m2, nowe budow
nictwo, I piętro, duży balkon, telefon, pokoje 22 i 11 m2, - 95.000 
zl. Trzebnica, tel. 071/387-21-38 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, komfortowe. Wrodaw 
Krzyki, księga wieczysta, • 112.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
845-31-79,0503/03-27-20
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 38 m2, na 2. 
piętrze, w bloku, Wieruszów, przy ul. Fabrycznej. • 45.000 zl. 
Wieruszów, tel. 062/784-14-54
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, łazienka, WC, 
wysoki parter, balkon 5 m2, - 60.000 zl. Wierzbno, tel. 071/
313-12-55
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 51 m2, w centrum Wrocławia, 
księga wieczysta, rozkładowe, balkon, zabudowa, na 3. piętrze, 
w budynku 4-piętrowym, ładna lokalizacja, bez pośredników, •
150.000 zl. Wrocław, teł. 071/341-26-45 po godz. 18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Legnickiej. VIII piętro. •
86.000 zi. Wrodaw. tel. 071/372-44-04
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2.1 piętro, telefon, domofon,
c.o. na gaz, we Wrodawiu, w Śródmieściu, • 77.000 zł. Wro
daw. tel. 0502/39-80-06
MIESZKANIE 2-POKOJOWE I piętro, przy ul. Wandy, we Wro
cławiu. - 80.000 zl. Wrocław, tel. 0607/83-06-60 .

MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, jasna kuchnia, na II 
piętrze, w Karłowicach, możliwość adaptacji strychu, przyległe
go do mieszkania ok. 30 m2 zamienię na mały domek w okoli
cach Wrocławia albo inne propozycje. Wrodaw, tel. 0609/
15-65-52 '
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 44 m2, na 3. piętrze, księga wie
czysta, balkon, telefon, liczniki wody, Wołów, - 70.000 zł lub 
zamiiiiię na Wrodaw. Wrodaw, tel. 0603/58-79-83 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, IV piętro (9-piętrowy), uL 
Grabiszyńska, jasna kuchnia, balkon, telefon, bez pośredników, 
- 88.000 zi. Wrodaw, tel. 0503/33-24-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE wiasnośdowe, 49 m2, na IV pię
trze, we Wrodawiu, przy ul. Nowodworskiej, - 98.000 zi. Wro
cław, tel. 788-29-69
MIESZKANIE 2-POKOJOWE I piętro, blisko centrum, księga 
wieczysta, niski czynsz, rozkładowe, jasna kuchnia, wysoki stan
dard. • 100.000 zł. Wrodaw, tel. 071/355-90-79,0604/18-28-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-wlasnośdowe, pow.

52 m2i przy ul. Kamieńskiego we Wrodawiu, pilnie; -115.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/352-71-95 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE wiasnośdowe, 34 m2, na Popo- 
wicach, - 85.000 zi. Wrocław, tel. 0608/23-64-40 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 44 m2. rozkłado
we, z telefonem, VII piętro, w spokojnej zielonej okolicy, przy ul. 
Celtyckiej, we Wrodawiu, - 96.000 zl. Wrocławie!. 071/ 
353-68-47 po godz. 19,0501/13-30-85 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE stare budownictwo, ul. Trzebnic
ka, Śródmieście, III piętro, kuchnia, łazienka, przedpokój (ka- 
felkowane). II taryfa, junkers, telefon, piwnica, 55.5 m2, • 96.000 
zł. Wrodaw. tel. 071/321-04-34,071/372-03-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-wlasnościowe. 46 
m2, II piętro, w 7-piętrowym bloku, pokoje rozkładowe, jasna 
kuchnia, z telefonem, bez pośredników, • 110.000 zl. Wrodaw, 
tel. 343-64-47.339-15-81
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, przedpokój.
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oprocentowanie 
od 7,45%*

Z a m i e s z k a j  u  m n i e . l

nie tracąc czasu

Dewizowy kredyt mieszkaniowy

•  w EURO, USD, PLN z możliwością 
przewalutowania ;

•  na zakup, budowę bądź remont domu lub 
mieszkania

•  nominalne oprocentowanie ód 7,45%*
•  do 100% wartości inwestygi
•  czas spłaty do 30 lat
•  możliwość wcześniejszej Spłaty kredytu 
' bez prowizji
•  możliwość zaciągnięcia kredytu bez poręczycieli

*) w pierwszym roku kredytowania * * )  przy 30-letnim okresie spłaty

Zobacz, jak łatwo 
i szybko 
spełniamy marzenia!

Czekamy na Ciebie

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

ODDZIAŁY; WROCŁAW; pL Solny 16; tel. 0-71/374-85-36, 374-85-85 • KŁODZKO; ul. Armii Krajowej 7; tel. 0-74/865-81-90, 865-81-91 
•  LEGNICA; ul. Parkowa 1; tel. 0-76/852-40-56, 862-10-17 • ŚWIDNICA; ul. Pułaskiego 13; tel. 0-74/85-69-220, 85-69-221 • WAŁBRZYCH; 
Rynek 5; tel. 0-74/84-24-919. 84-29-443 PRZEDSTAWICIELSTWA: WROCŁAW; ul. Ruska 47/48: tel. 0-71/781-70-65, 781-70-67 • GŁOGÓW; Rynek 17; 
tel. 0-76/83-40-552 • OPOLE; ul. Ozimska 15/1; tel. 0-77/44-12-121, 44-12-122 • POZNAŃ; uL Zeylanda 1; tel. 0-61/662-73-35

Bezprzetargowe mieszkania 
Spółdzielcze we W rocławiu 

Z  możliwością wykupu
70% ceny rynkowej!!!

* * *  °
M

Zapobieganie eksmisjom 2
Kupno, sprzedaż. g

Zam iana i wynajem. 
Profesjonalna obsługa praw na. 

Konkurencyjre Ceny!!!

Wrocław ul.Ruska 45/1 
tel. 071/34240-11 

tel. O 503 902 555
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NOWE 
MIESZKANIA 
GOTOWE DO 

ODBIORU

t
- mieszkania 2-3 - pokojowe 
■ garaże, miejsca parkingowe |  
■ teren ogrodzony

Wrocław Muchobór I 
uL Rakietowa 17

CENTRUM KREDYTOWE-AUTO CENTRUM
kredyty hipoteczne do 100% wartości nieruchomości „  
oprocentowanie 9,6%, ioedyty samochodowe 6,7% i  
wstępna ocena zdolności kredytowej pizez telefon °  

Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 071/325-38-30,0605 678 847

B IU R O  S P R Z E D A Ż Y :

tel. 322-54-24 
322-40-73 WROCŁAW |

INW ESTOR 1 W YKO NAW CA:

tel. 34-35-828 Przeds. Bud. Przam.

pow. 65,6 m2, przy ul. Długosza, dodatkowo 2 balkony - 119.000 
zł. Wrocław, teł. 071/340-07-38
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Powstańców Śl., obok 
Poltegoru, 42 m2. -110.000 zl. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 35 m2, rozkładowe, na 
Popowicach, • 85.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01 -.80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 39 m2, na II piętrze, we Wrocła
wiu, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 783-99-29 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, kuchnia, łazienka, we, z 
telefonem, garaż, księga wieczysta, w Brzegu Opolskim, os. 
Skarbimierz, - 70.000 zl. Wrocław, tel. 071/328-03-03 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, ul. Inżynierska, rozklado-

dowa 150 m2, po remoncie kapitalnym, c.o. elektryczne, z tele
fonem, - 185.000 zl. Wrocław, tel. 351-08-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu (Śródmieście), przy 
ul. Św. Wincentego, nowe, wykończone, 57 m2, IV piętro, w 
5-piętrowym budynku, winda, c.o., łazienka, kuchnia 12 m2, 
pokoje 12 m2 i 20 m2, wys. 3.20 m, • 140.000 zl. Wrocław, tel. 
781-85-25,0504/96-09-78
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 47 m2. własnościowe, bezczyn- 
szowe, w Świętoszowie k. Bolesławca, z lokalizacją wśród la
sów, wspaniały mikroklimat, obfitość runa leśnego, • 40.000 zl. 
Wrocław, tel. 329-01-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 53.9 m2, glazura, gardero
ba, 4. piętro, - 125.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-31-48 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE wykończone, z meblami, jasna 
kuchnia, kafelki, co, z telefonem, liczniki,.ogrodzony parking 
przed blokiem, dobry dojazd do centrum, • 105.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-50-67
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na wsi, III p., 12 km od centrum 
Wrocławia, 54 m2 + strych do adaptacji, garaż, ogródek, duże 
podwórko, dużo zieleni, w pobliżu park, bezczynszowe, • 55.000 
zl. Wrocław, tel. 0602/24-58-63 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 34 m2, na Popowicach, na 
VII fi, własnościowe, spółdzielcze, • 78.000 zl. Wrocław, tel. 

10601/71-16-18
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 42 m2, rozkładowe (7/10), z 
telefonem, TV kablowa, budynek ocieplony, przy ul. Ślicznej, 
bez pośredników, - 89.000 zl. Wrocław, tel. 0603/80-56-90 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 57 m2, po remoncie kapital-

MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu (na Krzykach - Gaj), 
własnościowe, rozkładowe, pow. 54 m2, parter, w niskiej zabu
dowie, kafle, mozaika, szafy w przedpokoju, • 125.000 zł. Wro
cław. teł. 071/336-83-32
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 35 m2, przy ul. Grunwaldz
kiej, rozkładowe, księga wieczysta, niski czynsz, z telefonem, 
na IV. piętrze. • 79.000 zl. Wrocław, tel. 071/328-03-85. 0603/ 
95-05-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, na Krzykach, ni
ska zabudowa, rozkładowe, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-83-72 po godz. 19
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 39 m2, rozkładowe, IV pię
tro, w budynku 4-piętrowym, nowe instalacje, nowa elewacja, 
telefon, spokojna dzielnica i sąsiedztwo, • 87.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-58-94, 0604/59-95-18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 41,5 m2, parter, balkon zabudo
wany, Wrocław - Popowice, rozkładowe, ocieplone, atrakcyjna 
lokalizacja, szkoła z basenem, park, przychodnia, • 89.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-32-08
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, własnościowe, w galeriow
cu, ładne, unowocześnione, balkon, -129.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/35-57-97
MIESZKANIE 2-PÓKOJOWE własnościowe, pow. 48 m2, wy
soki standard, panele, oknaPCV, kuchnia zabudowana, łazien
ka i WC osobno, ul. Poleska, - 100.000 zl. Wrocław, tel. 071/ 
324-11-61.0607/38-53-93
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 45 m2,2. piętro, 
kuchnia, łazienka, WC, mały przedpokój, jasne, zadbane, po 
remoncie, grzejniki panelowe, meble kuchenne na zamówie
nie, - 100.000 zł. Wrocław, tel. 372-44-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, duży balkon na podwó
rze, 1992 r., okolice AE, bez pośredników, - 107.000 zł. Wro
cław, tel. 071/364-03-08,0600/88-69-31 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37 m2, centrum, ul. Kilińskiego, 
w 5-letniej plombie, wykończone, pokoje 14 i 11 m2, ciche, sło
neczne, -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-89-10 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 70 m2, we Wrocławiu, w Śród
mieściu, wysoki parter, WC, łazienka, glazura, deski podłogo-

Jeden
kredyt
wiele

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

4 0 '
Bank
Pocztowy 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. Krasińskiego 1, 
tel. 071 34 678 45, 34 678 52, 34 678 57.

we, zadbane, kafle, parkiet, balkon, niska zabudowa, bez po
średników, -100.000 zl. Wrocław, tel. 071/363-17-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu - centrum, ul. Hau- 
ke-Bosaka, 57 m2, jasna kuchnia, duży balkon, - 115.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-48-84
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 37 m2, I piętro, 
winda, z telefonem, słoneczne, W pobliżu ogrodu botaniczne
go, bez pośredników, • 91.000 zł. Wrocław, tel. 327-84-32 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 48 m2, rozkłado
we, duży balkon, jasna kuchnia, łazienka, w.c. oddzielnie, • 
105.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-12-45 po godz. 16 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE willowe. Karłowice, kuchnia, aneks 
jadalny z.oknem, łazienka z oknem, taras 34 m3, działka ogra

nym, na II piętrze, kuchnia, łazienka, w starym budownictwie, 
ogrzewanie gazowe, na Hubach, -115.000 zl. Wrocław, tel. 071/ 
336-30-18.0606/21-49-41 '
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 33 m2. na Krzykach, kom
fortowe; po remoncie, jasna kuchnia, loggia (źabudowana), nowe 
okna, drzwi antywłamaniowe, bez pośredników, - 95.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-24-80
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, własnościowe, pow. 
56 rn2, rozkładowe, duża kuchnia, antresola, w starym budow
nictwie, na I piętrze, zadbane, niski czynsz, możliwość doku
pienia garażu, pilne, -115.000 zl. Wrocław, tel. 071/372-53-57 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu (Krzyki), własno
ściowe, 35 m2, słoneczne, duży balkon, przejściowe, wszyst
kie media, na 7. piętrze, - 78.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-60-19

GOTÓWKOWE - do 10.000 tys. 
MIESZKANIOWE- (np 100.000 - rata 870 z«)

Wrocław, ul. $w. Mikołaja 8/10 Tel. 34185 59,3418013 J

we, media, niski czynsz, księga wieczysta, - 126.000 zł. Wro
cław, tel.071/321-72-30
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, własnościowe, ul. Sycow- 
ska, telefon, rozkładowe, jasna kuchnia, słoneczne, - 85.000 
zł. Wrocław, tel. 071/328-77-20 w godz. 20.21 .
MIESZKANIE 2-POKOJOWE stare budownictwo, V piętro. 48 
m2, przy:ul: Poniatowskiego, okna napodwórko, piece, niski 
czynsz, balkon, - 82.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-55-85 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Parlickiego, 32 m2, cie
kawy projekt, II piętro, hierozkładoWe, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 
363-31-33
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 41 m2, na Krzykach, ładne, roz
kładowe, na 4. piętrze, winda, zieleń, atrakcyjna lokalizacja, -
107.000 zl. Wrocław, tel. 787-42-11.0601/79-96-41 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, na 2. piętrze, w starym 
budownictwie, wys. 3.6 m, do zamieszkania od zaraz, bez po
średników, we Wrocławiu, blisko centrum, spokojna ulica, •
76.000 zł. Wrocław, tel. 0502/30-08-80,0603/76-55-63 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, bez pośredników - 2.300 
zł/m2. Wrocław, tel. 0607/30-64-84
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, na 2. piętrze. -105.000 zł. 
Wrocław - Pilczyce. tel. 071/353-80-37,0601/72-20-83 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, księga wieczysta, w bu
dynku ocieplonym, 37 m2, okna PCV, nowa inst. wodna, po re-

z  w y d z ie lo n y m  w n ę trz e m  b lo k o w y m  i g a ra ż a m i 
m i e s z k a n i a  1 I 2  p o k o j o w e  
in d y w id u a ln a  a ra n ż a c ja  w n ę tr z  
p o m a g a m y  w  u zy s k a n iu  k re d y tu  
te rm in  re a liz a c ji - g rudzień  2001 r.

Szczegółowe Informacje można uzyskać w biurze Spó łdzie ln i oraz telefonicznie:
V  ( 071) 342 48 91 lub 96, 342 49 26, 341 89 93. 

Spółdzielnia Mieszkaniowae
50-451 Wrodaw, u! Komuny Paryskiej 15

moncie łazienki, na wyposażeniu nowa kuchenka, junkers i . 
wanna, - 50.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-26-84 w 
godz. 10-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE"Własnościowe, w Zebrzydowej, 
pow. 38.70 m2, w starym budownictwie, II piętro, kuchnia, przed
pokój, łazienka. WC. - 23.000 zł. Zebrzydowa. teł. 075/736-20-53 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE parter, 2 spiżarki, w budynku dwu
rodzinnym, łazienka, ogrzewanie elektryczne (II taryfa), tele
fon, osobny garaż, połowa strychu i piwnicy, umeblowane w stylu 
zachodnim oraz apartament 22 m2, osobne wejście, pokój z  
kuchnią i łazienką, całość z wyposażeniem. Zebrzydowa 119, 
tel. 075/644-92-54 po godz. 16
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 73 m2, w centrum Zgorzelca, ni
skie opłaty, - 85.000 zł. Zgorzelec, tel. 0608/75-10-45 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w nowym budownictwie, 45 m2,1 
piętro. - 60.000 zł. Żagań-, tel. 068/478-17-03,0600/81-31-46
•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. Parku Południowego, 51 

m2, po remoncie, rozkładowe, • 130.000 zł (do negocja
cji). BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. Hallera. 60 m2,-rozkła-. 
dowe. - 145.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 
99000001

O MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, ładne, rozkła
dowe, jasne, z dużym balkonem, łazienka i WC 
osobno, pomieszczenia gospodarcze, nowa 
plomba, telefon, zabudowa wnęk, kafelki, bez po
średników, cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/ 
363-77-03,0501/43-66-86 02023661

O MIESZKANIE 3-POKOJOWE ul. Kamienna, obok 
ul. Drukarskiej, 57 m2, -135.000 zł. Wrocław, tel. 
071/367-16-97 02023901

O MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Dzielnej - 
135.000 zł, ♦ garaż - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
333-72-39,0501/13-10-05 01026451

MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, ob
ciążone kredytem, superkomfortowe, drzwi antywłam., rolety, 
żaluzje, panele podłogowe, glazura, ppw. 74 m2, szafy wnęko
we, słoneczne, w nowym budown., dużo zieleni, plac zabaw, 
komfortowo wykończona kuchnia, osobno łazienka i WC, TV 
kablowa, telefon, do zamieszkanie od zaraz, okolice Astry, - 
180.000 zl, Wrocław, tel. 071/357-85-55 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem -A00516 www.au- 
togielda.com.pl) Iffigp k :
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 64,2 m2, komfor
towe, II p., 2 balkony, w Brzegu na osiedlu Skarbimierz, - 83.000 
zł. Brzeg. tel. 077/411-34-68
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 64 m2. komfortowe, z gara
żem, -65.000 zł (możliwe raty). Chocianów, tel. 076/818-59-29, 
0601/77-18-21

’ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 49 m2, w Dzierżoniowie, na 4. 
piętrze, z windą, • 59.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-08-88 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na wsi, 64 m2, po remoncie, nowe 
okna, ogrzewanie kominkowe (drewno), garaż, telefon, działka 
4 a, ładne, zadbane, - 59.000 zł. Janów, gm. Olszanka, tel. 077/ 
412-50-15 |
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, przy ulicy Witosa, • 75.000 
zl. Jawor, tel. 0604/42-30-31
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe. 70 km od Sławy 
(woj. lubuskie), na parterze, media, 200 m od jeziora, - 65.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0607/03-07-90 po godz. 18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2; balkon, rozkładowe, I p., 
osiedle Kopernika • 65.000 zl. Legnica, tel. 076./855-27-67 po 
godz. 16
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, w Legnicy, na os. Piekary 
C, nowoczesne, parkiet, glazura, panele, • 75.000 zł. Legnica, 
tel. 076/866-10-60
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2,1 piętro, komfortowe, so- 

' snowe podłogi, nowe okna, zabudowany przedpokój, łazienka 
z kabiną, WC osobno, balkon, wodomierze, pomierniki c.o., 
księga wieczysta, garaż murowany, z telefonem, ładna okolica,
- 85.000 zł. Leszno, tel. 0601/75-29-61 . . . .  . _ ; «
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubaniu, 61 m2, własnościo
we, na 1. piętrze, - 88.000 zł. Lubań, tel. 075/722-50-50 .. 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 56.6 m2, własnościowe, z 
telefonem, c.o. etażowe, piwnice, powl gospodarcza, działka 5 
arów, 15 km od Żmigrodu, w Lubielu - 35.000 zł lub 15.000 zl + 
kredyt 10 letni, rata 400 zł. Lubiel, tel. 071/311-20-91 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, o pow. 58.65 m2, 
na 4. piętrze, w Lubinie, atrakcyjna lokalizacja, - 100.000 zł 
Lubin, tel. 076/846-93-90.
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 69 m2. słoneczne, balkon, glazu
ra. - 80.000 zł. Lubin, tel. 076/844-68-47 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 61 m2, W Lubinie, na 3. pię
trze, - 95.000 zł. Lubin, tel. 076/842-29-86; 0601/56-33-70 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 47,2 m2, bli
sko centrum, na III piętrze, blok 4-piętrowy, TV kablowa, po re
moncie -1.530 zł/m2. Lubin, tel. 0601/40-63-60 
MIESZKANIE 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 57 m2, parter, z działką, garaż, w 
bloku, - 65.000 zł. Lubomierz, tel. 075/751-40-37 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 59 m2, w Nowej 
Wsi Niemczańskiej k. Ząbkowic Śl., kuchnia, łazienka, przed-

Mieszkania do remontu, od 43 do 100 m2, 
za gotówkę i na raty ■ cena od 900 zł/m 2. 

B r z e g ,  t e l .  0 7 7 / 4 4 4 - 1 4 - 2 4 ,  
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pokój, z telefonem, c.o. gazowe, garaż, pomieszczenia gosp, •
48.000 zł. Niemcza, tel. 074/837-65-92
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w budynku 4-piętrowym, na no
wym osiedlu, pow. 66 m2, na 1. piętrze, balkon, nowa mozaika 
parkietowa, panele ścienne, nowe kafle w łazience i w WC, ścia
ny w gładzi szpachlowej, - 78.000 zł. Nysa, tel. 077/435-34-05, 
0602/82-55-82
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, na Karłowicach, 
pow. 60 m2, wszystkie media, duży balkon, III piętro, W budyn
ku 4-piętrowym, TV kablowa, - 128.000 zł. Nysa, tel. 077/ 
433-90-10
MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe. 56 m2. cena 1600 
zł/m2. Oleśnica, tel. 071/399-51-41 ’
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Oławie. 64.2 m2. nowe. kom
fortowo wykończone, niska zabudowa, księga wieczysta. -
110.000 zł. Oława, teł. 071/313-66-00, 0604/85-63-20 
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 własnościowe, w bloku, wysoki 
parter, w Siechnicach, 67 m2, zabudowany balkon 7,3 m2, piw
nice 22 m2, - 110.000 zł. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/ 
311-58-27
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Wiązowie, pow. 67 m2, własno
ściowe, w bloku, komfortowe, do zamieszkania od zaraz, -
65.000 zl. Siewierz, tel. 032/674-18-76
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, c.o., c.w., gaz. te
lefon, kuchnia, łazienka, 2 ubikacje, piwnica, osobne wejście, 
wysoki parter, w górach, • 90.000 zl. Stronie Śląskie, teł. 074/ 
814-25-30
MIESZKANIE 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, tel. 062/785-29-14, 0607/30-88-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 77 m2r własnościowe, kuchnia, 
łazienka, w.c., c.o., piwnica, dyży balkon, na I piętrze (budynek 
zamieszkany przez 5 rodzin), garaż, w Szczepanowie k. Środy 
śl., 30 km od Wrocławia, na miejscu szkoła, poczta, ośrodek 
zdrowia, kościół, PKP i PKS, - 75.000 zł. Szczepanów, tel. 071/ 
317-24-43
MIESZKANiE 3-POKOJOWE 65 m2,1 piętro, telefon, działka, 
garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, • 52.000 
zł. Szymanów, tel. 074/858-68-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2t po remoncie, komfortowe 
+ garaż, w Świeradowie Zdrój, • 140.000 zl. Świdnica, tel. 074/ 
640-66-77 po godz. 18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62,5 m2 w Trzebieniu k. Bolesław
ca, nowe gładzie tynkowe, glazura, szafy wnękowe typu Ko
mandor, tv. kablowa, 2 balkony • 45.000 zł. Trzebień, tel. 075/ 
736-54-18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 64 m2, własnościowe, na 2 
piętrze, 2 balkony, glazura, panele, żaluzje, z telefonem, piwni
ca, działka pod garaż - 1.000 zl/m2. Wambierzyce, tel. 074/ 
871-92-55
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, z balkonem, komfortowe, 
rozkładowe, księga wieczysta, TV kablowa, liczniki, niski czynsz, 
atrakcyjna i cicha okolica • os. Borek we Wrocławiu. -148.000 
zł. Wrocław, tel. 071/354-36-37 poniedziełek-sobota, 071/ 
361-61-70 w niedzielę (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem • A00495 www.autogielda.com.pl) 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 61 m2, na Kozanowie, rozkłado
we, słoneczne, TV-kablowa, na 9. piętrze, garaż • 145.000 zł. 
WrocłaW. tel. 071/353-44-35,0503/95-53-10 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Wrocław Krzyki, kolo ronda, 57 
m2, duża jasna kuchnia, słoneczne, szafy wnękowe, rozkłado
we, TV kablowa, telefon, bez pośredników, -125.000 zl lub za
mienię na mniejszy. Wrocław, tel. 0605/57-97-47 
MIESZKANiE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, przy ul. Wejherow- 
skiej, -111.000 zł. Wrocław, tel. 350-15-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 67 m2, w nowym budownictwie, 
komfortowe, na Krzykach, - 165.000 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
91-59-12 v
MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowe. komfortowo wykończone, 
66 m2, + taras 45 m2, balkon 14 m2, przy ul. Hłaski, we Wrocła
wiu, ulga budowlana, • 220^000 zł. Wrocław, tel. 071/373-08-47, 
0601/77-34-97
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2. we Wrocławiu, na Nowym* 
Dworze, III piętro, w budynku 4-piętrowym, duży balkon, panele 
podłogowe, kafelki, • 139.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-45-66, 
0605/24-80-67
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe. 48 m2, II piętro, 
liczniki,TV kablowa, telefon, balkon, • 104.000 zl. Wrocław, tel. 
071/339-26-32
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 50 m2. z telefonem, na ul. 
Zachodniej. - 100.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-28-59. 0607/ 
41-84-08
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2. we Wrocławiu, przy 
ul. Jeleniej, rozkładowe, kafelki, szafy wnękowe, zielona okoli
ca, -11 5.000-zł. Wrocław, tel. 071/355-70-55 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na os. Różanka, blok ocieplony, 
na 2. piętrze, w budynku 4-piętrowym, słoneczne, piwnica, z 
telefonem, TV kablowa, spółdzielcze. -135.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/83-75-60
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, dzielnica Krzyki (ul. Ka
mienna, obok AE), na U piętrze, jasna kuchnia, - 108.000 zł. 
Wrocław, tel. 351-72-56
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w plombie, glazura, mozaika. I 
piętro, winda. 52 m2, we Wrocławiu (Krzyki), -110.000 zl. Wro
ciaw, tel. 071/341-38-56 wieczorem

SPRZEDAM MIESZKANIE
4-pokojowe, nowe budownictwo,

I p., z  garażem, ogródkiem,
25 km od Jeleniej G$ry, cena 68.000 zł 

tel. 076/877-58-43
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RATY BEZ ODSETEK!!!

IM O C H Ó D  C Z E K A J Ą  N A  C l

DO WYNAJĘCIA 
POMIESZCZENIA BIUROWE 

UL. ŚWIDNICKA 19
W r o d a w ,  te l. 3 4 4 -3 8 -9 4 ,  3 4 3 -8 0 -4 1

■  Spłata rat do 10 lat!
■  Wysokość stałej raty

ustala klient
■  W  trudnych sytuacjach 
finansowych umożliwiamy

odłożenia spłaty!
■  Minimum formalności!!!
' ■ ■  ■  ■ ■ ■ ■ " ■  ■  ■ 

KUPON umożliwiający 
umorzenie spłaty 

3 ostatnich rat
TY&0 d a  pierwszych 30 kSentów 
Promocja ważna do wyczerpani*  

umów promocyjnych
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  a

WROCŁAW (0 71) 342 61 63, 341 05 02 
OPOLE (0 77) 44 17 898 JELENIA GÓRA (0 75) 75 35 646 
LUBIN (0 76) 84 12 086 ZIELONA GÓRA (0 68) 327 07 21 
WAŁBRZYCH (0 74) 66 56 991 LEGNICA 0 504 993 410

MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 48 m2. w centrum miasta, 
przy ul. Zielińskiego, z telefonem, balkon, media miejskie, ocie
plony budynek, TV Sat, spokojna okolica, bez pośredników, •
118.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-83-58 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe. 57 
m2, we Wrocławiu, przy pl. Powstańców śl. (rondo). • 120.000 
zł. Wrodaw, tel. 367-83-53
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2. okolice ul. Grabiszyńskiej
1 Spiżowej, w nowym budownictwie, balkon, z telefonem, liczni
ki, -150.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-18-98 po godz. 20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE adaptacja strychu, kuchnia, ła
zienka, spiżarka, oryginalne wykończenie, ogrzewanie elektrycz
nego^ m2, -187.000 zł. Wrocław, teł. 330-16-12 po godz. 17 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 1 p./4 p„ Nowy Dwór, z telefo
nem, tv, glazura, meble, balkon, odnowione, • 150.000 zł. Wro
cław, tel. 071/387-87-53,0601/76-09-24
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-wtasnościowe, pow. 
61 m2, po remoncie, zabudowana kuchnia, przedpokój, szafa, 
TV kablowa, telefon, balkon, przy ul. Strzegomskiej, -134.000 
zl. Wrocław, tel. 390-20-47
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 66 m2. na 4. piętrze, winda, bal
kon. TV kablowa, telefon, licznik wody i ciepła, umeblowana 
kuchnia, przedpokój zabudowany, - 165.000 zł. Wrocław, ul. 
Trzebnicka, tel. 071/322-55-82
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 72.5 m2, ul. Krzycka, garderoba.
2 balkony. 2 prze pokoje, łazienka, wć, - 159.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/785-79-07,0601/70-84-92
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2, księga wieczysta, okolice 
Pl. Grunwaldzkiego, w nowym budownictwie, wysoki parter, ja
sna kuchnia, łazienka, przedpokój, c.o. miejskie, wodomierze, 
niski czynsz, z telefonem, • 125.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-00-38,0601/74-50-13
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, Krzyki • Borek, -110.000 
zł. Wrocław, tel. 071/345-32-70,071/337-06-66 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, kuchnia, łazienka, ogrze- 

-  wanie gazowe, taras, ogród, 504 m2, bez czynszu, Wrodaw-Ró- 
l  ja k a .  -190.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-65-12.0605/95-77-90 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, we Wrodawiu, I 
piętro, balkon, okna PCV, rolety, po remonde, nowe instalacje, 
kuchnia zabudowana, WC, łazienka, kafle, telefon, -15.800 zł. 
Wrocław, tel, 071/372-12-36 po godz. 19,0503/07-22-76. 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 53,5 m2, z 1991 r.. nowa kuchnia 
z wyposażeniem, umeblowane, nowe podłogi, drzwi sosnowe, 
niska zabudowa, wysoki parter, Pilczyce, -120.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/353-27-24
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w bloku, kuchnia 
jasna, duża, ładna, łazienka i wc osobno, przedpokój z wnęką 
do zabudowania, duży balkon, z telefonem, piwnica 18 m2, 
pomieszczenie gosp. 15.5 m2, działka ogrodowa 6 arów, pięk
ne okolice, blisko lasy, spokój, - 45.000 zł. Zdziesławice, gm. 
Jemielno, tel. 065/544-71-06,0502/30-53-08 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 80 m2, własnościowe, z  te
lefonem, kuchnia, łazienka, WC, CO, balkon, piwnica, pom. 
gosp., garaż 24 m2, ogród 1124 m2, 40 km od Wrodawia, 25 
km od Legnicy, zjazd z A4 Rawicz-Strzegom - 79.000 zl. Budzi
szów Wielki, tel. 076/857-47-16,0603/35-01-21 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 72 
m2, parkiet, kafelki, z telefonem, na nowym osiedlu w Bytomiu 
Odrzańskim, - 65.000 zl. Bytom Odrzański, tel. 0601/87-29-16 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Dusznikach Zdrój, własnościo
we, 110 m2, bezczynszowe, księga wieczysta, c.o., WC. kuch
nia, balkon, weranda, całe piętro, telefon, ogród, słoneczne, 
rozkładowe, -145.000 zł. Duszniki Zdrój, teł. 074/866-96-95 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE rozkładowe, pow. 74 m2. na 3. 
piętrze, okna PCV, b. ładna okolica. • 83.000 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-91-61
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 82 m2, kuchnia, 
łazienka, w nowym budownictwie, garaż (siła), ogródek 7 a, 
murowana altana, podpiwniczona + namiot, - 63.000 zł. Idziko- 
wice k. Namysłowa, tel. 077/419-58-30 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Legnicy, na oś. Kopernika, 64 
m2, na 3. piętrze, balkon, - 76.000 zł. Legnica, teł. 076/854-71-74 
po godz.16
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 63 m2, w centrum, 
po remoncie -1.500 zl/m2. Lubin, tel. 076/844-48-23 po godz. 20 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, pow. 93 m2, na 
parterze, z telefonem, domofonem, centrum miasta, • 70.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-38 
MIESZKANIE 4-POKO JOWE z 40-łetnim kredytem, lokatorskie, 
72 m2,1. piętro, wykończone płytkami, duży balkon, wodomie- 
rze, telefon, szkoła i przedszkole na osiedlu, • 65.000 zl. Mal
czyce. lei. 071/317-93-86.0603/31-38-85 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w bloku, III piętro, w.c. i łazienka 
osobno. TV kablowa, spokojna okolica, • 140.000 zł. Polanica 
Zdr., tel. 074/868-20-76.0606/33-48-83 
MIESZKANIC4-P0K0J0WE pow. 69 m2. własnościowe, bez
czynszowe, kuchnia, łazienka, WC, c.o. z kotłowni osiedlowej, 
na parterze, budynek gospodarczy, ogródek o pow. 10 a, na 
miejscu gimnazjum, ośrodek zdrowia, sklepy, kościół, - 60.000 
zl. Rakoszyce k. środy Śl., tel. 071/795-19-66 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE CO. łazienka. WC. budynek go
spodarczy, działka 20 a, • 100.000 zł lub zamienię na 2-pokojo
we, może być bez wygód. Skarszyn, gm. Trzebnica, tel. 071/
312-85-99
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, przedpokój, łazienka, 
WC, pow. mieszk. 120 m2, podłogi-biała deska, okna PCV, c.o. 
elektryczne ♦ garaż, -120.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-36-58 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, pow. 86 m2, udział 
w gruncie, bezczynszowe, własne ogizewanie. komfortowe, III 
p, • 145.000 zl. Świebodzice, tel. 074/854-73-58 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE komfortowe, pow. 78 m2. wTrze- 

„ bieniu, 15 km od Bolesławca, 2 balkony, w.c., łazienka, wszel- 
. ' je media, piękna okolica, • 67.000 zl. Trzebień, tel. 075/
‘ 736-54-69

MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 71,5 m2, kuchnia, łazienka. 
WC osobno, duży balkon, piwnica, • 75.000 zł. Wierzbno, gm. 
Domaniów, tełr071/303-05-55

MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72,2 m2, własnościowo-spółdziel- 
cze, ładne, media miejskie, na 2. piętrze * działka (ogródek), -
150.000 zł lub zamienię na 2-pokojowe z dopłatą, we Wroda
wiu albo. Koszalinie, Wrodaw, teł. 0607/82-86-14 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 80 m2. na I piętrze. 2 balkony, 
własnościowe, bezczynszowe, do remontu, nowe piony wod
no-kanalizacyjne, prąd, w Świętoszowie k. Bolesławca, • 32.000 
zl. Wrocław, tel. 0602/51-23-75
MIESZKANE 4-POKOJOWE pow. 72 m2 ♦ duży balkon, na IX. 
piętrze (budynek 11-piętrowy), rok budowy 1981 r., ładne. Psie 
Pole, • 135.000 zl. Wrodaw, tel. 071/345-75-18 
MIESZKANE 4-POKOJOWE kuchnia, łazienka, w.c.. piwnica, 
duży balkon, parter (duży terminal celny), - 75.000 z ł . możli
wość spłaty w 3 ratach. Żarska Wieś, teł. 075/771-85-91 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
A00513 www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 5-POKOJOWE bezczynszowe. 150 m2, kuchnia 
z jadalnią 'ogrzewanie na gaz, siła, działka 3 a k. domu, -
100.000 zT. Chocianów, tel. 076/819-50-39,0608/19-00-95 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE pow. 70 m2, spółdzielcze własno
ściowe, parldet, glazura, w centrum Strzelina, • 89.000 zł. Strze
lin, tel. 071/39M3-38
MŁYN elektryczny ♦ 41 a działki budowlanej, budynek gospo
darczy, w miejscowości Uraz. 26 km od Wrodawia. -120.000 
zl. Oborniki Śląskie, lei. 071/310-72-23 
MŁYN w Paczkowie kolo Bierutowa, technicznie sprawny, dział
ka budowlana 20 arów, mieszkanie 140 m2, możliwość zbudo-

PAWILON typu .namiot turecki’, 8-kątny, przeznaczony do ga
stronomii obwoźnej, sprzedaż piwa, pow. 24 m2,3 kolory, atrak
cyjny, profesjonalny wygląd. -4.500 zl. Lubin, teł. 076/847-57-10, 
0604/08-39-98
PAWILON HANDLOWY typ Metalplast. 15 m2, przenośny, bran
ża spożywcza, z wyposażeniem, - 9.500 zł. Strzelce, tel. 074/
850-78-43
PAWILON 2 szt., o pow. 30 m2, jeden przenośny z płyty obor
nickiej • 12.000 zł, drugi murowany, na targowisku - ul. Kuso- 
cińskiego w Wałbrzychu, w dobrym punkcie (przy wejściu) •
65.000 zl. Wałbrzych, lei. 074/841-59-35
PAWILON HANDLOWY 20 m2. z lokalizacją, po modernizacji, 
Krzyki, pl. targowy .Hermes*, przy ul. Orzechowej, z wyposaże
niem, - 30.000 zl. Wrodaw. tel. 322-73-88 
PAWILON HANDLOWY typ Metalplast, 46 m2, z lokalizacją 
woda, kanalizacja, WC, kafle na podłodze, instalacja el. 380 V,
- 39.500 zl. Wrodaw. tel. 071/330-31-30.0605/25-97-76 
PAWILON HANDLOWY wolno stojący, osiedle Popowice, 65 m2, 
na każdą działalność, - 85.000 zł. Wrodaw, tel. 071/329-60-27 
PAWILON HANDLOWO Oborniki Śl. pow. 192 m2, na działce 
871 m2, siła, prąd, woda, kanalizacja, parking, -  150.000 zł 
(możliwe raty). Oborniki Śląskie, tel. 0605/08-5645
•  PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY na osiedlu miesz

kaniowym w Oleśnicy, nowy, pow. 30 m2, z zapleczem 
socjalnym, wszystkie media, - 45.000 z ł , do negocjacji. ' 
Wrodaw, tel. 071/314-49-77.0601/74-66-08 99000001 

PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY wolno stojący, na dzia
łalność. 135 m2. woda. w.c., alarm, kasa fiskalna gratis, • 15.000 
zł. Chocianów, tel. 076/818-41 -39 
PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY w Lubinie, pow. 60 m2 ♦ 
wszystkie media, dobra lokalizacja, możliwość rozbudowy, -
45.000 zł lub do wynajęcia albo zamienię na samochód. Lubin, 
tel. 076/844-21-41
PAWILON HANDLOWY murowany, wolno stojący, podpiwniczo
ny, pow. zabudowy 59 m2, woda, kanalizacja, c.o., WC, telefon,
- 82.000 zl. Lubin, tel. 076/846-91-65
PAWILON HANDLOWY typ Metalplast, pow 12 m2, na baza
rze, w Łęknicy, na przejściu granicznym z Niemcami, - 3.500 zł 
lub zamienię na samochód. Nysa, tel. 0608/76-66-11 
PAWILON HANDLOWY z płyty .Obornickiej’, pow. 32 m2, bez 
lokalizacji. -10.000 zl. Wrocław, tel. 071/325-19-78 w godz. 8-18 
PAWILON HANDLOWY pow. 31 m2. w dobrym punkcie, przyłą
cza wodno-kanalizacyjne, prąd. z lokalizacją WC, alarm, we 
Wrodawiu. Wrodaw. tel. 0604/0947-01 
PAWILON HANDLOWY 41 m2 i wiata, dobra lokalizacja, pro
sperujący, spożywczo-cukiemiczy, - 29.500 zl. Wrodaw, tel. 071/ 
351-16-20
O  PAWILONY - KONTENERY mieszkalne, biurowe, 

handlowe, socjalne oraz domki letniskowe, pow. 
od 15 m2, ogrzewanie, plastikowe okna, inst. 
elektryczna, b. atrakcyjny wygląd. Import ze 
Szwajcarii. Ceny od 7.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/761-70-61, 075/642-77-66, 0602/88-86-60 
01023661

PENSJONAT w Dziwnowie. 200 m od morza. 26 pokoi, w tym 
14 łazienek. • 470.000 zł. Wrodaw. teł. 0603/63-17-75 
PIEKARNIA z wyposażeniem i przylegającym sklepem, możli
wość przebudowy, • 70.000 zł. Tarnowiec, gm. Lubsza, tel. 077/
412-21-75
POŁOWA DOMU poniemieckiego, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
poddasze do adaptacji, pow. 160 m2 + 2 piwnice, strych 100

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w Legnicy, w no
wym budownictwie, 2-pokojowe, blisko-centrum, telefon, tele
wizor. Wrocław, tel. 0603/66-59-23 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z przeznaczeniem na 
usługi fryzjerskie, solarium, ok. 30-50 m2, może być do niewiel
kiego remontu. Wrodaw, tęl. 0503/36-38-35 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA we Wrodawiu. 
Wrodaw, tel. 782-74-29
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU we Wrocławiu, na biu
ro, do 25 m2. Wrodaw, tel. 782-74-29 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego, 
może być kamienica, w cenie do 800 zł + liczniki. Wrodaw, tel. 
071/339-00-47
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA STOISKA HANDLOWEGO na 
pl. Zielińskiego, w Arenie, Hali Strzegomskiej lub inne, od czerw
ca. Wrodaw, tel. 071/367-02-45, 0606/31-91-86 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA PUNKTÓW HANDLOWYCH nad 
morzem, do sprzedaży odzieży letniej. Wrodaw, teł. 367-02-45, 
0606/31-91-86
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lokalu handlowego, pow. 200 
m2, w Dzierżoniowie, Świdnicy. Ząbkowice śląskie, tel. 074/
815-50-53
•  POWIERZCHNIA BIUROWA ul. Krakowska, 400 m2. moż

liwa własna aranżacja, parking -18 zł/m2. Nieruchomości 
Anna Dworak, Wrodaw, teł. 071/342-94-51,071/346-06-82 
99000001

POWIERZCHNIA USŁUGOWO-HANDLOWA 470 m2, parter *
1. piętro. - 570.000 zł. Wrocław, tel. 0603/07-71-53, 0607/
77-10-02
RESTAURACJA z wyposażeniem, koncesja na piwo, 90 m2, 
we W-wiu, - 950 zł /m2. Wrodaw, tel. 0601/77-34-01 
SAD WIŚNIOWY pow. 1.61 ha, ogrodzony, studnia, blisko ma- 
ista i przetwórni, pewny zbyt, przy planowanej obwodnicy, moż
liwość zabudowy, - 30.000 zł. Bierutów, tel. 071/314-68-02,0502/
94-74-36
SIŁOWNIA sportowo-rekreacyjna, w Dzierżoniowie. - 170*000 
zl. Dzierżoniów, tel. 074/646-15-80 
SKLEP w Jeleniej Górze, w pasażu Tesco, pow. 22 m2, zaple
cze -15.000 zl ♦ wartość towaru. Karpacz, tel. 075/761-81-33 
SKLEP w Lubinie, na Ustroniu, z kserokopiarką, odstąpię za, •
7.500 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
SKLEP w okol. Strzegomia, pow. 60 m2, z wyposażeniem, woda, 
z telefonem, • 65.000 zl lub wydzierżawię - 1.500 zł/dziennie. 
Strzegom, tel. 074/855-25-57 po godz. 18

OKAZYJNIE SPRZEDAM 
SKLEP W RYNKU 

doskonałajokalizacja, na każdą ! 
działalność, cena 195.000 zł ]

Dzierżoniów, tel 074/832-38-88,0-602 62 00 93 1
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wania elektrowni wodnej (na rzece Młynówce), • 200.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-97-85
MŁYN ELEKTRYCZNY 4 pary walców • 140 000 zl. Miksztat, 
teł. 062/731-00-01
MŁYN WODNY może być do remontu lub odbudowy. Wrodaw, 
tel. 071/364-52-10,0607/62-80-78 
NIERUCHOMOŚĆ pow. 5 ha, z zabudowaniami gosp. o pow. 
700 m2 + pomieszczenie socjalne (energia, wododąg), czę
ściowo zalesiona, ze stawem o pow. 0,3 ha z naturalnymi źró
dłami wody. Posiadłość leży pomiędzy wsiami, w pobliżu la
sów, 5 km od Lubina • 7 zł/m2. Lubin, tel. 076/844-85-03 
NIERUCHOMOŚĆ 1,24 ha, budynek mieszkalny 222 m2, go
spodarczy z garażem 84 m2. możliwość prowadzenia działal
ności gospodarczej, siedlisko 0,47 ha, orne 0,77 ha, budynki 
stylowe, z lat 30-łych, wododąg, kanalizacja, zdjęda w interne- 
de A C0196 (www.autogielda.com.pl), • 84.000 zł. Niegosławi
ce, woj. zielonogórskie, tel. 0607/81-07-01 
NIERUCHOMOŚĆ 7.36 ha, + zabudowania mieszkalne, po re
moncie, 300 m2, ♦ zabudowania gosp. pow. 900 m2, 2 stawy 
hodowlane, 1 km od Kobylej Góry (zalewu), -  410.000 zł. Sy
ców, teł. 0608/58-03-81.0603/62-36-36 
OBIEKT MAGAZYNOWY w Kłodzku, pow. działki 1,8 ha. gara
że. wiaty stalowe, pomieszczenia biurowe, woda, siła, telefon, -
300.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/63-55-48
OBIEKT MIESZKALNO • USŁUGOWY na działce rzemieślni
czej, 1200 m2, pow. mieszk.-usługowa 360 m2, we Wrocławiu, 
przy ul. Obornickiej, - 700.000 zł. Wrodaw, tel. 325-97-01 
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
dzierżawię albo zamienię., tel. 075/734-74-05, 
0605/64-08-21 84015830

ODSTĄPIĘ LOKAL atrakcyjna lokalizacja. Stare Miasto w Gło
gowie, • 75.000 zł. Głogów, tel. 0609/27-44-71 
ODSTĄPIĘ LOKAL z wyposażeniem, typu .pub1, w stylu XIX i 
XX w, atrakcyjna lokalizacja, Stare Miasto -  Głogów, pilne -
75.000 zl. Wrodaw, teł. 0609/27-44-71
ODSTĄPIĘ MIESZKANIE M-3 52.3 m2, spółdzielczo-lokatorskie. 
duż balkon, widok na góry, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 7 km od 
Świeradowa, • 15.000 zł. Świeradów, teł. 06ÓS712-32-14 
ODSTĄPIĘ MIESZKANE w TBS-ie, do zasiedlenia od zaraz. 
Wrocław, tel. 071/322-71-65
ODSTĄPĘ SKLEPIK pow. 12 m2 + zaplecze 6 m2. woda, wc. 
w dobrym punkde, całkowite wyposażenie i towar, -10.000 zl. 
Wrodaw, tel. 071/344-48-79 po godz. 18 
PAŁAC RENESANSOWY w ok. Jeleniej Góiy, z XVI w., 1200 
m2, do częśdowego remontu, bogaty architektonicznie, kamie- 
niarka, stropy, detale, stolarka, kominek, piece, park 4.3 ha. 
starodrzew, ogrodzony kamiennym murem, stawy do rekulty
wacji, kamieniołom wapienia, strumyk, we wsi k. Gryfowa śl., 
blisko granicy z Czechami i Niemcami. • 750.000 zł (raty). Jele
nia Góra. tel. 0502/33-76-59 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AE0057 www.autogiel- 
da.com.pl)
PARTER DOMU PONIEMIECKIEGO wdno stojącego. 75 m2.4 
pokoje, kuchnia, łazienka, w.c., piwnica, działka 700 m2. we 
Wrodawiu, w Leśnicy, • 170.000 zł. Wrodaw, tel. 0606/37-58-31 
PAWILON HANDLOWY aktualnie bar, murowany, podpiwniczo
ny, pow. 76 m2, w.c., woda, prąd, c.o., z telefonem, wybudowa
ny na dzierżawionym grunde, - 45.000 zł. Legnica, tel. 076/
852-29-53

m2 ♦ ogród, podwórze, 500 m2, z możliwością postawienia kio
sku lub garażu, -150.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-87-55 
POŁOWA DOMU dwurodzinnego, pow. mieszkalna 130 m2,4 
pokoje, kuchnia, łazienka, strych, piwnica, budynek warsztato- 

' wy, 160 m2, działka 10 a, • 195.000 zł. Jawor. tel. 076/870-50-36 
POŁOWA DOMU wolno stojącego, z osobnym wejśaem, pow. 
180 m2, blisko rzeka i las, 5 min. do centrum, księga wieczysta, 
projekty i odbiory instalacji elektrycznej 2001 r., okolice Sta
rych Piekar, -130.000 zl. Legnica, tel. 0603/84-49-56 
POŁOWA DOMU 60 m2,2 pokje. kuchnia. WC. weranda, osob
ne wejśde, CO gazowe, garaż 28 m2, działka 5 a, spokojna 
dzielnica. - 95.000 zł. Milicz, teł. 071/384-26-51 
POŁOWA DOMU poniemieckiego, ♦ zabudowania gosp., dwa 
garaże, duży sad, - 100.000 zł. Opole, tel. 077/453-78-22 po 
godz.19
POŁOWA DOMU do remontu, pow. użyt. 322 m2, działka 1038 
m2, w Kresówce Leśnej k. Bolesławca. - 90.000 zł. Wrodaw, 
tel. 361-26-92
POŁOWA DOMU w Mirostowicach Dolnych, pow. działki 13 arów, 
powierzchnia mieszkalna 67 m2, pow. łączna 140 m2, dom 
poniemiecki, - 58.000 zł. Żary, tel. 0501/55-69-96 
POŁOWA DOMU W ZABUDOWĘ BLIŹNIACZEJ poniemiecki, 
piętro o pow. 60 m2,2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
klatka schodowa, taras, garaż, zagospodarowany ogród, dziel
nica Słabło wice, -160.000 zł. Wrodaw, teł. 354-20-21 
POŁOWA DOMU W ZABUDOWĘ BLIŹNIACZEJ w centrum 
Sobótki, wysoki parter ♦ piętro, 4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki, 
pow. 100 m2, - 150.000 zł. Wschowa, woj. leszczyńskie, teł. 
0607/84-65-92 po godz. 16
POŁOWA WILLI pow. 100 m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 
salon z kominkiem, telefon, CO gazowe, weranda, media, kom
fortowy, ocieplony dom, osobne wejście, walory klimatycz- 
no-uzdrowiskowe, atrakcyjna lokalizacja, • 225.000 zl. Lądek 
Zdrój. tel. 074/814-74-03 po godz. 16 
O  POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE i biurowe, do 

wynajęcia na każdą działalność, przy ul. Krzywo
ustego. Wrocław, tel. 071/325-46-71, 0601/
72-39-15 01028641

•  POSZUKUJEMY DO WYNAJĘCIA mieszkań i pokoi, na 
terenie Wrodawia. bezpłatne przyjmowanie ofert. BU .KA- 
MEX*. Wrodaw. tel. 071/322-85-07 99000001 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA warsztatu samochodowego, na 
usługi blacharsko-lakiernicze, pow. 100-140 m2. w Legnicy. 
Legnica, tel. 076/850-72-02,0600/17-35-93 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA małego, z ume
blowaną kuchnią, na terenie Lubina • do 300 zl/mies. Polkowi
ce. tel. 0502/29-11-86.0608/62-41-14 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA KAWALERKI kuchnia, wc i ła
zienka osobno, urządzone, okolice Siechnic, Brochowa, Ksią
ża Małego, małżeństwo. Sulimów, teł. 071/311-41-80 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA GARAŻU we Wrocławiu, od 
początku czerwca. Wrodaw, teł. 071/343-61-13 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na gabinet kosmetycz
ny, solarium. Wrodaw, tel. 0502/43-39-39 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na kwiaciarnię, we 
Wrodawiu, do 50 m2 albo na inną działalność. Wrodaw, tel.
318-32-22
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU 4 pokoje, we Wroda
wiu. w cenie do 2.000 zl/mies. Wrodaw, tel. 071/336-04-03 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA KAWALERKĘ osobne wejście, 
urządzone, ok. Książe Małe, Siechnice, Brochów. Wrodaw, tel.
311-41-80

do zamieszkania od zaraz, ogrzewany, • 17.500 zł. Wrodaw, 
tel. 0601/08-44-59
WARSZTAT SAMOCHODOWY oraz domek jednorodzinny, wol
no stojące, wszelkie wygody, ogrodzone, plany rozbudowy, z 
powodu wyjazdu, - 395.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-58-44 
WARSZTAT STOLARSKI (podstawowe maszyny), lokal 90 m2, 
działka 3.25 a • 60.000 zl (w rozliczeniu może być samochód 
osobowy, 1.3,1995/96 r.). Szlichtyngowa, teł, 065/549-27-24 
ZABUDOWANIA GOSPODARCZE na działce budowlanej, 
uzbrojonej, pow. 67 arów, w Wilczkowicach, kierunek Kudowa 
Zdrój (20 km od Wrocławia), • 12 zł /m2. Wrodaw, tel. 071/ 

„ 367-73-08,0603/95-36-88 
ZAKŁAD DRZEWNY z maszynami i suszarnią pow. 1.22 ha, 
zabudowania ok. 750 m2. okolica Brzegu, • 80.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/336-24-59
•  ZAMIANY • kompleksowa obsługa transakcji przez licen

cjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami. BN 
.ANTON’, Wrodaw, ul. Ostrowskiego 7, tel. 071/339-28-36, 
0603/64-04-08 99000001 

ZAMIENIĘ budynek, (biuro i magazyny), 130 m2, działka 750 
m2, wolno stojący, ogrodzony, teren przemysłowy, własność -
280.000 zł, na mieszkanie 2, 3, 4-pokojowe łub inne oferty. 
Wrodaw. tel. 071/781-43-40 .
ZAMIENIĘ 1/3 DOMU 89.6 m2.4 pokoje - na mieszkanie 3-po
kojowe. własnośdowe, w Strzegomiu. Męcinka k. Jawora, tel. 
076/870-86-77
ZAMIENIĘ DOM wdno stojący, w Nysie, 550 m2, działka 13 
arów, możliwość powiększenia areału, stan surowy, 2 garaże, 
blisko jeziora, podpiwniczony na całej powierzchni, wielorodzin
ny lub na działalność gospodarczą - na mieszkanie lub sprze
dam. Nysa, tel. 0600/35-35-65,077/433-35-42 w godz. 18-20 
ZAMIENIĘ DOM 170 m2, działka 15 a, 2 km od Sycowa, 5 po
koi, 2 łazienki, okna i dociepleme zPCV, tarasy 50 m2, instala
cje miedziane, grzejniki Purmo, podłogi z drewna, bud. garażo- 
wo-gospodarczy 120 m2 - 210.000 zl, na mieszkanie we Wro
cławiu lub inne. Syców, tel. 062/785-16-31 
ZAMIENIĘ DOM 2000 r., technologia kanadyjska, pow. 80 m2, 
działka 47 arów, we wsi apteka, przychodnia, szkoła, poczta, 
okolice Trzebnicy, na mieszkanie we Wrodawiu, może być kwa
terunkowe. Trzebnica, tel. 0607/25-58-20 
ZAMENIĘ DOM w technologii drewnianej, nowy, pow. 80 m2, 
działka 47 a, 30 km od Wrodawia, cena 150.000 zł - na miesz
kanie 2 lub 3-pokojowe, obrzeża Wrodawia, z ogródkiem, do
płata ok. 70.000 zł. Ujeździec Wielki, gm. Trzebnica, tel. 0607/
25-58-20
ZAMENIĘ DOM z ogrodem, na mieszkanie własnościowe, we 
Wrocławiu. Wrodaw, tel. 071/321-24-38 
ZAMENIĘ DOM wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2. prąd, 
woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zl, na mieszkanie w 
zachodniej częśd Wrodawia, 3-pokojowe, z możliwością do
płaty. Wrodaw, tel. 071/396-35-09 
ZAMIENIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ z możliowścią zabudo
wy, 531 m2, okolice Sobótki, woda, prąd, siła, telefon, na miesz
kanie lub domek do małego remontu lub sprzedam, - 35.000 zl. 
Wrodaw, tel. 071/788-72-23
ZAMENIĘ DWA MIESZKANIA 2-pekojowę - na jedno duże, 4-,
5-pokojowe. Wrodaw, tel. 071/793-49-61 
ZAMENIĘ MIESZKANIA kwaterunkowe 2 pokojowe - 52 m2, w 
centrum, 3-pokojowe 48 m2, na Krzykach - na domek. Wrodaw, 
tel. 071/782-85-75 po godz. 18,071/372-55-67 
O  ZAMIENIĘ MIESZANIE 2-pokojowe, o pow. 38 

m2, własnościowe, na 3-pokojowe, kwaterunko
we. Wrocław, tel. 071/341-25-42, 0600/85-40-53 
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SKLEP z odzieżą młodzieżową i jeansową 22 m2, w domu 
handlowym w centrum Wrocławia, na rynku, istnieje od 9 lat, b. 
dobra renoma, przedstawicielstwo firm odzieżowych, 10.000 kart 
stałego klienta, możliwość powiększenia do 60 m2, odstąpię z 
towarem, - 30.000 zl. Wrodaw, tel. 0606/14-35-99 
STAW ok. 1 ha + 3 ha gruntu wokół stawu, • 150.000 zł. Nado
lice Wielkie, tel. 071/318-99-75 
STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod stawy, ho
dowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkal- 
no-rekreacyjną, 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone do 
światową sied ochrony jezior .Living-Lakes’, - 300.000 zł. Wro
daw, tel. 071/339-72-81
STOISKO w centrum handlowym Gaj, - 24.000 zł lub zamienię 
na samochód. Wrodaw, tel. 0601/71-59*58 
STOISKO MIĘSNE ♦. wędliny, pow. 20 m2, z pełnym wyposaże
niem, • 18.000 zł. Wrodaw, tel. 346-54-22 
WAGON MIESZKALNY SALONKA luksusowy, dl. 8.3-21.5 m,

•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 85 m2, kwaterun
kowe, we Wrodawiu, na własnośdowe w Legnicy. Wro
daw, teł. 071/343-71-84 99000001 

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. 075f 
741-36-00 po godz, 20
ZAMENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Braniewie koło El
bląga na podobne w Brzegu 'Opolskim łub okdicy.-Braniewo, 
tel. 055/644-20-60
ZAMENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, własnościowe, 49.2 m2,
I piętro, w bloku 4-piętrowym, w Zielonej Górze - na mieszkanie 
większe, w Lubinie, może być zadłużone, spółdzielcze lub wła

snościowe, z dopłatą. Lubin, tel. 076/842-41-41,0606/93-95-75 
ZAMENIĘ MESZKANIE 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. Lubin, 
tel. 076/846-06-38 po godz. 18
ZAMIENIĘ MESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 27 m2, aneks 
kuchenny, w bloku, wysoki parter, parkiet, wszystkie media, ni
ski czynsz, na podobne w miejscowości, gdzie jest rzeka lub 
jezioro. Lubin, tel. 076/847-23-54, 749-61-75 
ZAMENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe. 52 m2. własnościowe, 
komfortowe, III piętro, z garażem - na mieszkanie 1- lub 2-po
kojowe albo dwa mieszkania 2-pokojowe, w Oleśnicy. Oleśni
ca, tel. 071/314-29-19, 0608/55-87-84 
ZAMENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 37 m2. własno
śdowe, lllp, w centrum Świdnicy -. na mieszkanie we Wrocła
wiu. Świdnica, tel. 074/852-43-59 
ZAMENIĘ MIESZKANE 4-POKOJOWE w Ustce, blisko morza 
- na mieszkanie 2- lub 3-pokojowe, we Wrodawiu. Ustka, tel. 
059/814-56-71
ZAMENIĘ MIESZKANE 1 -pokojowe, pow. 25 m2. z telefonem, 
wygody, TV kablowa na podobne lub większe w Wałbrzychu. 
Wałbrzych, tel. 074/844-81-19,0600/81-08-86 
ZAMENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 70 m2, w Wałbrzychu, 
wszystkie media, z telefonem, gazem, co, ogródek przydomo
wy • na Wrodaw, 2, 3-pokojowe lub mniejsze. Wałbrzych, tel. 
074/843-94-07,0501/48-30-82
ZAMENIĘ MIESZKANIE komunalne, 96 m2,1 p., słoneczne, 2 
łazienki, 2 kuchnie, dwa osobne wejścia w tym jedno na ogród.
3-pokojowe, w Wałbrzychu, na mniejsze 3-pokojowe, w Lubi
nie. Wałbrzych, tel. 074/847-85-92 
ZAMENIĘ MIESZKANE kwaterunkowe, 2-pokojowe. 54 m2 . 
na mniejsze, bez dopłaty. Wołów, tel. 071/389-54-44 
ZAMENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE 52 m2,2-pokojo
we, kuchnia, łazienka, wysoki parter, telefon, w Zakrzowie • na 
podobne w innej dzielnicy. Wrocław, tel. 071/346-22-82 po 
godz. 21,0605/82-49-25
ZAMENIĘ MESZKANIE 2-POKOJOWE, kwaterunkowe, 64 m2,
I piętro, duży balkon, ogrzewanie gazowe, łazienka, z telefo
nem - na większe 3,4-pokojowe, podobny standard. Wrocław, 
tel. 0605/18-30-18
ZAMENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE 98 m2, przy ul. 
Włodkowica, 3-pokojowe, I p., w trakcie remontu • na mniejsze 
kwaterunkowe, 45 m2,2-pokojowe. Wrociaw, teł. 071/785-14-74 
po godz. 19 >
ZAMENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe. na 4-. 5-pokojowe. pół 
bliźniaka lub dom. Wrodaw, tel. 339-23-80 
ZAMENIĘ MIESZKANIE komfortowe, pow. 55 m2,3 pokoje, na 
3. piętrze, wjnda, na mieszkanie w Kątach Wr. lub peryferie 
Wrocławia. Wrodaw, tel. 071/355-91-21 wieczorem 
ZAMENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, o pow. 36 m2, na Koza- 
nowie - na większe, do 50 m2. Wrocław, tel. 0601/83-47-50 
ZAMENIĘ MIESZKANE 4-pokojowe, komunalne, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, 85.5 m2, przy ul. Komuny Paryskiej, na
3. piętrze, stylowe piece, kafelki • na 3-pokojowe, o podobnym 
standardzie, na 1. piętrze lub 2. piętrze. Wrodaw, tel. 071/
344-77-36
ZAMENIĘ MIESZKANIE 30 m2, pokój + nyża, łazienka, w.c., 
na 1. piętrze - na większe, może być zadłużone, do 2. piętra. 
Wrodaw, tel. 071/322-71-65
ZAMENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, komfortowe, 3-poko
jowe, 84 m2, na 3. piętrze, przy ul. Dworcowej - na kawalerkę 
własnościową we Wrodawiu. Wrocław, tel. 071/347-80-14 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, w Śródmieściu, 2 po
koje, IV piętro, piec, bez wygód, telefon, bardzo depłe, niski 
czynsz - na większe, o pow. 45-65 m2, dopłacę lub spłacę za
dłużenie. Wrocław, tel. 071/321-88-55 po godz. 19, 0601/
78-23-34
ZAMENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, kom
fortowe. przy pl. Grunwaldzkim, 60 m2, na 1. piętrze, c.o., ła
zienka, WC, telefon, okna plastikowe (możliwość wykupienia) • 
na domek poniemiecki lub na wsi, do 20 km od Wrodawia. Wro
cław, tel. 071/321-99-26
ZAMIENiĘ MIESZKANE kwaterunkowe, pow. 42 m2, w nowym 
budownictwie, na I piętrze - na dom ♦ zabudowania gosp., do 
30 km od Wrodawia, może być do remontu. Wrocław, tel. 0607/ 
62-25-84
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1 pokojowe, Śródmieście, 40 m2, za- 
dbane, w stanie idealnym - na większe, spłacę zadłużenie lub 
niewielka dopłata. Wrodaw, tel. 322-53-25 
ZAMENIĘ MIESZKANIE 3 pokojowe, kuchnia, łazienka, bal
kon, 61 m2, na 3 piętrze, w cichej okolicy, wyłącznie na spół
dzielczo-lokatorskie lub kwaterunkowe mniejsze 2 pokoje. Wro
daw, tel. 353-28-19
ZAMENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 58 m2, kwaterun
kowe, w nowym budownictwie, w centrum miasta, rozkładowe, 
słoneczne, na mniejsze, 2-pokojowe. Wrocław, tel. 071/ 
341-51-50
ZAMENIĘ MIESZKANIE pow. 38 m2, kwaterunkowe, na do
mek z działką, wolno stojący, na wsi. Wrodaw, tel. 071/342-63-80 
w godz.-5-9,16-21
ZAMENIĘ MIESZKANE kwaterunkowe, pow. 67 m2, 3-poko
jowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, na I piętrze, c.o. 
gazowe na 2 mieszkania oddzielne. Wrodaw, tel. 330-00-70 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w starym budownictwie, pow. 88 m2, 
po remoncie, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, na parterze na 
mieszkanie o pow. do 50 m2. Wrodaw, tel. 342-04-68 
ZAMENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe. 71 m2. 
duża, jasna kuchnia, duża łazienka, balkon, wysoki parter, z 
telefonem, rozkładowe • na 2 mniejsze mieszkania: 2-pokojo
we i kawalerkę. Wrocław, tel. 0607/23-98-50 
ZAMENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe. 47 m2, we Wrodawiu • 
Śródmieście, kuchnia, łazienka, okna PCV, na 1. piętrze, okna 
od podwórka • na mieszkanie 3-pokojowe, 80 - 100 m2, we 
Wrodawiu. Wrodaw, tel. 071/328-31-31 po godz. 17, 0605/
44-71-37
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe. kwaterunkowe, 48 m2, w 
nowym budownictwie, na Krzykach • na domek, może być do 
remontu, w okolicy Wrocławia. Wrodaw, tel. 071/338-04-73 
ZAMIENIĘ MESZKANIE 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, przed
pokój, po remoncie, kwaterunkowe, wysoki partęr. c.o., c w., na
1-pokojowe z kuchnią, z dopłatą, do Ip. Wrocław, tel. 071/ 
341-62-85
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A rtykuły DO SAMOOBRONY
Posiadamy w sprzedaży (także wysyłkowej): 
pistolety! karabrriygłddkoluf6we4,5 mm •  pistolety iT ^ o t^ r y - 
hukowo-alormowe •paralizatory •gazy obezwładniające, 
paraliżujące i inneopaitntball i akcesoria
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i n H r i B  W ofercie posiadamy także szeroki wybór galanterii: 
# / | K  kabury, pasy, szelki itp. oraz różnorodne akcesoria 

9 P  militarne

B O R B E T

W W W .
^  (071) 322 53militana.pl ( J J  (071, 372 g,

Odwiedź nasz salon osobiście, spraw dź naszą ofertę w In ternecie, 
lub pd p rostu  zadzwoń po bezpłatne inform acje

Firma Handlowa TM, 50-351 Wrocław, ul. Sępa-Szarzyńsklego 51 
■ Salon firmowy czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

' ' Y w m ® * 1

nawet o 800zł
• fe lg i  a lu m in io w e
• fe lg i  st a lowe
- o k le l n a  d esek
- s p r ę ż y n y  " E N Z O "
* s z y b e r d a c h y
* haki  h o lo w n ic z e  opo1)2.

W A M  Im por t- E kspor t  
Wrocław ul. Główna 67 
tel./fax 071/ 351-22-44
Wrocław ul. Kolista 14k 
teł. 071/ 353-71-65

w w w .b o rb e t .c o m .p l

.FOTELIKI
wózki, łóżeczka 

chodziki 
y  akcesoria dla 
A niemowląt
"  odzież, pościel

HURTOWNIA ART. „n A  I i r . „  
DZIECIĘCYCH **AUIVA -

Wrocław, ul. Długosza 2/6 s 
tel./fax (071) 325-38-81 w. 11° 

pon.-pt. 830-1600, sob. 83°-14M

N A J T A N I E J ! ! !

Wrocław, ff\. Tęrfowa 43, tel./fax 071/372-63-01, 0-601 780 378 
w godz. 8 -18 , w niedzielę i święta po uzgodn. telefonicznym
J e le n ia  G ó ra , ul. Powstańców Wlkp. 17 A, te l. 075/767-88-54, tel. kom. 0-601 780 946 
B ie la w a , Piskorzów 41 A, te l. 074/836-67-17 OP010214
L u b in , przy szybie 'Bolesław*, tel. 076/842-19-38 
Nysa, ul. Piłsudskiego 62 A, tel. 077/448-70-62 
W a łb rz y c h , ul. Teligi 29, te l. 074/841-60-59 

^ a r y ,  te l. 068/374-27-54

montaż z kuponem
20% ttn fllH H

« E M l
NOWA SIEDZIBA U L -  DŁUGA 61

«ol. b.z. (071) 355 55 83. 37 35 819
10 letnia tradycja, bezterminowa gwarancja

Wrocław AUTOSZYBY
ul. Trzebnicka 31; 372 04 43: 372 04 44

WYPRZEDAZ
S przedajem y m ajątek upadłych  firm
sam ochody .......................... ro k ....... c e n a .......przeb. sztuk
KIA K2700 izoterma............. 99/00.... 29-31 ..... 11-60............7
SKODA P IC K -U P .................2 00 0 ......29-30 ......4 ,5 -13 .......... 5
PEUGEOT B O X E R ............. 1999..... 33-35 ..... 58-97 ............3
IVECO (WINDA H Y D R .) 1999 .....105 ..........7 5 ..................1

m ożliwość leasingu OP012196

H P  N e t S erw er: 2 5 0 0  zt, lap to py sp raw n e  i u szko d zo n e , liczarka  do  p ien iędzy:
1 5 0 0  zł, d rukark i ig ło w e od  1 2 0  z ł, ce n tra la  a la rm o w a: 3 0 0  z l (5 0 %  ce n y ), czujn iki 
F 2 - 2 0 0 : 1 0 0  z ł, sza fy  m eta lo w e , kasy  p an cern e : 3 0 0  z ł, regaty  m ag azyn o w e : 80  zt, 
reg a ły  eksp o zycy jn e: 1 9 0 0  zt (n o w e  3 6 0 0  z l), ce n tra la  te le fo n iczn a:
5 0 0  z ł 2 /8 , w ózk i w id ło w e (p a le to w e ): 5 0 0  z ł, ^  .  X T T / ~ \
w ó zk i m a g a zy n o w e : 3 5 0  zt, palety, w ó ze k  w id ło w y X r V J ^ I  U J
spa linow y: 9 0 0 0  z ł, m eb le  b iurow e: b iurka od  4 0  z ł
Zes taw  do  sp rzed aży  z  sam ochodu: ko m p uter Psion, drukarka i przetw ornica: 2320 zł 

Tel. 076/850-65-56, 850-65-57, w godz. 8.00 -15.00

PISTOLETY I KARABINKI GŁADKOLUFOWE KAL. 4,5

BEZ ZEZW OLENIA
GAM O , W ALTHER, GROSMAN i inne, 
Jedno i w ielostrzałow e od 169 zł

NOWOŚĆ: GAMO HUNTER 440, kal. 4,5 
prędkość wylotowa 305 m/s!

Ponadto oferujemy: PARALIZATORY, GAZY, STRASZAKI, PAŁKI, PROCE 
A M ER YKAŃ SK IE  LATARKI MAG U T E . OPTYKA
NOŻE I NARZĘDZIA: v i c t o r i n o x , l a t h e r m a n , g e r b e r , p u m a  
oraz sp rzęt łuczn iczy, pain tb all I su n riw al.

SKLEP Z BRONI
Wrocław ul. GWARNA 13, (vis a vis Dworca Głównego) tel./fax (071) 341 92 49

AUTOSZYBY! AUTO-TOME
ul. Kordeckiego 4 
tel. 065 529-72-40 
e™, 065 527-11-37
64-100 LESZNO

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 ZL

‘llo 'ć felg ograniczona^-^~~^

(M y  S t y L ^ a u t o
53-144 Wrocław uĆtllanowsktego 23 a

tei. 071/338 49 99

CENTRUM  FOLII OKil-N

-  folie lustrzane f c j o
-  folie matowe 70  
-autofolie
-  montaż, sprzedaż .

k r — c e K T l S S ^ I
523)16 WROCŁAW 

Jte j. 10711 341  68

ROK ZAŁOŻENIA 1963
ZIEM

LACHARSTW
LAK IER NICTW O  S A M O C H O D Ó W

EKTRO ■ MECHANIKA OSOBOWYCHI
AUTO NA CZAS N A P R A W Ą
W-w. ul. Partynlilu 5 V  baaiw <•■- Przyjnzn 

•■I. 071 / 339 83 21, O M S  3*1 U )

PRODUCENT KOŁDER, POŚCIELI
TKANINY; POSCiaWEŁHlANAZOHj

2A5UIN0WI MKBtKCM KSUH, 1 
NAJTANIEJ: pościel s pookszik. Fotosu, 
Mrą?y^_mAS0WA u w r t t a i w
WYPOSAŻANIE: HOTEU.aBBJOHATĆW Itp.
UNI-EKOWw.ul.Krc*owska 100.tel. 34143 64,0601 571323

I SZYBERDACHY!;• RE -o.. ■ " ■ . ■■ . I O |
1 montaż - autoryzacja
• Wrocław, ul. Wagonowa 3a (k. Pafawagu)' 1
• tel. 071/359-46-60, 0-601 76 77 71 1

PROSTOWANIE FELG
ALUMINIOWYCH I STALOWYCH
SPRZEDAŻ OPON I FELG

USŁUGI WYKONUJEMY
NA POCZEKANIU

PEŁNA
REGENERACJA 
KOMPUTEROWE 
WYWAŻANIE KÓŁ 
WULKANIZACJA

W rocław, ul. Trzebnicka 8. 
tel. 071/321-14-49

322-17-94  OPOOOH1

CENTRUM FILII
CERTYFIKAT ISiC

m
•  folie przeciwsłoneczne I termoiżć
• folie ochronne I antywłamaniowe,
• folie samochodowe LJSLj&T y M  «■___
• sprzedał, montaż ‘- ' ' - i m
Wrocław, ul. Zielińskiego 20, tel./fax (071) 79S 43 21,
tel. 0601 520 420, 0606 758 788, TO01989 037 * , ł s “

SZYBY SAMOCHODOWE
I ul. Drzewna 4 przy pl. 1 Maja (obok Cuprum)

tel. 359-20-40, 359-20-41, 0-609 46 11 37, 0-602 86 65 46 
!!!WYJAZDY DO KLIENTA. RABAT DO 10%. POGOTOWIE!!!

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 118 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 25.05.2001

http://www.borbet.com.pl


NAKŁAD KONTROLOWANY
'WIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

E 0 I E H E H 2 :
regionalna gazeta ogłoszeniowa 
wydawana we wtorki i piątki

http:Wwww.autogielda.com.pl 
e-mail: stymar@autogielda.com.pl 
Adres redakcji:
50-440 - Wrocław, uL Kościuszki 135 
Redaktor Naczelny:
Janusz Styma 
tel./fax 342-58-29 
Dział Reklamy
kierownik działu: Dorota Ambrożewicz 
tel. 342-67-27
Reklama - druk pogrubiony
Agnieszka Samek, pon.-pt w godz. 8-16
tel./fax 341-34-98
Dział Ogłoszeń Bezpłatnych
kierownik działu: Józefina Koczenasz
tel. 342-70-70
Skład i łamanie tekstu:
Iwona Komendant, Jerzy Bogobówicz, 
Jan Stobiejrski, Mateusz Strybel
Druk: Norpol-Press sp. ż  o. o. Wrocław

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'° dol8w 
soboty od 8‘“ do 14“*, 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 4 35, pokój 221, 
tel. 342-57-90 
pon., czw., w godz. 800- 1600 
wt., śr., pt., w godz. 800- 1700 
Realizujemy również zlecenia przysłane 
pocztą lub faxem (nr 071/342-57-90) pod wa
runkiem załączenia dowodu wpłaty na nasze 
konto. Reklamy te będą drukowane po wpły
nięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. 
Podatnicy VAT proszeni są o upoważnienie 
nas do wystawienia faktury VAT bez swoje
go podpisu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wy
miarów ogłoszenia reklamowego i jego ceny, 
prosimy przesłać treść ogłoszenia faxem, 
określimy jego wielkość, ustalimy cenę, 
udzielimy potrzebnych wyjaśnień pod poda
nym numerem telefonu.

Ceny reklam: 
pierwsza strona ............ - 12,00 zł/cm2+VAT
ostatnia strona  ..........  - 8,00 zł/cm^YAT
strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe........- 4,00 zł/cm^ł-YAT
pozostałe ___ .____ - 2,40 zł/cm^yAT
autokomisy............. - 1,50 zł/cm^ł-YAT
reklamy autokomisów muszą zawierać wy
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
rok produkcji i cenę. Informacja 
o samochodach ma zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm2.

#  Moduł reklamowy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 znaków maszynowych, bez ry
sunków i elementów grafiki, linie z góry 
' 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 
’ elementów grafiki, linie z góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, wielkość czcionki od 5.3 
do 6 pkt. oferty nieruchomości, turystyczne
- 5 zł (z VAT) - tylko biura nieruchomości 
agencje turystyczne
I  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez

płatnego - 14 zł za 28 dni emisji (z VAT)
#  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego - druk w ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 zł
UWAGA:
Nie drukujem y ogłoszeń, k tó re  nie 
są opłacone.
R ek lam acje  ro zp a try w an e  są  do 
pięciu dni od daty  ukazania się re 
klamy.

Numer naszego konta:

■STYMAR" s.c. M Majski, J. Styma 
Bank PKO SA BP IV O/Wrocław 
nr 10205255-410418-270-11-111

[ 2 1 /2 0 0 1 ]

L ite r y  z n a jd u ją ce  s ię  w  p o la ch  o z n a c z o n y c h  k ro p ką , c z y ta n e  rz ę d a m i, u tw o rz ą
ro zw ią z a n ie .
Określenia wyrazów:
poziomo:
1 ) członek najwyższej władzy ustawodawczej
7) instrument na korbkę
8 ) przewaga
9) sposób tworzenia charakterystyczny dla 
danego artysty
14) niebotyczny zachwyt 
18) szaradziarska gra słów 
■19) pieśń operowa
2 0 ) skryte knowanie
2 1 ) rodzaj smażonego kotleta
26) artystyczna tkanina ścienna
28) dawny pasterz wołów lub owiec
31) fartuch wjejskiej gospodyni
32) imię Santor
33) ryba pokryta płytkami kostnymi, kirys
34) zatonął 1 4 IV 1912 r. po uderzeniu w  górę 
lodową
35) rasa owiec górskich
36) krętacz
37) miasto w  Indiach, najważniejszy port na za
chodnim wybrzeżu Indii w  VII-XV w.

pionowo:
1 ) miewa szalone pomysły
2) imię słynnego Dyzmy
3) pierwiastek chemiczny z  grupy azotowców
4) początek
5) obóz polityczny J. Piłsudskiego
6 ) zakładnik wzięty na pewność dotrzymania 
ugody międzynarodowej
10) stolica Turcji
1 1 ) mahometanizm
1 2 ) ptak zaroślowy budujący charakterystycz
ne, misterne workowate gniazda
13) sąd konkursowy
15) klika
16) chroniony wróblowaty ptak leśno-parkowy
17) starożytna nazwa rzeki Galii (dziś: Saona)
2 2 ) miś z  bajek dla dzieci
23) lecznica
24) chwast polny (ludowy lek przedwkrwotoczny)
25) skała metamorficzna stosowana 
do wyrobów ogniotrwałych
27) kość osłaniająca staw kolanowy
29) spisek
38) wejście do grodu warownego

Rozwiązanie z  naklejonym numerem (kuponem) krzyżówki prosimy nadesłać pod adresem re- 
■ dakcji. Rozwiązanie krzyżówki z  37 numeru AG D  brzmi: „P R A S A  TO  PO TĘG A” . Nagrody wylo
sowali: 1. Genowefa Kadlubowska z  Wrocławia -100  zł, 2. Joanna Księżyk z  Wrocławia -100  zł, 
3. Kamil M ichalak z  Wrocławia -100  zł. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.
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ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, spóWzielczo-własnośao- 
we, na Muchoborze Małym, I piętro, niska zabudowa, ocieplo
ny budynek - na domek wolno stojący, nie starszy niż 20 lat, na 
peryferiach Wrocławia, lub bliźniak albo zabudowa szeregowa. 
Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 62 m2. Śródtme- 
ście, na 2. piętrze. 2-pokojowe, piece, na 2-pokojowe do 40 
m2, dopłata. Wrocław, teł. 071/321-11-31 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, własno
ściowe, rozkładowe, na Popowi cach • na mieszkanie 2-pokojo- 
we, z dopłatą, w tej okoficy. Wrocław, tel. 071/343-83-55 w g. 
7-15, (pn.-pt)
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze, pow. 66 
m2, Krzyki-Borek - na dwa oddzielne mieszkania. Wrociaw, tel. 
071/782-86-17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-POKOJOWE spółdzielcze, w nowym 
budownictwie, CO, we Wrocławiu - na dwa mieszkania (2-poko- 
jowe i 3-pokojowe), we Wrocławiu. Wrodaw, teł. 0504/97-96-20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, nowe, 2-pokojowe, 49 
m2, atrakcyjne, w centrum Wrocławia - na mieszkanie 3-poko
jowe, 60-70 m2. w nowym budownictwie, kwaterunkowe lub 
spółdzielcze,+dopłata, najchętniej, we Wrocławiu, na Krzykach, 
Starym Mieście. Wrocław, tel. 071/789-55-38 po godz. 16 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdziełczo-własnościo- 
we, 21 m2. VI piętro, we Wrocławiu, na Grabiszynku - na więsz- 
ke, zadłużone lub do remontu. Wrocław, ul. Ostrowskiego 1, 
tel. 0501/60-83-21
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, ciemna 
kuchnia, 4 p., miejskie media -  na mieszkanie bez wygód. Wro
cław. tel. 071/329-22-13
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe. kuchnia, łazienka, co. 
kafelki, panele, okna plastikowe, 42 m2, po remoncie, kwateru
nek, 4 p. - na większe, z balkonem, może być do remontu. Wro
cław, tel. 071/321-37-46,0603/78-55-04 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 57 m2.2 pokoje, sta
re budownictwo. 1 p., prawie po remoncie, co prąd, kuchnia 
połączona z pokojem, łazienka, wc, ul. Benedyktyńska - na 3-po
kojowe, w rejonie Biskupina. Wrocław, teł. 0603/80-42-15 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 110 m2,3 pokojowe, 
kuchnia z oknem, rozkładowe, łazienka i wc osobno, po remon
cie, 2 p., centrum - na 2 mieszkania osobno. Wrocław, tei. 071/ 
341-41-18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, własnościowe, 90 m2,3 
p ., co prąd - na dwa mieszkania. Wrocław, teł. 071/342-69-26

ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, lllp., dwa pokoje, kuch
nia, duża loggia, WC, rozkładowe na dwu pokojowe, 30-36 m2, 
do lip., z mediami miejskimi. Wrocław, tel. 0605/43-41-41 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Nysie, przy ul. Opawskiej, nowe, 80 
m2, z kredytem - na mniejsze, w nowym budownictwie. Wro
daw, teł. 071/348-31-12
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 60 m2, kwaterun
kowe, po remoncie kapitalnym, czynsz + media (200 zl), na 
mieszkanie 3-4-pokojowe, może być zadłużone. Wrodaw, tel. 
071/341-57-49
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Miliczu, komunalne, 
po remoncie kapitalnym, CO gazowe, kuchnia, łazienka, niski 
czynsz, na mieszkanie we Wrodawiu. Wrodaw, tel. 071/ 
783-76-53
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, 72 m2, własnościowe, na 
dwa mniejsze, we Wrodawiu. Wrodaw, teł. 071/373-94-24 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE 108 m2. kwaterunko
we, c.o. gazowe, II piętro, na dwa mieszkania. Wrocław, tel. 
071/322-39-47
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 45 m2, własnościowe, w Legnicy, na 
podobne w okolicach Wrodawia (do 20 km). Wrodaw, tel. 071/ 
788-77-24,0603/66-59-23
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 76 m2, rozkładowe, 
kuchnia, WC, piece, II taryfa, III piętro, stan idealny, w centrum 
miasta, na 2 oddzielne, małe. Wrodaw, teł. 0504/97-35-58 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 42 m2, II piętro, jasna 
kuchnia, pokój, nyża, łazienka (natrysk), WC na korytarzu, 
ogrzewanie gazowe, na większe lub do remontu, spłacę zarłu- 
żenie. Wrocław, lei. 071/330-10-37 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe, 15 m2. 
na 1. piętrze, nowe budownictwo, na kwaterunkowe, do 40 m2, 
1- lub 2-pokojowe, do 3. piętra, może być zadłużone lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/372-06-32 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, na Ko- 
zanowie - na 2-pokojowe. Wrodaw, tel. 071/373-92-57 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE komunalne, Stare Mia
sto. na większe, do 45 m2 z dopłatą. Wrodaw, lei. 343-12-45 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE kwaterunkowe, rozkł., 
II piętro, wszystkie media, duży plac zabaw da dzieci, balkon, 
centrom, 94 m2. na dwa oddzielne lub mniejsze ok. 50-60 m2. 
we Wrodawiu. Wrocław, tel. 0607/24-18-79 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, IV piętro. Śród
mieście, kuchnia, łazienka, przedpokój, słoneczne, zadbane, 
zamienię na kawalerkę lub 2 małe pokoje na Krzykach, Hubach,

do remontu lub spłata zadłużenia, kwaterunkowe. Wrodaw, tel. 
321-05-76 po godz. 19
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe, kuch
nia, łazienka, 28 m2, możliwość adaptacji strychu (ok. 45 m2), 
V piętro, Śródmieście, na 2- lub 3-pokojowe, we Wrocławiu, z 
dopłatą. Wrodaw. teł. 071/781-86-69,0607/70-6048 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, przy ul. 
Szpitalnej. VIII piętro, spółdzielczo-własnościowe, na podobne, 
niekoniecznie w centrum, na niższej kondygnacji. Wrodaw, tel. 
071/342-46-24,071/373-96-95
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, na mniejsze, 
ok. 3d m2, z dopłatą. Wrocław, (el. 071/351-02-65 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne, 42 m2. 
przy ul. Odrzańskiej, IV piętro, wyremontowane, na 3-pokojo- 
we, do remontu, lub spłata zadłużenia. Wrodaw, tel. 071/ 
342-61-04 po godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 45 m2, 
jasna, duża kuchnia, c.o. miejskie, łazienka w kaflach, przed
pokój, duży taras, blisko Rynku, niski czynsz, zadbane, III pię
tro, na podobne lub większe (do 55 m2), kwaterunkowe, w innej 
dzielnicy, może być zadłużone. Wrociaw, tel. 343-85-26 po 
godz. 18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdziełczo-łokatorskie, 53 m2, plom
ba, na mniejsze. Wrodaw, tel. 321-73-48 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, III piętro, 
winda, na 2-pokojowe w Kątach Wrocławskich lub peryferiach 
Wrodawia. Wrodaw, teł. 355-91-21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, rozkładowe, z 
wygodami, na 1-pokojowe. Wrocław, teł. 342-18-49 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, w Śródmieściu, kwate
runkowe, 44 m2,2 pokoje, kuchnia, miejsce na łazienkę, na 4. 
piętrze, b. cieple, junkers, trochę zadłużone, zamienię na miesz
kanie na parterze. Wrocław, teł. 322-67-39 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 39 
m2, na Szczepinie, na większe; może być do remontu lub za
dłużone. Wrodaw, teł. 0602/66-24-58 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KAWALERKĘ 27 m2, w Bolesławcu, 
na mieszkanie ok. 25 m2 w starym budownictwie we Wrocła
wiu. Wrocław, tel. 321-45-27, lub Bdeslawiec,, 075/732-87-66 
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU w zabudowie bliźniaczej, na Złot
nikach, do wykończenia wewnątrz, pow. użytkowa 194 m2, dział
ka 525 m2 - 280.000 zł, na mieszkanie 1,2-pokojowe, we Wro
cławiu. Wrodaw, tel. 071/349-11-79 po godz. 20

BEZPOŚREDNI
IMPORTER
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AUTO KLIMAT

TEL. 071/353-56-49
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DLA OSÓB PRYWATNYCH
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI UWAGA: nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny, 
z wyjątkiem ogłoszeń w rubrykach: kupię, zamiana i ogłoszeń dotyczących sprzedaży drobnych części

U)
«

sprzedam zamienię kupię
niepotrzebne skreślić rodzaj pojazdu (osobowy, ciężarowy, motocykl, 

ciągnik rolniczy, inne pojazdy, części y
marka model

N ( 0

§•?

o «
X xu ą

f i
(5 t-

rok produkcji przebieg w tys. km poj. i nodz. silnika kolor opis

Inne przedmioty (podać nazwę, ewentualne przeznaczenie)

opis

opis cena zł.

O
^  I

' mo
in

i Adres:
imię i nazwisko

gmina ulica

kod pocztowy miejscowość

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU I  j j^ lo N U

K U P O N  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
stronę W WW  Auto Giełdy przegląda 
co miesiąc 10.000 czytelników!!!http://wwŵ autogielda.com.pl/katalog.htm

Informacji telefonicznych dotyczących umieszczania zdjęć w intemede oraz ich wykonywania udziela: SAT TECH COMPUTERS, 50-950 Wrocław, 
ul. Tęczowa 57, teUfeuc 071/781-71-22,781-71-23. Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu w intemede znajdują się na str. 61 
Zdjęda wykonujemy bezpłatnie. Emisja w intemede 14 zł za 28 dni.

Numer katalogowy ogłoszenia w internecie (www.ogioszenia.pop.pl)
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ITANIO!!!!
CZĘŚCI 
DO AUTJAPOŃSKICH? 
I KOREAŃSKICH

Cars
NOWY SKLEPI

Wrocław, ul. Łęczycka 20 
tel./fax 071/373-47-87 

www.automoto.softland.com.pl

ZĘŚCIDOAUT
NIEMIECKICH

AMORTYZATORY 
SACHS

SPRZĘGŁA UMK
o s o b o w e , d o s ta w c z e ,  c ię ż a ro w e  

DO  W SZYSTKIC H  M AREK & 
HURT - DETAL 5

- z  magazynu - około 4000 pozycji g
- na zamówienie w ciągu 3 DO 7 DNI o

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI 
doda tkow y  rabat na Opla 

Wrocław, ul. ŁĘCZYCKA 9 
sp rzedaż w ysy łkow a 

tel. 355-27-54, fax 359-18-97 
w w w .a u to m o to .s o f t la n d .c o m .p l

TANIO!!!_  OP005764

AUTO JAPAN CZĘŚCI
Wrocław
ul. Zaporoska 37a HENPOL tel. 071/784-59-15 

784-59-16

AUTO SZYBY
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

KALISZ 
ul.Podmlejska 16, te!. 0.62 766 85 20 

LEGNICA 
ul.Jaworzyńska 254, tel. 0.76 850 72 31

OSTRÓW Wlkp. 
u I. Majakowskiego 3, tel. 0.62 735 44 84

ŚWIDNICA 
ul.Słotwina 90, tel. 0.604 813 347

WAŁBRZYCH 
Aleja Podwale 1, tel. 0.74 843 16 14

WROCŁAW 
ul. Czajkowskiego 11/13, tel. 0.71 325 57 21 

ul. Fabryczna 10, tel. 0.71 3591603 
ul. Terenowa 80, tel. 0.71 373 01 18 

www.jaan.com.pl

AUTOSZYBY W ro cław , ul. S z y b o w c o w a  
5T>005115 te l. 071/35-111-28

r a 1 3 l

'SZYBY SAMOCHODOM
WROCŁAW ul . Terenowa 80 ( boczna uLBuforowej) tel. 37-30-118 

WROCŁAW ul. Czajkowskiego11/13 tel. 325-57-21,0602 289 767 
OŁAWA ul. 1 Maja 44a tel. 30 323 39 - J l S i i & l l f c :

ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego 45 tel. 068/324-62-79 
KŁODZKO ul. Mickiewicza 16, tel. 074/867-29-81 ^ ^ H ^ o p o o s a

OP010215

montaż z kuponem 
20% taniej

AUTOSZYBYOP000421

MATY
GRZEJNE

Do ogrzewania kafelków, posadzek, podłóg, zjazdów, rur, itp.
M onta i ogrzewania podłogowego. Wysyłkowa sprzedaż zestawów.

K oszt mat grzejnych na 100m2 wynosi ok. 4000zł, a ogrzanie kosztuje miesięcznie tylko 200zl.

^ Producen t udzie la 20 la t gwarancji
Strzelin uLKamienna 3 tel. faz. ( 071) 39 220 34 teł. 0602 46 54 01 www.into.pl

T W P O L *
RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE 

W PEŁNYM ZAKRESIE
53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5
tel./fax........................ ........ (071) 361 12 38 §
tel   (071) 332 66 50,0606 255 122 |
e-mail................1zeczo2nawstwo@tuvpol.pl §

ZOJAN SERWIS
autoalarmy - autoelektryka 

AUTOSZYBY £
POMOC DROGOWA 24 h jE 

0-601 412 334 g
Wrocław, ul. Legnicka 56, tel. 373-48-92

W rocław, ul. Torfowa 43 
tel. 071/372-63-01, 0-601 780 378

Informujemy, że kierujemy się następującymi zasadami 
przy kwalifikowaniu ogłoszeń do druku:

- w pierwszej kolejności drukujemy ogłoszenia bezpłatne, złożo
ne na kuponach wyciętych z gazety,

- ogłoszenia bezpłatne o tej samej treści drukujemy dwa razy w  
tygodniu wyłącznie wtedy jeżeli oba ogłoszenia złożone są 
na kuponach wyciętych z  gazety

- nie zam ieszczam y ogłoszeń beż ceny, a w przypadku sam o 
chodów, bez ceny i roku produkcji,

- nie zam ieszczam y bezpłatnie ogłoszeń, których treść w skazu
je, że  s ą  one reklam ą firm, osó b  prow adzących działalność go
spodarczą,

- nie zamieszczamy bezpłatnie drobnych ogłoszeń autokomisów, firm 
zajmujących się handlem samochodami, częściami samochodo
wymi, ofert biur nieruchomości itp.

NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• komplety naprawcze - filtry Wrocław - Długołęka
• sprzedaż skrzyń - części ul. Spacerowa 2 0 P 005904

• gwarancja, faktura VAT tel./fax 071/315-26-72 lub 090 659 896

NAPRAWY AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• skrzynie biegów nowe i używane z gwarancją
• skrzynie biegów na wymian# w  ciągu jednego dnia OPM2576
• wymiana olejów i filtrów ■  ■ ■ ■ ■■  ■ ■ ■ ■ «  m
• komplety naprawcze n f l l C I  N | | f  W rocław, ul. Rakowa 58
• regulacja ___________ I T H Ł U W 1  te|. 071/325-44-16, 0-90 280 197

SKRZYNIE
AUTOMATYCZNE i MANUALNE

OKI) - naprawa akrzyń biegów, opoi2t4g
W ROCŁAW  UL. ZAGŁĘBIOW SKA 3
TEL (71) 342 76 36, 0 502 972875

O P 003062 _  .  .S Y L T O M
AUTOMATYCZNE SKRZYNIE

R ok za łożen ia  1991

NAPRAWA ■ SKUP - SPRZEDAŻ SKRZYŃ 
Wrocław, ul. Grobla Kozanowska 1 A 

teUtaz 071/ 369-27-93, tel. kom. 0601705005

i p p n l  p r o f e s j o n a l n a |
R E N O W A C JA  L A K IE R U 0 

MASZYNOWE SZLIFOWANIE I POLEROWANIE
ODKURZANIE I PRANIE TAPICERKI, CZYSZCZENIE ELEMENTÓW GUMOWYCH I PLASTIKOWYCH

M n iA in ó ń l  Polerowanie kloszy reflektorów 
Zakład Usług Motoryzacyjnych 1  N U W U o U !  ze  szkła organicznego
w r o c ła w ,  ui. Zaporoska 5/7 I  Z a d z w o ń ,  u  s t a l  t e r m i n

aaiasaa— I  07-1/342-5a-aa .

lIŁOBOPA SERWIS I
|  NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH^

I MANUALNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
M o ż l i w o ś ć  n a p r a w y  w  c i ą g u  j e d n e g o  d n ia  

W rocław, al. Arm ii Krajowej 45, tel. 071/ 336-43-50, tel. kom . 0-501 343 551

9 * 7 7 1 2 3 1  7 2 6 9 2 2

N A JW IĘ K S Z Y  W Y B Ó R  C ZĘŚC I 
- P° A U T  ZA C H O D N IC H

PRZEDSTAWICIEL FIRM? 
HELLA. VALEO, 

MAGNET! MARELU, BOSCH

M A S Z  K Ł O P O T ^  
Z  D ŁU ŻN IK IEM  ?  
zadzwoń: 0-603 645 532
OP995537 0-603 645 531

serwisy ogumienia
Wrocław ul. Kościuszki 135 lei. 342-48-20,343-68-06 
Kobierzyce ul. Robotnicza 13 tel. 311-11-86, 311-12-45
PROWADZIMY SPRZEDAŻ RATALNĄ

OP00429S

Jelenia G ora
OP983624

Zielona Góra
magazyn centralny

uL Urszuli 10 
teŁ 068/327-27-30

nL Wolności 145 uL Sldodowikiej 177
(zajezdnia MZK) nL Wiatraczna 41 nL L nbaislu Ib
td . 075/75-22-537 tel 076/841-56-95 

0604/91-52-86 le i  095/723-99-29 KLt75/771-M-J3

W ROCŁAW , ul. Krakowska 29 
tel. 071/372-55t31, 343-29-38

K ŁO D ZK O , 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. 0747842-96-86 opo1()258

0
PlLKINGTON

AUTOMOTIYE

oponiT Kormoran
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