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CVrocław, ul. Czarn ieckiego 111
IbL 071/354-45-61.359-54-64.0-501746406,/

fttITO fi LfiRM 
Cf?R RffDIO

AU TO ALAR M  Y-GSM -RADIAI 
I Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 I 
I tel/fax. 071/348-13-75. 0-601 48-13 75 I

(  UNIWER AUTO )

K̂UPUJEMY WSZYSTKIE1

IA T Y  126|
k ROK I STAN TECHNICZNY OBOJĘTNY j

iW Y P Ł A T A  G O T Ó W K I W 2 0  M IN U T !! !J

WROCŁAW  
TEUFAX 071342 62 94

0501403 135
CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

0601 707645,0601 788284
U Ż Y W A N E  

C ZĘŚCI ZA M IEN N E  
D O  A U T

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

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

ZAWSZE AKTUALNE - 24H !!!

H
NAJWIĘCEJ PŁACIMY]

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

A
Gotówka 
do 70 % ce 

Tel 0-606 37 81

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

R A B A T Y  do 50%
F.H.”TIMER" Wrocław, ul. Hallera 100 “MATRIX” J.Góra, ul. Klonowicza 1 of. 
tel. 363-30-72, 0501 149 987 tel. 075/642-47-40

KUPIM Y AU TA  USZKO D ZO N E
N A JW YŻSZE CEN Y > ZADZW OŃ, SPRAW DŹ 
te l. 0-605 72 56 22, tel./fax 065/573-02-77

AUTO ^CZĘŚCI
CZĘŚC I UŻYW ANE

DO AUT i 
JAPOŃSKICH
W R O C ŁA W  -  B Y K Ó W  (trasa na Warszawę) 

tel./fax 071/315-29-27,315-16-41,0-601 74 22 13

M A S Z  K Ł O P O T  
Z  D ŁU ŻN IKIEM  ?  
zadzwoń: 0-603.645 532

>995536 0-603 645 531

C i ę ż a r o w e ,  n a c z e p y  »  Se 
d o s t a w c z o

W R O C Ł A W  IZ; 
. 0-604 20 74  44  i S

SKUP AUT PO WYPADKU ■ l o m b a r d  "w a l o r
m m

SKUPUJEM Y RÓWNIEŻ AUTA CAŁKOWICIE ROZBITE 
PŁATNE GOTÓW KĄ tel. 0-603 502 452

KUPIĘ AUTO PO WYPADKU
(£> 0 - 6 0 1  7 7  8 7  4 0

nieruchomości, auta, RTV, złoto
2% tygodniowo g

Wrocław, ul. Traugutta 107 |  
tel. 343-56-35,0-501 66 42 59 °

■ ■ ■ ■ ■ ■ M lP o ż y c z k i  p o d  z a s ta w  a u t ,  
n i e r u c h o m o ś c i . e l e k t r o n i k i  i t p . 

>\ *% tygodniowo, fak tu ry  VAT 
Wrocław, pl. Powst. Śl. 3  (rondo) 
tel. 071/361-52-50, 0-601 55 2051  
0-601 79 9 6  75 ,0-601  5 5  20  45

* O G Ł O S Z E N IA  • IN ZER T  • A N Z E IG E N  •

.D A  SĄ|/I0 C H 0 D 0 W A
Wrocławiu winowym miejscu

J  W  OPO'

samochody osobowe, dostawcze 
ciężarowe i motocykle 

oraz CZĘŚCI (miejsca pod wiatą)

zapraszają ____
na giełdę samochodowa przy ul. Karmelkowej fteren DCHR-Sl.

Parking dla odwiedzająćyćn na 1000  samochodów. 
Zapraszamy również inne granie. Ilość miejsc nieograniczona. 

Wrocław, tel. 071/334-15-17, 334-15-10
NAJLEPSZA GIEŁDA NA DOLNYM SLĄSKU!



t t"  ' ■..... ... .

NOWE MIESIĘCZNIKI!!!
- psy i ludzie czyli reguły 
życia w grupie

- fotoreportaż ze święta konia
- hipoterapia

O  A W NIEJ O
• porady lekarza weterynarii
- 2000 ogłoszeń prywatnych
- znani o zwierzętach
- kurs mówienia dla papużek 
-zdjęcie miesiąca
- krzyżówka z nagrodami 
a także... ZOBACZ SAM

planetaizw ierząt
01  / 2 0 C J 1

ZWIERZĘTA HODOWLANE 

kup ię  sp rzedam  zam ien ię

DOMOWE:
•WŁAŚCIWĄ KRATKĘZMHACZYĆ

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

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

treść ogłoszenia..

Cena Zamienię na

Imię I nazwisko Miejscowość Kod

Gmina
Dane oznaczone kolorem wyłącznie do wiadomości redakcji

Powiat Ulica

Kierunkowy

Kierunkowy

Kierunkowy

Tel. Uwagi

Tel. Uwagi

Tel. Uwagi

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

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

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

1 , 0 6 , 2 0 0 1  W  K I O S K A C H ! ! !

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

Każde ogłoszenie 
i każda reklama 
tłumaczone jest 

na trzy języki 
i wychodzi równocześnie 

w trzech krajach.
Nakład edycji polskiej 

wyniesie 
25.000 egzemplarzy.

M I Ę D Z Y N A R O D O W A  G A Z E T A  O G Ł O S Z E N I O W A

międzynarodowy 
miesięcznik 

ogłoszeniowy 
wydawany przez nas 

wspólnie z wydawnictwami 
z Czech i z Niemiec.

]  R U BR YKA KRAJE □  kupię □  sprzedam □  zamienię .WŁAŚCIWĄ KRATKĘ ZAZNACZYĆ SYMBOLEM X

MARKA:
C zę ś ć  w ytłuszczona ogłoszen ia

1l MODEL: U ro d zaj po jazd u :

Rocznik m Przebieg Pojemność Silnik Kolor

Wypełniać tylko dla ogłoszeń dotyczących pojazdów

treść ogłoszenia..

Cena Zamienię na

Imię I nazwisko Miejscowość Kod

Powiat UlicaGmina
Dane oznaczone kolorem wyłącznie do wiadomości redakcji

Kierunkowy

Kierunkowy

Kierunkowy

Tel.

Tel.

Tel.

Uwagi ję zy k koiiw e rsacji

Uwagi

Uwagi

1 P L G B
c z F

R U S

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

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

TURYSTYCZNY 
120 MEBLE I WYPOSAŻENIE 

MIESZKAŃ 
130 ANTYKI I SZTUKA 

WSPÓŁCZESNA 
140 DLA DZIECI 
150 ELEKTRONIKA I FOTO

160 HOBBY (kolekcjonerstwo 
I majsterkowanie)

170 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 
180 OGRODNICTWO 
190 ODZIEŻ 
200 BIZNES
300 AUTA USZKODZONE I NA CZĘŚCI 
310 CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE 
320 MASZYNY BUDOWLANE 
330 CZĘŚCI

340 OLDTIMERS 
350 PRZYCZEPY KEMPINGOWE 
400 NIERUCHOMOŚCI 
500 PRACA
600 ZDROWIE I URODA 
700 POZNAJMY SIĘ 
710 TOWARZYSKIE
800 ZWIERZĘTA UWAGA I Nie zamieszczamy ogłoszeń dotyczących
900 RÓŻNE sprzedały, kupna i zamiany samochodów,
910 ZA DARMO z wyjątkiem aut z pozycji 300 i 340.

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

■ H
IS  J U Z  W  K I O S K A C H ! ! !
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aUto kOmiS D E L T A  Car Stanisław Piotrowskił /
P t  RENA S U  P R  A L

PROFESJONALNY 
SPRZĘT i MONTAŻ

Rata od 156 zł przy 10.000 kredytu Pakiety 0C AC NW od 5,1 % B e z  poręczycieli 
B e z  zaświadczeń przy 30% wpłacie Również samochody spoza komisu opo^

MARKA .......................
AUDI 80 S-B3...............
BMW 750 ....................
CITROEN X M ................
DAEWOOESPfcRO
FIAT 125 P  ...........
FIAT 126 EISX .....
FIAT CINOUECENTO.......
FIAT CINOUECENTO.......
FIAT TlPO ......... .....
FIAT UNO FIRE..............
FORO ESCORT .............
FORD ESCORT KOMBI ...
FORO ORION C U  .......
LADA SAMARA .... .. ..
NISSAN SUNNY............
OPELASCONA ......
OPEL KAOETT GSl 16 V .. 
OPEL OMEGA B
PEUGEOT 309 .............
POIONE2 CARO GLE ....
POLONEZ CARO OLE .....
POLONEZ'CARO GLI.....
RENAULT 5 L S ..............
RENAULT CH O  .
RENAULT 21   .......
SKODA FAVORIT L  .
TOYOTA CARINAE
VW GOLF II ..... ......
VW GOLF III  .............
VW PASSAT G L ............
VW PASSAT KOMBI.......

... ROK 

.. 87/88 

... 1987.

FIAT FIORINO.......
POLONEZ TftUCK ..
KEMPINGI............
PT "GŁOWACZ".....

.... POJ. ... OPIS: .............       ..i...........................CENA
.... 1800 .... 164 tys.. biały. RM ■ Clarion, obrot.. atemiiczne szyby, nowy rozrząd, łożyska ty l  _ .... 9 200
. 5000 85 tys.. petoe wyposażenie, skóra, aulomal. klima ..............    18 500
. 21000 .. . 198 tys. morski met. skóra, klima. pełna elektryka. ABS. RM. szyberdach  .................... 14 950
.... 1500 ... 75 tys.. bordo met. c. zamek. ei. szyby. ei. lusterka . 14 500
... 1500 .... 76 tys.. szary, dobre opony, pokrowce....................................... .............  950

650 .... 54 tys. zielony, bezwypadkowy, dmuchawa, uchylane szyby, lotnicze fotele...................... 5 500
 900 .... 80 tys. czarny, el szyby, c zamek, szyberdacn. alarm, uchylne szyby.............................  9 500
.... 700 ... 48tys. czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, ei rag Świateł...    11400

1400 .... 142 tys. granatowy. 5 drzwi. muM-ióok'. kupiony w salonie ..........................................13 200
. . 1000 . 88 tys.. czerwony. 5 drzwi. I właściciel, serwisowany..................................................  13 80Q

18000 .... 178 tys.. biały. 5 drzwi, szybentach. welur. dużo nowych części................   7 700
.... 1600 ... 186 tys.'. czerwony, c zamek, alarm, reiingi  .......   9 900
.. . 1400 ... 132 tys. bordo met. wspom. c. zamek, welur. szyberdach. reguł kier RM-Ford   13 700
.... 1300 ... 124 tys . biaiy. 3drzwl. hak. pokrowce .............................      3 850
.... 1400 . 94 tys. czerwony, el szyby. c. zamek, welur. 3 drzwi ................     13 500
.... 1600 .... 40 tys. zielony met. po wymianie silnika, automat, sedan,...     5 300
... 2000 .... 135 tys . czarny, skóra, c zamek, el szyby. 5 drzwiowy. alltHelgi y y ^ i J W Ł   . 10 500

2000 .... 119 tys.. morski met. ABS. c. zamek, klimatyzacja, welur. oryginalny RM ..................  28 506
.... 1400 ... 125 tys. grafit met. RM. 5 drzwi. 5 biegów, odcjecie zapłonu —     t ....................9.500
.. 1600 .... 75 tys.. zielony met., po remoncje sśntka. szyberdach  .......       5 600
. 1600 . 65 tys.. zielony, tap Welur. alarm, bez wypadku........................  . . “ ...X ............  5 800
... 1600 ... 50 tys. morski, c. zamek, wtrysk, pokrowce. muM-lock. nowe 4 opony.............................. 6 900
.... 1300 .... 165 tys.: ha chodzie, zarejestrowany. 3 drzwi..........................   1 400
.... 1400 .... 108 tys. czerwony, katalizator. 5 drzwi. RM  .........      13 700
.. 21000 .... 160 tys.. grafitowy, turbo-diesei. welur. c. zamek, el szyby. RM. sedan ..........................  6 900
... 1300 ... 76 tys.. biały, mono wtrysk, 5 biegowy ........................................   7 500
.. 1600 74 tys.. oordo met. ABS. airbag. Mima. c. zamek, el 4 szyby, alutelgi..............................21 500
... 1600 ... 139 tys.. grafit met. instalacja gazowa. 5 drzwi, szyberdach. pokrowce.............................6 900
.... 1800 . 78 tys.. czerwony, c zamek, wspomaganie. RM. dzielony fotel. 5 drzwi ....    17 200
.... 1800 .. 146 tys.. błękitny met. RM. dzielony lotei....................................................................  13 900
.... 1800 .. 143 tys.. bordowy, c zamek, wspomaganie. RM. dzielony fotel. reiingi .......   12 300

CIĘŻAROWE I INNE
  1990................ ,. 1100 ccm. 154 tys. biały, serwisowany. 5 biegowy ....    7 500
  1994 ..................  1600 ccm. 90 tys.. po remoncie silnika, biaiy. do popr. Mach. obud. atarex .............3 650♦ VAT
. 1980-92.............  .... przyczepy kempingowe, maie i duże. 3-5 osobowe. 10 szt •  od 4 500 ♦ VAT
  2001 ..................przy czepki nowe towarowe, z homologacją, rocznik 2000 taniej .......................... od 1 500»VAT

XI/96.. 
. 1993 ... 

1997 . 
1994 ... 
1996 .. 

. 1989 . 

.. 1993...

1989 
1994 

. 1991 
. 1995 

1994 
. 1996 
.. 1975. 
. 1992. 
, 1987 

1991. 
.. 1994 
.. 1985 
. 1992. 
.. 1991. 
i 1989.

Wrocław ul. Żmigrodzka l t4, tel 352 70 01, tol/lu 3S2 83 90 
ZAPRASZAMY Pon-Pt 10-17, So 11-16, Ndz 13-16

ALFA ROMEO
„ABC-AUTO^ dobrze płaci za auta mniej lub bardziej 

rozbite, także po pożarze lub na części, jeżeli 
chcesz dobrze sprzedać zadzwoń i sprawdź, 
transport oczywiście gratis, także busy .te l. 071/ 
311-39-61,0602/12-51-35 01025201

ALFA ROME0145,1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, inst. gazowa, poduszka pow., wspomaganie, dodatkowe 
wyposażenie, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0502/39-60-42,0504/96- 
28-04
ALFA ROMEO 145, 1996 r., 69 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
stań dobry, kupiony i serwisowany w ADF, • 16.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/67-93-18
ALFA ROME0 145,1996 r., 81 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, reg. kierownica, el. 
reg. lusterka i szyby, centr. zamek, - 22.500 zł. Dzierżoniów,lei. 
074/831-64-35
ALFA ROME0145,1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, gaz, czerwo
ny, poduszka, wspomaganie, fabryczna instalacja gazowa, stan 
idealny, faktura Vat, - 20.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-36-01,0601/ 
79-66-78
ALFA ROME0145,1996 r., 79 tys. km, 1400 ccm, zielony meta- 
lic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek + 
pilot, RO + zmieniacz (6 x CD), halogeny, 90 KM, zadbany, stan b. 
dobry, -19.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-04-92,0605/72-19-45 
ALFA ROME0145,1996 r., 70 tys.lcm, 1400 ccm, czerwony, II 
właściciel, z salonu, bez wypadku, pełne wyposażenie el., wspo
maganie kier., ABS, immobiiizer, alarm, radio + 6 głośników, 3- 
drzwiowy, -17.800 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-29 
ALFA ROME0146,1995 r., 46 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspo
maganie i reg. kierownicy, immobiiizer, oentr. zamek, alum. felgi, 
oznakowany, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, I właści
ciel, -18.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-37,0600/64-43-67 
ALFA ROME0146,1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, immobiiizer, centr. 
zamek, wspomaganie, RO, serwisowany, kpi. dokumentacja, - 
22.500 zł. Olesno, tel. 034/358-35-33

gALFA ROMEO 146,1998 r., 71 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
kierownicy, ei. otw. szyby, centralny zamek + pilot, alarm, 

pod. powietrzna kierowcy, RO, kupiony w salonie we Wrocławiu, 
komplet dokumentów, • 26.800 zl. Wrocław, tel. 354-09-55 
ALFA ROME0146 TWIN SPARK, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
120 KM, zielony metalic, kupiony w salonie, I właściciel, garażo
wany, serwisowany, przegląd do 08.2001 r., bez wypadku, podusz
ka pow., wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby (barwione), 
reg. kierownica i fotel kierowcy, immobiiizer, blokada skrzyni bie
gów, RO, opony letnie, - 32.000 zł. Krapkowice, tel. 077/466-84- 
62
ALFA ROME0146 TS, 1999 r., 73 tys. km. 1600 ccm. 16V, srebr
ny metalic, pełne wposażenie, tuning, stan b. dobry, • 38.000 zł. 
Pomianów Górny, tel. 0606/33-15-72, woj. wałbrzyskie 
ALFA ROMEO 146 Tl, 1999 r., 2000 ccm, 155 KM, czarny, pełne 
wyposażenie, skóra, stan b. dobry, I właściciel, • 41.500 zł. Jele
nia Góra. tel. 0603/95-99-54
ALFA ROMEO 146, 2000 r., 1600 ccm, boxer, kolor grafitowy, 
stan idealny, alum. felgi, 120 KM, spoiler, wspomaganie kierowni
cy, skórzana kierownica oraz drążek zmiany biegów, elektr. otw. 
szyby przednie, 6 głośników, radio z panelem, - 42.000 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-45-08
ALFA ROMEO 155, 1994 r., 1700 ccm, Twin Spark, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, alum. felgi, sportowy 
ukł. wydechowy. - 17.800 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0605/08- 
92*81
ALFA ROMEO 155,1995 r„ 110 tys. km, 2500 ccm, TDI, szam
pański, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
el. reg. reflektory, wspomaganie kier, - 22.500 zł. Miejska Górka, 
tel. 065/547-55-32,0605/66-92-49 
ALFA ROME0155 TS, 1995 r., 1800 ccm, 16V, srebrny metalic, 
centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, el. reguł, reflektory, regulowana kierownica, 130 KM, 
aluminiowe felgi, stan b. dobry, zadbany, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
333-70-67,0603/78-58-76 -
ALFA ROME0 156,1998 r., 2500 ccm, ciemnografitowy, 200 KM, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, ABS, poduszki, udokumento
wany, bezwypadkowy, • 44.900 zl. Lubin, tel. 0605/54-22-00 lub

-076/844-75-93
“  l FA ROME0 156,1998 r., 2500 ccm, V6,24V pełne wyposaże

nie, skórzana tapicerka, bezwypadkowy, stan b. dobry, - 55.000 
zł. Żary, tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
ALFA ROME0 164,1990 r., 3000 ccm, czerwony, pełne wyposa
żenie, do drobnych napraw, ,na chodzie’ , - 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/50-24-52 

' ALFA ROMEO 164,1991 r., 182 tys. km, 2000 ccm, Twiń Spark, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspo
maganie kierownicy i hamulców, alum. felgi, kpi. dokumentacja,

KLIM ATYZACJA  
SAMOCHODOW A

- napełnienia 
- naprawy 

o - regeneracja przewodów 
Wrocław, ul. Szwedzka 8 

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

febryczny serwis, pojemnik na narty w kabinie, stan techn. b. do
bry, -13.500 zł. Wrocław, tel. 071/330-21-98 po godz. 19 
ALFA ROMEO 33, 1987 r., 1700 ccm, • 6.500 zl. Mojesz, wo 
jeleniogórskie, tel. 0502/67-28-28
ALFA ROMEO 33,1987 r.. 1800 ccm, turbo D, czerwony, 5-bie- 
gowy, reg. kierownica, centr. zamek, 5-drzwiowy, • 5.000 zł. Ole
śnica. tel. 071/398-45-99
ALFA ROMEO 33 S, 1988 r., 1400 ccm, boxer, czerwony, el. otw 
szyby, ciemne szyby, spoiler, alarm, sportowy układ wydechów 
5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, reg. kierownic; 
atrakc. wygląd, - 6.500 zł lub zamienię z dopłatą. Świdnica, te 
0606/10-00-83
ALFA ROMEO 33,1990/96 r., 139 tys. km, 1200 ccm, boxer, cza 
ny, el. otw. szyby, 115 PS, ospoilerowany, reg. kierownica, dzielo
na tylna kanapa, bez korozji, po wymianie układu hamulcowego 
olejów i płynów, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 0609/38-92-52 
ALFA ROMEO 33,1991 r., 167 tys. km, 1351 ccm, wtrysk, cza

*CAR ALARM SERWCE"

ALARMY 
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■ immobilisery
- centralne zamki
- radia, głośniki
- montaż telefonów GSM
- elektryczne podnośniki szyb 
• drobne naprawy elektryczne

AUTO-HANDEL
• SKUP • SPRZEDAŻ • KOMIS
• ZAMIANA • POŚREDNICTWO •LECH

MARKA TYP Ł E EfiJ. PAL CENA

92 2000 20.400,-
B p p ®  .  
BMwjpof M g  J

91 2000 20.800,-
1 90 *3000 26.900,-

crmoENfuRGON ! j ® ś mCITROEN SAXO ! 0 1100 *20,900,-
CITROEN ZX 92 rew 12.900,-
FIAT CINOUECENTO 97 700 i t r r o o *
FIAT UNO 94 1000 11.900,-
FORD FIESTA 94 1400 12.900,-
KNAUS 460 85 11.000,-
MAZDA 626 86 2000 7.900,-
MERCEDES A-160 99 1600 48.000,-
MERCEDES 190E 90 2300 18.900,-

MARKA TYP

MERCEDES 190 E 
MERCEDES C 180 
OPELFRONTIERA 
OPEL OMEGA B COMBI 
PEUSEftTs306 SEDANPOLONEZ CARO : | m ,
i #  F J S
SEATTOLEDO GL 11!! 
TOYOTACOROLLA 
VW GOLF III GTI 
VWG0LFIII COMBI 
VW PASSAT COMBI 
VW PASSAT B-5

POJ. PAL CENA
92 2000 24.900,-
97 1800 50.000,-
94 2000 30.500,-
94 2000 32.500,-
95 1400 20.900,-
96 1600 7.900,-

*903 m  9.900,-
jjf* m 0900

rnoo f j i i f -
99 2000 *  23.400,-
94 1900 TDI 24.900,-
92 1800 16.900,-
98 1600 45.000,-

m n i t c i m  m m m m

K o w m tm m K im m w
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10-18 
SOBOTA-NIEMEIA 10-15

AUTOALARMY
RADIA, GŁOŚNIKI
nawigacja satelitarna 

GPS
centralne zamki, szyby elektryczne 
immobilizery, zestawy GSM, anteny

gwarancja - 2 lata 
24h Asslstance opooww

sprzedaż i montaż: 
Wrocław, al. Kasprowicza 111 

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

czerwony, ospoilerowany, el. otw. szyby, szyberdach, centr. za
mek, alum. felgi, halogeny, stan dobry, - 5.700 zl lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0503/92-35-75
ALFA ROMEO 75,1989 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, II właściciel, wspomaganie i reg. kierownicy, pełne wyposa
żenie elektr., komputer, welurowa tapicerka, alum. felgi, alarm + 
pilot, oznakowany, - 6.500 zł. Przedborowa) tel. 074/815-81-27 
ALFA ROMEO 75 TS. 1989 r.. 131 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, seria limitowana Podium, fotele i tapicerka Reca- 
ro. el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi Zender. przegląd do 
05.2002 r., stan b. dobry, • 8.500 zł. Wrocław, tel.0501/40-33-20 
ALFA ROMEO GIULIETTA, 1982 r, 120 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, 109 KM, alum. felgi, RM, sportowe zawieszenie, 
stan b. dobry, - 2.200 zł. Legnica, tel. 0603/40-64-65 
ALFA ROMEO GIULIETTA, 1984 r., 160 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, fioletowy, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, reg. kie
rownica, 5-biegowy, sprow. w całości, kpi. dokumentacja, - 3.700 
zl. Góra, tel. 065/544-11-90,0603/33-42-20 
ALFA ROMEO JULIETTA, 1982 r., 1600 ccm stan dobry. - 3.500 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/349-45-12 
ALFA ROMEO SUD, 1982 r., 1500 ccm, benzyna, boxer, czerwo
ny, maks. przerobiony, po tuningu, jedyny egzemplarz, poszerza
ny, sportowe zawieszenie i układ wydechowy, sportowe fotele i 
kierownica, el. otw. szyby, alum. felgi (205), stan dobry, możln 
wość realizacji zamówienia na oryg. na części, • 4.500 zł lub za
mienię na Audi 100. BMW 3,5, Forda Sierrę lub inny. Udanin, woj. 
legnickie, tel. 0600/10-67-50

AUDI

Wrocław, ul. Robotnicza 22 
tel./fax 071/781-81-60

ny, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm + pilot, halogeny, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, - 9.300 zł. Lubin, tel. 076/846-49-68 
ALFA ROMEO 33, 1992 r., 115 tys. km, 1700 ccm, boxer, 16V, 
czerwony, alum. felgi, el. otw. szyby, sportowe zawieszenia, ABS, 
ospoilerowany, centr. zamek, wspomaganie, • 12.500 zł. Głucho
łazy, tel. 077/439-38-02
ALFA ROMEO 33,1992 r., 122 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, wspomaganie i reg. kierownicy, centr. zamek, el. otw. szy- ‘ 
by i szyberdach, RO na CD. garażowany, - 9.600 zł. Gniezno, tel. 
061/425-95-27,0602/65-44-17
ALFA ROMEO 33 BOXER S, 1994 r.. 1400 ccm, czerwony. 5- 
drzwiowy, alum. fejgi,. wspomaganie kler., centr. zamek, el. otw. 
szyby, kubełkowe fotele, spoiler, bez wypadku, • 11.000 zł (kupu
jący nie płaci podatku). Kołaczkowice, tel. 065/547-78-90,0602/ 
83-61-38,0603/39-35-06
ALFA ROMEO 75,1987 r., 3000 ccm, benzyna, wtrysk, 190 KM,

,oxlic*cnlU'
s a m o c h o d y  *  ^ s t a w ó w  ■

TANIE KREDYTY SAMOCHODOWE - RATA 150 zł 
POŚREDNICTWO KREDYTOWE, UBEZPIECZENIA

A U T O K O M I S

AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone sa
mochody • na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w Internecie: www.auton.pl. Co ty
dzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do obej
rzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wrocław, 
tel. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 01026871

AUD1100,1979 r., 2000 ccm inst. gazowa, el. otw. szyby, wspo
maganie, alum. felgi, -1.700 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-12-29, 
0602/69-52-73
AUD1100,1979 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony, stan
dobry, po wymianie wydechu (częściowo), opony zimowe, - 2.500
zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-33-43
AUD1100,1979 r., 2200 ccm, zielony, • 1.800 zł. Kłodzko, tel.
074/865-50-75
AUD1100, 1979 r., 2200 ccm, zielony metalic, stan b. dobry, - 
2.200 zł. Wrocław, tel. 0504/96-28-04 
AUD1100,1979 r., 2200 ccm, benzyna, piaskowy, szyberdach, 
RO, pokrowce, zadbany, stan b. dobry, -1.900 zł lub zamiana na 
inny, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 071/359-24-50 wieczo
rem, 0501/41-88-10
AUD1100,1979/91 r., 160 tys. km, 2200 ccm, benzyna, granato
wy, hak, dobre opony, zadbany, - 2.000 zl lub zamienię na inny. 
Ruchocice, tel. 0605/61-52-85, woj. poznańskie 
AUD1100, 1980 r., 2000 ccm, diesel do poprawek lakiemiczo- 
mechanicznych, • 1.600 zł. Wrocław, teł. 0504/96-10-06 
AUD1100 GLS, 1981 r., 154 tys. km, 2200 ccm, benzyna, zielony 
metalic, gaźnikowy, po remoncie blacharki i lakierowaniu, - 2.600 
zł. Wrocław, tel. 071/782-07-88,0501/93-42-97 
AUD1100,1981 r., 1600 ccm, zielony metalic, stan silnika i skrzy
ni b. idealny, blacharki b. dobry, alum. felgi, zadbany, kpi. doku
mentacja, radio, • 2.300 zl lub zamienię, mniejsza poj.. Olszyna, 
tel. 0607/40-96-84, woj. jeleniogórskie 
AUD1100,1981 r., 2200 ccm, benzyna, granatowy, wspomaganie 
kier., instalacja gazowa, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 10.2001 
r, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/338-30-58,0601/73-28-88 
AUD1100,1982 r., 2000 ccm, diesel, biały, po remoncie silnika i 
blacharki, wspomaganie, 5-biegowy, alum. felgi, RM + głośniki, z 
urzędu celnego, pokrowce, brak przeglądu, zadbany, stan b. do
bry, - 3.400 zl. Legnica, tel. 0607/1.7-66-93 
AUD1100 CD, 1982 r., 2000 ccm. diesel, biały. • 2.400 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-44-24
AUD1100,1983 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, inst gazowa, 
alum. felgi, białe zegary, sportowe pedały, nowy akumulator, po 
remoncie silnika, stan techn. b. dobry, • 6.800 zł lub zamienię na 
inny. Przeworno, tel. 074/810-20-01 
AUD1100, 1984 r, 1800 ccm, benzyna, zielony metalic, centr. 
zamek, hak', szyberdach, 4 zagłówki, 5-biegowy, - 5.500 zł lub. 
zamienię na Forda Scorpio, Escorta cabrio. Lubin, tel. 0604/17- 
18-98
AUD1100 AVANT, 1984 r., 350 tys. km, 2000 ccm, turbo D, biały, 
po remoncie kapitalnym silnika, wiele nowych części, - 9.900 zł. 
Lubin, tel. 0608/11-11-32
AUD1100 CC, 1984 r., 170 tys. km, 2200 ccm, benzyna, granato
wy, .cygaro’ • 1.200 DEM. Lwówek śląski, tel. 0606/47-95-18 
#90088)
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel alum. felgi, 5-biegowy, nowa 
tapicerka, stan dobry, - 4.800 zł lub zamienię. Świeradów Zdrój, 
tel. 0609/41-78-1.5
AUD1100,1984j., E + gaz, granatowy metalic, stan b. dobry, - 
4.000 zł lub zamienię na tańszy. Wisznia Mała, tel. 071/312-42-18 
po godz. 19
AUD1100,1984 r., 2150 ccm, turbo, brązowy metalic, .cygaro', 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-biego- 
wy, 4 zagłówki, alum. felgi, welurowa tapicerka, zadbany, techn. 
sprawny, -4.800 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-21,0600/87-27-38 
AUD1100 C4,1984/94 r., 1800 ccm, biały, składak, inst. gazowa, 
hak, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/321-45-83,0605/36-30-14 
AUD1100,1985 r., 2000 ccm, diesel, biały, zadbany, po remoncie, 
- 5.500 zł. Oława, tel. 071/313-77-48 
AUD1100,1985 r., 1800 ccm, benzyna, biały, .cygaro*, centr. za
mek, el. otw. szyby, 5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach,
-1.700 zł. Jawor, tel. 076/870-35-21,0604/45-26-23 
AUD1100 CC, 1985 r., 160 tys. km, 2200 ccm, benzyna, ciemno
granatowy, stan techn. i blacharki b. dobry, szyberdach, ciemne 
lampy z tyłu, dodatkowe światło .stop*, - 7.700 zł. Kolonowskie, 
tel. 077/461-14-73
AUD1100 AVANT, 1985 r., 282 tys. km, 2000 ccm, TD, grafitowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, radioodtwarzacz, -10,000 
zł. Krotoszyn, tel. 062/722-75-46,0604/53-03-93 _ - 
AUD1100,1985 r.; 2300 ccm, benzyna, błękitny metalic, .cygaro8, 
el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, • 7.800 zl lub zamienię na inny, z dopłatą. Szprota
wa, tel. 068/376-50-73,0605/14-28-32 
AUD1100,1985/86 r., 2000 ccm, diesel, biały, klimatyzacja, alum.

felgi, wspomaganie, el. otw. szyby; RO, kpf. dokumentacja, - 7.800 
zł. Lubin, tel. 076/844-35-22
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, turbo D, biały, welurowa tapicerka, 
klimatyzacja, nowe amortyzatory i akumulator, dwa kompl. opon, 
stan b. dobry, grażowany, -11.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/734- 
65-70
AUD1100,1986 r., 1800 cćm, benzyna .cygaro*, na białych tabli
cach, - 2.300 zł. Piechowice, tel. 0607/65-59-61, woj. jeleniogór
skie
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, welurowa 
tapicerka, centr. zamek, szyberdach. na białych tablicach -1.150 
DEM. Szczecin, tel. 0609/49-52-10 
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, diesel, niebieski metalic, centr. za
mek, wspomaganie, dodatkowe światło .stop", akumulator na gwa
rancji, alum. felgi, hak, 4 zagłówki, atrakcyjny wygląd, stan dobry, 
• 8.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-79-36 
AUD1100,1986 r„ 1800 ccm, srebrny metalic, 4-drzwiowy, welu
rowa tapicerka, stan dobry, na białych tablicach -1.050 DEM. Ja
wor. tel. 0605/64-11-73
AUD1100 WANT, 1986/87 r., 200 tyś. km, 2200 ccm, benzyna, 
granatowy metalic. Ouattro, wspomaganie, centr. zamek, alum. 
felgi, hak, welur, klamki kasetowe, po remoncie blacharki, lakie
rowaniu, - 7.500 zł. Świdnica, tel. 0607/65-98-45 
AUD1100,1987 r., 2000 ccm, diesel, kolor piaskowy, 5-biegowy, 
wspomaganie kier., centr. zamek, stan dobry, kpi. dokumentacja, 
- 8.400 zl. Bolesławiec, tel. 0501/62-43-19 
AUD1100,1987 r., 2200 ccm, kakaowy, .cygaro*, - 7.000 zł lub 
zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 0501/96-29-78 
AUD1100,1987 r., 2300 ccm, metalic, • 1.500 DEM. Zgorzelec, 
tel. 075/775-24-36 w godz. 9-17
AUD1100,1987 r., 70 tys. km, 1800 ccm, czerwony, alum. felgi, 
szyberdach, bez wypadku, dużo nowych części, stan b. dobry, - 
4.000 zł. Złotoryja, tel. 076/877-53-77,0606/85-34-84 
AUD1100,1987/88 r., 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, stan b. 
dobry, na białych tablicach • 1.550 DEM. Ryszard Kowalski, Zgo
rzelec. tel. 075/775-24-36 w godz. 9-17 
AUD1100,1988 r., 2300 ccm, benzyna/bordowy, alum. felgi, wspo
maganie, szyberdach, wnętrze C4, drewno, radio CD, stan b. do
bry, -11.800 zl lub zamienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 0606/96- 
93-01
AUD1100 AVANT, 1988 r., 2000 ccm, turbo D, kolor kremowy, el. 
otw. szyby, szyberdach, hak, reiingi dachowe, • 12.000 zl. Busz- 
kowice, tel. 076/843-57-69,0603/31-51-46 
AUD1100 AVANT, 1988 r., 2300 ccm, niebieski, stan dobry, alumi
niowe felgi, el. otwierane szyby, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
radioodtwarzacz, klamki kasetowe • 8.500 zł. Kłodzko, tel. 0601/ 
91-72-42

-16.500 zł lub zamienię na mniejszy i tańszy osobowy. Niwnica, 
tel. 077/435-64-03,077/439-48-60 
AUD1100 AVANT, 1990 r., 172 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, 120 
KM, bez wypadku, reiingi dachowe, roleta, centralny z?mek, wspo
maganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, pełna dokumentacja, stan b. dobry, w kraju od 5 miesięcy, -• 
21.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-42,0601/71-11-06 
AUD1100,1990 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, 5-biego
wy, aluminiowe felgi, stan b. dobry, możliwe raty, -12.800 zł lub 
zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 071/312-63- 
41
AUD1100 AVANT. 1990/94 170 tys. km, 2500 ccm. TDI, czer
wony, 7-osobowy, wspomaganie, ABS, el. reg. lusterka, szyber
dach, reiingi, RO, hak, alum. felgi, dzielona kanapa, zimowe koła, 
-21JOOO zl. Kłodzko, tel. 0603/13-09-59 
AUD1100 C4,1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, centr. zamek, 
alarm + pilot, wspomaganie, procon-ten, RM Blaupunkt, zestaw 
telefoniczny głośno mówiący + telefon, zadbany, kpi. dokumenta
cja. -_1J,80p.2LWatt«zych,teL074/845-23 7̂r 0601/55-34-50 
AUDI 100 C4,1991 *., 2000 ccm, srebrny metalic, I właściciel, 
sprowadzony w całości, el. otw. szyberdach, - 18.000 zł lub za
mienię na Opla Vectrę. Oleśnica,' tel. 071/314-48-70 
AUD1100 C4,1991 r., 180 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, wspomaganie, ABS, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, welurowa tapicerka, atrakcyjny wy
gląd, -20.000 zł lub zamienię na BMW 525 tds, do 1995 r.. Szpro
tawa. tel. 0603/22-304)4,0604/67-73-89 
AUD1100 C4,1991 r.. 2000 ccm, srebrny metalic, zadbany, atrak
cyjny wygląd, alarm, blokada skrzyni biegów, centralny zamek, 
radioodtwarzacz, - 18.400 zł. Wrocław, tel. 071/338-23-26 wie
czorem. 071/359-03-35
AUD1100 C4,1991 r., 110 tys. km, 2800 ccm, V6, ciemnozielony, 
sedan, pełne wyposażenie el., szyberdach, drewno, ABS, na bia
łych tablicach - 6.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/29-57-46 
AUD1100 C4,1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, sfebmy metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyberdach, alarm, alum. felgi, stan b. do
bry, - 22.000 zł. Głubczyce, tel. 077/485-75r18, 0042/07-23-37- 
83-09
AUD1100 C3,1991/92 r., 170 tys. km, 2800 ccm. wtrysk, V6, 
perłowoczarny, 5-biegowy, sferwó, ABS, centr. zamek, el. otw. szy
by, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, welurowa tapi
cerka, drewno, środek modelu A6, alum. felgi, podłokietniki, za
dbany, atrakcyjny wygląd, - 23.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
AUD1100,1991/92 r., 220 tys. km, 2800 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, pełne wyposażenie, automatic, stan b. dobry, • 22.000 zl. 
Wrocław, tel. 0608/55-66-73
AUD1100 C4, AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, wtrysk,
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AUD1100 C4,1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, alarm, - 9.500 zł.. 
Wrocław, tel. 071/341-34-35
AUD1100 KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, czerwony, na białych tabli
cach • 1.700 DEM. Ryszard Kowalski, Zgorzelec, tel. 075/775-24- 
36 w godz. 9-17
AUD1100,1989 r., 2000 ccm, benzyna, błękitny meta

lic, wspomaganie, ćentr. zamek, szyberdach, 
ABS, klimatyzacja, • 9.700 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023601

AUD1100 AVANT, 1989 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, instal. 
gazowa, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, klimatyzacja, bez wypadku, roleta, alum. felgi, -10.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
AUD1100,1989 r., 223 tys. km, 2300 ccm, srebrny, ABS, el. reg. 
lusterka, klimatyzacja, alarm, centr. zamek, Mul-T-Lock, stan b.. 
dobry, -12.100 zł. Lubin, tel. 076/818-59-29,0601/77-18̂ 21 
AUD1100,1989 r., 2000 ccm, benzyna, biały, klimatyzacja, alarm, 
el. reg. lusterka, wspomaganie, radio, nowe opony, alum. felgi,' 
zadbany. • 10.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-91-71,0502/22-83- 
47
AUDI100.1989 r, 19 tys. km, 2000 ccm, bordowy metalic, -12.000 
zł. Oława, tel. 071/313-92-94,0607/54-59-79 
AUDI 1Ó0 CA, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, wspo
maganie, centr. zamek, klimatyzacja, szyberdach, alum. felgi, - 
13.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0604/67- 
86-93
AUD1100,1990 r., 220 tys. km, 2500 ccm, TDI, bordowy, szyber
dach, alarm, wspomaganie, hak, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
lakier do poprawek, • 14.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/731 *-23-87 
AUD1100,1990 r. .cygaro', klamki kasetonowe, klimatronic, el. 
otw. szyby i szyberdach, wnętrze modelu C4, stan b. dobry, -11.000 
zł. Łozina, gm. Długołęka, tel. 071/315-49-32,0608/83-19-13 
AUD1100 AVANT OUATTRO, 1990 r.. 113 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, biały, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, centr, zamek, szyberdach, stan b. dobry,

kombi, czerwony, w pełni sprawny, sprowadzony w całości, II wła
ściciel, ABS, RO, centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspo
maganie, szyberdach, oznakowany, udokumentowane pochodze
nie, stan dobry, -16.600 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348- 
26-11
AUD1100,1991/97 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, .cygaro*, 

: aluminiowe felgi, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, ABS, wspomaganie kier., alarm, radioodtwarzacz, kom
puter, po wymianie opony i tylne teleskopy, zadbany, atrakcyjny 
wygląd; -19.500 żł lub zamienię na mniejszy, w tej cenie. Wro
cław, tel. 074/395-35-68
AUD1100 C4,1992 r., 160 tys. km, biały, alum. felgi, ABS, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka; -19.000 zł. Nysa, tel. 0603/60-73-43 
po godz. 16
AUD1100 C4,1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, niebieski, sprowa
dzony w całości, ABS, wspomaganie kier., centralny zamelC alarm 

. + pilot, aluminiowe felgi, szyberdach, RO Pioneer, bez wypadku, 
stan b. dobry, -18.900 zł; Kamienica, tel. 077/431-73-47, 0604/ 
94-51^2 r<
AUD1100 C4,1992 i.,180 tys. km, 2300 ccm, szary metalic. wspo
maganie, centr. zamek, alarm, el. reg. lusterka, - 20.000 zl. Legni- 
ca .telrj&76/855-2T-84,0501/60-86-50 
AUD1100 C4, 1992 r., 138 tys. km, 2300 ccm, pertowozielony, 
oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, pełna dokumentacja, 
Ol: otwierane szyby, ABS, cehtralny zamek, el. szyberdach. welu
rowa tapicerka, radioodtwarzacz, książka serwisowa, stan ideal
ny; ? 23.500 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 
AUD1100 C4,1992 r., 2600 ccm, V6, czarny metalic, 5-drzwiowy, 
ABS, climatronic, centr. zamek, wspomaganie • 7.500 DEM + do 
i transport. Leszno, teł. 0502/16-0(M7 
AUD1100 C4,1992 r., 2500 ccm, TDi, srebrny metalic, ABS, centr. 
zamek, alarm * pilot immobiiizer, procon-ten, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alum. felgi 17*, griH Kamei, atrakcyjny wygląd, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, - 29.000 zł lub zamienię. Opole, 
tel. 0607/33-04-44
AUD1100,1992 r., 230 tys. km, 2300 ccm, granatowy, bez wypad
ku, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, alarm, centr. zamek, 
opony zimowe, • 19.500 z ł, kup. zwoln. z opł. skarbowej. Wro
cław, tel. 0605/06-93-93
AUD1100 C4 AVANT, 1992/93 r„ 108 tys. km, 2500 ccm, turbo D,
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•| faktury VAT , -raty |
: srebrny metalic, stan idealny, klimatyzacja, ABS, hak, reiingi da
chowe, roleta, reflektory soczewkowe, alum. felgi, • 27.500 zł lub 
zamienię, nawet na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59- 
50,0609/26-96-78
AUD1100 C4,1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, bordowy metalic, 
TDi, 2 pod. powietrzne, ABS, RM, klimatronik, drewno, centr. za
mek, 4 zagłówki, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, serwó, soczew
ki, sprowadzony z 05.2001 r., bez wypadku, I właściciel, stan ide
alny, • 34.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75.0608/10-08-32 
AUD1100 C4,1993/94 r., 170 tys. km, 2800 ccm, V6, pertowogra- 
natowy, kombi, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. otwierany dach, klima
tyzacja, kubełkowe fotele, reiingi dachowe, reflektory soczewko
we, centralny zamek, bez wypadku, - 26.900 zł. Wrocław, tel. 348- 
20-91
AUD1100 C4,1993/94 r., 172 tys. km, 2600 ccm, benzyna, nie- 
biesko-grafitowy meta, inst. gazowa, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, 2 pod. powietrzne, I właściciel, stan idealny, - 33.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/327-64-53,0601/70-88-08 
AUD1100 C4,1994 r., 2400 ccm, diesel, czarny, el. reg. lusterka, 
szyberdach, el. otw. szyby, drewno, sprowadzony w całości, - 
34.900 zł. Boguszów Gorce, tel. 074/844-95-56,0604/18-41-70 
AUD1100 C4,1994 r., -105-tys. km, 2600 ccm, benzyna, kolor 
stalowy metalic, bogate wyposażenie (bez skórzanej tapicerki), 
alum. felgi, książka serwisowa, stan idealny, - 28.500 zł (w rozli
czeniu może być tańszy). Jelenia Góra, tel. 0601/71 -48-64 
AUDI 5000 CD, 1985 r., 176 tys. km, 2200 ccm, turbo, perłowo- 
czarny, automatic, klimatyzacja, komputer, welurowa tapicerka, 
wyposażenie el, - 9.000 zł. Lubin, tel. 076/845-01-99 
AUDI 80, 1977 r.t 110 tys. km, 1589 ccm, benzyna, niebieski, 
wymienione we wszystkich kołach łożyska, nowa pompka paliwa, 
filtr oleju, po remoncie silnika, ubezpieczenie do 20.10.2001 r., 
przegląd do 10.2001 r, • 1.500 zł. Pieszyce, tel. 074/836-62-47 
AUDI 80,1977 r„ 9 tys. km, 1600 ccm, biały, po remoncie silnika, 
nowe przeguby, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-11-29.0501/25- 
05-88
AUDI 80,1977/78 r., 160 tys. km, 1600 ccm, jasnozielony meta
lic, 4-drzwiowy, szyberdach, bez wypadku, dobrze utrzymany, 
garażowany, przegląd do 2002 r., konserwacja, dużo części zapa
sowych, łącznie ze skrzynią biegów (4), - 2.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-55-81
AUDI 80,1978 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony meta
lic, stan dobry, - 2.500 zł. Nysa, tel. 077/433-68-65 
AUDI 80,1978 r., 1600 ccm, benzyna + gaz, niebieski, 5-drzwio
wy, garażowany, welurowa tapicerka, techn. sprawny, w ciągłej 
eksploataqi, - 2.200 zł. Strzegom, tel. 074/855-55-88 po godz. 
16.0606/19-08-67
AUDI 80, \978/83 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan dobry, 
po wymianie półosiek, tylnych łożysk, roczny akumulator, alum. 
felgi, obniżony, sportowa kierownica, podgrzewane siedzenia, 
zadbany, w ciągłej eksploatacji, - 3.000 zł lub zamienię na inny z 
inst. gazową (lub tańszy). Legnica, tel. 0609/51 -26-10 
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy metalic, 5-biegowy, 
nowe opony, hak, po remoncie blacharki i lakierowaniu, zareje
strowany, • 2.600 zł. Kowary, tel. 0605/51-98-52 
AUDI 80,1979 r., 230 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, RO, hak, stan dobry, błacharka do paru poprawek, • 1.900 zł. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-76-28
AUDI 80,1979 r., 1300 ccm. zielony, stan dobry, 2-drzwiowy, - 
2.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-75-60,0607/48-04-72 
AUDI 80 SKŁADAK, 1979/92 r., 1600 ccm, diesel, zielony meta
lic, - 2.300 zł. Kamienna Góra, teł. 075/744-63-84 
AUDI 80 SEDAN, 1980 r., 195 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, alum. felgi, ekonomizer, nowe hamulce, dużo nowych czę
ści, garażowany, w ciągłej eksploatacji, stan blacharki dobry, - 
3.200 zł. Dobrzykowice, gm. Czernica, tel. 071/318-51-34 
AUDI 80,1980 r., 40 tys. km, 1600 ccm, benzyna stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach -900 DEM. Lwówek śląski, tel. 075/78244- 
13 (k00086)
AUDI 80,1980 r., 170 tys. km, 1500 ccm, jasnozielony metalic, do 
remontu blacharki, bez przeglądu, -1.000 zł. Sławęcice, tel. 065/ 
543-27-85
AUDI 80, 1980 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, kpi. 
opon zimowych, hak, - 2.000 zł. Szczytna, teł. 074/868-33-61 
AUDI 80,1980 r., 180 tys. km, 1600 ccm. czerwony, stan dobry, 
zadbany, w ciągłej eksploatacji, alarm, ekonomizer, ei. reguł, przed
nie siedzenia, skórzane, ciemne szyby boczne, tylne, nowe koń
cówki, sworznie i ukł. wydechowy, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
47-97-75
AUDI 80 GLS, 1980 r., 160 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
automatic, zużycie paliwa 71/100 km, stan dobry, - 3.200 zł. Wro
cław, teł. 071/333-73-69
AUDI 80 GLD, 1980/90 r., 1600 ccm, diesel, biały, po remoncie 
blacharki, lakierowaniu, nowe filtry, pasek rozrządu, alum. felgi, 
centr. zamek, nowy akumulator i zagłówki, - 3.900 zł. Kamienica, 
tel. 0608/55-38-9, woj. opolskie3
AUDI 80,1981 r., 1300 ccm stan dobry, - 3.500 zł. Lubsko, teł. 
068/372-3043
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, stan b. dobry, kon
serwacja, nowe opony, wymienione klocki hamulcowe, amortyza
tory, welurowa tapicerka, zadbany, oszczędny, - 3.300 zł. Szpro
tawa, tel. 0602/75-85-25
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony, po remoncie blachar- 
ki, - 4.500 zł. Świdnica, teł. 074/858-62-02 
AUDI 80 GL, 1981 r., 1600 ccm, zielony, po wymianie panewek, 
aluminiowe felgi 15", szyberdach, przyciemniane tylne lampy, koń
cówka wydechu, • 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, 1990 r., w 
tej cenie. Wrocław, tel. 0502/94-31-83 
AUDI 80 COUPE, 1982 r., 1900 ccm, srebrny metalic, skóra, szy
berdach, alarm + pilot, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 781-72-11

skup - sprzedaż - zamiana
kredyt - leasing
ubezpieczenia

AUDI 80 GL, 4982 r,,-1500 ccm, OHC, czerwony, inst. gą?owa 
Lovato (1,5-roczna), stan blacharki fcjealrfy, hak,-lotka, obrotomierz, 
ekonomizer, dodatkowe zegary, szyberdach, opony, akumulator, 
stan b. dobry, elektr. zapłon, ssanie automatyczne, - 3.700 zł lub 
zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-66-87 
AUDI 80,1982 r., 250 tys. km, 160Ó ćcm, srebmy metalic, spro
wadzony w całości, aluminiowe felgi, obrotomierz, zegarek, po
krowce "miś’ , - 3.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-32-21 *
AUDI 80 COUPE, 1982 r., 2100 ccm, wtrysk, szary metalic, skó
ra, pełne wyposażenie elektryczne, aluminiowe felgi, przyciem
nione szyby, I właściciel w kraju, sportowe nakładki na pedałach,
- 6.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0605/11-97-24
AUDI 80, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, - 2.500 zł. Parchów, tel.
0601/19-4̂ -23, woj. legnickie
AUDI 80,1982 r., 1600 ćbm, benzyna, ĉ ęrwony, 2-drzwiowy, 5- 
biegowy, po remoncie blacharki, nowy lakier, - 2.900 zl. Parzyce, 
tel. 075/736-31-22,0604/95-29-30 '
AUDI 80 COUPE GT, 1982 r., 1900 ccm, srebrny metalic, szyber
dach, skórzana tapicerka, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-72-11 
AUDI 80,1982 r., 1500 ccm, diesel szyberdach, pilne, - 2.350 zl. 
Wrocław, tel. 0503/30-41-75
AUDI 80,1983 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony, szy
berdach, alarm, stan dobry, • 2.700 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831- 
14-38
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, srebmy metalic, 4-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, ciemne szyby z tyłu, welurowa tapicerka, pokrowce, stan 
techn. b. dobry, bez korozji, -4,400 zł.Jelenia Góra, tel. 075/643- 
66-69,0608/79-71-92
AUDI 80,1983 r., 189 ty?, km, 1600 ccm, turbo D, brązowy meta
lic, oTyg. lakier i przebieg, bez wypadku, welurowa tapicerka, wnę
trze Coupe GT, z urzędu celnego, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 6.300 zł. Lubin, tel. 0603/31-16-78 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna po wymianie zawieszenia, 
nowe amortyzatory i klocki hamulcowe, zadbane wnętrze, - 3.800 
zł. Wrocław, teł. 0605/45-61-69
AUDI 80.1983/84 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, zadbany, stan 
idealny, na białych tablicach • 990 DEM lub 1.800 zł. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
AUDI 80 GLS, 1984 r., 240 tys. km, 1800 ccm, benzyna, beżowy, 
5-biegowy, szyberdach, RO, CD, alum. felgi, dużo nowych czę
ści, stan b. dobry, - 5.300 zł lub zamienię na inny, może być uszko
dzony. Nowy Tomyśl, teł. 090/61-81-69, woj. poznańskie 
AUDI 80,1984 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, szyberdach, 
welurowa tapicerka, inst. gazowa do zamontowania, - 5.300 zł. 
Tarnów Opolski, tel. 0602/64-47-28 
AUDI 80,1984 r., 240 tys. km, 1800 ccm, beżowy, RO na CD, 5- 
biegowy, szyberdach, alum. felgi, stan b. dobry, dużo nowych czę
ści, - 5.300 zł lub zamienię na inny, może być lekko uszkodzony. 
Nowa Borują, tel. 090/61-81-69, woj. poznańskie 
AUDI 80,1984 r., 20 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebmy metalic, 
stan blacharki i silnika b. dobry, po remoncie kapitalnym silnika, -
5.500 zl. Środa 8f„ lei. 071/317-65 0̂,0603/20-59-57
AUDI 80.1985 r„ 305 tys. km, 1800 ccm, szary metalik, instalacja 
gazowa, do poprawek lakierniczych, stan mech. dobry, - 4.500 zł. 
Głogów, tel. 076/833-95-96.0602/71-35-22 
AUDI 80, 1985 r., 170 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwony, • 
6.000 zł. Wrocław, teł. 071/783-87-14,0501/60-81-83 
AUDI 80, 1985 r., 1800 ccm, biały, centr. zamek, szyberdach, 
welurowa tapicerka, spoiler, dodatkowe światło .stop*, zadbany, 
stan b. dobry, - 8.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-61-26 
AUDI 80 CD, 1985 r., 1800 ccm, szary metalic, 4-drzwiowy, 4 
zagłówki, welurowa tapicerka, hak, szyberdach, stan b. dobry, na 
białych tablicach -1.200 DEM. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
AUDI 80,1985 r., 160 tys. km, 1800 ccm, czerwony, na białych 
tablicach -1.000 DEM. Lwówek Śląski, teł. 075/782-54-08 po godz. 
20
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel model przejściowy, 5-biego
wy, szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. dobry, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, możl. raty przez komis, - 7.500 zł. Świe
bodzice. tel. 0607/57-80-43
AUDI 80,1985/86 r., 190 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, inst. 
gazowa, b. oszczędny, wiele dodatków, 5-biegowy, model przej
ściowy, stan b. dobry, - 6.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
0602/63-54-25
AUDI 80,1986 r., 266 tys. km, ł600 ccm, diesel, kremowy, RO,
szyberdach, • 8.100 zł. Jedlec, tel. 062/740-61-87
AUDI 80,1986 r., 1600 ccm, benzyna, platynowy metalic, stan b.
dobry, welurowa tapicerka, silnik po remoncie, ekonomiczny, kpi.
dokumentacja, - 6.800 zł lub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/
520-2048,0502/61-39-54
AUDI 80 CC, 1986 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, złoty meta
lic, II właściciel w kraju, centralny zamek, radioodtwarzacz, prze
gląd do 12.12.2001 r., składak, stan b. dobry, - 6.800 zl. Głogów, 
teł. 076/834-35-59
AUDI 80, 1986 r., 168 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, hak, 
szyberdach, welurowa tapicerka, 5-biegowy, sportowy ukł. wyde
chowy, atrakcyjny wygląd, - 6.900 zł lub zamienię na uszkodzony 
(najchętniej kombi). Trzebnica, tel. 0601/84-67-82 
AUDI 80 GT, 1986 r., 18 tys. km, 1800 ccm, biały, stan b. dobry, -
6.500 zł lub zamienię na droższy. Wrocław, tel. 311-80-44,0501/ 
3942-12
AUDI 80 GT, 1986 r., 1800 ccm, biały, szyberdach, wspomaganie 
kier., stan dobry, - 5.700 zł. Wrocław, teł. 36445-83,0602/29-44- 
35
AUDI 80,1986 r., 210 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebmy meta
lic, model przejściowy, 5-biegowy, inst. gazowa, dużo nowych czę
ści, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -6.100 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-68-93,0604/80-01-95
AUDI 80 B3,1987 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, el. 
reg. lusterka, - 9.000 zł. Kowalów, gm. Wiązów, tel. 0606/96-02- 
87
AUDI 80 B3,1987 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, szy
berdach, centr. zamek, el. reg. lusterka, alum. felgi, alarm, ozna
kowany, spoiler, I właściciel, - 9.200 zł. Legnica, tel. 076/72248- 
68,0601/8447-11
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm, szary metalic, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, halogeny, garażowany, -13.750 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/35-26-21
AUDI 80 B3,1987 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, kata
lizator, szyberdach, kubełkowe fotele, I właściciel w kraju od 97 r., 
stan idealny, -11.200 zl. Wałbrzych, teł. 074/843-3248 
AUDI 80 83,1987 r., 1800 ccm, i, benzyna, biały, 115 KM, szyber
dach, ABS, welurowa tapicerka, RO, alum. felgi, alarm, obniżony, 
stan b. dobry, kpi. kół zimowych, -12.000 zł. Żagań, tel. 0605/94- 
6442
AUDI 80, 1987 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 5- 
biegowy, nowy ukł. wydechowy, oznakowany, alarm, kpi. doku
mentacja, RM, zadbany, stan silnika i blacharki b. dobry, -14.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-57-50 
AUDI 80 B3,1987 r., beżowy metalic, szyberdach, hak, RO, zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 9.200 zł. Jawor, tel. 0605/104543
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DAEWOO MATIZ L IFE ...................... ............... 800.........
FIAT TIPO.........................................................  1400......
HONDA C M C  ........... .................................... . 1600.......
MERCEDES C  230 ......................  ..... 2300  .....
POLONEZ............................................. ........... 1600.......
PEUGEOT 106 ........................ ........................  1500 D . ..
RENAULT LAGUNA........................................... 2200 TDI .
ORAZ INNE

DOSTAWCZE
CITROEN C 2 5 ...................  - ..... .......... 2500 D  1992
ISUZU MIDI............. ................... ................ . 2200 D    1993
MERCEDES SPRINTER MAXI ..........................2900 D ............. 1995
VOLGSWAGEN LT 2 8 .......  i................. .....2400TD  --------  1995
VOLVO F 408 ................................................. 3600 D

RATA
juz od 156  zł

formalności na miejscu
1991__ y  B ia ły.......
1999.......i....... Czerwony .
1992... ................
1992...
1996...
1987...
1999...
1996...

. 7500 
. 19 000

. Morski metalic .•...............11 600

. Pistacja........................ 15 600

. Morski granat ......   61 OOO

. Pomarańczowy...................500

. B ia ły  ................. 23 000

. Szary metalic  .........  35 000

. Biały  ..............   13 OOO

. B ia ły ............................. 13 OOO

.Ż ó łty   ................ 50 000

. Zielony ;... ,................. 28 OOO

. Kontener .............. 21 OOO
AUTA Z  WINDYKACJI - ATRAKCY JN E  CENY

PILNIE PRZYJM IEM Y AU TA W KOMIS
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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
■  bez p o rę czy c ie li ’
■  bez zg o d y  w sp ó łm d łźo n k a

k r e d y  t y  s a m o c h o d o  w e
W ro c ław , u l. Św idn icka  19, pek . 221 (w ejśc ie 'w  o ficynę  od 

U  ul. Św idn ick ie j lu b  od u l. K az im ie rza  W ie lk iego), II p ię tro  •
te l. (071) 343  60  23 , 781 72 40 , e-m ail: bpkeam net.p l

AUDI 80 B3,1987 r., 165 tys. km, 1800 ccm, biały, obrotomierz, 
atermiczne szyby, nowy rozrząd i łożyska, - 9.300 zł lub zamienię 
na inny (możliwe raty). Oleśnica, tel. 071/398-23-07 po godz. 18 
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, w kraju od 97 r., 
zadbany, szyberdach, hak, kpi. dokumentacja polska i niemiecka, 
nie wymaga napraw, RO + 4 głośniki, stan b. dobry, - 9.500 zł. 
Świdnica, tel. 0502/62-38-83
AUDI 80 b3,1987 r., 167 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor pia
skowy metalic, hak, alarm, czerwone lampy, welurowa tapicerka, 
reguł, pasy, silnik i zawieszenia w b. dobrym stanie, - 11.700 zł 
lub zamienię na Audi 90, VW Passat kombi. Zaręba, gm. Siekier
czyn, tel. 0603/35-59-76, woj. jeleniogórskie 
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm, wtrysk szyberdach, ABS, weluro
wa tapicerka, RO, alum. felgi, alarm, obniżony, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry, • 12.000 zł. Żagań, tel. 0605/94-6442 
AUDI 80,1987/88 r„ 1800 ccm, benzyna, czerwony, stan b. dobry, 
szyberdach, 5-biegowy, sprowadzony w całości, • 10.500 zł. Dzie
więtlice, tel. 077/431-37-22
AUDI 80 B3,1987/88 r, 147 tys. km, 1800 ccm, benzyna, beżowy 
metalic, immobiiizer, kubełkowe fotele, aluminiowe felgi, nowe 
opony, RO ♦ 4 głośniki, stan techn. b. dobry, - 10.700 zł lub za
mienię na inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63- 
31,0604/36-35-85
AUDI 80 OUATRRO B3,1987/96 r., 154 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, 115 KM, ABS, klimatyzacja, aluminiowe felgi, nowe 
amortyzatory, nowe klocki hamulcowe, alarm, centralny zamek, -
11.500 zł (możliwe raty przez komis). Lubin, tel. 0603/48-18-25 
AUDI 80,1988 r., 175 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, .becz
ka*, 5-biegowy, obrotomierz, szyberdach, oznakowany, szyby ater
miczne, spoiler tylny, zadbany, stan b. dobry, - 9.700 zł. Kowary, 
tel. 0601/16-02-78
AUDI 80,1988 r., 193 tys. km, 1800 ccm, S, granatowy metalic, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, alarm, 
reg. pasy i fotel kierowcy, 4 zagłówki, obrotomierz, inst. gazowa, 
sprowadzony w całości w 1992 r, • 12.400 zł. Legnica, teł. 0604/ 
93-88-22
AUDI 80 B3,1988 r„ 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy, 
szyberdach, alarm, garażowany, • 12.000 zł. Jelenia Góra, teł. 0751 
764-91-33 po godz. 16
AUDI 80,1988 rn 174 tys. km, 1800 ccm, platynowy metalic, inst. 
gazowa, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, stan b. 
dobry, -11.500 zl. Kamień, tel. 062/76̂ -28-54 
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, szyberdach, 
obrotomierz, alarm, alum. felgi, -12.500 zł lub zamienię. Świdni
ca, tel. 0604/30-59-83
AUDI 80,1988 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy, szy
berdach, Mul-T-Lock, RM Pioneer, regulowany fotel kierowcy, stan 
b. dobry, -12.000 zł. Wrocław, tel. 325-02-79 po godz. 16 
AUDI 80,1988 r., 248 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, alum. 
felgi, centr. zamek, alarm, szyberdach, RO, -13.800 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/815-36-95.0606/82-87-57 
AUDI 80 S. 1988/89 r.. 1800 ccm, benzyna, granatowy, stan b. 
dobry, el. otwierane szyby, centralny zamek, 5-biegowy, nowe 
amortyzatory, hak, radioodtwarzacz, el. reg. reflektory, atrakcyjny 
wygląd, garażowany, I właściciel, pełna dokumentacja, komplet 
kół zimowych, -10.500 zł. Otmuchów, tel. 077/43143-19 po godz. 
19
AUDI 80, 1989 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, zadbany, • 13.000 zł. Zemiki Wrocławskie, tel. 071/ 
311-31-02
AUDI 80 B4,1989 r., 156 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, - 11.800 zł. 
Bolesławiec, tel. 0602/85-37-64
AUDI 80, 1989 r., 185 tys. km, 1600 ccm, TD, czarny metalic, 
szyberdach, wspomaganie kierownicy, immobiiizer, aluminiowe 
felgi, sprowadzony w całości, zadbany, stan dobry, pełna doku
mentacja. -14.500 zł. Paczków, tel. 077/431-60-32,0604/31-23- 
98
AUDI 80 B3,1989 r., 132 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
stan b. dobry, • 12.500 zł lub zamienię na busa, diesla. Sieroszo- 
wice, gm. Radwanice, teł. 076/831 -10-39 
AUDI 80 B-3,1989 r., 23 tys. km, 1800 ccm, gażnik, granatowy, 
składak, immobiiizer, 4-biegowy, -11.500 zł lub zamiana na droż
szy. Ścinawa, tel. 076/843-67-23 
AUDI 80,1989 r., 195 tys. km, 1600 ccm, TDi, granatowy metalic, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, przód B4, wspomaganie 
kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, •
16.500 zł. Wrocław, tel. 0609/26-37-06
AUDI 80,1989 r., 135 tys. km, 1800 cćm, zloty metalic, wspoma
ganie kier., szyberdach, katalizator, radioodtwarzacz, centralny 
zamek, immobiiizer, pełna dokumentacja, garażowany, właściciel 
niepalący, -14.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-72-84,0605/65-58- 
22
AUDI 80 B3,1989/90 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
inst. gazowa, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach, RM, 
immobiiizer, - 13.400 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734- 
72-65,0604/67-86-93
AUDI 80,1989/90 r., 198 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
szyberdach, RM z CD, garażowany, zadbany, ekonomiczny, stan 
techn. b. dobry, dużo nowych części, • 14.600 zł (możliwe kupno 
przez komis). Sokolica, teł. 074/872-91-26,0606/66-91-74 
AUDI 80 B3,1989/90 r., 128 tys. km, 1600 ccm, turbo D, niebie
ski, wspomaganie, szyberdach, halogeny, centr. zamek, alarm, 
zadbany, • 17.500 zł. Wrocław, tel. 329-07-86 
AUDI 80,1989/95 r., 1600 ccm, turbo D, złoty metalic, 5-biegowy, 
szyberdach, -14.500 zł. Prusice, tel. 071/312-5341,071/312-63- 
41
AUDI 80 SKŁADAK, 1990 r., 168 tys. km,1800 ccm, wtrysk, biały, 
szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, przód B4, ospoilero
wany, atrakcyjny wygląd, • 13.500 zł. Wrocław, teł. 071/784-5049 
AUDI 80,1990 r, 150 tys. km, 1800 ccm, grafitowy, instalacją 
gazowa, centralny zamek, wspomaganie, oryginalny szyberdach, 
hak, automatic, sprawny, w dobrym stanie, zapasowa skrzynia 
biegów, -14.000 zł. Wrocław, tel. 341-90-75 
AUDI 80 B3,1990 r., 2000 ccm, czarny metalic, hak, szyberdach, 
schowek na narty, el. reg. lusterka, dodatkowe trzy zegary, wspo
maganie, stan techn. b. dobry, -13.500 zł. Godzieszowa, teł. 071/ 
398-76-26
AUDI 80,1990 r., 185 tys. km, 1900 ccm, diesel, granatowy meta
lic, RO, immobiiizer, bardzo ekonomiczny, • 14.400 zł. Nysa, tel. 
0606/26-63-23
AUDI 80,1990 r., 173 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czeiwony, 
stan b. dobry, sprowadzony w całości, wspomaganie kier., szy
berdach, el. reguł, reflektory, podłokietnik, -12.200 zł lub zamie
nię na inny. Oborniki Śląskie, tel. 0605/43-1942 
AUDI 80 1.8 S, 1990 r., 188 tys. km, wtrysk, czerwony, I właści
ciel, centr. zamek, alum. felgi Audi, fabrycznie obniżony, oryg. ro
leta, wspomaganie, el. reg. reflektory, otwierany dach, kubełkowe 
fotele, owiewka Kamei, RM JVC, • 13.200 zł. Polkowice, tel. 076/ 
845-22-09 po godz. 14
AUDI 80,1990 r., 210 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwony, wspo
maganie kier., szyberdach, halogeny, centr. zamek, RO, blokada 
skrzyni biegów, -17.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-01-09 
AUDI 80,1990 r., 1600 ccm, turbo D, złoty metalic, 5-biegowy, 
pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, możliwe raty, -13.800 
zł. Prusice k. Trzebnicy, teł. 071/312-5341,071/312-6341 
AUDI 80 B3,1990 r., 1800 ccm, beżowy metalic, bez wypadku, 
zadbany. -12.000 zł. Rawicz, tel. 065/547-78-90,0602/83-61-38, 
0603/39-35-06
AUDI 80 B3,1990 r., 149 tys. km, 1600 ccm, turbo D, biały, szy
berdach, wspomaganie kier., RM Sony ♦ 4 głośniki, przyciemnia
ne szyby, spoiler, hak, alarm + 2 piloty, odcięcie zapł., garażowa
ny, zadbany, stan b. dobry, bez wypadku, sprowadzony w całości,

- pełna dokumentacja, dodatkowo 2 opony zimowe, - 17-300 zł. 
Świdnica, tel. 0608/45-1545
AUDI 80 B3,1990 r., 157 tys. km, 1800 ccm, kolor wiśniowy, ga- 

' rażowany, alum. felgi, alarm, RO, koła zimowe, -13.500 zł. Wro
cław, tel. 071/361-81-70
AUDI 80,1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony, ABS, 
wspomaganie, podgrzewane fotele, centr. zamek + pilot, odcięcie 
zapłonu, sportowa kierownica, AC do końca roku, - 14.000 zl. 
Wrocław, tel. 0602/22-37-92
AUDI 80,1990/91 r., 155 tys: kn\ 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, wspomaganie, szyberdach, reguł. wys. mocowania pa
sów, spoiler, dodatkowe światło .stop*, książka serwisowa, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 13.200 zł. 
Olbrachtów, gm. Żary, tel. 068/374-04-06 
AUDI 80 B3,1990/91 r., 2000 ccm, benzyna, Turkusowy metalic, 
k̂limatyzacja, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, auto1 
matic, alum. felgi, stan b. dobry, • 15.900 zł. Świdnica, tel. 0601/ 
57-86-65
AUDI 80 B3,1991 r., 121 tys. km, 1800 ccm, benzyna, pertowo- 
bordowy, automatic, katalizator, wspomaganie, 3 zabezpieczenia 
przed kradzieżą, 2 kpi. kół na alum. felgach, przód od B4,.spoiler 
+ dodatkowe światło .stop*, RM Pioneer, -16.000 zl lub zamienię 
na samochód prod. japońskiej, automatic. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831:01-01
AUDI 80,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, Mul-T-Lock, 
• 15.000 zł. Głogów, tel. 076/834-15-51

KLIMATYZACJA
SAMOCHODOWA

- napełnianie
- naprawa
- części
- dorabianie węży, 

rurek (spawanie)

montaż nowych

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA
POMIESZCZEŃ

CHŁODNIE
FRATER

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

tel. kom. 0-601 74 04 18

AUDI 80,1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, srebmy metalic, inst. 
gazowa, wspomaganie, sprowadzony w całości, bez wypadku, I 
właściciel, -13.800 zł. Jarocin, tel. 0501/7146-54 
AUDI 80,1991 r., 156 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, szyber
dach, centr. zamek, wspomaganie, -11.500 zł. Karpacz, tel. 075/ 
761-70-08
AUDI 80,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, srebmy metalic, centr. 
zamek, ABS, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, reg. reflek
tory, • 15.500 zł łub zamienię na Fiata Cinąuecento. Leszno, tel. 
065/525-5747 do godz. 17,065/526-20-09 po godz. 17 
AUDI 80,1991 r., 1800 ccm, benzyna, złoty metalic, wspomaga
nie kier., Mul-T-Lock, alarm, -14.900 zł. Lubin, tel. 076/840-86- 
59,0607/2449-02
AUDI 80 B3,1991 r., 129 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
wspomaganie, szyberdach, atermiczne szyby, reguł, fotel kierow
cy, el. reg. reflektory, RO, immobiiizer, sprowadzony w całości, 
stan b. dobry, garażowany, w kraju od 6 mies, -15.500 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/771-93-64; 0606/60-55-83 
AUDI 80 B3,1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, wspomaganie, szyberdach, alarm, centr. zamek, I wła
ściciel w kraju, rejestracja do 97 r., dodatkowe światło .stop*, • 
14.000 zł. Wrocław, teł. 071/322-18-67 
AUDI 80,199.1 r., 182 tys. km, 1800 ccm, szary metalik, szyber
dach, obrotomierz, wspomaganie, reg. fotel kierowcy, RO, Mul-T- 
Lock, oznakowany, pełna dokumentacja, • 13.500 zl. Wrocław, tel. 
785-95-37,0606/44-22-73
AUDI 80,1991 r., -11.500 zł. Głuchołazy, teł. 077/439-34-51 
AUDI 80,1991 r., 1900 ccm, diesel, czarny metalic, alum. felgi, 
szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, radio + CD, opony zi
mowe, • 18.500 zł. Lubań, teł. 075/646-19-68

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

•  napełnianie i montaż •  dorabianie węży i rurek 
•  regeneracja sprężarek •  auży wybór części

S P R Z E D A Ż .  M O N T A Ż  I S E R W I S  
A G R E G A T Ó W  C H Ł O D N I C Z Y C H  
<k» samochodów dostawczych
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AUDI 80, 199.1 r.-, 160 tys. kmy 1600 ccm, :TDir-czamy metalic, 
wspomaganie kier., szyberdach, aluminiowe felgi 16*. hak. el. reg. ^  
światła, centralny zamek, atrakcyjny wygląd, -19.500fi. Polanica ^  
Zdrój, tel. 0501/08-27-30 P P  ;
AU Ol 80 B3,1991 r., 145 tys..km; 1600 ccm, benzyna, śzary me
talic, Stan b. dobry, RO Clarion, sprowadzony z Niemiec, pół roku 
w kraju, bez wypadku, wspomaganie, -16.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845*03-26 /•:
AUDI 80 B3. -1991 r, 110 tys. -km, 2000 ccm, beńzyna, czarny 
metalic, alum. felgi, spoiler, nowa inst. gazowa, b. atrakcyjny wy
gląd, sprowadzony w 9.2000 r., szyberdach, el. otw. szyby, przód 
B4, - 16.500 zł lub zam. na Audi 80 B4, z 1993/94 r., 1.91 TDi. 
Wrocław, tel. 0608/58-51-25
AUDI 80,1991 r., 149 tys. km, 2000 ccm, benzyna, szary metalic, 
wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach,' radioodtwa

rzacz, aluminiowe felgi, stan b. dobry,.- 14.900 zl. Wrocław, tel. 
071/373-77-.14.0601/76-35-52 £ \
AUDI 80,1991 r, 150 tys. km, 1800 ccm, perlówobordowy, ABS, '  
katalizator, Mul-T-Lock, zderzaki i justerka w kolorze nadwozia; 
alum. felgi, welurowa tapicerka, szyberdach, garażowany, zadba
ny, -16.000 zł. ZąbkowiceuŚląskie', tel. 0609/44-94-39 
AUDI 80 B4,1991/92 r., 154 tys. km, 2300 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, automatic, centralny zamek, alarm, wspomaganie kier., 
szyberdach, radioodtwarzacz, pełna dokumentacja, stan b. dobry,
• 16.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-67-19.0603/53-32-66 
AUDI 80 B4,1991/92 r., 111 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebmy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ABS, el. reg. 
lusterka, lampy, radio, welurowa tapicerka, -18.400 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/96-73-82 
AUDI 80, 1991/92 r., 2000 ccm, 16VKpertowoczamy, wnętrze 
Ouattro, okrągłe fotele, szyberdach, halogeny, wspomaganie, ospo
ilerowany, alum. felgi, przód B4, alarm, -15.000 zł. Wiązów, tel. 
0603/50-83-55 j *
AUDI 80 B4,1992 r., 60 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, granatowy, 
serwisowany, sprowadzony w całości, ABS, centr. zamek, szy
berdach, - 18.300-zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
AUDI 80 B4,1992 r., 143 tys. km, 1900 ccm, TDI, szary metalik,
ABS, serwo, elektrycznie reg. lusterka, w bardzo dobrym stanie, -
25.000 zł. Hasselt, Belgia, tel. 0032/478-701-533
AUDI 80 B4, 1992 r., 205 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy, 
jasnowelurowa tapicerka, alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyberdach, zagłówki z tyłu, - 24.000 zł. Oleśnica, tel. 
0601/40-99-94
AUDI 80 B4,1992 r., 2800 ccm, V6, czarny metalic, pełne wypo
sażenie elektr., ABS, wspomaganie, alum. felgi, obniżony, - 20.500 
zł. Jełcz-Laskowice, tel. 0605/44-03-97 
AU Dl 80 B4r 1992 r., 90 tys. km, 2000 ccm, srebmy metalic, .kata- 
lizator, wspomaganie, szyberdach, Mul-T-Lock, alarm, kpi. doku
mentacja, zadbany, -16.200 zł. Lubin, tel.076/844-35-22 
AUDI 80 B4, 1992 r., 63 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM, kpi. doku
mentacja, książka serwisowa, -18.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-32r24,0606/11-63-15
AUDI 80 B4,1992 r, 170 tys. km, 1984 ccm, benzyna, wtrysk, 
jasnozielony metalic, 115 KM, ABS, szyberdach, aluminiowe fel
gi, jasna tapicerka, 4 zagłówki, 2 poduszki powietrzne z podło- 
kietnikiem. oryginalny lakier, garażowany, -18.000 zł lub zamie
nię na Escorta kombi, Astrę lub inny w tej cenie. Nysa, teł. 0600/ 
38-99-88
AUDI 80 B4,1992 r., 1900 ccm, turbo D, srebmy metalic, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, - 24.500 zł. Owiesno, tel. 074/837-58-31 
AUDI 80,1992 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, pertowozielony, 
centr. zamek, alarm, wspomaganie kier., hak, stan techn.. b. do
bry, atrakcyjny wygląd, -25.000 zł. SzprotaWa, tel. 068/376-54-55 
po godz.18
AUDI 80 B4, 1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, nowe opony, RO, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., 
centr. zamek, niezarejestrowany w kraju, - 19.000 zł. Wrocław, 
tel. 329-24-25,0501/19-38-86
AUDI 80,1992 r., 139 tys. km, 2300 ccm. granatowy, ABS, klima
tyzacja, centr. zamek, szyberdach, alarm, wspomaganie, • 15.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/96-77-72
AUDI 80 B4,1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, biały, centralny za
mek, wspomaganie kier., dzielona tylna kanapa, radio, książka 
serwisowa, w kraju od miesiąca, • 22.900 zł. Wrocław, tel. 399- 
0841,0501/41-74-00
AUDI 80 B4,1992 r., 106 łys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony me
talic, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, ha
logeny, radioodtwarzacz Sony, immobiiizer + 2 dodatkowe zabez
pieczenia, zadbany, stan b. dobry, -18.000 zł. Zgorzelec, tel. 0751 
775-77-65,075/771-77-88,0607/4542-75 
AUDI 80 B4,1992/93 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, radio, el. szy
berdach, hak, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, nie eksplo
atowany w kraju, stan b. dobry, -17.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/ 
644-92-50,0608/62-5748
AUDI 80,1992/93 r., 142 tys. km. 1800 ccm, benzyna, czerwonj^^ 
zadbany, garażowany, wymienione płyny i oleje, nowe opony, au
tomatic, -13.300 zł lub zamienię na BMW 520,525i, Audi 100 C4, 
z dopłatą. Opole, tel. 077/453-75-84,0600/28-16-79 
AUDI 80 B4,1992/93 r., 122 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, alarm, welurowa tapi
cerka, RO, halogeny, bez wypadku, stan b. dobry, - 24.000 zł. 
Rychtal, tel. 062/781-66-01,0604/0742-35 
AUDI 80 AVANT, 1993 r., 220 tys. km, 2000 ccm, srebmy, po re
moncie kapitalnym silnika oraz zawieszenia, nowe tarcze hamul
cowe wraz z klockami, radio ze zmieniarką CD, - 25.000 zł. Wro
cław, teł. 0607/4245-65
AUDI 80 B 4 ,1993 r., 2000 ccm, ciemnozielony meta

lic, wspomaganie kier., centr. zamek, garażowa* 
ny, szyberdach, alum. felgi, • 21.600 zł lub zamie- 
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/ 
79-49-88 87023771

AUDI 80 AVANT B4,1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zie
lony metalic. wspomaganie kierownicy, ABS, el. reg. lusterka, dach, 
reiingi dachowe, roleta, radio + CD Blaupunkt, alarm, centralny 
zamek, 3 tygodnie w kraju, oclony na nowych warunkach, - 26.600 
zł. Głogówek, tel. 077/437-20-01
AUDI 80 B4,1993 r., 117 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebmy me
talic, wspomaganie, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
podłokietnik, zderzaki w kolorze nadwozia; sprowadzony w cało
ści, bez wypadku, RM, I właściciel, stan idealny, • 20.000 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/74440-34,0606/73-05-94 
AUDI 80 AVANT, 1993 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony, 
reiingi dachowe, roleta, aluminiowe felgi, komplet kół zimowych, 
szyberdach, stan b. dobry, - 27.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-25- 
86
AUDI 80 B4,1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyberdach, wspomaganie,
ABS, alarm, alum. felgi, • 20.000 zł lub zamienię na Audi 80 B4 
kombi, TDi. Leszno, tel. 065/534-11-06,0603/62-22-35 
AUDI 80 B4,1993 r., 103 tys. km, srebmy metalic, centr. zamek, 
wspomaganie, RM, - 20.000 zł. Oława, tel. 0609/48-60-05 
AUDI 80 B4,1993 r, 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D. perłowo-^ 
czarny, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
ŵspomaganie kier., dzielona tylna kanapa, aluminiowe felgi, spo

iler tylny, dodatkowe światło .stop*, w kraju od roku, • 23.900 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/734-81-76,0604/66-58-32 
AUDI 80 B4, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, zielony metalic,
ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, alum.sfelgi, -
20.000 zl. Rawicz, teł. 0604/58-61-65
AUDI 80 B4 AVANT, 1993 r., 128 tys.km, 1900 ccm, TDi, metalic, 
bez wypadku, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, wspoma
ganie kier., reiingi dachowe, roleta bagażnika, - 27.200 zł. Sobót
ka, tel. 0605/39-71-67
AUDI 80 B4, 1993 r., 139 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szyberdach,

' el. reg. lusterka, welur, 2 alarmy, blokada skrzyni biegów, dodatki 
w drewnie, spoiler, radioodtwarzacz oryginalny, 4 zagłówki, moż
liwość sprzedaży na raty, - 21.900 zł lub zamiana na tańszy. Sy
ców. tel. 062/785-35-03.062/786-90-05 _
AUDI 80 B4,1993/94 r. wspomaganie kier., ABS, klimatyzacja, el. 
otwierany szyberdach, alum. felgi, poduszka pow., alarm, hak, 
centr. zamek, - 23.000 zł. Głogów, tel. 076/832-21-72 
AUDI 80 B4,1993/94 r., 96 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
stan idealny, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. 
felgi, RM Grundig + głośniki, wspomaganie, lusterka i zderzaki w 
kol. nadwozia, • 22.900 zł lub zamienię na inny, może być uszko
dzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50,0609/26-96-78 
AUDI 80 B4,1993/94 r., 129 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, granato
wy, bez wypadku, pełna dokumentacja, I właściciel w Niemczech,
1 właściciel w Polsce, zdjęcia do wglądu. ABS. poduszka pow.. 
wspomaganie kier., centralny zamek, welurowa tapicerka, katali
zator, alarm + pilot, garażowany, stan b. dobry, - 17.500 zł lu&c 
zamienię na Rata 126p. Kłodzko, tel. 074/867-75-59, 0602/19- 
66-75Wrocław, ul. Strzegomska 201, tel. 354-59-53(72), fax. 354-58-45
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E E Z E 2 a Z G 2 3  s p r z e d a z
SAM O CH O DÓ W  N A  RATY

M A L U C H

od 1  1  8 z ł/m ie s iq c

F E L I C I A

od 2 3 5 z ł/ m ie s iq c

P E U G E O T  2 0 6

od 3 1 4zł/miesiqc

TOYOTA COROLLA 
od 3 9 2 z ł/ m ie s iq c

V W  P A S S A T

od 4 7 1  zł/miesiqc

D.H. "Kameleon* parter, f — ...... :
Wrocław, ul. Szewska 6/7, I a .
tel. 071/78 51 908 | / \U tO
Hipermarket "Carrefour"pasaż handlowy 
Wrocław, ul. H a llera 52 
tel. 071/78 31 727
M akro Cash & CarryBielany Wrocławskie (nie wymagana 
karta Makro) tel. 0 608 19 26 36
Centrum Handlowe "Korona"u l. Krzywoustego 126,
Wrocław tel. 071/350 11 90

A D F  A U T O  S P .  z  o . o .
53-015 W rocław  ul. Karkonoska 45 tel. 0 7 1 / 33 99 321 w. 256, 274 lub 366-21-24 

D ziałając na zlecen ie  P ZU , M P E C , P T F  og łasza  przetarg nr V/2001 n ieogran iczony pisem ny 
ofertowy na zbyc ie  n/w pojazdów  poz. 1-17.

L I S T A  S A M O C H O D Ó W  P R Z E T A R G O W Y C H  3 1 .0 5 .2 0 0 1  W 2 0 0 1
m m m m i l i i i l l l
1 P o lon ez C a ro  1.6 1997 1598 benzyna 7600 W XT217W
2 P o lon ez C a ro 1995 1598 benzyna 3920 W XW 049Z
3 P o lon ez  A tu  1.6 gli 1996 1598 benzyna 4960 W W B8964
4 D aew oo Nub lra  Com b i 1998 1598 benzyna 19800 K B 0 0 1 0 6
5 M azd a  323  P rotage 1992 1590 beńzyna 8000 W C Y 7387
6 Ford M ondeo 1996 1988 benzyna 20800 W W M 5330
7 D aew oo M atiz 2000 800 benzyna 15600 W W W 6927
8 R a t  B ravo 1996 1581 benzyna 17640 C E N 4 4 5 7
9 D aew oo Lanos 2000 1498 benzyna 14400 K VA 392Y
10 P o lon ez  F S O 1989 1598 benzyna 1300 J E J 1692
11 Vo lksw agen  Go lf 1981 889 benzyna 1000 L G R 85 54
12 V o lksw agen G o lf (bez 

praw a rejestracji)
1978 1493 benzyna 600 ZED 0131

13 R a t  126p 1980 652 benzyna 500 L G R 55 23
14 M itsub ish i Sapporo  G S R 1981 1983 benzyna 800 K C F0 5 4 6
15 Ford S ie rra  2.0 1984 1981 benzyna 900 KXU 2949
16 Robur LD  3001 (m ożna 

o g lądać ul. K aw iń ska  11)
1987 4000 d iese l 1800 W R B 543H

17 Ż u k  A 07  Tow os Furgon 1996 2417 d iese l 8000 W C 0 7 0 2 6

Przetarg odbędzie się w dniu 31.052001 r. o godzinie 12.00 w siedzibie firmy przy ulicy KARKONOSKIEJ 45 we 
Wrocławiu. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej z  osobna na każde auto należy wpładć w kasie firmy 
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11.00. Oferty pisemne w części ofertowej przetargu należy składać w kasie 
przy wpłacaniu wadium. Pojazdy w poz. 1-17 można oglądać: ul. Karkonoska 45 Wrocław dnia 30.052001 w godz. 
10.00-15.00 oraz 31.052001 w godz. 9.00-11.00. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się na sali przetargowej w dniu 
przetargu o godz. 12.00. Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeO żaden z  uczestników przetargu 
nie zaoferuje ceny wywoławczej lub jest zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który wygrał przetarg. Po 
wygraniu przetargu pozostałą kwotę należy wpłacić w ciągu dwóch dni od daty przetargu do godz. 13.00. W 
przypadaj niedokonania wpłaty w podanym terminie wadium przepada na rzecz organizatora. Zastrzegamy sobie 
prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn. W przetargu mogą uczestniczyć tylko 
osoby, które dokonały wpłaty wadium. Pojazdy nie są objęte gwarancją ani rękojmią oraz organizator nie odpowiada 
za wady ukryte pojazdów. Obowiązuje wewnętrzny regulamin organizatora.

AUDI 80 B4 AVANT, 1993/94 r., 2000 ccm, zielony metalic, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, szyberdach, roleta, reiingi dacho
we, ABS, hak, el. reguł, lusterka, pełna dokumentacja, I właści
ciel, - 22.900 zł. Oława. tel. 071/301-50-91,071/303-27-69 
AUDI 80 B4,1993/94 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony me
talic, poduszka pow., ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. szyberdach, welurowa tapicerka, po przeglądzie, • 27.500 zl. 
Rawicz, tel. 0605/61-79-12
AUDI 80 B4,1993/94 r., 95 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, bez wypadku, w kraju od, wspomaganie, centr. zamek, 
webasto, RM, el. reg. reflektory, ABS, stan idealny, 4 zagłówki, • 
22.900 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52- 
76,0605/40-95-94
AUDI 80 KOMBI, 1993/94 r., 120 tys. km. 1900 ccm. TDI, zielony 
metalic, sprowadzony w całości, w kraju od-5 lat, wspomaganie 
kier., ABS, napinacze pasów, el. reg. reflektory, szyberdach, dzie
lone tylne siedzenia, hak, alum. felgi, centr. zamek, welurowa ta
picerka, - 26.900 zł. Wrocław, tel. 071/328-74-76 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • A00517 
www.autogielda.com.pl) -
AUDI 80 B4,1993/94 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDi, demnozielo- 
ny metalic, el. otw. szyby, szyberdach el., el. reg. lusterka, pod- 
! grzewane fotele, poduszka pow., wykończenia w drewnie, wspo
maganie, ABS, RM Gamma, komputer Auto Check, centr. zamek 
+ pilot, alarm + pilot, halogeny, oznakowany, • 27.000 zł. Wro
cław, tel. 0608/59-65-94
AUDI 80 B4, 1994 r., 97 tys. km. 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, klimatyzacja, ABS, po
duszka pow., alum. felgi, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., RM, 
-22.200 zł. Legnica, tel. 0503/58-27-07,0608/23-76-74 
AUDI 80 B4,1994 r., 116 tys. kni, 2000 ccm, benzyna, zielony, 90 
KM, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, alarm, 4 
zagłówki, oryg. RO, centr. zamek, wspomaganie kier, • 19.500 zł. 
Góra, tel. 065/544-16-24
AUDI 80 B4,1994 r., 67 tys. km, granatowy metalic, ABS, centr. 
zamek, klimatyzacja, wspomaganie kier, RO Blaupunkt, - 23.000 
zł (zwolnienie z optety skarb.). Góra, tel. 065/543-27-29,0603/75- 
5140
AUDI 80 B4,1994 r., 125 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, dzielona tylna kana
pa, welurowa tapicerka (zdobiona drewnem z Audi A4), alarm, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, garażowany, zadba
ny, atrakc. wygląd, - 31.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-19-61 
do godz. 16,755-46-70 po godz. 16,0601/56-78-57 
AUDI 80 B4,1994 r., 97 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, poduszka pow.,

RO, zadbany, do sprowadzenia, - 22.200 zł. Legnica, tel. 0608/ 
23-76-74,0503/66-18-92
AUDI 80 B4,1994 r., 138 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor per- 
lowozielony, I właściciel w kraju, kompletna dokumentacja, ABS, 
poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centr. zamek, klimaty
zacja elektron., alum. felgi, 2 kpi. opon, stan idealny, - 26.000 zł. 
Pieńsk, tel. 075/778-74-89
AUDI 80 B4,1994 r, 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, granatowy, 
ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., pod. powietrzna, el. reg. 
światła,.bez wypadku, sprowadzony w 2000 r, - 26.500 zł. Radzo- 
wice. gm. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-92-39 
AUDI 80 B4,1994 r., 97 tys. km, 2600 ccm, V 6, perłowoniebieski, 
alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, alarm, el. reg. lusterka i 
szyberdach, el. otw. szyby, ABS, I właściciel od 2000 r. w Polsce, 
- 29.000 zł. Stary Łom, gm. Chojnów, tel. 076/817-75-15 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 70 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwony, 
bez wypadku, poduszka pow., centralny zamek, wspomaganie kier., 
szyberdach, ABS, w kraju od miesiąca, aluminiowe felgi, stan ide
alny, - 24.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-80-08,0603/5041-74 
AUDI 80 B4, 1994/95 r., 98 tys. km. 1900 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, radioodtwarzacz, 5-biegowy, el. szyberdach, katalizator, 
ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, hak, aluminiowe felgi, 
alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości, I właściciel, pełna 
dokumentacja, - 37.000 zl. Wrocław, tel. 071/36340-37,0601/72- 
79-53
AUDI 80 B4,1994/95 r.. 106 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, alum. felgi, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach, - 24.000 
zł. Żary, tel. 0604/31-55-62
AUDI 90 COUPE, 1984/85 r., 2300 ccm, srebmy metalic, alum. 
felgi 15*. szerokie zderzaki, deska rozdz. nowego typu, kubełko
we fotele, atrakc. wygląd, - 7.800 zl. Legnica, tel. 0605/05-23-13 
AUDI 90 OUATTRO, 1988 r., 2300 ccm, benzyn?, czarny metalic, 
skóra, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, pod
grzewane fotele, RM, aluminiowe felgi, -16.000 zł. Psary, tel. 0501/ 
13-31-38,0501/22-08-69 -
AUDI 90.1988 r.. 2000 ccm, granatowy, aluminiowe felgi, spoiler, 
wyposażenie el., sportowy wydech, alarm, RO + pilot, centralny 
zamek, • 11.500 zł lub zamienię na Forda Transita, diesla. Wro
cław, tel. 0607/76-88-06,0607/4245-67 
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r„ 140 tys. km, 2300 ccm, 20V, czarny, 
pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, climatronic, • 
15.000 zł lub zamienię na diesla, z klimatyzacją + dopłata. Lubin, 
tel. 0605/0747-04
AUDI 90,1990 r., 152 tys. km, 2300 ccm, benzyna, perłowometa- 
lic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw.

szyby, RM, alum. felgi, halogeny, alarm, >-11.900 zł lub zamienię
na tańszy osobowy. Oleśnica, tel. 0502/74-90-20
AUDI 90,1990 r., 2300 ccm, benzyna, ciemnozielony metalic, pełne
wyposażenie, stan b. dobry, • 13.400 zł. Zielona Góra, tel. 068/
320-67-55
AUDI A3,1996/97 r., 48 tys. km, 1800 ccm, V5, czerwony, klima- 
tronic, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. 
felgi, RM + tuba, skórzana kierownica, centr. zamek + alarm, ga
rażowany, komputer, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry, - 42.000 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-62-03
AUDI A3,1996/97 r„ 79 tys. km, 1900 ccm,TDi, zielony metalic,
2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, regulowana kierownica, centralny zamek, klimaty
zacja, welurowa tapicerka, podłokietnik, opony zimowe, stan ide
alny, - 44.000 zł. Strzelin, tel. 0603/46-66-06 
AUDI A3,1997 r., 118 tys. km, 18Ó0 ccm, turbo, srebrny metalic,
150 KM, klimatyzacja, pełne wyposażenie z wyjątkiem skóry, stan 
bardzo dobry, serwisowany w ASO, pełna dokumentacja, - 43.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-11-39
AUDI A3,1997 r.. 92 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny, w kraju 
od roku, ABS, poduszki pow., pełny pakiet elektr., szyberdach, 
ciemne szyby, po tuningu Wunschel, RM Gala, kubełkowe fotele,
2 komplety felg alum., kpi. dokumentacja, książka serwisowa, •
39.500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/755-02-65,0502/4345-84 
AUDI A3,1997 r., 53 tys. km, 1800 ccm, turbo, chabrowy perta, 
klimatyzacja, skórzana tapicerka, ABS, 4 pod. powietrzne, szy
berdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi 16”, podgrze
wane fotele, spryskiwacze reflektorów, serwo, tuning, 187 KM, 
RO ♦ zmieniacz Concert Bose, bez wypadku - 40.000 zł ♦ cło. 
Wrocław, teł. 0501/49-21-39
AUDI A3 TDI, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, granatowy metalic, 
pełne wyposażenie, do sprowadzenia, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/54-63-34
AUDI A3,2000 r„ 14 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, - 53.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-83-14,0502/30-08-56 
AUDI A4,1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 5V, zielony metalic, centr. 
zamek, ABS, wspomaganie, 2 poduszki pow., szyberdach, RM, 
el. otw. szyby, serwisowany, - 32.000 zł. Głogów, tel. 065/549-26- 
65,0608/76-2141
AUDI A4,1995 128 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, elektryka, - 42.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Chojnów, tel. 076/817-7245 lub 0607/37-5543 
AUDI A4 OUATTRO, 1995 r., 50 tys. km, 2600 ccm, srebmy me
talic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ABS, reg. kierow
nica, el. otw. szyby, alum. felgi, serwisowany, - 44.000 zł. Krze
mieniewo, tel. 0601/92-11-02, woj. leszczyńskie 
AUDI A4,1995 r., 92 tys. km, 1800 ccm, 20V, ciemnogranatowy, 
ABS, 2 pod. powietrzne, kUmatronic, centr. zamek, wspomaga
nie, reg. kierownica, reguł, siedzenia, RM, - 39.000 zł. Leszno, 
teł. 0605/23-98-80
AUDI A4,1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, kli
matyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, alarm, 
alum. felgi, wykończenia w drewnie, szyberdach, nowe opony, -
29.500 zł. Lubin. tel. 076/846-73-50.0601/27-11-31
AUDI A4, 1995 r., 142 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, 
el. reg. lusterka, szyberdach, immobiiizer, alarm, oznakowany, - 
29.900 zł. Zielona Góra, tel. 0502/24-39-51 
AUDI A4,1995 r., 111 tys. km, 1600-ccm, benzyna, czarny meta
lic, automatic, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, oryginalny RO,
- 32.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-35-22,0502/36-14-07 
AUDI A4,1995 r., 114 tys. km, 1800 ccm, bordowy, katalizator, 
klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 2 pod. powietrzne, pod- 
łokietnik, oryg. RM, alum. felgi, alarm, - 38.500 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-95-60,0601/73-15-61
AUDI A4,1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, niebieski, ABS, wspo
maganie, inne dodatki, • 38.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-34-42. 
0603/28-75-86
AUDI A4, 1996 r., 40 tys. km, srebmy metalic, alum. felgi 16*, 
ABS, EBV, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. szyby i szy
berdach, podgrzewane fotele, centr. zamek + pilot, alarm (powia
domienie policji), halogeny, żaluzja tylnej szyby, oryginalny RO, 
b. atrakcyjny wygląd, -42.000 zł. Góra Śl., tel. 065/544-7348 
AUDI A4 TDI, 1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, srebmy metalic, 
klimatyzacja, drewno, komputer, alum. felgi, immobiiizer, el. otw. 
szyby, centr. zamek, ABS, alarm, - 41.800 zł. Żmigród, tel. 071/ 
385-33-69.0604/37-67-03
AUDI A4,1996 r., 55 tys. km. 1800 ccm, 20V, butelkowa zieleń 
metalic, książka serwisowa, pełne wyposażenie, • 39.000 zł. Ka
lisz. tel. 0605/33-88-53
AUDI A4,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebmy meta
lic, ABS, RO, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, klima
tyzacja, el. otw. szyby, zadbany, stan b. dobry, • 40.500 zł. Legni
ca, tel. 0608/23-76-74,0503/58-27-07 
AUDI A4,1996 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 20V, srebmy metalic, 
wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, pod. powietrzna, ABS, klimatronic, reiingi dachowe, ro
leta, nowe opony, stan b. dobry, - 43.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-29-31.0603/93-22-63
AUDI A4,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebmy meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, RO, klimatyzacja, ei. 
otw. szyby i szyberdach, zadbany, - 40.500 zł. Męcinka k. Jawora, 
tel. 0608/23-76-74
AUDI A4,1996 r., 110 tys. km, 1800 ccm, turbo, 20V, granatowy, 
149 KM, ABS, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie kier., el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, el. otw. szyby i szyberdach, 2 pod. 
powietrzne, I właściciel w kraju, kompl. dokumentacja, serwiso
wany. Trzebnica, tel. 0608/84-92-27 
AUDI A4, 1996 r., 110 tys. km, 1600 ccm, biały, alarm + pilot, 
alum. felgi, sprowadzony w całości, udokum. pochodzenie, - 43.000 
zł. Wrocław, tel. 071/345-3442,0603/28-75-86 
AUDI A4 OUATTRO, 1996 r.. 96 tys. km, 1800 ccm, pertowoczar- 
ny metalic, klimatronic, komputer, pełne wyposażenie oprócz skóry,'
- 42.000 zł. Wrocław, tel. 348-51-11,0601/7149-25
AUDI A4 AVANT, 1997 r.770 tys. km, 1900 ccm, bordowy metalic,
2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimaty
zacja, podgrzewane fotele, radio, alarm, skóra, do sprowadzenia,
- 45.000 zł; Legnica, tel. 0603/49-82-83
AUDI A4,1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowoniebieski, 4 
pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
CD. alum. felgi, klimatyzacja, atrakc. wygląd, możliwość dojazdu 
do granicy -15.000 DEM + cło. Góra. tel. 0503/67-11-32 
AUDI A4.1997 r., 102 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebmy, 110 KM, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, klimatyzacja, alum. felgi, stan b. dobry, - 48.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846-73-18,0603/42-76-13 
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 1900 ccm, benzyna, 20V, czarny, pełne 
wyposażenie, tiptronic, klimatronic, alum. felgi, - 56.000 zł. Wro
cław, tel. 0606/85-59-78
AUDI A4,1997/98 r., 42 tys. km, 1600 ccm, srebmy metalic, udo
kum, przebieg, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie kier., pełna 
elektryka, el. otwierany szyberdach, wspomaganie kier., RO, kom
pletna dokumentacja, -45.000 zl. Nysa, tel. 077/433-2046,0602/ 
42-75-89
AUDI A4 AVANT̂  1998 r., 42 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 20V, 
granatowy, ABS, RO, 4 pod. powietrzne, klimatronic, el. reg. lu
sterka i szyby, szyberdach, centr. zamek, - 55.000 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0605/95-81-68
AUDI A4 AVANT, 1998 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 5V, perłowo- 
czarny, oryginalny RO, ABS, 5-biegowy, wspomaganie i reg. kie
rownicy, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatronic, 4 
pod. powietrzne, kpi. opon zimowych z felgami, - 54.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0601/93-76-73.
AUDI A4,1998 r., 61 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 125 KM, V5, 
biały, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, elektryka, szyber
dach, alum. felgi, spoiler, • 47.000 zł (możliwe raty) lub zamienię 
na tańszy. Wrocław, tel. 0603/31 -70-82 
AUDI A4,1998 r., 2500 ccm, TDi, V6, biały, pełne wyposażenie, 
nie uszkodzony -19.500 DM + cło. Wrocław, tel. 0601/7446-92, 
0501/85-00-87
AUDI A4,1998 r., 61 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 2 pod. 
powietrzne, ABS, wspomaganie, pełne wyposażenie el., 125 KM, 
szyberdach, spoiler, alum. felgi, • 47.000 zł (możliwe raty lub za
miana). Wrocław, tel. 0501/9242-62 
AUDI A4 AVANT, 1999 r„ 30 tys. km, 2500 ccm, czarny, centr. 
zamek, wspomaganie kier., alum. felgi, RO, 6-biegowy, klimaty
zacja, el. otw. szyby, ABS, podgrz. fotele, el. reg. lusterka, • 100.000 
zł. Legnica, tel. 0503/58-27-07
AUDI A4 AVANT, 1999 r„ 30 tys. km, 2500 ccm, turbo D. czarny 
metalic, ABS, RO, wspomaganie, 4 pod. powietrzne, klimatyza
cja, alum. felgi, el. otw. szyby, podgrzewane fotele, -100.000 zł. 
Legnica, tel. 0608/23-76-74
AUDI A6 AVANIJ994 r., 190 tys. km. 2800 ccm, V6, pertowo- 
czamy, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 36.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-81-01.0607/64-13-16
AUDI A6.1994 r., 2000 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, poduszka-

pow., reflektory ksenonowe, ekonomiczny, - 34.000 zł. Lubin, tel. 
0605/0747-04
AUDI A6,1994/95 r.. 160 tys. km, 2500 ccm, TDI, 140 KM, perło- 
wozielony, klimatronic, 6-biegowy, wszystkie el. dodatki, podusz
ka pow, - 43.500 zł. Lubań, tel. 0603/71-92-95 
AUDI A6,1994/95 r., 144 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, reg. kierownica, el. 
otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, AB§, alum. felgi, koła 
zimowe, alarm + pilot, - 33.500 zł. Lubin, tel. 076/74946-86,0601/ 
58-66-03
AUDI A6,1995 r., 88 tys. km, 2600 ccm, V6. srebmy, automatiĉ  
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. reguł, fotele, RO, pełna elek
tryka, drewno, zadbany, I właściciel w Polsce, atrakc. wygląd, -
45.000 zł. Oleśnica, tel. 0605/68-81-77
AUDI A6,1995 r., 2600 ccm, V6 pełne wyposażenie, - 42.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/95-30-56
AUDI A6,1995/96 r., 59 tys. km, 2600 ccm, V6, śliwkowy metalic, 
skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, klimatyzacja, szyberdach, 
el. otwierane szyby, el. reg. lusterka, 2 poduszki powietrzne, wy
kończenia w drewnie, aluminiowe felgi, ABS, skórzana kierowni
ca, RO, nie eksploatowany w kraju, - 45.000 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0503/37-57-25
AUDI A6,1996 r., 2600 ccm, V6, srebmy metalic, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, -44.000 zł.., teł. 0605/13-13-06 
AUDI A6,1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm, turbo O, srebmy metalic, 
klimatyzacja, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otwierane szyby, 
drewniane wykończenia, podłokietniki, aluminiowe felgi, ABS, RO, 
2 poduszki powietrzne, regulowana kierownica, 1. właściciel w 
kraju, serwisowany, - 49.500 zł. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A6, 1996 r., 89 tys. km. 1800 ccm. V5,125 KM, pertowo- 
czarny, limuzyna, bez wypadku, ABS, RO, 2 pod. powietrzne, kli
matronic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, immobiii
zer, wspomaganie i reg. kierownicy, I właściciel w kraju, kpi. do
kumentacja, stan idealny, - 46.000 zł. Zduny k. Krotoszyna, tel. 
062/721-56-24,721-56-75
AUDI A6,1997 r., 95 tys. km, 2400 ccm, V6,30V, pertowoczamy 
metalic, nowy model, książka serwisowa, bez wypadku, klimaty
zacja x 2, • 72.000 zł lub zamienię na Mercedesa 124 albo Audi 
A6,94-95 r.. Dąbrowa Górnicza, tel. 032/262-03-68,0600/28-56- 
53
AUDI A6AVANT, 1997 r.. 2500 ccm, TDi. 140 KM. czarny, skórza
na tapicerka, - 54.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-66-58 
AUDI A6, 1998 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 20V, zielony metalic, 
klimatyzacja, el. otwierane szyby, podłokietnik, w kraju od pół roku, 
aluminiowe felgi, alarm, 4 poduszki powietrzne, - 79.000 zł. Świd
nica, tel. 0604/09-25-86
AUDI A6,1999 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, automatic, kli
matronic, pełne wyposażenie elektr., komputer, tempomat, • 79.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-03-82 
AUDI A6,1999 r.. 40 tys. km, 1900 ccm. TDI. 115 KM, srebmy 
metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, - 98.000 zł. Lubań, tel. 
0600/10-14-22,075/722-25-15
AUDI A6 TDI, 1999 r., 2500 ccm, brązowy metalic, pełne wyposa
żenie, I właściciel, kupiony w salonie, • 110.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
844-36-64,842-60-98
AUDI A8,1995 r., 4200 ccm, granatowy, pełne wyposażenie, -
81.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-22-20,0606/83-18-74 
AUDI A8,1995 r., 2800 ccm, zielony metalic, klimatyzacja, welu
rowa tapicerka, telefon, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 63.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05
AUDI COUPE, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnozielony meta
lic, szyberdach, alarm + pilot, jasna welurowa tapicerka, alum. 
felgi (2 kpi.), zadbany, nie składany, sportowe dodatki, model przej
ściowy, szerokie zderzaki, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 0605/44-20-69 
AUDI COUPE, 1989 r., 120 tys. km, 2800 ccm, V6, żółty, ABS. 
200 KM. el. otwierane szyby i szyberdach, el. reguł, lusterka, el. 
reg. reflektory, centralny zamek, wspomaganie kier., spoilery, sty
lizowany na S2, stan b. dobry, -17.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Wambierzyce, tel. 074/871 -90-53 
AUDI COUPE OUATTRO. 1990 r.. 180 tys. km. 2300 ccm. wtrysk, 
błękitny metalic, wszystkie el. dodatki, skórzana tapicerka, alum. 
felgi, szyberdach, reflektory soczewkowe, przód B4, • 20.500 zł. 
Wschowa, tel. 0605/91-8841
AUDI COUPE, 1991 r., 120 tys. km, 2300 ccm, benzyna, perłowo- 
czarny, sprowadzony w całości, ABS, centralny zamek, alarm z 
pilotem, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, podgrzewane fote
le, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, welurowa tapicer

ka, atrakcyjny wygląd, 136 KM, - 23.500 zl w rozliczeniu przyjmę 
tańsze Audi, może być uszkodzone. Bolesławiec, tel. 0607/34-30- 
88
AUDI COUPE, 1991 r., 155 tys. km, 2300 ccm, 2Q V, niebieski 
metalic, el. otw. szyby i światła, ABS, EDS, centr. zamek, klimaty
zacja, podgrzewane lusterka i fotele, wspomaganie, 4x4, CD, 
blokada tylnego mostu, alum. felgi ATS 7 x 16, stan b. dobry, - 
16.000 zł. Trzebnica, tel. 0607/22-32-32 
AUDI COUPE, 1992 r., 128 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, czerwony, 
pełne wyposażenie, obniżony, spoilery, nowe amortyzatory, inst. 
gazowa, alum. felgi, -17.900 zł lub zamienię na mniejszy. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
AUDI S4,1993 r., 4200 ccm, 300 KM, czarny, pełne wyposażenie, 
koła 18'. zderzaki S6. - 43.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-66-58 
AUDI S8,1998 r., 28 tys. km, 4200 ccm, czarny metalic, 4WD, 
360 KM, nawigacja SAT, dach .solar*, ASP, koła 20”, popielata 
skózrana tapicerka, fotele kubełkowe, pełne wyposażenie, gwa
rancja. • 150.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-25-53,0606/65-51-02 
AUDI V8 OUATTRO, 1990 r.. 154 tys. km, 3600 ccm, bordowy 
metalic, skórzana tapicerka, wykończenia w drewnie, pełne wy
posażenie elektryczne, w kraju od 97 r„ rejestracja do 05.2002 r., 
stan b. dobry, -19.500 zł. Zielona Góra, tel. 0502/09-84-23 
AUDI V8 OUATTRO, 1991 r., 170 tys. km, 3600 ccm, burgundowy 
metalic, klimatyzacja, - 25.000 zł. Nowa Sól, tel. 0600/34-65-16

BMW
BMW 316,1976 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, w ciągłej 
eksploatacji, -1.200 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
BMW 316,1979 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, nowe sprzęgło, ukł. wydecho
wy, klocki, alum. felgi, po wymianie filtrów i oleju, oryginalny szy
berdach, hak, cztery lampy z przodu, zadbany, - 3.800 zł lub za
mienię. Brzeg, tel. 077/41149̂ 35 
BMW 316,1979 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony, ka
roseria w dobrym stanie, zielona tapicerka, 2 głośniki, wymienio
ne przednie zawieszenie, kpi. dokumentacja polska, opłacony, - 
4.200 zł. Lubin, tel. 076/847-62-28,076/84242-28 
BMW 316,1980 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny, alum. 
felgi, inst. gazowa, w ciągłej eksploatacji, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 
0600/26-32-79
BMW 316,1980 r., 100 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, po 
remoncie blacharki, - 5.000 zl lub zamiana na Ibizę 1.500. Lubin, 
tel. 076/847-62-28.076/84242-28 
BMW 316,1981/82 r., 143 tys. km,-1600 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, sprowadzony w całości, oryginalny lakier, bez korozji, 
zadbany, stan techn. b. dobry, • 4.200 zł lub zamienię na Fiata 
126p albo na inny samochód. Wrocław, tel. 071/784-34-11 
BMW 316,1982 r., 210 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, pełna 
dokumentacja, do naprawy, • 1.600 zł. Nowogród Bobrzański, woj. 
zielonogórskie  ̂tel. 0607/7443-03 
BMW 316,1982 r. 2-drzwiowy, w kraju od 1995 r. - 2.000 zł. To
maszów Bolesł., tel. 076/818-9446 po godz. 17 
BMW 316.1984 r., 160 tys. km, 1600 ccm, srebmy metalic, sta? 
b. dobry, centralny zamek, szyberdach, el. reguł, lusterka, • 6.700 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
BMW 316 SKŁADAK, 1987/96 r., 192 tys. km. ciemnozielony 
metalic, sportowe zawieszenie, 5-biegowy,. szyberdach, centr. 
zamek, RO, el. reg. lusterka, spoiler na tlynej klapie, alum. felgi + 
komplet opon zimowych, blokada skrzyni biegów, dodatkowe elek
troniczne zabezpieczenie, zadbany, serwisowany, garażowany, 
stan b. dob, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/390-68-56,0602/69-39- 
44
BMW 316 i, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 5-biego
wy, 4-drzwiowŷ aluminiowe felgi, centralny zamek, wspomaganie 
kier., el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, pełna dokumentacja, 
-10.500 zł lub zamienię. Krotoszyn, tel. 0602/80-65-32 
BMW 316 i, 1989 r., 197 tys. km, 1600 ccm, granatowy, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, 
alarm, oznakowany, zadbany, po remoncie, - 8.500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0605/31-09-01
BMW 316 i, 1989 r., 1600.ccm, wtrysk, czarny metalic, alum. fel
gi, układ wydechowy Remus, - 9.500 zł. Poniec, tel. 0603/9242- 
01, woj. leszczyńskie
BMW 316 i, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony,

Inspektorat PZU SA w Legnicy 
oraz AUT0-HANDEL Grzegorz Cybulski

ogłaszają przetarg pisemny ofertowy
na samochody po wypadku i kradzieży:

1 P R Z E T A R G

l.p. marka rok prod. cena wywoł.
01. M ercedes Benz 2.0 1., kombi 1997 35.000,-
02. Chevrolet Camaro 3.4 kat. 1995 15.200,-
03. Opel Astra  1.6 I., C lassie 1997 15.000,-

I I  P R Z E T A R G
01. Peugeot Boxer 2.5 TD, po kradzieży 1996 23.000,-
02. Opel Omega, 2.0 kat., kombi 1987/96 4.500,-
03. Toyota Starlet 1.0 1988 2.500,-

I I I  P R Z E T A R G
01. VW  G o lf II, po kradzieży 1988 7.000,-
02. C iągn ik sid ło wy VOLVO F-12 1988 8.000,-

I V  P R Z E T A R G
01. Opel Senator 3.0 1992 5.200,-
02. Renault C lio  1.4 1991 3.200,-
03. Ford Escort Express 1.3 1984 800,-
04. Ford Escort XR3I, po kradzieży 1990 3.500,-
05. N issan B luebird 1.6 D 1985 1.050,-

Przetarg odbędzie się w dniu 01.06.2001 r. w miejscowości Lipce 24(były poligon wojskowy 
przy trasie Legnica - Chojnów). Oferty oraz wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 
należy wpłacać w miejscu przetargu od godz. 9“  do 1155. Cena wylicytowdna jest ceną 
brutto sprzedaży. Wystawiamy faktury VAT z podaniem wartości brutto (zwolnione z VAT). 
Pojazdy można oglądać od dnia 29.05.2001 r. do dnia przetargu, w godz. 9°°-1700, w miej
scowości Lipce 24.
Informacje o stanie technicznym pojazdów można uzyskać pod nr. tel. 076/850-24-48 
lub 0-604 299 907.

A U T O K R E D Y T
1 0 . 0 0 0  -OD 1 4 0  PLN MIESIĘCZNIE

O  BE Z PIERWSZEJ WPŁATY I PORĘCZYCIELI 
O  PRZYZNANIE KREDYTU W 24 GODZINY 
O  OC I AC OD 3 %
O  REALNY KOSZT KREDYTU OD 3,3 %

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

KREDYTY MIESZKANIOWE
Towarzystwo 

Contrwm Ratalnej Sprzedały
Wrocław, ul. P iłsudsk iego 74, budynek NOT-u, II p., pok. 312A

tel. 071/344-44-06, 341-88-39 
0-602 616-068, 0-603 298-701
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szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, I właściciel w kraju, -
9.500 zł. Przemków, tel. 076/831-04-41
BMW 316,1989 r. oryg. lakier, 4-drzwiowy, RO, alum. felgi, szy
berdach, -13.400 zł. Świdnica, tel. 0605/35-26-21 
BMW 316 i, 1989 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny, 2- 
drzwiowy, alarm, szyberdach, wspomaganie kier., el. reguł, luster- 
k5. aluminiowe felgi, serwisowany, garażowany, stan b. dobry, -
11.500 zł. Wrocław, teł. 387-81-86.0601/88-39-96
BMW 316 i, 1990 r., 1600 ccm, czarny, 4-drzwiowy, • 12.000 zł. 
Kępno, woj. kaliskie, tel. 0604/21-75-09 j 
BMW 316,1991 r., 1800 ccm, benzyna, szary, 4-drzwiowy, el. reg. 
lusterka, podgrzewana szyba, blokada skrzyni biegów, alum. fel
gi, komplet kół zimowycĥ  - 8 .500 złlub zamienię. Bystrzyca Kłodz
ka. teł. 074/811-14-25,074/811-03-37 dogodź. 18 
BMW 316 £-36,1991 r., bordowy metalic, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, kpi. 
kół zimowych, alum. felgi, - 21.500 zł. Jawor, tel. 076/870-58-86 
po godz. 15
BMW 316 i, 1991 r.; 115 tys. km, 1600 ccm, niebieski metalic, 
szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, radia w kraju od tygo
dnia, do poprawek lakierniczych, • 16.600 zł. Leszno, tel. 065/ 
534-09-00,0605/23-98-86
BMW 3161E-30,1991 r., 118 tys. km, 1600 ccm, czarny metalic,
4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, immobiiizer, czarny 
welur, alum. felgi, stan b. dobry, możl. raty, -11.900 zł lub zamie
nię, może być uszkodzony. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/
40-20-17
BMW 316 E36,1991 r., zielony metalic, kupiony w salonie, bez 
wypadku, stan techn. b. dobry, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/353- 
70-70
BMW 316 E-36, 1991 r., 151 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
ABS, poduszka powietrzna, centralny zamek, szyberdach, wspo
maganie kier., aluminiowe felgi, • 22.000 zł lub zamienię. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0602/12-09-68 
BMW 316 I E-36, 1991/92 r., 180 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
szary, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, bez wypadku, I wła
ściciel. zadbany, nowe amortyzatory, nowy akumulator, - 21.800 
zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
BMW 316 i, 1991/92 r, 83 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perłowo- 
czarny, E-36, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, RM Sony + 6 
głośników, w kraju od 2 lat, wspomaganie, nie składak, stan ideal- 
ny, po wymianie pasków i oleju, kpi. dokumentacja, alarm, centr. 
zamek, immobiiizer, pilnie sprzedam, - 20.000 zl. Żagań, tel. 068/ 
477-76-47,0606/18-67-71
BMW 316 KOMBI £-30,1992 r., 109 tys: km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, centr. zamek, ABS, szyberdach, el. reg. 
lusterka, wspomaganie kier, -15.000 zł. Wrocław, tel. 325-07-30, 
0609/49-95-70
BMW 316 E36,1992/93 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny, poduszka pow., ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, szyberdach, alum. felgi 16", sportowe zawieszenie, kpi. 
dokumentacja, - 24.000 zł lub zamienię na VW Transportera Ca- 
ravelle w tej cenie. Lubań, tel. 0606/27-77-68 
BMW 316,1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, sprowadzo
ny w całości, szyberdach, Mul-T-Lock, centr. zamek, alarm + pi
lot, bez wypadku, • 25.000 zł. Głogów, tel. 076/834-65-48 
BMW 316 E-30,1994 r., 140 tys. km, 1600 ccm, czarny metalic, 
poduszka pow., szyberdach, centr. zamek, komputer, alum. felgi, 
el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie kier, - 25.000 zł lub zamienię 
na motocykl albo vana. Opole, tel. 0601/55-07-32 
BMW 316 COMPACT. 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
szary metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka pow., 
ABS, ASC, klimatyzacja, tempomat, komputer, podgrzewane lu
sterka, fotele i dysze spryskiwaczy, wspomaganie kier., skórzana 
kierownica, czerwona tapicerka, zadbany, stan b. dobry, komplet
na dokumentacja, - 29.000 zł. Lubin, tel. 0608/44-45-86.076/844- 
68-79
BMW 3161 COMPACT, 1994 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, ABS, airbag, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. i podg. lusterka, immobiiizer, alum. felgi, sportowe 
zawieszenie i ukł. wydechowy, spoiler, ciemne szyby, RO + CD + 
subwoofer, halogeny, kpi. felg stalowych, serwisowany, stan b. 
dobry, • 29.500 zł „ możl. rat przez komis lub zam. z dopłatą z 
mojej strony. Wrocław, teł. 071/341-67-16, 0601/87-64-72 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AC0189 www.autogielda.com.pl)
BMW 316 i E-36,1996 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, bogate wyposażenie, w kraju od pół roku, - 35.000 zł lub 
zamienię na busa, Mercedesa Vito. Kłodzko, tel. 0603/53-75-30 
BMW 316,1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny meta
lic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, RO, - 31.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-22-31
BMW 316 i, 1996 r., 50 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny, ABS, 
pełne wyposażenie el., klimatronic, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, skórzana kierownica i podłokietnik, kubełkowe fotele, weluro
wa tapicerka w czarnym kolorze, 2x alarm, RO, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, - 37.900 zł. Kobylin, tel. 062/721-58-65, 
0604/88-23-28
BMW 316 i E-36,1996 r, 72 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony, 
ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, szyberdach, radioodtwarzacz, podłokietnik, -
33.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-39-98,0608/19-21-92 
BMW 316,1997 r., 1800 ccm, niebieski metalic, RO, 5-biegowy, 
szyberdach, katalizator, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, reguł, fotel 
kierowcy, komputer, klimatyzacja, poduszka pow., kpi. dokumen
tacja, - 32.000 zł. Chojnów, tel. 076/817-49-77,0605/14-36-90 
BMW 318,1978 r., 180 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, prze
gląd do 15,02.2002 r, -1.500 zł. Wrocław, teł. 071/342-71-57 
BMW 318,1981 r., 220 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony meta
lic, kwadratowe lampy, sportowe zawieszenie, ukł. wydechowy i 
kierownica, kubełkowe fotele, alum. felgi 15", - 3700 zł. Leszno, 
tel. 0502/14-50-76,0607/344149 
BMW 318 i, 1981 r., 1800 ccm, wtrysk, srebmy metalic, .rekin', 4- 
biegowy, el. reg. lusterka, alum. felgi, techn. sprawny, stan bla
charki dobry, -1.100 zl. Wrocław, tel. 071/787-92-66 
BMW 318,1982 r., czerwony metalic, stan b. dobry, stan idealny, 
na białych tablicach - 1.550 DEM. Wrocław, tel. 0503/90-55-84, 
0503/30-90-88
BMW 318 i E-30,1986 r., 80 tys. km, 1800 ccm, biały, 2-drzwiowy, 
szyberdach, sport, fotele, katalizator, centr. zamek, ciemne szy
by, hak, zadbany, zarejestrowany, na białych tablicach, stan ide
alny + skrzynia biegów (5), - 2.300 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0606/92- 
17-52
BMW 318 i, 1986 r., 195 tys. km, 1800 com, wtrysk, czerwony, 
aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, szyberdach, 5-biegowy, alarm,
- 7.400 zl lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/89-27-22
BMW 318 E-30,1986 r., 156 tys. km, 1800 ccm, bordowy akryl, 
nowe przednie i tylne zawieszenie, zadbany środek, na białych 
tablicach -1.800 zł. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
BMW 318,1986/87 r., 1800 ccm, zielony metalic, 3-drzwiowy, 5- 
biegowy, ciemne szyby, alum. felgi, szyberdach -1.600 DEM. Zie
lona Góra, tel. 0601/76-56-97
BMW 318 i, 1986/93 r., 152 tys. km, 1800 ccm, czarny metalic, 
nowy akumulator, stan b. dobry, obrotomierz, zadbany, szyber
dach, lampy przednie soczewkowe, sportowy tłumik, - 9.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/48-29-83
BMW 318 i, 1987/88 r., 167 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, 
immobiiizer, alum. felgi 15”, RO + 4 głośniki, oznakowany, po 
wymianie akumulatora, klocków, szczęk, świec, sprowadzony w 
całości, z pełną dokumentacją, stan b. dobry, zadbany, - 8.200 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-37-87
BMW 318,1988 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, czer
wony, 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., benzyna, czerwony, inst. gazowa, 4-drzwiowy, 
alum. felgi, szyberdach, centr. zamek + alarm, RO, zadbany, -
9.500 zł. Lubin, teL 0606/62-90-04
BMW 318 SKŁADAK, 1988 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
szary metalic, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm,
- 8.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/81-25-76
BMW 318,1988 r., 1800 ccm, benzyna, gaz, czerwony, felgi alu
miniowe, szyberdach, RM, centralny zamek, - 9.600 zł lub zamia
na na Fiata CC albo inny. Lubin, tel. 0606/62-90-04 
BMW 318 iS, 1989 r., 1800 ccm, 16V, czerwony, el. reguł, luster
ka, szyberdach, 2-drzwiowy, aluminiowe felgi 15*. RO, zadbany, 
stan techn. b. dobry, I właściciel, przegląd do 08.2001 r. -15.500 
zł. Kłodzko, tel. 0608/44-09-78
BMW 318 E-30 CABRIO, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, po tuningu, sportowe zawieszenie, skóra, pełne wyposa
żenie el., RO. • 21.500 zł. Chojnów, tel. 0602/58-63-39,076/818-
63-86
BMW 318 E-36,1991 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, szyberdach,

centralny zamek, el. reguł, lusterka, zadbany, garażowany, - 21.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 .
BMW 318 i E-36,1991/92 r., 45 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, centr. garnek, ABS, wspomaganie, poduszka pow., 
welurowa tapicerka, alum. felgi, nowe opony, do sprowadzenia z 
Niemiec - 6.000 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/784-13-32,0502/
61-34-16,0607/85-26-13
BMW 318 KOMBI SKŁADAK, 1991/94 r. stan b. dobry. • 16.500 
zł. Jawor, tel. 076/870-83-11
BMW 318 i, 1992 r., 104 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, el. reg. lusterka, szyberdach, ABS,-wspomaganie, centr. 
zamek, el. reg. reflektory, halogeny, immobiiizer, welurowa tapi
cerka, wykończenia w drewnie, zderzaki w kolorze nadwozia, RM, 
obrotomierz, ekonomizer, - 23.900 zł., tel. 0604/53-7648 
BMW 318 COUPE, 1992 r, 1800 ccm, czerwony, 140 KM, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, sprowadzony na nowych zasa
dach, alum. felgi 17*, stan b. dobry, • 29.500 zł. Gorzów Wlkp., tel. 
0601/72-12-96
BMW 318 IT, KOMBI, 1992 r., 155 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
biały, ABS, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, kompu
ter. el. otw. dach. -13.900 zl. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
BMW 318 i, 1992 r.. 104 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, ABS, el. reguł, lusterka, szyberdach, el. reg. reflektory 
(soczewkowe), halogenŷ  ekonomizer, wspomaganie kier., welu
rowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, •
23.900 zł. Rawicz, tel. 0604/53-7648
BMW 3181S, 1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, grafit, silnik 140 
KM, el.szyby, lusterka, szyberdach, felgi aluminiowe, wspomaga
nie, alarm + pilot, ABS, magnetofon + 6 głośników, nie składak, 
stan bardzo dobry, - 26.700 zł. Przerzeczyn Zdrój, tel. 074/837-
50-96,0606/45-7245
BMW 318 E-36,1993 r., 1800 ccm, czarny metalic, wspomaga
nie, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, nowe opony, RM, haloge
ny, alarm, centr. zamek, pełne wyposażenie, stan idealny, • 22.500 
zł. Złotoryja, teł. 076/878-71-29 po godz. 17 
BMW 318 i, 1993/94 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny metalic, el. otwie
rane szyby, szyberdach, aluminiowe felgi, centralny zamek, wspo
maganie kier., bez wypadku, alarm, sprowadzony w całości, stan 
idealny, • 26.800 zł lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 
0606/70-18-59
BMW 3181 E-36,1993/94 r., 180 tys. km. 1800 ccm, zielony. ABS, 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, immobiiizer, welurowa 
tapicerka (czarna), halogeny, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, RO 
+ 6 głośników, możl. raty, - 25.800 zł lub zamienię, może być uszko
dzony. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
BMW 318 i E-36, 1993/94 r., 116 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., central
ny zamek, immobiiizer, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. 
szyberdach, oryginalne radio, halogeny, zderzaki w kolorze nad
wozia, bez wypadku, nie używany w kraju, - 26.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-73-25,0603/8948-76,0503/32-91-03 
BMW 318,1994 r.. 1800 ccm, czarny metalic, wspomaganie, ABS, 
el. reg. lusterka, szyberdach, centa', zamek, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, - 29.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-57-81,0608/
72-00-60
BMW 318 TDS, 1995 r., 70 tys. km, 1800 ccm, perłowozielony, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, • 35.000 zł lub zamienię na tań
szy, diesel. Lubin, tel. 076/855-27-05 
BMW 318 Si E-36,1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, el. reguł, lusterka, 
el. otwierane szyby, szyberdach, aluminiowe felgi, pełna doku
mentacja, spoiler, 140 KM, atrakcyjny wygląd, - 26.500 zł. Pilawa 
Górna, tel. 074/837-2343,0604/94-06-88 
BMW 318,1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, srebmy, stan b. dobry, 
-46.000 zł. Wrocław, tel. 0604/12-22-20 
BMW 318 TDŚ, 1996 r, 110 tys. km, 1600 ccm, perłowozielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, szyberdach, el. otw. szyby, 2 pod. 
powietrzne, komputer, RO Sony, nowe opony, - 35.000 zl. Jorda
nów, tel. 071/393-33-53,0601/9643-99 
BMW 318 i, 1996 r.. 85 tys. km, 1781 ccm, granatowy metalic, 2 
pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, stan b. dobry, spor
towy wygląd, - 36.500 zł. Borów, tel. 0604/60-73-84 
BMW 318IPS, KOMBI, 1996 r.. 135 tys. km, turbo D, perłowo- 
czarny, klimatronic, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, termometr zewn., reiingi dachowe, roleta, 
siatka, • 35.500 zł. Wrocław, tel. 0601/64-31-75 
BMW 318 TDS, 1996/97 r., 74 tys. km. 1800 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, ABS, pod. powietrzna, klimatronic, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory i lusterka, centr. zamek + pilot, febryczny alarm, 
alum. felgi, roleta bagażnika, reiingi dachowe, stan b. dobry, I wła
ściciel, w kraju od 3 mies., RO + 4 głośniki, - 43.600 zł. Strzelce 
Opolskie, tel. 077/46146-66
BMW 318 i E-36,1997 r., 74 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, automatic, klimatyzacja, 4 poduszki pow., ABS, SRS, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, 
centralny zamek, immobiiizer, I właściciel w kraju, - 43.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/354-23-03
BMW 318 E46,1998 r., 1800 ccm, czarny, pełne wyposażenie + 
dodatki niklowane, drewno, alum. felgi, roleta, stan idealny, - 60.000 
zł. Leszno, teł. 0603/99-70-55
BMW 320,1979/91 r., 2000 ccm, bordowy metalic, alum. felgi, 
dużo nowych części, stan techn. b. dobry, - 3.500 zł. Góra, tel. 
065/54347-04
BMW 320,1980 r., 2000 ccm, wtrysk, benzyna, 6V alum. felgi, 
szyberdach, • 1.400 zl lub zamienię. Kątna, tel. 071/315-39-55, 
0609/64-25-75
BMW 320 i, 1980 r., 198 tys. km, 1990 ccm, wtrysk, V6. grafitowy, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, przegląd do 09.2001 r., stan dobry, -
1.900 zł. Wrocław, tel. 352-51-28
BMW 320 i, 1980 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
niebiesko-szary metalic, szyberdach, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, obrotomierz, alum. felgi, koła zimowe, po remoncie silni
ka, przegląd do 08.2001 r„ zadbany, stan dobry, - 2.100 zł. Wro
cław. teł. 071/35246-22,0504/87-5847 
BMW 320 i, 1980 r., 159 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, szyberdach, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, obro
tomierz, skórzana kierownica, przegląd do 08.2001 r, • 2.200 zł. 
Wrocław, tel. 0504/89-5847
BMW 320,1987 r., 230 tys. km, 1976 ccm, benzyna, biały, bez 
wypadku, w kraju od 1997 r., stan dobry, - 9.000 zl. Wrocław, tel. 
071/333-74-61
BMW 320,1987/94 r., 140 tys. km, 2000 ccm, srebmy metalic, 
centralny zamek, RM, ospoilerowany, komputer, el. reguł, luster
ka, szyberdach, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0608/81-6944 
BMW 320,1990 r., 137 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, wspomaganie, 4-drzwiowy, alum. felgi, el. otw. szyby, el. 
reguł, lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, stan techn. i 
nadwozia b. dobry, zadbany, atrakc. wygląd, -14.100 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/869-0147
BMW 320 KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, bogate 
wyposażenie, szyberdach, - 12.300 zł. Wałbrzych, tel. 0605/09- 
0548
BMW 320 E30 CABRIO, 1991 r., 150 tys. km, niebieski metalik, 
tuning, sportowe zawieszenie, alum. felgi, nowy dach, skóra, elek
tryka, radio, pół roku w kraju, - 21.500 zł. Chojnów, tel. 0602/58- 
6349,076/818-63-83
BMW 320 COUPE, 1992 r., 160 tys; km, 2000 ccm, ciemny meta
lic, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, • 24.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-54-87
BMW 320 KOMBI, 1992 r. szyberdach, stan dobry - 6.000 DEM. 
Jawor, tel. 076/870-16-60
BMW 320 i, 1993 r., 123 tys. km, 2000 ccm, 24V, czerwony, 150 
KM, 4-drzwiowy, el. reg. lusterka, szyberdach, el. reg. reflektory, 
ABS, RO, 3 zabezpieczenia, centr. zamek. - 26.000 zl. Brzeg, tel. 
077/411-14-30
BMW 320 E-36 i, 1994 r.. 132 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czarny 
metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reguł, lusterka, alum. felgi 16", obniżony, tuning M3, 
alarm, RM, b. atrakcyjny wygląd, - 31.000 zl. Wałbrzych, tel. 0602/
83-36-64
BMW 323,1981 r. sportowe zawieszenie, fotele, wydech, - 3.900 
zł. Bogatynia, tel. 0602/88-97-27 
BMW 323 i, 1982 r., 2300 ccm zarejestrowany, nowy przegląd, -
2.200 zł. Oleśnica, tel. 071/399-37-39 
BMW 323 i, 1982 r. stan idealny, na białych tablicach -1.850 DEM. 
Wrocław. tek4503/90-55-84,0503/30-90-88 
BMW 323 i, 1985 r., 2300 ccm, wtrysk obniżony, na białych tabli
cach - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
BMW 323 TOURING E-36,1998 r.. 2500 ccm, srebmy metalic. w 
kraju od 04.2000 r., pełna dokumentacja, serwisowany w ASO 
BMW, stan idealny, klimatronic, komputer, skóra, 4 poduszki po
wietrzne, ABS, ASC, pełne wyposażenie elektryczne, oryginalny 
hak, nowe felgi aluminiowe i opony, - 59.000 zł lub zamienię. Wro
cław. tel. 071/339-98-53.0502/34-24-79 
BMW 324,1985/86 r., 2400 ccm, diesel, beżowy, el. reguł, luster
ka, halogeny, na białych tablicach, stan b. dobry -1500 DEM. Lu
bin, tel. 076/846-08-63,0502/36-19-81

BMW 324 D, 1988 r., 2400 ccm, diesel, biały, stan dobry, kpi. do
kumentacja, ekonomiczny, radio, szyberdach, atrakc. wygląd, -
9.700 zl. Leszno, tel. 065/520-2048,0502/61-39-54 
BMW 324,1988/89 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, stan b. 
dobry, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, ABS, 
RM Gelhard + głośniki, skórzana tapicerka, 4-drzwiowy, lusterka i 
zderzaki w kol. nadwozia, -11.900 zł lub zamienię na inny, nawet 
uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
BMW 325 E-30,1985 r., 130 tys. km, 2600 ccm, czarny metalic, 
automatic, ABS, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, - 9.500 
2ł. Głogów, tel. 0601/47-25-17
BMW 325, 1987 r., 170 tys. km, 2500 ccm, benzyna, srebmo- 
niebieski, automatic,. alum. felgi, komputer pokładowy, halogeny, 
komplet opon zimowych, garażowany + części, • 7.800 zł. Wro
cław, tel. 071/78649-10,0503/93-79-80 
BMW 325.1987 r., 150 tys. km, 2700 ccm, chabrowy, szyberdach, 
obniżony, brak przedniej lampy, skrzyni biegów do remontu, - 5.900 
zł. Wrocław, tel. 0503/65-67-62
BMW 325,1988 r., 177 tys. km, 2500 ccm, czarny metalic, alumi
niowe felgi 16*, sportowe zawieszenie, tłumik, kierownica, kom
puter, automatic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspoma
ganie kier., białe zegary, radioodtwarzacz, kubełkowe fotele, spo
ilery, atrakcyjny wygląd, - 8.900 zł. Bolesławiec, tel. 0501/55-60- 
62
BMW 325 E-34, 1991 r., 2500 ccm, 24V, perłowoczamy, pełne 
wyposażenie elektryczne, szyberdach, aluminiowe felgi 16*, ser
wisowany, centralny zamek, alarm, obniżony, atrakcyjny wygląd,
• 23.000 zł lub zamienię na BMW E-36. Opole, tel. 0600/82-09-15 
BMW 325 TDS, 1993 r., 118 tys. km, 2500 ccm, szary metalic, 
ABS, wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, centr. zamek + pi
lot, zabezpieczenia, alum. felgi, radio Bavaria, zadbany, serwo, 
kpi. dokumentacja, • 31.500 zł. Prochowice, tel. 076/8584442, 
0604/79-36-63
BMW 325 tds, 1993/94 r.. 121 tys. km, 2500 ccm, turbo D. czarny 
metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, RO, 
alum. felgi, immobiiizer, alarm + pilot, wspomaganie kier, - 31.000 
zł., tel. 0604/1347-04 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem -A00515 www.autogielda.com.pl)
BMW 325,1995 r., turbo D, czarny, wspomaganie kier., ABS, po
duszka pow., centralny zamek + pilot, 2 x alarm, 120 KM, - 28.500 
zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14
BMW 325,1996 r., 135 tys. km, 2500 ccm, turbo D, granatowy 
metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, centr. zamek, klima
tyzacja, el. otw. szyby i lusterka, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
21-16-36
BMW 328 i M3.1996 r., 122 tys. km, 2800 cem, ciemnozielony 
metalic, I właściciel, pełna dokumentacja, fotele M3, skóra, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, RO BMW, szyberdach, alumi
niowe felgi 17*. sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 48.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/58-23-98
BMW 330,1993 r., żółty, pełne wyposażenie, stan idealny, - 41.500 
zł. Poznań, tel. 0602/81-34-68
BMW 516,1978 r.. złoty metalic, aluminiowe felgi, obrotomierz, 
chromowane lusterka, stan b. dobry, po remoncie blacharki, wy
mieniony silnik, • 2.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-8740 
BMW 518,1993 r.. zielony metalic, spoiler, el. otwierane szyby, 
szyberdach, centralny zamek + pilot, ABS, wspomaganie kier., 2 
poduszki powietrzne, stan b. dobry, - 30.000 zł. Nysa, tel. 0604/ 
99-26-50
BMW-520,1975/85 r., - 3.500 zł lub zamienię. Mojesz, woj. jele
niogórskie, tel. 0502/67-28-28
BMW 520,1981 r., 2000 ccm, czarny, po remoncie blacharki, ukł. 
hamulcowego, wymianie amortyzatorów, dokumentacja celna, 
zarejestrowany, • 2.300 zł lub zamienię na Fiata 126p, MZ ETZ 
250,251 do 1.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 0608/7341-94 
BMW 520,1982 r.. 2000 ccm, złoty, centr. zamek, szyberdach, el. 
reg. lusterka, obrotomierz, do malowania, stan silnika i blacharki 
dobry, -4.000 zł. Polkowice, teł. 076/845-23-35,0607/27-68-84 
BMW 520,1982 r., srebmy, centr. zamek, wszystkie el. dodatki, 
inst. gazowa, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-36- 
79,0601/7044-08
BMW 520,1983 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, niebieski, 
inst. gazowa Lovato, alum. felgi, silnik z 1986 r., aktualny prze
gląd, dodatkowo opony z felgami i skrzynia biegów, RO, stan b. 
dobry, .rekin*, -4.500 zł lub zamienię. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/ 
483-28-07
BMW 520 i, 1985 r., 2000 ccm, V6, srebmy metalic, nowa inst. 
gazowa, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
po remoncie silnika, nowy pasek rozrządu, - 8.200 zł lub zamienię 
na mniejszy, do 15.000 zł. Wrocław, teł. 071/78742-14,0603/66-
97-29
BMW 520 i, 1988 r., morska zieleń, inst. gazowa, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, zadbany, • 14.800 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03- 
19,0607/75-62-05
BMW 520,1988/89 r., 112 tys. km, 2000 ccm, benzyna, burgundo- 
wy metalic, silnik i wnętrze z 1993 r., bez wypadku, stan b. dobry,
• 14.900 zł lub zamienię na inny, uszkodzony, może być droższy. 
Świdnica, tel. 0603/03-79-56
BMW 520,1989 r., złoty, el. reg. lusterka i szyby, centr. zamek, 
szyberdach, wspomaganie, RO, stan b. dobry, • 16.000 zł. Lesz
no, tel. 0605/22-53-65
BMW 520,1989 r., 137 tys. km, 2000 ccm, V6, biały. et. reg. lu
sterka, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, odpinany hak, 
RM, I właściciel, oclony w całości, kpi. dokumentacja, • 19.400 zł 
lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-12-15,0601/55-67-08 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, 24V. złoty metalic, ABS, klimatyza
cja. centr. zamek, pełne wyposażenie elektryczne, centr. zamek, 
szyberdach, alum. felgi, żaluzje boczne i tylna, el. reg. i podgrze
wane siedzenia, fabrycznie obniżony, - 17.500 zł. Góra Śl., tel. 
065/544-7348
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, wspoma
ganie, centr. ząmek, klimatyzacja, Mul-T-Lock, oclony w całości, •
18.600 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0604/67-
86-93
BMW 520 i, 1991 r.. 180 tys. km, 2000 ccm, zielony, zadbany, 
nowy lakier i ukł. hamulcowy, wymienione filtry, el. otw. szyby i 
szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, • 19.500 zl. Grodków, tel. 0606/ 
7242-35
BMW 520,1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 24V, zielony melalic, 
alum. felgi 17*. oryginalnie obniżony, centr. zamek, szyberdach, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, lusterka, auto tuningowane, 
zderzaki w kolorze nadwozia, ciemne szyby, Webasto, stan ideal
ny, - 22.000 zł. Lubań, tel. 075/722-33-51,0607/83-65-34 
BMW 520 i, 1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 24V, biały, wspoma
ganie, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, • 18.300 
zl. Prochowice, tel. 0604/06-73-86 
BMW 520 i, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 24V, granatowy akryl, 
wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, radioodtwarzacz Ba
waria, halogeny, -17.900 zł. Rawicz, tel. 065/54547-08 
BMW 520,1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 24V, biały, klimatyza
cja, instalacja gazowa z komputerem, alum. felgi, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, halogeny, 2 niezależne alarmy, centr. zamek, hak, 
kierowca niepalący, atrakc. wygląd, - 20.000 zł lub zamienię na 
VW Sharana, Forda 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 zl lub za
miana. Kalisz, tel. 062/766-28-13,0602/30-06-54 
BMW 520 i, 1991/92 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, 24 V, czarny me
talic, stan idealny, ABS, hak, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, alarm, 2 piloty, II właściciel, udokum. po
chodzenie, garażowany, przegląd do 05. 2002 r, - 19.800 zł lub 
zamiana. Nysa, tel. 0501/08-81-99 
BMW 520,1992 r., 2000 ccm, 24V, biały, RO. automatic, kataliza
tor, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek + pilot, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, alarm, sprowadzony w całości, I właściciel, 
z pełną dokumentacją, - 24.500 zł. Lubin, tel. 076/841-22-25,076/ 
847-66-62,0601/3046-81
BMW 520 i, 1992 r., 24V, bordowy metalic, stan b. dobry, - 22.000 
zl lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-71 
BMW 520 i, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 24 V, granatowy, 
garażowany, I właściciel, udokum. pochodzenie, - 20.000 zł. Le
gnica, tel. 0607/04-07-51
BMW 520 i, 1992/93 r., 160 tys. km, 2000 ccm, V6,24V, czarny, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, komputer, alum. felgi. - 20.000 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/784-13-32,0502/61-34-16,0607/85-26-13 
BMW 520 i, 1993 r. pełne wyposażenie oprócz skóry, - 23.000 zł. 
Żary. tel. 068/370-60-75
BMW 520 KOMBI, 1993 r., srebmy metalic, pełne wyposażenie 
oprócz skórzanej tapicerki, - 28.000 zł. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
BMW 520 E34,1993 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny meta
lic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, skórzana tapicerka, pod
grzewane siedzenia, pełne wyposażenie el., BC, drewniane do
datki, klimatyzacja, koła 17* AC Schnitzer, • 27.000 zł lub zamie
nię na Opla Calibrę, Astrę, GSI. Wrocław, tel. 0607/58-13-44

BMW 520 i, 1995 r., 92 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 24V, perłowo- 
granatowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., 5-biegowy, pełne 
wyposażenie el., halogeny, aluminiowe felgi, stan idealny, pełna 
dokumentacja, atrakcyjny wygląd, - 33.800 zł lub zamienię. Kęp
no, tel. 062/561-04-18,0606/34-66-37 .
BMW 520,1995 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, Pb/, czerwo
ny, klimatyzacja, inne dodatki, stan b. dobry, I właściciel w Pol
sce, bez zapachu nikotyny, - 39.000 zł. Nysa, tel. 0602/77-81-50 
BMW 5201E-39,1997 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 24V, wrzosowy 
metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, ASC, klimatyzacja, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, alum. fejgi, centr. zamek, I właściciel, wy
kończenia w drewnie, książka serwisowa, garażowany, - 57.000 
zl. Legnica, tel. 0604/43-14-74
BMW 520, 1998 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, pełne 
wyposażenie elektr., 6 pod. powietrznych, oryg. RO z pilotem w 
kierownicy, skóra, bez wypadku, sprowadzony 12.2000 r, - 79.000 
zl. Wrocław, tel. 0605/33-09-00
BMW 524 td, 1985 r., 146 tys. km, brązowy metalic, centr. zamek, 
wspomaganie kier., el. reg. lusterka, hak, RO + RDS, alum. felgi, 
ciemne szyby, nadwozie po tuningu, wzmocniony silnik, 140 KM. 
stan b. dobry, • 13.500 zł lub zamienię na Opla Omegę kombi. 
Polkowice, lel.,0601/75-57-85
BMW 524 td, 1985 r., złoty metalic, 5-biegowy, wspomaganie kier., 
alum. felgi, eł, reg. lusterka, na zachodnich tablicach • 2.100 DEM. 
Żary, tel. 0602/1140-63
BMW 524,1986 r., 210 tys. km, 2400 ćcm, turbo D, szary metalic, 
aluminiowe felgi, centralny zamek, el. reg. lusterka, hak, szyber
dach. RM, - 7.500 zł. Opole. tel. 077/45540-09 
BMW 524,1986 r., 2400 ccm, turbo D, ciemny metalic, garażowa
ny, szyberdach, wspomaganie kier., hak, el. reguł, lusterka, po
krowce, radioodtwarzacz, zadbany, techn. sprawny, - 7.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/76-64-36
BMW 524 d, 1987 r., szary metalic, alum. felgi, centr. zamek, hak, 
wspomaganie kier., bez wypadku, stan b. dobry, - 8.800 zł. Legni
ca, tel. 076/857-57-16,0601/71-02-84 
BMW 524 E-28,1987 r., 210 tys. km, 2450 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy, ABS, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm +■ 
pilot, alum. felgi, welurowa tapicerka, RM + 4 głośniki, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, hak, kpi. dokumentacja, zadbany, -11.000 
zł. Lubin, teł. 076/846-99-51,0600/81-92-14 
BMW 524,1987/88 r., 110 tys. km. 2400 ccm. diesel, kolor platy
nowy metalic, serwisowany, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felgi, stan techn. b. dobry, -10.500 zł lub zamienię na droż
szy, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/37247-88 
BMW 524, 1989 r., 170 tys. km, 2400 ccm, turbo D, grafitowy 
metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
szyberdach, alarm + pilot, radio, CD, drewniana kierownica, ospo
ilerowany, aluminiowe felgi, ABS, roleta, immobiiizer, stan b. do
bry, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0603/30-63-29 
BMW 524 TD, 1989/90 r., 175 tys. km, 2400 ccm, biały, wspoma
ganie, kpi. dokumentacja, el. reg. lusterka, szyberdach, RO, auto
matic, zadbany, stan b. dobry, • 19.000 zl lub zamienię na tańszy 
diesel. Żary, tel. 0604/84-38-54
BMW 524,1990 r., 130 tys. km, 2400 ccm, turbo D. ciemny meta
lic, szeroki grill, ABS, el. otw. szyby, i szyberdach, el. reg. luster
ka, alum. felgi, podgrzewane fotele, podłokietniki, halogeny, 
oszczędny, RM Pioneer, stan techn. b. dobry, - 20.000 zł. Głogów, 
tel. 0607/24-04-27
BMW 524,1991 r., 2400 ccm, turbo D. kolor grafitowy metalic, 
skórzana tapicerka, centr. zamek. ABS, el. otw. szyby, wspoma
ganie, obniżony, sportowy tłumik, bez wypadku, l właściciel w kraju,
- 22.000 zl. Gromadka, tel. 0600/35-98-92, woj. legnickie 
BMW 524,1991 r., 2400 ccm, turbo D, kolor wiśniowy, bez wy
padku, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, stan b. dobry. Lubin, tel. 
0600/87-75-96
BMW 524 TD, 1991 r., 2400 ccm, turbo D, perłowogranatowy 
metalic, pełne wyposażenie, sprowadzony w całości, serwisowa
ny, stan b. dobry, - 24.800 zł lub zamienię na tańszy, np. BMW 525 
i, Audi 100 C4. Wrocław, tel. 0503/04-6947 
BMW 525,1984 r., 270 tys. km, wtrysk, granatowy, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, - 3.500 zł. Szprotawa, tel. 0605/93-
75-75
BMW 525,1984 r., benzyna wspomaganie, inst. gazowa, kompu
ter, alum. felgi, alarm, RO, • 4.500 zl. Wrocławi tel. 071/373-42- 
37.0606/65-01-29
BMW 525 E34,1988/94 r., 195 tys. km, 2500 ccm, perłowograna
towy, 170 KM. ABS, komputer, felgi Hamman Exclusive 17. przód 
235 x 17, tył 255 x 17, bardzo szeroki rani, ciemne szyby (atest),
- 19.000 zł lub zamienię na VW Corrado, Audi Coupe. Zielona 
Góra, tel. 0606/58-27-21 -
BMW 525 i, 1989 r., 200 tys. km, 2500 ccm, benzyna, czarny 
metalic, centr. zamek, szyberdach, komputer, wspomaganie, el. 
reg. lusterka i reflektory, alum. felgi, podgrzewane fotele. ABS, 
RO. • 17.000 zl. Głogów, tel. 076/835-37-82 
BMW 525,1989 r., 2500 ccm, czarny, aluminiowe felgi, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, komputer, ospoilerowany, kataliza
tor. -18.000 zL Wrocław, tel. 071/35440-36,0601/87-85-59 . 
BMW 525,1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czarny, pełne wyposa
żenie. -22.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-78-17.0604/50-29-38 
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm, 24V, czerwony, z urzędu celnego, 
bez wypadku, zadbany, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, 
skóra, ABS, pełne wyposażenie elektr, • 22.500 zł lub zamienię na 
inny. Boguszów-Goręe, tel. 074/844-1641.0606/33-85-06 
BMW 525 i, 1991 r., 190 tys. km, 2500 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, szyberdach, centr. za
mek, wspomaganie kier., ABS, komputer, RO + głośniki, weluro
wa tapicerka, stan idealny, - 25.000 zł. Lubin, tel. 076/844-25-94, 
0605/39-94-64
BMW 525 E-34,1991/92 r., 190 tys. km, 2500 ccm, TDS. perto- 
wobordowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, kombi, możl. raty, •
29.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
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. szyberdach, alum. 
felgi, RO + 6 głośników, podłokietniki, komputer, alarm, - 23.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/7549-79
BMW 525 TPS, 1992 r., 240 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czarny 
metalic, wszystkie el. dodatki, szyberdach, halogeny, automatic, 
tempomat, podłokietniki, ABS, alum. felgi, podgrzewane fotele, i 
właściciel w kraju, bez wypadku, stan dobry, -27.000 zł. Gryfów 
Śl.. lei. 075/781-38-50.0602/70-18-39 
BMW 525,1992 r., 160 tys. km, 2500 ccm, burgund, el. otw. szy
by, el. fotele, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, tempomat, klima
tyzacja, ABS, SRS, alum. felgi, szeroki grill, podgrzewane fotele, 
białe kierunkowskazy, sprowadzony w całości, odczepiany hak, 
alarm, immobiiizer, - 26.500 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85,0605/
20-04-04
BMW 525,1992 r., 2500 ccm, benzyna, srebmy metalic. alarm, 
wspomaganie, centr. zamek, stan b. dobry, -17.500 zl. Świebo
dzice, tel. 074/854-50-70
BMW 525 i, 1992 r., 2500 ccm, 24V, czarny metalic, kubełkowe 
fotele, welurowa tapicerka, klimatyzacja, ABS, 3 komputery, check 
control, wskaźnik temperatury, el. reguł, lusterka, el. reg. reflekto
ry, wspomaganie kier., regulowana kierownica, centralny zamek, 
3 x alarm, RM + 6 głośników, 3 podłokietniki, - 25.000 zł. Wro
cław, tel. 351-29-35
BMW 525,1992 r, 150 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 24 V, czarny 
metalic, poduszka pow., ABS, pełne wyposażenie el., klimatyza
cja, welurowa tapicerka, alum. felgi, na białych tablicach • 7.000 
DEM. Zgorzelec, tel. 0602/29-5746 
BMW 525,1992 r., granatowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
25.000 zł. Żagań, tel. 068/477-25-79 
BMW 525,1992/93 r., 130 tys. km, 2500 ccm, TDS, kolor grafito
wy metalic, sprowadzony w całości, książka serwisowa, ABS, pełna 
elektryka, automatic, serwo, poduszka pow., centr. zamek, stan 
b. dobry, -28.600 zł. Żórawina, tel. 071/316-50-54,0600/19-93-28 
BMW 525 TDS KOMBI, 1993 r., 140 tys. km. 2500 ccm, tds, zielo
ny, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, cena • 11.000 DEM + cło. 
Lubin, tel. 0503/93-24-85
BMW 525 TDS KOMBI, 1993 r., 2500 ccm, zielony metalic, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, radio, alarm, koła zimowe, - 30.000 zł. 
Iłowa k. Żagania, tel. 0601/87-12-86 
BMW 525 TDS KOMBI, 1993 r., 2500 ccm, turbo D, bordowy me
talic, 2 poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, RM, alum. felgi, immobiiizer, centr. zamek, komputer, 
stan b. dobry, - 27.900 zł. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
BMW 525 KOMBI, 1993 r., 80 tys. km, 2500 ccm, tds, czarny 
metalic, stan idealny, pełne wyposażenie, - 40.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-35-67
BMW 525 tds, 1994 r., 2500 ccm, turbo D, czerwony, 175 KM, 
limuzyna, 2 poduszki pow., ABS, ASR, klimatyzacja, pełne wypo
sażenie el., alum. felgi, centr. zamek, immobiiizer, RM, komputer, 
po tuningu silnika (chip), stan b. dobry, - 31.900 zł. Kłodzko, tel. 
0608/08-07-65
BMW 525 TDS, 1994 r., 315 tys. km, 2600 ccm, turbo D, srebmy 
metalic, kombi, bez wypadku, udokumentowany przebieg, pełne

wyposażenie oprócz skóry, 3 komplety kół, w tym felgi OZ 17* 
Wheels, - 43.000 zl. Ostrów Wlkp., teł. 0503/50-2440 .
BMW 525 tds, 1994 r., 145 tys. km, 25Ó0 ccm, turbo D, bordowy 
metalic, komputer, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, podusz
ka pow., skóra, pełna dokumentacja, • 32.000 zł. Sobótka, tel. 071/
316-25-82
BMW 525,1994 r., 145 tys. km, 24,V, biały, automatic, klimatyza
cja, komputer, 2 pod. powietrzne, RO, alarm, garażowany, • 36.500 
zł. Wrocław, tel. 071/342-99-82,0607/40-95-88 
BMW 525,1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDs, pertowogranato- 
wy. sprowadzony w całości, tempomat, RM, ABS, wszystkie el. 
dodatki, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, hak, • 52.000 zł... tel.

. 0502/30-07-20 .
BMW 525 TDS, 1995 r., 82 tys. km, diesel, 143 KM, czarny meta
lic, nierejestrowany w Polsce, pełne wyposażenie oprócz nawiga
cji, wnętrze w drewnie, radio CD, aluminiowe felgi 17* AC Schnit
zer, - 49.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-8442 
BMW 525 TDS KOMBI, 1998 r.f 132 tys. km, czarny, 

pełne wyposażenie, skóra, telefon, CD, 8 podu
szek pow., komputer, czujnik cofania, reflektory 
ksenonowe, alum. felgi, klimatronic, automatic, 
kupiony w salonie, • 95.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
782-80-01,071/782-80-02 01027781

BMW 528,1983 r., 210 tys. km, 2800 ccm, srebmy metalic, inst. 
gazowa, RO, 8 głośników, aluminiowe felgi 15*, sportowa kierow
nica Raid, spoiler pod przednim zderzakiem, stan dobry, - 5.000 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 3720-65-0 
BMW 528 i, 1983 r., 2800 ccm, srebmy metalic, ińst. gazowa, 
ABS, centralny zamek, wspomaganie kier.,regulowana kierowni
ca, el. otwierane szyby, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lu
sterka, skórzana tapicerka, skórzane fotele, dużo dodatków, - 5.700 
zł. Wrocław, tel. 071/781-29-88
BMW 530,1988 r., 3000 ccm, czarny, ABS, centr. zamek, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, sportowy wydech, 
alum. felgi, ciemne szyby z atestem, klimatyzacja, poszerzany, 
.obniżony, - 20.000 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17 
BMW 530,1988 r., 200 tys. km, 3000 ccm, grafitowy metalic, otwie
rany dach, centralny zamek, wspomaganie kier., aluminiowe fel
gi, • 15.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 311-80-44,0501/3442- 
12
BMW 530,1994 r., 176 tys. km, 3000 ccm. V8, czarny metalic, 
216 KM, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, 2 pod. powietrzne, skórzana tapicerka, podgrzewane fote
le, alum. felgi, centr. zamek, ABS, ASC, RO, atrakc. wygląd, -
29.500 zł. Kalisz, tel. 062/737-11-17,0606/83-51-16
BMW 530 D, 1999 r., 20 tys. km, 3000 ccm, diesel, czarny, bez 
wypadku, kupiony w salonie, serwisowany, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, stan idealny, • 145.000 zl. Wrocław, teł. 071/36448- 
88
BMW 535,1990 r., 160 tys. km, zielony metalic, bogate wyposa
żenie, -19.000 zł. Kępno. tel. 062/782-37-72 
BMW 540IA, 1993 r., 130 tys. km, 4000 ccm, V8, srebmy metalic, 
bez wypadku, sprowadzony ze Szwajcarii, skórzana tapicerka, 
podgrzewane fotele, ABS, poduszka pow., kpi. dokumentacja, -
42.000 zl. Wrocław, tel. 071/350-25-53,0606/65-51-02 
BMW 628 CSI, 1981 r., 160 tys. km, 2800 ccm, niebieski, bezwy
padkowy, w bardzo dobrym stanie, nowe klocki, dobre opony, nie 
rejestrowany, biała i czarna skóra, drugi na części, 2 silniki, -12.000 
zł. Zielona Góra. tel. 0601/21-98-80 
BMW 635 CSI, 1980 r., 3500 ccm, benzyna, zielony metalic, inst. 
gazowa, I właściciel w kraju,.udokumentowany, nie składak, peł
ne wyposażenie oprócz klimatyzacji, -12.900 zł lub zamienię na 
dost., osob. także droższy. Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29 po 
godz. 20,0604/50-67-17
BMW 7/1,1990 r., 4988 ccm, benzyna, kolor grafitowy metalic, 
jasna skóra, alum. felgi, pełne wyposażenie, serwisowany w au
toryzowanej stacji, sprowadzony w 1996 r., I właściciel w kraju, 
stan techn. b. dobry, - 25.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-06-23 
BMW 728 i, 1982 r., 235 tys. km, 2800 ccm, wtrysk + oaz, srebmy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, reg. kierownica, welurowa tapicerka, dodatki z drewna, -
7.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19,0601/92-97-29 
BMW 728,1995 r., 2800 ccm, niebieski, klimatyzacja, skórzana 
tapicerka, telefon, stan b. dobry, • 63.000 zł. Wrocław, tel. 0605/ 
05-33-05
BMW 730,1988 r., 250 tys. km, 3000 ccm, zielony metalic, • 19.000 
zł. Lubin, tel. 0608/11-11-32
BMW 730,1990 r., 190 tys. km, 3000 ccm, szaro-niebieski, auto
matic, ABS, klimatyzacja, pilot, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
70-33-74
BMW 730,1990/91 r., 170 tys. km, 3000 ccm, ciemnozielony, ABS, 
alarm, immobiiizer, pełne wyposażenie el., zadbany, serwisowa
ny, automatic, stan b. dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-
75-55po godz. 18,0502/05-13-44
BMW 730,1991/97 r., biały, automatic, pełne wyposażenie elek
tryczne, klimatyzacja, alum. felgi, szyberdach, RO + CD, inst; 
gazowa nowa, • 32.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/37-54-24 
BMW 730,1992 r., 220 tys. km, 3000 ccm, czarny metalic, pełne 
wyposażenie, zadbany, w kraju od 5 miesięcy, - 31.000 zł lub za
mienię na busa, najchętniej T4. Lubań, tel. 0501/76-64-58 
BMW 730,1992 r., 76 tys. km, 3000 ccm, granatowy metalic, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 0607/32-
97-79
BMW 730 i, 1992 r., 76 tys. km, 3000 ccm, V8, granatowy, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 0607/39-27- 
79
BMW 735,1981 r. pełne wyposażenie, • 4.500 zł. Głogów, tel. 
0607/33-69-65
BMW 735,1981/85 r., 233 tys. km, 3500 ccm, złoty metalic, auto
matic, ABS, komputer, tempomat, skórzana tapicerka, klimatyza
cja, alum. felgi, oryg. lakier, centr. zamek, hak, przegląd do 02.2002 
r., stan b. dobry + części: silnik i skrzynia biegów, rok prod. 1990 
i inne. - 8.500 zł. Wrocław, tel. 35143-37 
BMW 735 w 1983 r, 3500 ccm, wtrysk, szary metalic, oryginalny 
lakier, stan b. dobry, 5-biegowy, oryginalny 100%, • 14.000 zł. Pru
sice, tel. 071/312-5341,071/312-6341 
BMW 735,1988 r., 165 tys. km, 3500 ccm, benzyna, srebmy me
talic, ABS, komputer pokładowy, el. otw. szyby i dach, wspoma
ganie, reg. kierownica, centr. zamek, hak hol. (odczepiany), alum. 
felgi, el. reg. lusterka, na białych tablicach • 3.500 DEM. Zgorze- 

—  lec, tel. 075/771-76-60
■ BMW 735IL, 1990/91 r., 224 tys. km, 3430 ccm. 211 KM, czarny 
metalic, wersja Long, I właściciel w Polsce, pełne wyposażenie + 
tel. GSM, radio CD, instalacja gazowa na gwamcji, stan idealny, 
bez wypadku, zdjęcia, • 32.000 zl. Wrocław, tel. 0604/44-70-05 
BMW 735 i, 1991 r., 220 tys. km, 3500 ccm, granatowy, klimatyza
cja, alum. felgi, el. otw. szyby i szyberdach el. reg. lusterka i fote
le, podgrzewane fotele i przednia szyba, antynapad, 2 alarmy, 2 
komputery, ABS, pełne wyposażenie, • 19.800 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0606/16-75-61
BMW 750 SKŁADAK, 1994 r., 5000 ccm, benzyna, szary metalic, 
pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, klimatyzacja itp., elek
tryka, stan b. dobry. -17.500 zł... tel. 0501/5449-58 
BMW 850 i, 1991 r., 170 tys. km, 5000 ccm, granatowy, pełne 
wyposażenie, popielata skórzana tapicerka. sportowy ukł. wyde
chowy, felgi Borbet z rantem, nowy akumulator, nowe opony, atrakc. 
wygląd, sprzęt Hi-Fi, kpi. dokumentacja, - 39.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0603/78-12-71
BMW 850,1991 r., 198 tys. km, 5000 ccm, wtrysk 12V, zielony 
metalic, pełne wyposażenie el., klimatyzacja, skóra, stan dobry, 
podgrzewane fotele. - 41.600 zł. Wrocław, tel. 364-45-83,0602/
29-44-35
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 pokłado
wy, I właściciel, kpi. dokumentacja, tempomat; ASC, ASD, - 59.000 
zł + VAT. Drezdenko, teł. 095/762-0941 po godz. 20,0604/26-66- 
79 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nume
rem -AG0195 www.autogielda.com.pl)
BMW 850 iS, 1992/93 r., 5000 ccm, 12V, niebieski metalic, auto
matic, szyberdach, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, alum. fel
gi, -,60.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-75-71 
BMW Z3,1997 r., 1900 ccm, zielony metalic, pełne wyposażenie, 
• 70.000 zł. Leszno, tel. 0603/99-70-55

C H EVR O LET
CHEVROLET CAYALIER, 1991 r., 1900 ccm, srebmy metalic, 
klimatyzacja, stan dobry, - 6.900 zł. środa Śląska, tel. 0607/41-
15-85
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# CH R YSLER
CHRYSLER CIRRUS, 1995 r., 115 tys. km, 2500 ccm. wtrysk, 
wiśniowy, klimatyzacja, pełne wyposażenie, zadbany, garażowa
ny, atrakcyjny wygląd, automatic, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 0601/
41-85-88
CHRYSLER CIRRUS, 1996 r., 90 tys. km, 2500 ccm, fioletowy, 
pełne wyposażenie, alarm, stan b. dobry, - 35.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-13-47
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, benzyna, 
grafit metalic, el. lusterka, el. szyby, skórzana tapicerka, stan b. 
dobry, -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1990 r., 126 tys. km, 2200 ccm, 
benzyńa, czamy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., 
ABS, skórzana tapicerka, klimatyzacja, alum. felgi, stan b. dobry 
- 2.800 DEM. Żagań, tel. 0603/75-57-29 
CHRYSLER NEON, 1995 r., 75 tys. km, 2000 ccm. biały, stan 
idealny, - 23:000 zł. Wrocław, tel. 0503/67:36-71 
CHRYSLER SEBRING CABRIO CÓNVERTABLE, 1996/97 r.. 81 
.tys.-km, 2000 ccm, 16V, złoty metalic, automatic, oryginalne ra
dio, pełna elektryka, 2 poduszki pow., el. otw. dach, skóra, klima
tyzacja, alum. felgi, - 64.000 zł lub zamienię na Mercedesa. Wro-

CITROEN AX, 1992 r., 95 tys. km, 1000 ccm, biały, 3-drzwiawy, 
alarm, stan b. dobry, ważny przegląd,-- 7.500 zl. Wrocław, tel. 
314-82-05
CITROEN AX, 1992/93 r., 80 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 1. rej. w 1993 r., sprowadzony w całości, nowe opony i akumu
lator, oszczędny, stan b. dobry, - 9.500 zl. Polkowice, tel. 076/ 
846-28-91,0604/68-92-39
CITROEN AX, 1993 r„ 150 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drzwiowy, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/367-29-45 wieczo
rem
CITROEN AX, 1993 r., 104 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwo
ny, RM, katalizator, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, el. reg. re
flektory. - 8.500 zł. Lubin. tel. 076/749-22-39,0601/76-97-22 
CITROEN AX, ,1994 r., 48 tys. km, 1360 ccm, benzyna, srebrny, 
napęd 4x4,3-drzwiowy, alarm, RM, stan b. dobry, • 12.100 zł. Miet
ków, tel. 071/316-91-68
CITROEN AX, 1994 r.. 85 tys. km, 1000 ccm, benzyna, granato
wy, immobilizer, I właściciel, garażowany, nowy akumulator (gwa
rancja), nowe opony, przegląd do 03.2002 r. • 11.900 zl. Wrocław, 
tel. 071/342-11-16,' 0605/61-99-04 
CITROEN AX, 1995 r., 140 tys. km, 1500 ccm, diesel, zielony 
metalic, szyberdach, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, -13.800 
zł. Legnica, tel. 076/858-55-14.0601/57-34-03 
CITROEN AX, 1995 r., 71 tys. km, 1000 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry,

s k l e t  m m m
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■ n isk ie  ce n y  Wrocław ul. Lotnicza 100
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cław, tel.. 0607/08-77-19 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem -A00521 www.autogielda.com.pl) 
CHRYSLER STRATUS, 1997 r., 80 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, kupiony w kraju, serwisowany, pełne wypo
sażenie, garażowany, • 33.000 żł. Dzierżoniów, tel. 074/832-16- 

^82,0602/77-07-67
“ CHRYSLER TOWN & COUNTRY, 1997 r., 45 tys. km, 3800 ccm, 

zielony metalic, klimatyzacja, ABS, skórzana tapicerka, 7-osobo-

do sprowadzenia, cena 2.600 DEM + cło i koszt transportu. Złoto
ryja, tel. 076/878-59-58,0606/87-21-57 
CITROEN AX, 1996 r., 22 tys. km, 954 ccm, niebieski metalic, 
alarm, centr. zamek, RO, zadbany, kupiony w salonie, -14.000 zł.

tel. 0601/71-95-16 
CITROEN BX, 1984 r., 200 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordowy, 
stan techn. b. dobry, hydraulika w 100% sprawna na gwarancji, 
inst. gazowa od 6 mies., RO, szyberdach, nowe klocki hamulco
we, - 4.500 zł. Rydzyna 30, tel. 0605/93-34-90

Y
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AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW
* komplety naprawcze-filtry * skrzynie biegów 
regenerowane i używane * diagnostyka skrzyń, 

silników * gwarancja, faktura VAT
56-411 Wrocław-Dhigołęka ul.Spacerowa,2, tel./fax (071) 315-26-72,090-65-98-96

wy, I właściciel, relingi dachowe, automatic, - 75.000 zł lub zamie
nię na tańszy Lubin, tel. 076/749-74-38,0608/16-32-87 
CHRYSLER VISION, 1995 r., 150 tys. km, 3500 ccm, benzyna, 
zielony metalic, dużo wyposażenia, skóra, z salonu w Polsce, stan 
b. dobry, wersja europejska, • 35.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-57- 
90,0602/66:59-74
CHRYSLER VOYAGER, 1988 r., 3000 ccm, benzyna inst. gazo
wa, 7-osobowy, czarne szyby, tani w eksploatacji, • 13.000 zł lub 
zamienię na inny. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-94 po godz. 
18 - 4 
CHRYSLER VOYAGER VAN, 1989 r., 3000 ccm, benzyna, grafi
towy, stan b. dobry, na białych tablicach - 4.000 zł. Lubsko, tel. 
0605/06-64-98, woj. zielonogórskie 
CHRYSLER VOYAGER, 1992 r., 151 tys. km, 3300 ccm, V6, ciem- 
nośliwkowy metalic, 7-osobowy, poduszka pow., klimatyzacja, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, ciemne szyby tylne, tempomat, welu- 

tapicerka, immobilizer, RO, hak, atrakc. wygląd, - 21.500 zl 
IflFzamienię. Lubin. tel. 076/844-19-27.0607/71-42-56 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 130 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, welurowa tapicerka (ciemnopopielata), el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek, wspomaganie, alarm, 
dodatkowe zabezpieczenia, relingi dachowe, RO, hak, I właści
ciel, w kraju od 1996 r.. kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 26.500 
zł. Rogaszyce, gm. Ostrzeszów, tel. 062/730-81-53 praca, 0601/
76-85-03

CITROEN
AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone sa- 

mochody - na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl. Co ty- 
dzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do obej- 
rżenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wrocław, 
tel. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 01026881

CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, el. otw. szyby, - 3.300 zł. Krapkowice, tel. 077/466-23-19 
CITROEN AX, 1987 r., niebieski, - 5.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/451-87-61
CITROEN AX, 1988 r.t 123 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, pełna dokumentacja, centralny zamek, el. otwierane szy
by, tylne szyby uchylane, nowe opony, 5-biegowy, obrotomierz,
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stan b. dobry, - 5.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-12-94,0608/63-57- 
20
CITROEN AX, 1991 r.', 1000 ccm, benzyna, czerwony, na białych 
tablicach - 850 DEM. Szczedn, tel. 0609/49-52-10 
CITROEN AX, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, diesel, czerwony, 
zadbany, • 8.500 zł. Bolesławiec, lei. 0609/24-55-11 
CITROEN AX, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, diesel, czerwony, 
zadbany, stan b. dobry, - 8.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-43-23 
wieczorem, 0605/25-89-34
CITROEN AX, 1991 r., 105 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, - 9.000 zł Tub zamiana na większy. Szkiarka Przy- 
godzka, tel. 062/730-77-75,0601/85-81-52 .
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm.diesel, czarny, 3-drzwiowy, -
8.500 zł. Wrodaw, tel. 0603/50-24-52 . i
CITROEN AX, 1991 r., 99 tys. km, 1400 ccm, diesel, czerwony, 3- 
drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan idealny, na białych tabli
cach, • 2.400 zl. Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
CITROEN AX, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-biegowy, 

r®kzwiowy, stan b. dobry, - 9.500 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41"

CITROEN BX, 1986 r., 150 tys. km, 1398 ccm, beżowy, stan bar
dzo dobry, - 4.200 zł. Poznań, tel. 0606/60-89-75 
CITROEN BX, 1987 r., 1900 ccm. benzyna, czerwony, centr. za
mek, el. otw. szyby, alum. felgi, na białych tablicach • 800 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0602/28-98-55
CITROEN BX, 1987 r., 1900 ccm, diesel, srebrny metalic, stan b. 
dobry, - 4.500 zl. Zielona Góra. tel. 0607/32-49-43 
CITROEN BX, 1989 r., 1900 ccm, benzyna, czerwony, pełne wy
posażenie, - 4.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-74,0607/64-
88-90
CITROEN BX, 1990 r, 1600 ccm. benzyna el. otw. przednie szy
by, centr. zamek, welurowa tapicerka, - 5.500 zl. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-56-49
CITROEN BX, 1990 r„ 92 tys. km, 1600 ccm,,szary, 5-biegowy, 
centr. zamek, zadbany, stan b. dobry, - 8.500 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 0606/80-99-93
CITROEN BX, 1991 r., 1900 ccm, diesel, biały, - 7.800 zł. Żórawi
na, tel. 071/316-56:33 -
CITROEN BX, 1992 r., 150 tys. km, 1500 ccm, ciemnoburgundo- 
wy metalic, pełne wyposażenie el, - 8.800 zł. Lubin, tel. 076/749- . 
22-34,842-83-43 po godz. 19
CITROEN BX, 1993 r., 93 tys. km, 1900 ccm, benzyna, grafitowy 
metajic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, alum. felgi, welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 9.900 złf Jasień, tel. 068/371-00-96 
CITROEN CX, 1985 r.. 165 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, zare
jestrowany, stan techn. b. dobry, nowy model, - 5.400 zl. Wrocław, 
tel. 071/357-38-24.0603/31-62-05
CITROEN EVASION, 1997 r., 64 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, gra
natowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, alarm, el. otwierane szy
by, centralny zamek,"relingi dachowe, radio, wspomaganie kier, -
35.400 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 .
CITROEN GSA, 1974/84 r., 1200 ccm, benzyna inst. gazowa, - 
j,000 zł. Wrocław, tel. 071/327-93-82,0608/45-34-05 

. CITROEN SAXO, 1996 r., 44 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, el.otw. szyby, centr. zamek, alarm, immobi
lizer, stan b. dobry, • 16.200 zł. Wartowice, tel. 076/818-99-70, 
0601/56-40-04
CITROEN SAXO, 1996 r., 39 tys. km, 1600 ccm, niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, 90 KM, pełne wyposażenie el.. 2 poduszki po
wietrzne, wspomaganie kier., klimatyzacja,' centralny zamek, •
23.000 zł lub zamienię na Citroena Xsarę, Peugeota 406, z dopła
tą. Jelenia Góra, tel. 075/755-89-85
CITROEN SAXO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, niebieski meta
lic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, obro
tomierz, stan b. dobry, -17.500 zł. Syców, tel. 062/785-94-95,0604/
27-78-61
CITROEN SAXO, 1997 r., 70 tys. km, 1500 ccm, diesel bez wy
padku. -17.000 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35,0604/14-74-57 
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 31 tys. km, 1000 ccm, srebrny me
talic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, dodatkowe światło .stop*, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, -17.500 zł. Oleśnica, tel. 071/' 
398-87-49 po godz. 19,314-37-31 do godz. 18 
CITROEN VISA GT, 1983 r , 1400 ccm, srebrny metalic, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, szyberdach, częśd, -1.700 zl. Baranowice, tel. 
065/543-81-32
CITROEN XANTIĄ, 1993 r., 130 tys. km, 1.800 ccm, wtrysk, per- 
łowobordowy, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
RO + 6 głośników, blokada skrzyni biegów, serwisowany, nowy 
tłumik, tarcze, klocki hamulcowe, -15.500 zł. Wrocław, tel. 071/" 
365-54-91,0501/25-96-46
CITROEN XANTIA, 1995 r., 89 tys. km, 1600 ccm, bordowy me- - 
talie, wspomaganie, centr. zamek, ABS, poduszka pow., RO, -
18.000 zł. Góra Śl.. tel. 0605/27-00-53
CITROEN XANTIA, 1995 r., 124 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, poduszka, ABS, centralny zamek, el.szyby, felgi 
aluminiowe, stan idealny, -18.800 zł. Wrocław, tel. 0601/79-25-64 
CITROEN XANTIA, 1995 r., 65 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
lic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 21.000 zl. Wrodaw, tel. 071/349-32-26 
CITROEN XANTIA, 1996 r.. 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, , 
srebrny, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, z salo
nu, - 21.500 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0607/10-56-92 
CITROEN XANTIAII, 1998 r„ 50 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 16V, 
biały, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie kier., pilot, welurowa tapicerka, serwiso
wany, stan b. dobry, - 31.000 zł lub zamienię na Citroena Xsarę. 
Wrocław, tel. 071/363-19-33
CITROEN XM, 1989 r., 145 tys. km, 2000 ccm. benzyna, kolor 
grafitowy metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotele, 
komputer, centr. zamek, welurowa tapicerka, sprowadzony w ca
łości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -16.000 zl. Legnica, tel. 
0606/27-02-97
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, automatic, kli
matyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, - 9.800 zł. Głogów, tel. 
0602/35-09-58

CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, złoty, inst. gazowa, 
zadbany, el. otw. szyby, - 9.900 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03- 
19,0607/75-62-05
CITROEN XM, 1990 r., 3000 ccm, V6 skórzana tapicerka, klima
tyzacja, ABS, -10.000 zł. Karpacz, tel. 0605/82-37-16 
CITROEN XM, 1990 r., 3000 ccm, V6, grafitowy, pełne wyposaże
nie, na białych tablicach - 4.400 zł. Oleśnica, tel. 0603/92-75-69 
CITROEN XM, 1990 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, szary 
metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, -11.500 zł. Świe
bodzin, tel. 0601/58-30-70
CITROEN XM, 1990 r., 120 tys. km, 2000 ccm, MPI, czamy, in-. 
stalacja gazowa, klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie, wszyst
kie el. dodatki, przód modelu «2000, techn. sprawny, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, • 22.000 zl. Wrocław, tel. 071/
373-82-13,0601/73-82-13
CITROEN XM, 1991 r„_120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony,
• 12.000 zl. Radwanice, tel. 0606/94-13-26 
CITROEN XM, 1991 r., 150 tys. km, 2088 ccm, turbo D, zielony 
metalic, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, zadbany, 
garażowany, el. otw. szyby, szyberdach, hydroaktiv II, wspoma
ganie, halogeny, reg. kierownica, welurowa tapicerka, automatic,
-14.500 zł. Rybocice, tel. 095/758-51-82 
CITROEN XM, 1993 r., 149 tys. km, 3000 ccm, V6, pertowobordo- 
wy, pełne wyposażenie dodatkowe, alum. felgi, nowe opony, prze
gląd do 5,2002 r., alarm + pilot, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, żadbany, -14.000 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, 
tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
CITROEN XSARA, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, I 
właśddel w kraju, dużo dodatków, - 28.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/880-40-20
CITROEN XSARA, 1997 r., 46 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, RO, wspomaganie i regulacja kierownicy, el. reg. 
lusterka i szyby, poduszka pow., garażowany, I właścidel, centr. 
zamek, immobilizer, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, - 28.200 
zl. Źarów.tel. 074/858-97-47,0607/81-71-19 
CITROEN XSARA, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
ABS, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, alarm + pilot, 
welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny, 
dzielona tylna kanapa, bagażnik dachowy, reguł, fotel kierowcy, 
serwisowany w ASO, kupiony w salonie, - 31.500 zł. Jawor, tel. 
0608/40-30-96
CITROEN XSARA, 1998 r., 19 tys. km, 1400 ccm, i, srebrny me
talic, sprowadzony z Francji, wyposażenie, - 30.000 zl. Szcze
pankowie, tel. 071/368-16-99
CITROEN XSARA VTS, 1999 r., 1800 ccm 3-drzwiowy, pełne 
wyposażenie, - 33.000 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35,0604/14-74- 
57
CITROEN XSARA, 2000 r., 28 tys. km, 2000 ccm, HDi, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, pełne wyposażenie, klimatyzacja, stan 
b. dobry. - 43.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0608/36-85-03 
CITROEN XSARA, 2000 r., 12 tys. km, 2000 ccm, HDi, granato
wy metalic, ABS, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. otwierane 
szyby, radio, regulowana kierownica, 4 poduszki powietrzne, el. 
reguł, lusterka. - 45.000 zł. Wrocław, tel. 318-80-30.318-82-78 
CITROEN ZX. 1991 r, 1400 ccm, benzyna, srebrny metalic, 5- 
drzwiowy, RO, alarm, blokada skrzyni biegów, reg. kierownica i 
światła, dzielone siedzenia, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 8.900 
zl. Lubań, tel. 075/721-64-62,075/646-04-00,0606/41-27-78 
CITROEN ZX, 1992 r., 124 tys. km, 1900 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, ABS, skórzana kierownica, wspomaganie, alum. felgi, 
immobilizer, - 9.000 zł. Legnica, tel. 076/866-5045 w godz. 9 -17, 
0608/41-64-74
CITROEN ZX, 1992 r., 160 tys. km, 1200 ccm, - 8.500 zł. Lubin, 
tel. 076/749-22-34,842-83-43 po godz. 19 
CITROEN ZX, 1992 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, sprowadzony w 02.2001 r., kpi. dokumentacja, 
centr. zamek, el. otw. szyby, hak, RO z RDS, 5-drzwiowy, - 9.800 
zl. Szprotawa, tel. 068/376-74-84 
CITROEN ZX, 1992/96 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, szyberdach, regulowana kie
rownica, katalizator, hak, RO, dzielona tylna kanapa, przegląd do
04.2002 r, • 9.500 zł. Nowe Skalmierzyce, woj. kaliskie, tel. 0603/ 
10-71-69 wieczorem
CITROEN ZX, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, granatowy, 5-drzwio
wy, zarejestrowany, ekonomiczny, - 10.900 zł lub zamienię. Le
gnica, tel. 076/887-86-15
CITROEN ZX, 1993 r., 99 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
popielaty, garażowany, zadbany, alarm, RO, 5-drzwiowy, - 8.900 
zl. Wrodaw, tel. 071/368-11-26 po godz. 20,0600/36-02-25 
CITROEN ZX, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, czamy metalic, alum, 
felgi, ABS, stan idealny, na francuskich tablicach • 2.700 DEM. 
Bolesławiec, tel. 075/732-53-70
CITROEN ZX, 1993 r., 70 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 5-drzwio-. 
wy, bogate wyposażenie, -13.000 zł lub zamienię na inny samo
chód. Kępno, tel. 0607/19-87-95
CITROEN ZX, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, czamy, 3-drzwiowy, 
pełne wyposażenie elektr, - 11.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/
782-29-99
CITROEN ZX, 1993 r., 110 tys. km, 1900 ccm, benzyna, czerwo
ny, katalizator, 122 KM, ABS, pełne wyposażenie elektryczne, 
welurowa tapicerka, wersja sportowa, 5-drzwiowy, garażowany, 
opony zimowe, centralny zamek, stan dobry, - 13.500 zl. Wro
cław, teł. 071/352-23-56,0601/59-07-66 
CITROEN ZX REFLEX, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, RO, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/355-61-19,0608/
84-46-03
CITROEN ZX, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordowy, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, bez wypadku, nie rejestrowany, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, -12.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/4348-52
CITROEN ZX, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan b. do
bry, na zachodnich tablicach • 1.650 DEM. Chojnów, tel. 0604/89- 
5333
CITROEN ZX, 1994 r., zielony, 3-drzwiowy, - 15.200 zł. Kępno, 
tel. 0607/19-87-95
CITROEN ZX, 1994 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perłowozie- 
lony metalic, bez wypadku, sprowadzony w całości, pełne wypo
sażenie elektr., wspomaganie kier., szyberdach, centralny zamek, 
obrotomierz, pełna dokumentacja, książka serwisowa, stan ideal
ny, -13.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-18-20,0609/35-52-83 
CITROEN ZX, 1994 r. pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, 
stan idealny, • 12.000 zł lub zamienię. Mojesz, woj. jeleniogór
skie, tel. 0502/67-28-28
CITROEN ZX KOMBI, 1994 r., 139 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
kupiony w salonie, I właścidel, garażowany, immobilizer, alarm, 
centr. zamek z pilotem, RO + 4 głośniki, roleta, relingi.dachowe, 
kpi. opon zimowych, zadbany, I rej. w 95 r, -13.700 zł. Wałbrzych, ' 
tel. 074/666-38-83
CITROEN ZX, 1995 r., 146 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granato
wy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, zarejestrowany, w kraju 
od miesiąpa, el. otw. szyby, kpi. dokumentacja, zadbany, -10.900 
zł. Legnica, tel. 076/887-86-15
CITROEN ZX, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granatowy 
metaiic, 5-drzwiowy, poduszka pow., klimatyzacja, wspomaganie, 
el. reg'. reflektory, immobilizer, welurowa tapicerka, RM, książka 
serwisowa, halogeny, zadbany, -18.900 zł. Syców, tel. 062/785-
29-14,0601/79-7542
CITROEN ZX KOMBI, 1997 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 

biały, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-80-01,071/ 
782-80-02 01027811

DACIA

W r  autoczęśd

DACIA 1310 TX, 1991 r., 5 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, po remoncie silnika i zawieszenia, nowe opony, prze
gląd do 02.2002 r., nowy ukł. hamulcowy i wydechowy, RM Phi
lips, • 2.500 zł lub zamienię na Poloneza z inst. gazową. Zielona 
Góra, tel. 068/32349-99
DACIA KOMBI, 1993 r., 1400 ccm, biały. 5-biegowy. • 2.000 zł. 
Środa Śląska, lei. 0607/1ŁS2-77

DAEWOO
DAEWOO ESPERO, 1995 r.. 1800 ccm, zielony, klimatyzacja, 
elektryka,, stan b. dobry, • 12.900 zł. Wrocław, tel. 071/361-52- 
50,0601/55-2045,55-20-51
DAEWOO ESPERO GLX, 1995/96 r., 73 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
bordowy metalic, Mul-T-Lock, pełne wyposażenie elektr., central
ny zamek, oznakowany, bez wypadku, kupiony w kraju, stan b. 
dobry, podzespoły i silnik Opla Vectry, możliwe raty, • 13.900 zl. 
Wrocław, tel. 071/372-9545,0606/21-03-20 "
DAEWOO ESPERO, 1996 r.. 96 tys. km. 1800 ccm, OHC, zielony 
metalic, klimatyzaqa, alum. felgi, RM + CD, Mul-T-Lock, hak, inst. 
gazowa, wszystkie el. dodatki, atrakcyjny wygląd, • 17.000 zł. 
Lubin, tel. 076/844-77-65 po godz. 20,0601/73-62-95 
DAEWOO ESPERO GLX, 1996 r., 63 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
biały, I właściciel, bez wypadku, stan b. dobry, -14.500 zł. Wro
daw, tel. 071/32942-07,0606/91-24-71,
DAEWOO ESPERO, 1996/97 r., 100 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, wiśniowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, automatyczna antena, I właścidel, bez wypadku, stan ide
alny. -13.000 zł. Wrodaw. tel. 0601/7040-03 
DAEWOO ESPERO. 1997/98 r.. 28 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 
zielony metalic, el. otw. szyby i lusterka, automat, wysuwana an
tena, RO, wspomaganie kier., deska rozdzielcza drewnopodob
na, pilot, centr. zamek, serwisowany, kupiony w salonie, - 21.500 
zł. Wrocław, tel. 373-17-78,0608/47-97-81 
DAEWOO ESPERO, 1998 r., 29 tys. km, 1500 ccm, zielony meta
lic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, stan b. dobry, -
20.500 zł. Wrodaw, tel. 345-71-34
DAEWOO ESPERO, 1998/99 r., 48 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 
bordowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, podgrzewane 
lusterka, blokada skrzyni biegów, wspomaganie kierownicy, centr. 
zamek, kupiony w salonie, reg. fotel kierowcy, stan b. dobry, •
20.500 zł. Wrodaw. tel. 071/788-17-87,0600/54-30-30 
DAEWOO ESPERO CD, 1999 r., 37 tys. km, 1800 ccm, zielony

dowy metalic, konserwacja, nadkola, listwy boczne, dzielona tyl
na kanapa, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, stan 
idealny, -18.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-72-73 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 1500 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, kupiony w salonie, wspomaganie kier., radioodtwa
rzacz panel, serwisowany, bez wypadku, na gwarancji, stan ideal
ny, - 17.700 zł lub zamienię na Daewoo Tico, Matiz. Legnickie 
Pole, tel. 076/858-23-06,0607/04-39-05 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderzaki w koi. nadwo
zia, I właścidel, serwisowany, stan idealny, - 24.000 zł lub zamie
nię na mniejszą pojemność. Lubin, tel.076/848-56-50 w godz. 7- 
15,076/846-56-28 po godz. 17
DAEWOO LANOS, 1998 r., 75 tys. km, 1500 ccm, benzyna + 
gaz, srebrny metalic, na gwarancji, stan b. dobry, czarne zderza
ki. hak, -19.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/388-62-27 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 40 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, zielony metalic, z salonu, I właśddel, bez wypadku, alarm, 
RM, immobilizer, - 19.700 zł. Strzelin, tel. 071/392-3847,0602/
86-94-12
DAEWOO LANOS, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, srebmy meta
lic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, el. reg. lusterka, reg. reflek
tory, - 21.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-62-50 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 103 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
inst. gazowa/stan dobry, -16.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-57- 
47,074/842-34-62
DAEWOO UNOS. 1998 r.. 42 tys. km. metalic, I rej. 12.1998 r., 
zarejestrowany jako uniwersalny, zadbany, bez wypadku, -19.500 
zł. Wrodaw, tel. 0600/82-3145
DAEWOO LANOS, 1998 r., 106 tys. km, 1500 ccffl, benzyna, nie- 
bieski, po wymianie akumulatora, 3-drzwiowy, bez wypadku, RM’ 
alarm *■ pilot, serwisowany, stan b. dobry, • 16.000 zł (możl. wyst. 
fakt VAT). Wrodaw, tel. 0605/78-33-65 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 70 tys. km, 1500 ccm, czerwony, centr. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer, blokada skrzy
ni biegów, serwisowany, bez wypadku, I właśddel, RM, zderzaki 
w kolorze nadwozia, -18.000 zł. Wrocław, tel. 0605/65-06-05 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 50 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 5- 
drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, RM, kupiony w salonie, 
gwarancja, -18.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/75-12-27 
DAEWOO UNOS. 1998/99 r., 34 tys. km. 1500 ccm, benzyna, 
zielony metalic, immobiliźer, RO, dywaniki, dzielona kanapa tyl
na, stan dobry, gwarancja, -16.900 zł. Opole, tel. 077/452-53-50, 
0604/45-78-94

_ DAEWOO UNOS SX, 1999 r., 40 tys. km. 1600 ccm. 16V, E-

i SERWIS DAEWOO ACS-ROCARo
o  Naprawy pogwarancyjne i diagnostyka, ul. Wyścigowa 58 - teren Agromy, tel. 071/339-79-58,339-78-95

metalic, I właśddel, na gwarancji, serwisowany, inst. gazowa, el. 
otw. szyby (4), centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. lusterka i pod
grzewane, RM Kenwood, reg. kierownica, reg..fotele, stan ideal
ny, - 21.500 zł. Wrodaw, tel. 071/3594)8-31,0501/76-00-93 
DAEWOO LANOS, 1997/98 r., 75 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, serwisowany, bez wypadku, bloka
da skrzyni biegów, radio, I rej. w 1998 r, -16.200 zł. Wrocław, tel. 
071/361-21-27
DAEWOO UNOS. 1998 r., 80 tys. km, 1600 ccm, DOHC. niebie- 
skofioletowy metal, 5-drzwiowy, z salonu, I właściciel, udokum. 
pochodzenie, poduszka pow, - 21.000 zł. Bolesławiec, tel. 0606/
16-55-56
DAEWOO UNOS SEDAN, 1998 r., 44 tys. km, 1500 ccm, srebr
ny, wspomaganie, RM + 4 głośniki, halogeny, • 18.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/73240-78,0501/62-39-30 
DAEWOO UNOS, 1998 r., 56 tys. km, 1500 ccm, benzyna, bor

TEC, czamy metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, bez wypadku, książka serwisowa, alarm, 
RO, zarejestrowany jaft) ciężarowy - 4 osoby ♦ 508 kg ład, -16.300 
zł + VAT. Świebodzice, tel. 074/85443-20 po godz. 18,0606/82-
01-22
DAEWOO UNOS, 1999 r., 20 tys. km, 1498 ccm, DOHC. zielo
ny metalic, HB, 5-drzwiowy, - 24.000 zł lub zamienię na samo
chód van z dopłatą, rok 2000 lub 2001. Bolesławiec, tel. 075/732- 
4540
DAEWOO UNOS. 1999 r., 37 tys. km, 1500 ccm, SE, morski 
metalic, model z listopada, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, 
wspomaganie, radioodtwarzacz, opony zimowe, - 23.000 zł. Le- 
nartowice, tel. 062/742-53-35,0502/67-58-00 
DAEWOO UNOS. 1999 r.. 19 tys. km. 1500 ccm, 16V. srebmy. 
drewniane dodatki, pełne wyposażenie elektryczne, alarm, kupio
ny w salonie, halogeny, alum. felgi, stan idealny + opony zimowe, 
-22.500 zł. Leszno, tel. 065/526-8246.0601/72-61-70
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-SERDECZNIE PAŃSTWA

Z uwagi nt?S |rdm ne zainteresowani# naszą ofertą* 
każdy kto skorzysta z zakupu nowego 

lub używanego samochodu będzie płacił- najniższe raty na 
rynku bez odsetek, a dodatkowo otrzyma w prezencie

DACIA 1300,1981 r., 1300 ccm, benzyna, biały, zarejestrowany, 
instalacja gazowa, hak, po wymianie sprzęgła, przedniego zawie
szenia i hamulców, RM i głośniki, stan dobry, -1.250 zł. Piszkowi- 
ce, gm. Kłodzko, tel. 074/867-62-72 
DACIA 1310P, 1982 r„ 160 tys. km, 1289 ccm, benzyna, niebie
ski, stan dobry, garażowany, hak, pasy bezwł., zagłówki, owiewki, 
dodatkowe światło stop, RO, dużo części, silnik, skrzynia biegów 
i inne. • 900 zł. Chojnów, tel. 076/818-70-98 
DACIA 1310,1983 r., 74 tys. km, 1310 ccm, kremowy, nowe błot
niki, sprzęgło, łożyska przednie, tulejka, przeguby kuliste, sprę
żyny tylne i oś, wyrejestrowany, bez przeglądu, - 600 zł. Doma
szowice, tel. 0609/35-92-99, woj. opolskie 
DACIA KOMBI, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, do remon
tu, -2.000 zł. Szymanów, gm. Wisznia Mała, tel. 071/387-81-78 
DACIA, 1991 r., czerwony, przegląd do 08.2001 r., stan dobry, •
2.500 zl. Świebodzin, lei. 068/362-22-62 
DACIA 1310,1991 r., 92 tys. km, 1289 ccm, niebieski, po lakiero
waniu, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/34142-93,0604/81-55-02
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Oferta obejmuje wszystkie marki i modele samochodów. 
Tylko w dniach 29 -  31.05 mogą państwo skorzystać 
z najtańszej oferty ratalnej ną rynku. Mało tego, do zawarcia 
umowy wystarczy zaledwie dowód osobisty 
i ; niewielki wkład finansowy. Zapraszamy 
Państwa do naszych salonów

informacji lub do dokonania 
ffężei^aęj^śamochodu , ■

29.05.2001 spis treści -  patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 7

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


DAEWOO LANOS SEDAN. 1999 r., 10 tys. km. 1500 ccm. 16V, 
srebrny metalic. I rej. w 3.2000 r., wspomaganie, immobilizer, RM, 
poduszka pow., el. otw. przednie szyby, halogeny, centr. zamek, 
oznakowany, na gwarancji, serwisowany, stan b. dobry, • 23.500 
zł. Nysa, tel. 0603/67-87-16
DAEWOO LANOS SE, 1999 r., 40 tys. km, 1500 ccm, niebieski 
metalic, stan idealny, pilne, -15.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-12-50 *
DAEWOO LANOS, 1999 r., 65 tys. km, 1500 ccm, 16V, zielony 
metalic, I właściciel, poduszka pow., wspomaganie kier., alarm, 
radioodtwarzacz, pełna dokumentacja, na gwarancji, - 22.000 zł 
lub zamienię na Daewoo Tico, Fiata Cinquecento, z dopłatą. Piel
grzymka, tel. 076/877-57-66
DAEWOO LANOS, 1999 r., 54 tys. km, 1500 ccm, czerwony, inst. 
gazowa, stan dobry, -19.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-57-47 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 55 tys. km, 1500 ccm, benzyna i REJ. 
08.1999 R., zadbany, bez wypadku, zarejestrowany jako uniwer
salny, -19.800 zł. Wrocław, tel. 0600/82-31 -45 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 68 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zie
lony, 3-drzwiowy, wspomaganie, alarm + pilot, bez wypadku, RM, 
serwisowany, stan b. dobry, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 0605/78-33- 
65
DAEWOO LANOS HB, 1999/00 r„ 30 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, el. otw. 
szyby, 5-drzwiowy, poduszka pow., alum. felgi, zderzaki w kolo
rze nadwozia, - 21.000 zł. Jawor, tel. 0609/64-02-26 
DAEWOO UNOS SE. 1999/00 r., 44 tys. km, 1500 ccm, 16V 
DOHC, fioletowy metalic, 5-drzwiowy, gwarancja do 20.10.2002 
r., wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby i an
tena, radioodtwarzacz panel, zderzaki w kolorze nadwozia, ciem
ne szyby, atrakcyjny wygląd, - 22.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-
43-10
DAEWOO LANOS. 1999/00 r., 15 tys. km, 1500 ccm. 16V, srebr- 
ny metalic, hatchback 5-drzwiowy, listwy boczne, ceńtr. zamek, 
wspomaganie kier., immobilizer, radio, stan idealny, • 24.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 0502/10-83-41 
DAEWOO UNOS, 2000 r., 21 tys. km. 1500 ccm, OOHC, bordo
wy metalic, wspomaganie, immobilizer, RM, na gwarancji, stan b. 
dobry. - 25.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-63-96.0604/56-13-52 
DAEWOO UNOS, 2000 r., 3 tys. km, 1500 ccm, benzynar, jasny 
metalic, 2 lata gwarancji, pełne ubezpieczenie, 5-drzwiowy, gara
żowany, radio, elektr. kluczyk, zielona karta, nowe tablic, - 35.000 
zł. Wrocław, tel. 071/346-65-58,0501/30-70-49 
DAEWOO LEGANZA, 1997 r., 91 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 34.000 zł lub 
zamienię na busa, diesla. Radwanice, tel. 076/831-10-39 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.. 37 tys. km, 800 ccm, złoty metalik, I 
właściciel, garażowany, 2 kompl. opon, zabezpieczony, serwiso
wany, -21.000 zł. Lubań, tel. 075/721-32-44 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 45 tys. km, 800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, I właściciel, serwisowany, RO, 4 głośniki, centr. zamek z 
pilotem, alarm, bez wypadku, -16.500 zł. Bierutów, tel. 071/314-
66-36
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 3 tys. km, 796 ccm, czerwony, centr. 
zamek, immobilizer, listwy boczne, blokada skrzyni biegów, ra
dio, garażowany, stan idealny, -19.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/788-91-73 w godz. 10-17,318-37-64 po godz. 18 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 45 tys. km, 800 ccm, miedziany 
metalic, stan idealny, I właściciel, bez wypadku, serwisowany, -
17.800 zł (możliwe raty), lub zamienię. Leszno, tel. 0601/25-53- 
01
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 16 tys. km, 800 ccm, czerwony, bloka
da skrzyni biegów, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, 
nadkola, listwy boczne, RO, 4 głośniki, pokrowce, pełna doku
mentacja, stan b. dobry, • 16.900 zł. Lubin, tel. 076/844-61-19 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 22 tys. km, 800 ccm, niebieski meta
lic, z salonu, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie 
kier., zderzaki w kolorze nadwozia, • 17.200 zł (możliwość rat przez 
komis). Mirków, tel. 071/315-13-47 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 62 tys. km, 800 ccm, benzyna, mie
dziany metalic, książka serwisowa, centr. zamek, eł. otw. szyby, 
wspomaganie, bagażnik dachowy, RM, bez wypadku, • 18.400 źł. 
Opole, tel. 077/455-87-18,0502/11-22-58 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.. 15 tys. km, 800 ccm, MPi, zielony 
metalic, serwisowany, RO, listwy drzwiowe, alarm, immobilizer, 
stan b. dobry, • 17.300 zł (możliwe raty). Zawonia, tel. 071/312- 
91-79,0503/32-15-64
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r.. 18 tys. km. 800 ccm, złoty 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, na gwarancji, -
19.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-38-29
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r.. 14 tys. km, 800 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, zadbany, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm + immobilizer, 4 nadkola plastikowe, listwy boczne, 
zegarek, kpi. dokumentacja, RO, serwisowany, na gwaranqi, -
19.900 zł. Wrocław, tel. 071/343-78-08 w godz. 8-9.45.071/343- 
52-88 wewn. 41
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., czerwony, dodatki, mały prze
bieg, -19.000 zł. Zduńska Wola, tel. 0601/05-41-57 
DAEWOO MATIZ LIFE, 2000 r.. 18 tys. km. 800 ccm, czerwony. I 
właściciel, -18.600 zł. Miękinia, tel. 071/317-80-95 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 14 tys. km, 800 ccm, czerwony, katali
zator, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, dodat
kowe światło .stop*, I właściciel, na gwarancji, przegląd do 2003 
r., stan idealny, -19.900 zł. Opole, tel. 0601/74-12-13 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 3 tys. km, 800 ccm, czerwony, kupiony 
w salonie, na gwaranq'i, bez wypadku, garażowany, • 20.000 zł. 
Osiecznica, tel. 075/732-50-79
DAEWOO MATIZ TOP, 2000 r., 38 tys. km, 800 ccm, srebrny 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, blokada biegów, alarm, z salonu, -
26.000 zł. Raczkowa, tel. 076/858-24-30,0605/69-17-59 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 14 tys. km, zielony, RO, dzielone tylne 
siedzenia, alarm, -18.300 zł. Wrocław, tel. 0601/73-93-01 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 20 tys. km, 800 ccm, wtrysk, pomarań
czowy metalic, el. reg. reflektory, immobilizer, radio, bez wypad
ku, na gwarancji, stan idealny, • 20.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-
41-94,0605/53-18-09 _
DAEWOO MATIZ, 2001 r., 800 ccm, benzyna, złoty metalic, •
22.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-60-43,0601/72-29-54 
DAEWOO NEXIA, 1995 r., 1500 ccm, 16V GTX, srebrny metalic, 
ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie ukł. kier., reg. 
kierownica, halogeny, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, immobili
zer, -15.000 zł. Kępno, tel. 062/782-07-19,0606/66-19-41 
DAEWOO NEWA. 1996 r.t 93 tys. km, 1500 ccm. srebrny meta
lic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer, wiele 
dodatków, -11.500 zł lub zamienię na VW T2, T3 bus. Kąty Wro
cławskie, tel. 0607/15-92-58
DAEWOO NEXIA GL, 1996 r., 1500 ccm. ciemnozielony metalic, 
sedan, immobilizer, RO. garażowany, I właściciel, • 15.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-12-25
DAEWOO NEWA, 1996 r., 54 tys. km, 1500 ccm, zielono-grana- 
towy metali, I właściciel, serwisowany, stan idealny, garażowany, 
alarm, radio, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-57-00 
DAEWOO NEXIA SEDAN. 1997 r., 80 tys. km. 1500 ccm, bordo
wy metalic, katalizator, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
alarm, centralny zamek, radio Sony, garażowany, I właściciel, stan 
b. dobry, • 16.500 zł lub zamienię na VW, Opla. Krosnowice, tel. 
074/868-52-75

ftAEWOO NEXIA GL, 1997 r., 35 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, konserwacja, garażowany, kpi. doku
mentacja, oznakowany, I właściciel, stan b. dobry, • 14.900 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-35-01,0601/70-49-87 
DAEWOO NEXIA SEDAN. 1997/98 r.. 65 tys. km, 1500 ccm, srebr
ny metalic, i właściciel, z salonu, serwisowany, alarm, RO, stan b. 
dobry, bez wypadku, -16.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-27-13,845-
15-06
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1998 r., 60 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
biały, 4-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, pełna dokumentacja, 
reg. wys. pasów, radioodtwarzacz, Stan idealny, • 12.900 zł. Strze
lin, tel. 071/392-06-55
DAEWOO NUBIRA. 1997/98 r„ 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, ECO- 
TEC, zielono-czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, ser- 
wo, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, poduszka 
pow., welurowa tapicerka, bez wypadku, I właściciel, zadbany, •
21.500 zł lqb zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 ■ 
DAEWOO NUBIRA EX, 1998 r., 58 tys. km, 1600 ccm, ziel.-gra- 
natowy metalic, I właściciel, serwisowany, stan b. dobry, opony 
letnie na felgach alum.. opony zimowe na felgach stalowych, -
23.500 zł. Wrocław, tel. 0605/21-23-73.071/785-76-72 
DAEWOO NUBIRA KOMBI. 1998 r.. 96 tys. km. 2000 ccm, kolor 
wiśniowy, bez wypadku, I właściciel, wspomaganie, centr. zamek, 
halogeny, RM, opony zimowe, - 25.000 zł. Wrocław, lei. 071/326-
01-08,0605/05-52-26
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 58 tys. km, 1600 ccm, zielono-gra- 
natowy, metalic, I właściciel, serwisowany, stan b. dobry, opony 
letnie, alum. felgi + opony, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 785-76-72, 
0605/21-23-73

DAEWOO NUBIRA KOMBI. 1998 r.. 60 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czarny metalic, bez wypadku, poduszka pow., alarm, rózkł. 
siedzenia tylne, pokrowce, stan b. dobry, - 28.000 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 372-95-28
DAEWOO NUBIRA CDX SEDAN, 1998/99 r., 19 tys. km, .2000 
ccm, benzyna, kolor wiśniowy metalic, .centr. zamek, el. otw. szy
by, wspomaganie, pod. powietrzna, alarm, RO, garażowany, na 
gwarancji, - 23.900 zł. Wrocław, tel. 071/368-11-26 po godz. 20. 
0600/36-02-25
DAEWOO NUBIRA II CDX SEDAN. 1999 r., 35 tys. km, 2000 
ccm, DOHC, granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. po
wietrzne, RO + 6 głośników, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
kupjony w salonie, bezpłatny serwis i gwarancja do 2002 r, - 35.500 
zł. Lubin, tel. 076/844-53-84,0603/17-97-27 
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1999 r.. 63 tys! km, 1600 ccm. ben
zyna, zielony metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, na gwa
rancji, • 24.200 zł. Długołęka, tel. 071/315-24-28,0602/62-00-89 
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1999 r., 18 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, niebieski, poduszka pow., ABS, el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, centralny zamek, Mul-T-Lock, homologacja na cięża
rowy, zadbany, na gwarancji, - 30.500 zł. Milicz, tel. 071/384-15- 
36,0602/58-31-73
DAEWOO NUBIRA i/SX, 1999 r., 95 tys. km, 1600 ccm, DOHC, 
zielony metalic, kombi, I właściciel, bê wypadku, rejestracja jako 
dostawczy, - 32.500 zł. Namysłów, tel. 0602/57-03-82 
DAEWOO NUBIRA II, 1999 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, van, 
kombi, z salonu, I właściciel, el. otwierane szyby, centralny za
mek, wspomaganie kier., immobilizer, poduszka pow. kierowcy, 
garażowany, na gwarancji, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 363-41-75 
DAEWOO TICO, 1994 r, 70 tys. km, 800 ccm, kolor platynowy 
metalic, oryg. lakier i przebieg, kupiony w salonie, faktura zaku
pu, 5-biegowy, katalizator, bez wypadku, Mul-T-Lock, oznakowa
ny, zegarek, dodatkowe światło .stop', pokrowce, 4 nadkola, ga
rażowany, stan b. dobry, - 9.100 zł. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
DAEWOO TICO. 1995 r., 78 tys. km, 800 ccm, granatowy, kupio
ny w salonie, pierwszy właściciel, alarm, radio, garażowany, bez
wypadkowy, stan b. dobry, -10.500 zl. Moszyce, tel. 071/315-96- 
97 j g s  |
DAEWOO TICO, 1995 r., 67 tys. km!800 ccm, srebrny,.zadbany, *■ 
- 9.700 zł lub zamienię na inny, z 1999/00 fi'. Lubin, tel. 076/846-'
08-91,0502/34-66-83
DAEWOO TICO, 1996 r, 46 tys. km, 800cęm, benzyna, bordowy 
metalic, I właściciel, garażowany, bez wypadku, oryg. lakier, za
dbany, stan b. dobry, • 10.800 zł. Chałupki, tel. -074/819-91-93 
DAEWOO TlCfO SX, 1996 r.. 71 tys. km, 800 ccm, benzyna,.srebr
ny metalic, immobilizer, bez wypadku, zadbany, • 10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/34143-81,0601/98-85-77 
DAEWOO TłCO, 1997 r., 50 tys. km, 800 ccm, wrzosowy metalic,
I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, RM* 
zadbany, stan b. dobry, -10.900 zł. Lubin, tel. 076/846-95-64 
DAEWOO TICO SX, 1997 r., 55 tys. km, 7Ą6 ccm, zielony meta
lic, oznakowany, blokada skrzyni biegów, RM, konserwacja, nad
kola, • 11.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/31749-54 
DAEWOO TICO, 1997 r., 20 tys. km, 800 ccm, czerwony, mało 
używany, garażowany, stan b. dobry, • 10.500 zł. Jawor, tel. 076/ 
87047-61,0605/31-84-90
DAEWOO TICO, 1997 r., 45 tys. km, 800 ccm, zielony metalic, 
bez wypadku, RO, przegląd do 09.2002 r., oznakowany, Mul-T- 

„ Lock, nadkola, udokum. pochodzenie, - 11.900 zł. Legnica, tel. 
076/862-04-16,0606/42-85-25
DAEWOO TICO SX, 1997 r., 49 tys. km, 796 ccm, biały, I rej. 98 
r., bez wypadku, garażowany, przegląd do 2003 r., oznakowany, 
RO, dodatkowe światło .stop*, alarm + pilot, książka serwisowa, 
stan b. dobry, • 11.500 zł. Lubin. tel. 0607/3546-64 
DAEWOO TICO, 1997 r., 40 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic, 
bez wypadku, RM, immobilizer, zadbany, tektura zakupu, -11.400 
zł. Lubin. teł. 0601/59-5543
DAEWOO TICO, 1997 r., 68 tys. km, 800 ccm, zielony metalic, I 
właściciel, immobilizer, RO, nowe opony, • 11.900 zł. Opole, tel. 
077/474-88-66,0601/46-16-36
DAEWOO TICO, 1997 r., zielony metalic, I właściciel, faktura 
zakupu, serwisowany, książka serwisowa, alarm, zadbany, gara
żowany, stan idealny, - 11.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-72 w 
godz. 9-17,0607/78-69-08
DAEWOO TICO, 1997 r., 34 tys. km, 800'ccm, zielony metalic, 
dwa zabezpieczenia antywłamaniowe, radio, stan b. dobry, • 12.000 
zł. Wrocław, tel. 071/357-35-25 po godz. 16 
DAEWOO TICO, 1998 r., 47 tys. km, 800 ccm, benzyna, biały, 
centr. zamek, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, konserwa
cja, garażowany, nowe opony letnie i zimowe, I właściciel, prze
gląd do 2003 r., stan idealny, -13.400 zL Lubań, tel. 075/646-21- 
06 po godz. 18,0601/51-28-10
DAEWOO TICO SX. 1998 r., 800 ccm, bordowy metalic, zderzaki 
w kolorze nadwozia, I rejestracja w 1999 r., książka seiwisowa, 
pokrowce, centr. zamek, immobilizer, -11.500 zł. Lubin, tel. 0604/
19-56-15
DAEWOO TICO, 1998 r., 40 tys. km, 798 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, I właściciel, stan techn. b. dobry, -12.500 zł. 
Szczytna, tel. 074/868-30-32,0605/21-22-64 
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 45 tys. km, 800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, el. reg. re
flektory, do częściowego lakierowania, - 8.000 zł. Prudnik, tel. 0605/ 
45-88-04
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 20 tys. km, 800 ccm, biały, serwiso
wany, ekonomizer, bagażnik dachowy, blokada skrzyni biegów, 
zadbany, stan techn. idealny, • 12.500 zł (możliwe raty przez ko
mis). Wrocław, tel. 071/3214)5-76 po godz. 19 
DAEWOO TICO, 1999 r., 13 tys. km, bordowy metalik, stan bar
dzo dobry, elektrycznie reg. reflektory, - 13.500 zł. Buszyce, tel. 
077/412-83-65,0606/18-61-99
DAEWOO TICO, 2000 r„ 7 tys. km, 800 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, serwisowany, nadkola, immobilizer, centr. za
mek, książka serwisowa, faktura zakupu, na gwarancji, przegląd 
do 2003 r. -17.000 zł. Bogatynia, tel. 075/774-11-69

DODGE GRAND CARAVAN, 1993 r„ 200 tys. km, 3300 ccm, 
benzyną, niebieski metalic, alarm, immobilizer, el. reg. lusterka i 
szyby, RO, 7-osobowy, klimatyzacja, hak hol., poduszka pow. kie
rowcy, centr. zamek z pilotem, sprowadzony w całości, • 25.000 
zł. Opole. tel. 077/442-55-22,0604/45-88-93 
DODGE GRAND CARAVAN, 1996 r., 120 tys. km, 3800 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie, el. reg. fo
tel, fotele kapitańskie, komputer pokładowy, podwójna klimatyza
cja, światła przedwmgielne, alum. felgi, dodatkowy komplet opon, 
bez wypadku, stan b. dobry, • 58.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-20- 
13,0601/77-17-19
DODGE SHADOW, 1991 r., 2500 ccm po remoncie silnika, nowe 
sprzęgło, stan dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0503/55-98-40

FIAT
AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone sa- 

mochody • na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl. Co ty* 
dzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do obej
rzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wrocław, 
tel. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 01026901

FIAT 125p Kupię używaną instalację gazową do Fiata 
125p lub Poloneza. Domasław, tel. 071/311-98-33 
02023931

FIAT 125p, 1972/89 r., czerwony, silnika Poloneza, 5-biegowy, 
szyberdach, blacharka do małych poprawek, -1.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-23-56; 0502/53-18-09 
FIAT 125p, 1974 r., 83 tys. km bez przeglądu, ubezpieczenia, stan 
dobry, • 400 zł. Wrocław, tel. 071/354-17-27 
FIAT 125p, 1975 r., 86 tys. km, 1300 ccm, czeiwony, po remoncie 
silnika (na dotarciu), wykonany w warsztacie, blacharka do re
montu wraz ż kpi. fabrycznego oblachowania, inst. elektryczna 
oraz.tiużo części. Wrocław, tel.071/344̂ 77-36 
FIAT 125p, 1976/87 r., 1500 ccm, popielaty, .na chodzie*, zadba
ny, garażowany, dodatkowe części (przednia szyba, akumulator, 
tłumiki felgi), -1,000 zł. Lutynia, tel. 071/317-73-73 
FIAT 125p, 1977 r., 150 tys. km, 1500 ccm, żółty, stan dobry, hak, 
• 500 zł. Karpacz, tel. 0609/08-19.-81 
FIAT. 125p, 1977 r., 98 tys.-km, 1500 ccm, biały, dużo nowych 
części, przegląd do 11.2001 r, - 550 zł. Oława, tel. 071/313-93-10 
FIAT 125p, 1980,r„ .1500 ccm, brązowy stan dobry, przegląd do
12.2001 r. • 300 zl lub zamienię na Poloneza Caro. Wrocław, tel. 
071/367-52-32
FIAT12$p, 1980 r,, 230 tys. km, 1500 ccm, benzyna + gaz, zielo
ny, inst. gazowa, garażowany, po rerfioncie kapitalnym (130 tys. 
km), bez zapachu tytoniu, • 800 zł. Wrocław, tel. 0606/96-56-18 

. FIAT 125p, 1981 r„ 39 tys. km, 1500 ccm, benzyna, pomarańczo
wy! szyberdach, alum. felgi, żarówki H4, nowy akumulator (gwa
rancja), koła zimowe, RO, pokrowce, stan b. dobry, • 1.000 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Bielawa, tel. 074/833-92-09 wieczorem, 
0602/51-29-91
FIAT 125p, 1981 r., 84 tys. km, 1481 ccm, biały, stan techn. do
bry, sprawny, brak przeglądu i OC, - 250 zł. Anna Homowska, 55- 
080 Kąty Wrocławskie, ul. Wrocławska 42a 
FIAT 125p, 1982 r. sprawny, - 300 zł. Mściwojów, tel. 0603/27-20- 
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FIAT 125p, 1982 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, stan b. dobry, 
nowe opony, po remoncie blacharki, wersja eksportowa, b. dużo 
części zapasowych, • 1.200 zł. Płóczki Górne, tel. 075/784-60-27 
FIAT 125p, 1983 r.. 125 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość słonio
wa, po remoncie silnika, bez korozji, oryg. lakier, garażowany, I 
właściciel, nadkola, nowy akumulator, pompa wody, przegląd do
04.2002 r., w ciągłej eksploatacji, zadbany, • 1.000 zł. Dytmarów, 
tel. 077/436-53-96
FIAT 125p, 1983 r.. 1500 ccm, niebieski, po remoncie kapitalnym 
silnika, rejestracja do 05.2002 r, - 550 zł. Głogów, tel. 076/832-14- 
90,0502/68̂ 13-77
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, kość słoniowa, techn. sprawny, 
nowe opony i resory, - 800 zł. Wałbrzych, (el. 0606/30-28-56 
FIAT 125p, 1983 r., 159 tys. km, 1500 ccm, benzyna, siwy, stan 
tech. dobry, dużo nowych części, stan ukł. zapłonowego idealny, 
blacharka do drobnych napraw, w ciągłej eksploatacji, ważny prze
gląd, • 900 zł. Wrocław, tel. 0603/99-80-80 
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, szary, przegląd do 04. 2002 r., 
techn. sprawny, oryg. lakier, w ciągłej eksploatacji, - 800 zł. Świd
nica, tel. 074/853-49-78
FIAT 125p, 1984 r., 65 tys. km, 1481 ccm, pomarańczowy, stan 
dobry, I właściciel od nowości, radio, alarm, nowy akumulator, 
opłacone OC, - 750 zł, Wrocław, tel. 071/348-02-67 
FIAT 125p, 1984 r., 36 tys. km garażowany, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/326-0847,0504/96-284)4
FIAT 125p, 1984 r.. 1481 ccm, benzyna, żółty, dopuszczony do 
ciągnięcia przyczep, przegląd do 06.2001 r., ważne OC, stan techn. 
dobry, blacharka do małych poprawek, sportowa kierownica, • 700 
zł lub zamienię na telefon Nokia 5110 + 300 zł dopłaty. Wrocław, 
tel. 0501/82-31-22
FIAT 125p, 1984 r„ 170 tys. km, .1500 ccm, benzyna, pomarań
czowy, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), w ciągłej eks
ploatacji, po remoncie blacharki, zadbany, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-7347,0605/92-70-85 
FIAT 125p, 1984 r., 92 tys. km, 1500 ccm, benzyna, niebieski, 
ważny przegląd i OC, stan dobry, • 900 zł. Wrocław, tel. 071/336-
30-86
FIAT 125p KOMBI, 1985 r., 110 tys. km, 1481 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, zadbany, techn. sprawny, .na chodzie*, na działalność 
gospodarczą, - 2.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-39-90,0601/
56-10-53
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, żółty, stan dobry, szyberdach, alarm 
+ pilot, nowy akumulator (gwarancja), nowe tarcze i klocki, po 
regeneracji zawieszenia, przegląd do 01.2002 r., brak OC, - 800

DAIHATSU CHARADE, 1982 r., 25 tys. km, 993 ccm, benzyna, 
czerwony, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/333-87-50 
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 193 tys. km, 1000 ccm, złoty 
metalik, hak, stan b. dobry, RO + głośniki, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
35246-83
DAIHATSU CHARADE, 1986 r., 1000 ccm. turbo E szyberdach,
3-drzwiowy, - 4.500 zł. Wołów, tel. 071/389-2044 
DAIHATSU CHARADE, 1987 r., 993 ccm, GTI, grafitowy metalic. 
102 KM, szyberdach, ROBIaupunkt + głośniki, dzielona tylna ka
napa, przegląd do 11̂ 2001 r, - 6.400 żł. Świebodzin, tel. 068/382-
39-69,0606/88-52-17
DAIHATSU CHARADE, 1989 r., 153 tys. km, 1000 ccm, diesel, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, RO, bez wypadku, garażowany, eko
nomiczny, zadbany, - 9.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-
30-66
DAIHATSU CHARADE, 1990 r., 130 tys. km, 1300 ccm, wtrysk. 
16V, szary metalic, 96 KM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, 
RO, stan dobry, - 6.800 zł. Barcinek, tel. 075/75142-67,0601/83-
49-92
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 1000 ccm, diesel, kolor grafito
wy, po remoncie, stan b. dobry, 5-drzwiowy, - 12.000 zł. Sobin, 
gm. Polkowice, tel. 076/845-96-31
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 98 tyś. km, 1000 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, pełna dokgmentacja, I właściciel, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, RM RDS, nowe opony, garażowany, przegląd, stan b. 
dobry, - 8.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-12-94,0608/63-57-20 
DAIHATSU CHARADE, 1992 r„ 90 tys. km, 993 ccm, benzyna, 
czerwony, stan techn. b. dobry, II właściciel, kupiony w salonie w 
kraju, • 10.500 zł lub zamienię na Fiata Temprę, Seata Toledo lub 
Opla Vectrę. Sulechów, tel. 068/385-62-48 po godz. 15,0606/80- 
4041
DAIHATSU CUORE SKŁADAK, 1988/96 r., 842 ccm, różowy 
meialic, 2-drzwiowy, ocynkowany, kola zimowe, - 7.000 zł. Miło- 
szyce, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/31846-77,0609/40-35-91

Diagnostyka komputerowa
- A lfa  Romeo, Fiat, Lancia
- Aud i, VW, Seat, Skoda
- Mechanika orouas 

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

głównej nadwozia i wszystkich podzespołów, nowa tapicerka, RO, 
techn. sprawny, przegląd do 31.05.2001 r. + inne części, -1.600 
zł. Legnica, tel. 076/721 -95-65
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, biały, po remoncie blacharki, nowe 
opony, nowy akumulator, stan idealny. Pielgrzymka, tel. 076/877-
51-33
FIAT 125p, 1987 r., 60 tys. km, niebieski, do remontu blacharki 
błotniki, progi, drugi silnik i skrzynia, • 300 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-53-97.0608/28-64-02
FIAT 125p, 1987 r., 90 tys. km, 1500 ccm, czerwony, nowy aku
mulator, techn. sprawny, przegląd do 10.2001 r, -1.000 zł. Legni
ca, tel. 076/856-13-84,0603/27-72-94 
FIAT 125p, 1987 r., 104 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość słonio
wa, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd tech., hak, 
• 900 zł. Oława, tel. 071/313-85-88 
FIAT 125p, 1987 r., 74 tys. km, 1500 ccm, biały, stan idealny, I 
właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe opony, -1.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-27-80
FIAT 125p FSO, 1987 r.. 120 tys. km, 1481 ccm, kość słoniowa,
stan dobry, • 800 zl. Wrocław, tel. 345-63-28
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm nowy akumulator, skrzyni biegów
Poloneza, po remoncie hamulców i zawieszenia, hak, halogeny,
tylna szyba ogrzewana, zabrany dowód rejestracyjny, zadbany, w
ciągłej eksploatacji, ważny przegląd, - 330 zł. Wrocław, tel. 071/
787-89-68
FIAT 125p, 1987 r., biały, silnik Poloneza, po wymianie paski, 
świece, filtry, gażnik, olej, opony 4-roczne, hak. aktualny prze
gląd, stan techniczny dobry, zadbany, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 0503/
65-77-00
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, popielaty, do remontu blacharki, 
po remoncie silnika, • 500 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, czerwony, silnik Poloneza, hak, 
RO, stan b. dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 339-19-15 
FIAT 125p KOMBI, 1988 r., 40 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, zadbany, • 1.200 zł. Legnica, tel. 076/878-68-79 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, biały, inst. gazowa, silnik Polone
za, 5-biegowy, ogrągłe zegary, brak przeglądu i OC. -1.250 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Brzeg Dolny, tel. 071/319-73-85 po godz. 
16
FIAT 125p, 1988 r., 85 tys. km, 1500 ccm, czerwony stan techn. 
dobry, ogumienie stan dobry, po remoncie silnika, blacharka do
bra, ber przeglądu technicznego i akumulatora, • 1.200 zł. Ozi
mek, tel. 077/465-22-60,0606/74-32-28.
FIAT 125p, 1988 r., 30 tys. km, 1500 ccm, czerwony, stan dobry, 
garażowany, bez wypadku, ubezpieczony do 07.2001 r. -1.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-58-21
FIAT 125p, 1988 r„ 1500 ccm, benzyna, kolor kremowy, 5-biego
wy, 4 zagłówki, hak, - 900 zł. Wrocław, tel. 0607/41-69-31
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DODGE CARAVAN, 1992 r., 3000 ccm, V6 automatic, tempomat, 
klimatyzacja, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, zarejestrowa
ny jako ciężarowy-uniwersalny, stan dobry, -13.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
DODGE CARAVAN, 1996 r„ 130 tys. km, 2900 ccm, morski me
talic, szyberdach, welur, dużo wyposażenia, RO, ABS, centr. za
mek, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0503/01-88-84.0608/30-37-66

zł tub zamienię na Simsona. Wrocław, tel; 071/342-61-58 wieczo
rem
FIAT 125p, 1986 r., 9 tys. kni; 1500 ccm, zielony, po remoncie 
kapitalnym silnika, 5-biegowy, hak, • 850 zł. Gorzanów, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-83-94 
FIAT 125p, 1986 r.. 1500 ccm, szary,-stan dobry, hak, ważny prze
gląd techn, - 990 zł. Legnica, tel. 0605/28-37-83.
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm. benzyna, stalowy, nowe opony, 
stan dobry, przegląd do 07.2001 r, • 500 zł. Jan Kwapiński, Sie
dlec, gm. Długołęka, ul. Leśna 20 '
FIAT 125p, 1986 r. stdn dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 788-59-56 
FIAT 125p KOMBI, 1986 r., 1500 ccm, kość słoniowa, stan b. do
bry, - 700 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-75-73 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, kość słoniowa, stan dobry, -600 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-54 wieczorem 
FIAT 125p KOMBI, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, piaskowy, po 
remoncie w 99 r., lakierowany, hak, nadkola, stan b. dobry, • 1.200 
zł. Wirki, gm. Marcinowice, tel. 076/850-55-80 
FIAT 125p, 1986 r., 110 tys. km,'1500 ccm, biały, po remoncie 
silnika, inst. gazowa, 5-biegowy, stan dobry, • 1.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/33647-59
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, • 350 zł. Wrocław, teł. 
0602/8746-22
FIAT 125p, 1986 r. po odbudowie, garażowany, stan bardzo do
bry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 325-1848,0502/61-10-53 
FIAT 125p, 1986 r, 1500 ccm, biały, stan b. dobry, silnik Polone
za, 5-biegowy, hak; nadkola, w ciągłej eksploatacji, radioodtwa
rzacz, -1.200 zł. Wrocław, teł. 071/35340-18.0502/8740-68 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, kość słoniowa, silnik Poloneza, 5- 
biegowy, okrągłe zegary, stan dobry, bez przeglądu, • 800 z£ Do
manice, tel. 071/390-66-10 po godz. 16 
FIAT 125p, 1987 r., 3 tys. km, 1500 ccm, czerwony, po naprawie
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FIAT 125p, 1988 r., 57 tys. km, 1481 ccm, czerwony, przegląd do
09.2001 r.. stan dobry, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/782-20-91 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, biały, przegląd do 03.2002 r., nad
kola, mało używany, pokrowce, ukośna skrzynia, stan dobry, - 700 
zł. Wrocław, tel. 0600/30-78-03
FIAT 125p KOMBI, 1989 r., 80 tys. km, 1600 ccm, kolor kremowy, 
silnik Poloneza, atest do przewozu artykułów spożywczych, opo
ny zimowe, stan b. dobry, -1.400 zł. Nysa, teł, 077/433-45-83 
FIAT 125p, 1989 r., 1481 ccm, czerwony, lotnicze fotele, po re
moncie kapitalnym silnika, hak, rejestracja do 03.2002 r., stan 
dobry, -1.700 zł. Wrocław, teł. 0502/36-57-70 
FIAT 125p ME, 1990 r., 92 tys. km, czerwony, silnik (AB) wzmoc
niony Poloneza, 5-biegowy, okrągłe zegary, obrotomierz, konser
wacja, hak, plastikowe nadkola, pokrowce, lakierowany w 2000 r., 
aktualny przegląd i OC, dużo części, atrakc. wygląd, stan b. do
bry, • 2.000 zł. Bolesławiec, teł. 0605/35-01-07 
FIAT 125p ME, 1990 r., kość słoniowa, inst. gazowa, welurowa 
tapicerka, tylna szyba ogrzewana, hak, przegląd do 03.2002 r, - 
2.650 zł. Legnica, tel. 076/866-12-24,0606/36-83-21 
FIAT 125p ME, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, po remoncie, lakie
rowaniu, silnik AB, nadkola, konserwacja, pokrowce, okrągłe ze
gary, nowe częśd, - 3.200 zł lub zamiana na Poloneza Trucka, 
stary motocykl, komputer itp. Pudliszki, teł. 065/573-84-80 
FIAT 125p, 1990 r. 5-biegowy, po remoncie silnika, - 900 zł. Ża
rów, tel. 074/850-73-58
FIAT 126p, 90 tys. km, 72 ccm, 650, czerwony, garażowany, al
ternator, dmuchawa, nadkola, lotnicze fotele, tylne szyby uchyla
ne, RO, głośniki, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, • 2.500 zł. 
Międzybórz, tel. 062/785-68-75
FIAT 126p, 1975 r.. 600 ccm, czerwony, szerokie zderzaki, nowe 
opony, bez korozji, po remoncie zwrotnic, wąski rozstaw śrub, nowe 
hamulce, 50% zniżki w OC, brak przeglądu, zadbany, po wymia
nie drążków. • 400 zł. Wrocław, tel. 0606/16-39-13 
FIAT 126p, 1976 r., 120 tys. km, 600 ccm, biały, dla inwalidy, po 
remoncie blacharki, alternator, nowy gażnik, pompa, • 800 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-93-06
FIAT 126p, 1977 r., turkusowy, nowe opony i akumulator, wymie
niona skrzynia biegów, stan dobry, aktualny przegląd, • 350 zł. 
Jaźwina, gm. Łagiewniki, teł. 071/393-81-31,0608/18-7449 
FIAT 126p, 1978 r. stan techniczny dobry, fotele kubełkowe, na 
chodzie, - 850 zł. Brzeg, tel. 0502/29-2146 
FIAT 126p, 1978 r., 600 ccm, kolor piaskowy, zarejestrowany, 
ubezpieczony, sprawny, blacharka do poprawek, - 430 zł. Legni
ca, tel. 076/855-25-11 po godz. 17 
FIAT 126p, 1978 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, beżowy, I wła
ściciel, garażowany, nowe opony, alternator, stan b. dobry, - 750 
zł. Polkowice, tel. 076/749-29-39,0604/40-14-86 
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, ważny prze
gląd, alternator po remoncie, blacharka do poprawek (przednia 
maska), sprawny, - 380 zL Wrocław, tel. 071/342-45-44 
FIAT 126p, 1978/88 r., 8 tys. km, 650 ccm, biały, po remoncie w 
1988 r, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0501/13-98-19 
FIAT 126p, 1979 r., 600 ccm alternator, H4, sportowy tłumik, po 
regeneracji zwrotnic, remoncie skrzyni biegów i hamulców, • 400 
zł. Lubin, tel. 076/849-10-16,0604/43-30-73 
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czarny, szerokie zderzaki, lotnicze 
fotele, biały zegar, nowy rozrusznik, wał po szlifie, nowe panewki, 
bębny i okładziny, • 650 zł lub zamiana na Jawę TS 350, wieżę 
Diora, MZ Trophy. Legnica, teł. 076/862-20-37 
FIAT 126p, 1980 r., srebrny, - 500 zł lub zamienię na spawarkę. 
Opole, tel. 077/45549-70
FIAT 126p, 1980 r. przygotowany do rajdów, klatka bezpieczeń
stwa, kubełkowe fotele, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/34944-20 
FIAT 126p, 1980/81 r., 650 ccm, biały, po remoncie silnika, spraw
ny, lotnicze fotele, radio, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/32240-64, 
0504/95-59-66
FIAT 126p, 1981 r., 600 ccm, niebieski, - 600 zł. Lubin, teł. 0600/ 
.54-6941
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, granatowy, stan blacharki i silnika 
dobry, zadbany, - 850 żł. Jelenia Góra, (el. 0609/16-90-44 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, zielony, stan dobry, • 600 zł. Oława, 
tel. 071/30342-19.
FIAT 126p, 1981 r., 652 ccm, bordowy, po remoncie silnika i skrzyni 
biegów, lotnicze fotele, alternator, pasy bezwł., tylne zawieszenie 
nowego typu, żarówki H4, plastikowe zderzaki, RO, - 600 zł. 
Szczytna, tel. 074/86844-71
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, czerwony, po lakierowaniu, nowa
deska rozdzielcza, nowe fotele i silnika, nowa skrzynia biegów, -
500 zł. Wrocław, tel. 071/329-14-09
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, niebieski, alternator, żarówki H4,
lotnicze fotele, zarejestrowany, - 950 zł. Chojnów, tel. 0502/41 -
80-65
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, boczne szyby 
uchylane, tylna szyba ogrzewana, wymienione amortyzatory, sil
nik i skrzynia biegów w dobrym stanie, stan ogólny dobry, - 850 zł 
tub zamienię na Dacię, Zastawę, Poloneza, stan dobry. Legnica, 
tel. 076/722-29-16 grzecznościowy 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, jasnozielony, silnik z 1987 r., stan 
dobry, lakier do poprawek, przegląd do 08.2001 r, • 500 zł. Wro
cław. tel. 352-23-23 pogodz.19,0501/86-8544 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, benzyna, biały, stan dobry, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-32-83
FIAT 126p, 1982 r., 80 tys. km, 600 ccm, kolor piaskowy, stan 
dobry, zarejestrowany, opłacony, po wymianie oleju, lotnicze fote
le, alternator, po małym remoncie, • 800 zł. Żary, tel. 0604/22-90- 
81

FIAT 126p, 1983 r., czerwony, po remoncie blacharki i skrzyni b.. 
zarejestrowany, - 800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-54-02,
62-5744
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, pomarańczowy, stan silnika i skrzy
ni biegów dobry, blacharka do małych poprawek, - 650 zł. Kępno, 
teł. 062/781-96-60,0605/37-6447 
FIAT 126p, 1983 r. blacharka do małych poprawek, nowe opony, 
akumulator, przegląd do 09.2001 r, - 600 zl. Opole, tel. 077/411- 
31-36 po godz. 15
FIAT 126p, 1983 r., 70 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, po re
moncie silnika i częściowej wymianie nadwozia, H4, światła dzien
ne, stan dobry, - 750 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-06-35,0600/30- 
91-86
FIAT 126p, 1983 r., zielony, zadbany, nowe opony, akumulator, 
ukł. kierowniczy i hamulcowy, alternator, po remoncie blacharki w 
1999 r, • 1.300 zł. Wrocław, teł. 071/788-86-22 wieczorem 
FIAT 126p, 1983 r., 600 ccm, kolor wiśniowy, zadbany, po wymia
nie skrzyni biegów + drugi samochód na części, • 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/98-7.1-18
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, bordowy, po remoncie silnika, lotni
cze fotele, rozruch w stacyjce, zapasowy silnik, • 500 zł. Bielawa, 
tel. 0607/15-81-14
FIAT 126p, 1983 r., 1 tys. km, 600 ccm, beżowy, po remoncie 
kapitalnym, • 500 zł. Chwalimierz, teł. 071/317-2544 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, benzyna, biały, przegląd do 02.2002 
r., gruba kierownica, światła dzienne, stan dobry, - 950 zł. Góra, 
tel. 065/543-25-13
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, brązowy, po remoncie blacharki, po 
lakierowaniu, po remoncie zawieszenia, -1.200 zł. Grodków, tel. 
077/415-47-02
FIAT 126p, 1983 r.. 50 tys. km, 650 ccm, bordowy, zadbany, prze
gląd do 05.2002 r., garażowany, stan b. dobry, nowe tablice reje
stracyjne, -1.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-84-12,0606/44-52- 
14
FIAT 126p, 1983 r., żółty, 2 nowe opony, nowa belka, nowy resor,
.na chodzie*, przegląd do 10.2001 r, - 600 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-54-22
FIAT 126p, 1983 r. stan b. dobry, ubezpieczony, zarejestrowany, 
garażowany, RO, nie wymaga napraw, -1.100 zł. Łagiewniki, tel. 
0606/85-94-81
FIAT 126p, 1983 r.. zielony, stan b. dobry, -1.100 zł lub zamienię 
na Poloneza, 1992/93 r.. Nowa Ruda, tel. 0600/57-83-95,0604/
36-60-35
FIAT 126p, 1983 r„ 600 ccm. brązowy. - 600 zł. Nysa, teł. 077/ 
433-12-70
FIAT 126p, 1983 r., 75tys. km, 650 ccm. czerwony, po remonci  ̂\  
blacharki, stan tech. dobry, przegląd do 05.2002 f, - 1.000 zł. ’ ’ 
Okmiany, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 0602/21-34-51 
FIAT 126p, 1983 r. po remoncie blacharki w 2000 r.. alternator, -
1.500 zl. Wrocław, tel. 372-76-14.0501/71-79-97 
FIAT 126p, 1983 r.. 600 ccm, wiśniowy, zadbany, po wymianie 
skrzyni biegów + 2. samochód na części, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0502/98-7.1-18 .
FIAT 126p, 1983 r.. 55 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, stan 
dobry, przegląd do 11.2001 r., futrzane fotele, autentyczny prze
bieg, stan opon b. dobry, bagażnik, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 351-
20-08.781-0245
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, orzechowy, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
341-68-09
FIAT 126p, 1983 r., 30 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebieski, nowe 
nadwozie i silnika, stan b. dobry, -1.050 zł. Wrocław, teł. 071/393-
91-31 po godz.16
FIAT 126p, 1983 r., 72 tys. km, 650 ccm, orzechowy, spoilery, 
sprawny, opłacony, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/367-70-54,311- 
52-96 po 11
FIAT 126p, 1983 r., 80 tys. km, granatowy, stan dobry, nowe fote
le, ospoilerowany, alternator, sportowa kierownica, - 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/8347-50
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, kość słoniowa, alternator, lotnicze 
fotele, nowa przednia szyba, nowy resor, oryg. lakier, garażowa
ny, zapowietrzony układ hamulcowy, brak przeglądu, • 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-28-28 po godz. 15 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, po remoncie blacharki i lakie
rowaniu, deska rozdzielcza od eleganta, koła 13 cali, płaska kla
pa, atrakc. wygląd, - 2.300 zł. Wrocław, teł. 0607/82-97-45 
FIAT 126p, 1984 r., 34 tys. km, 650 ccm, biały, szerokie zderzaki, 
nowe opony, kołpaki, świece i reflektory, zarejestrowany, - 750 zł. 
Gierałtów, tel. 075/736-83-19
FIAT 126p, 1984 r. nowe spoilery, lotnicze fotele, po remoncie 
silnika, • 850 zł. Krystian Ptak, Kamionki 41, gm. Pieszyce 
FIAT 126p, 1984 r., 66 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, przegląd do 05.2002 r., stan 
techn. dobry, -1.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 0609/06-73-01 
FIAT 126p, 1984 r., 94 tys. km, 650 ccm, czerwony, w ciągłej 
eksploatacji, badania techn. do 01.2002 r., stan b. dobry, • 1.0AO 
zł. Nysa, tel. 0604/58-33-16
FIAT 126p, 1984 r., 130 tys. km, 652 ccm, żółty, w ciągłej eksplo
atacji, rejestracja do połowy listopada 2001 r., stan dobry, po re
moncie silnika i blacharki, immobilizer, hak do przyczepy, bagaż
nik, fotele lotnicze, uchylane tylne szyby, - 1.400 zł. Opole, tel. 
0609/08-28-24
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, - 900 zł. 
Polkowice, tel. 0609/5341-12 .
FIAT 126p, 1984 r., pomarańczowy, - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/
77-77-38
FIAT 126p, 1984 r., czerwony, po remoncie blacharki i lakierowa
niu, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0608/03-2648 
FIAT 126p, 1984 r„ 66 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, stan 
dobry, aktualny przegląd i OC, - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31- 
35
FIAT 126p, 1984 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, RO, po re
moncie silnika w 98 r., po remoncie blacharki, nadkola zewn. i 
wewn. (nowe), stan opon dobry, stan ogólny b. dobry, -1.100 zł. 
Żelazów 23/4, gm. Strzegom, tel. 074/851-65-91 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, niebieski, alternator, w ciągłej eks
ploatacji, • 800 zł. Bartoszowa, tel. 071/393-20-55 wieczorem 
FIAT 126p, 1984 r., 23 tys. km, 652 ccm, kolor groszkowy, lotni
cze fotele, alternator, opony w b. dobrym stanie, przegląd do
04.2002 r., stan ogólny b. dobry, • 800 zł. Dzierżoniów, teł. 074/ 
831-3142
FIAT 126p, 1984 r., 20 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan dobry, -
1.200 zl. Kłodzko, tel. 074/867-81-36 wieczorem 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, alter
nator, - 900 zl. Lubań, tel. 075/722-65-84 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie silnika, stan 
blacharki dobry, przegląd do 02.2001 r., tylna lotka, -1.100 zł. 
Lubań, tel. 075/721-57-71,0605/34-75-17 
FIAT 126p, 1984 r., 62 tys. km, 650 ccm, czarny metalic, spoilery, 
alarm, alternator, lotnicze fotele, halogeny, po remoncie kapital
nym, sportowa kierownica, atrakcyjny wygląd, • 2.500 zł. Lubin, 
tel. 0600/37-66-52
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm. benzyna, turkusowy, lotnicze fotelik 
alternator, zapłon w stacyjce, ciemne szyby, przegląd do 04.2Óo /̂ 
r., pasy bezwł., gruba kierownica, • 800 zł. Miejska Górka, tel. 
065/547-5345
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, morski, nowa deska, szerokie zde
rzaki, lotnicze fotele, alternator, dużo nowych części, stan silnika 
i blacharki b. dobry, RM + głośniki, szeroka kierownica, -1.500 zł. 
Miłkowice, tel. 076/887-10-63
FIAT 126p, 1984 r„ 110 tys. km, pomarańczowy, lotnicze fotele, 
nowy akumulator, RO, po remoncie silnika, przegląd do 07.2001 
r, -1.100 zł. Nysa, tel. 0604/21-75-18 
FIAT 126p, 1984 r., zielony, stan b. dobry, po remoncie, ł właści
ciel, - 900 zł. Parzyce, tel. 075/736-32-77 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, piaskowy, -1.100 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-72-19
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, aktualny przegląd, stan 
tech. dobry, atrakc. wygląd, • 850 zł. Prusy, gm. Kondratowice, 
tel. 071/392-63-62.0604/55-69-72 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, szerokie zde
rzaki, zadbany, kołpaki, nowy akumulator, rozrusznik, - 900 zł lub 
zamienię na inny. Rawicz, tel. 0608/18-26-31 
FIAT 126p, 1984 r., 72 tys. km, 652 ccm. piaskowy, sprawny, wy
rejestrowany, - 300 zł. Strzelin, tel. 0604/88-64-59 
FIAT 126p, 1984 r., 652 ccm, niebieski, ważny przegląd, w ciągłej 
eksploatacji, - 750 zl. Ścinawa, tel. 076/843-64-92 
FIAT 126p, 1984 r., 15 tys. km, 650 ccm, żółty, lotnicze fotele, 
alternator, opony gwarancja, po remoncie silnika w 99 r., blachar
ka do poprawek, przegląd do 03.2002 r. • 700 zł. Świdnica, tel. 
074/853-5347
FIAT 126p, 1984 r, żółty, tylne szyby uchylane, alternator, lotni
cze fotele, spoilery, • 1.050 zł. Świebodzicą, teł. 074/854-62-3̂  y  
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, niebieski, oryg. lakier, szerokie zde
rzaki, alternator, rozruch w stacyjce, lotnicze fotele, garażowany,

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 8 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 29.05.2001

http://www.auton.pl


C z a s

n a

s a m o c h ó d
K r e d y t  s a m o c h o d o w y

na zakup samochodów nowych i używanych 
maksymalna kwota kredytu do 100 000 zł. 
oprocentowanie zmienne od 16,40% 
okres kredytowania nowych samochodów 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

4 s >
Bank
Pocztowy S. A.

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.

5 głośników, pasy bezwładnościowe, w ciągłej eksploatacji, -1.050 
iv̂ f  zł. Wojcieszów, tel. 075/751 -17-07

FIAT 126p, 1984 r., zielony, .na chodzie*, - 600 zl. Wrocław, tel. 
' 071/342-58-97

FIAT 126p, 1984 r., czerwony, nowe opony, szerokie zderzaki, 
alternator, hak, RO ♦ głośniki, stan dobry, • 1.350 zł lub zamienię 
na komputer Pentium II albo motocykl. Wrocław, tel. 071/372-65- 
06,071/345-04-23
FIAT 126p, 1984 r., 57 tys.,km, 650 ccm, czerwony, - 350 zł. Wro- 

. cław, tel. 0600/37-35-61
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, szary, alternator, deska rozdz. no
wego typu, stan dobry, aktualne OC, - 450 zl. Wrocław, tel. 0501/
40-31-54
FIAT 126p, 1984 r., 100 tys. km, 650 ccm, orzechowy, alternator, 
.na chodzie*, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 0604/60-66-72
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, kolor oliwkowy, stan dobry, zadba
ny, przegląd do 05.2002 r., nowe opony, alternator, hak, odcięcie 
zapłonu i inne, • 950 zł. Wrocław, tel. 0501/15-36-09 
FIAT 126p, 1984 r., brązowy, tylne szyby uchylane, hak, nowa 
deska rozdz., przegląd do 05.2002 r., skrzynia biegów EL., lotni
cze fotele, - 820 zł. Wrocław, tel. 0501/83-83-64 
FIAT 126p, 1984 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, alternator, •
1.300 zl. Zielona Góra, tel. 068/320-85-09 
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccm, szałwiowy, pełny FL, karoseria z 
roku 1987, lotnicze fotele, nowe tablice rejestracyjne, stan b. do
bry, -1.750 zł. Brzeg, tel. 0608/57-38-92 
FIAT 126p, 1984/85 r., 26 tys. km, 650 ccm, czerwień meksykań- 

. ska, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, alternator, hak, lot- 
. nicze fotele, nowe opony, nowy resor, -1.300 zł lub zamienię na 

komputer PC Pentium II. Wrocław, tel. 071/372-65-06,345-04-23, 
0604/26-91-78
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, alternator, 
szeroka deska rozdz., lotnicze fotele, pasy bezwładnościowe, sze
rokie zderzaki, garażowany, • 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/48-
30-13
FIAT 126p, 1985 r., biały, po remoncie kapitalnym, -1.500 zl. Kieł- 
czów, tel. 071/398-81-86
FIAT 126p, 1985 r. po lakierowaniu, opony na gwarancji, stan b. 
dobry, brak 1. biegu, • 1.400 zl. Polkowice, tel. 076/845-04-09 
FIAT 126p, 1985 r., żółty, po tuningu, szerokie zderzaki, kubełko
we fotele, felgi 13*, alternator, garażowany, zadbany, stan b. do
bry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 v 
FIAT 126p, 1985 r., 70 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, oryg. 
lakier, komplet spoilerów, atrakc. wygląd, alternator, lampy H4, 

/A ‘ zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, przegląd do 26.12.2001 r, -1.280 
zl. Zbaków Górny, gm. Wąsosz, tel. 065/543-08-17 po godz. 18 
FIAT 126p, 1985 r., 80 tys. km, 650 ccm, żółty, stan ogumienia 
dobry, stan silnika b. dobry, nowe końcówki drążków, zwrotnice, 
szerokie zderzaki, 3-stopniowe kubełkowe fotele, RO, nowe tabli
ce, reiingi dachowe, • 1.500 zł lub zamienię na Fiata 125p w tej 
cenie. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-08-82 po godz. 17 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm amortyzatory na gwarancji, komplet 
kół zimowych, szeroka deska, alternator, tylna szyba ogrzewana, 
żarówki H4, nowy układ hamulcowy, przegląd do 10.2001 r, • 1.300 
zł. Jemielno, tel. 065/544-72-47
FIAT 126p, 1985 r., morałowy, po remoncie, -1.390 zł. Legnica, 
tel. 076/852-27-57 po godz. 16
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, brązowy, lotnicze fotele, alternator, 
pasy bezwł., oryg. lakier, stan b. dobry, -1.100 zł. Michałów, tel. 
076/817-42-09,0604/26-55-79
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, .na chodzie*, ważny prze
gląd, alternator, - 650 zł. Piława Górna, tel. 0602/45-25-95 
FIAT 126p, 1985 r., 56 tys. km, 650 ccm, benzyna, żółty, po re
moncie silnika, nowy alternator i rozrusznik, szyberdach, haloge
ny, światła dzienne, szerokie zderzaki, lotka, lotnicze fotele, za
płon w stacyjce, • 1.400 zł. Pogorzeliska, gm. Chocianów, tel. 076/
817-12-08
FIAT 126p, 1985 r., 50 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, po 
remoncie blacharki, lakier do poprawek, brak przeglądu i szero
kiej deski z licznikiem, brak OC, • 550 zl. Przecławice, tel. 0603/ 
99-75-32 ^
FIAT 126p, 1985 r. deska nówegó typu, po remoncie, alternator, 
brak przeglądu, do drobnych poprawek lakierniczych, - 950 zł. 
Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-34 
FIAT 126p, 1985 r., 6550 ccm, benzyna, pomarańczowy, + dodat
kowe części (z rozbiórki), -1.200 zl. Trzebnica, tel. 071/312-06- 
63.0600/27-29-01 * '
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, przegląd do 01.2002 r., 
blacharka do małych poprawek lakierniczych, nowe tablice, - 850 
zł. Turów, tel. 0607/04-69-53
FIAT 126p, 1985 r., 10 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, orygi
nalny lakier, bez korozji, II właściciel, garażowany, przegląd do
04.2002 r., opłacony, nowy układ zapłonowy i zawieszenie, czar- 

_  ne zderzaki, 2 nowe opony, RO, lakierowane felgi, stan idealny, • 
% 1 .650 zł. Wrocław, tel. 071/361-95-65,0607/42-82-29

FIAT 126p, 1985 r., 70 tys. km stan b. dobry, -1.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/373-13-16
FIAT 126p, 1985 r, 68 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, nowy 
akumulator (gwarancja), nowa pompa hamulcowa, nowe błotniki 
przednie, progi, • 2.000 zł. Wrocław, teł. 071/339-24-80,0603/76-
57-30
FIAT 126p, 1985 r., • 650 zł. Wrocław, tel. 071/363-5444 po godz. 
18
FIAT 126p, 1985 r., 66 tys. km, 650 ccm, żółty, stan b. dobry, 
alternator, szerokie plastikowe zderzaki, ważne OC i przegląd, - 
650 zl. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1985 r., 69 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, po re
moncie blacharki i lakierowaniu, alternator, szeroka deska, szero
kie zderzaki, lotnicze fotele, przegląd do 03.2002r, stan idealny, -
2.400 zł. Wrocław, tel.071/353-13-02 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, I właściciel, orygi
nalny lakier, alarm, odcięcie zapłonu, alternator, radioodtwarzacz, 
• 850 zł. Ziębice, tel. 0608/41-95-91 
FIAT 126p, 1985/86 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
blacharki i lakierowaniu, przegląd do 02.2002 r., nowy resor i 
amortyzatory, 4 nadkola plastikowe, • 1.400 zł lub zamienię na 
młodszego Fiata 126p. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72- 
31
FIAT 126p, 1985/86 r., biały, duża deska rozdzielcza, nowy aku
mulator, stan dobry, -1.200 zł. Wrodaw, tel. 071/345-78-54 
FIAT 126p, 1985/87 r., 650 ccm 2 samochody, szerokie zderzaki, 
deska rozdzielcza nowego typu, zapłon w stacyjce, zarejestrowa
ny, stan dobry, nowe opony, po remoncie • 1200 zli 1600 zł. Głub
czyce, tel. 077/485-96-02 po godz. 17 
FIAT 126p, 1985/89 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, alterna
tor, szeroka deska, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, listwy 
nadkoli, białe kierunkowskazy, nowy wałek i łańcuszek rozrządu, 
pompa oleju, ważny przegląd, - 2.050 zl. Lubin, tel. 0604/67-10- 
03
FIAT 126p, 1986 r.. 95 tys. km, czarny metalic, lotnicze fotele, 
szeroka deska rozdz. i zderzaki, zapłon w stacyjce, stan dobry, 

^ p rzegląd do 02.2002r, -1.500 zł. Długie Stare. tel. 065/611-21-22 
^^IAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, hak, z tylu 

lotka, po remoncje silnika, garażowany, aktualny przegląd, dwie 
nowe opony, zadbany, opłacony, stan dobry, -1.500 zł. Gniecho- 
wice, tel. 071/316-89-60
FIAT 126p, 1986 r., kolor wiśniowy, deska rozdz. nowego typu, 
zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, garażowany, przegląd do
01.2002 r, • 1.400 zł. łwiny, tel. 076/818-93-27
FIAT 126p, 1986 r., czerwony, alternator, nowe opony przednie, 
nowy akumulator (gwarancja), stan dobry, -1.600 zl. Legnica, tel. 
076/866-07-23
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, pomarańczowy, kpi. doku
mentacja, nowe opony, nowe zawieszenie, hak, dodatkowe świa
tło .stop*, kołpaki, pokrowce, w ciągłej eksploatacji, zadbany, stan 
b. dobry, -1.500 zl. Zębice, tel. 071/311-54-94 po godz. 16,0608/ 
70-50-14
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, beżowy, II właściciel, zadbany, ga
rażowany, po remoncie silnika i skrzyni biegów, pasy bezwładno
ściowe, RO, stan dobry, - 1.350 zł. Boleścin, tel. 074/850-18-27, 
074/856-95-00
FIAT 126p, 1986 r., 69 tys. km, 650 ccm, niebieski, garażowany, 
szeroka deska, nadkola, kubełkowe fotele, stan b. dobry, -1.400 
zł. Chałupki, tel. 074/819-91-70
FIAT 126p, 1986 r., niebieski, stan dobry, -1.400 zl. Gajków, tel. 
071/318-52-66,0603/3442-31
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony metalic, felgi aluminiowe, 
silnik, szyby, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, spoiler tylny, 
zapłon w stacyjce, szeroka deska, alternator, -1.700 zł. Kiełczów, 
tel. 0609/28-64-61
FIAT 126p, 1986 r., 34 tys. km, 650 ccm, niebieski, po wymianie 

"jflbwielu części, 2 nowe opony, blacharka do małych poprawek, - 800 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-17-56,0608/10-60-01 
FIAT 126p, 1986 r., granatowy, bagażnik dachowy, deska rozdziel

cza nowego typu, • 1.200 zl. Kosiska, gm. Wądroże Wlk., tel. 076/ 
85745-14
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, • 1.100 zl. 
Kwietno, tel. 0608/09-96-16
FIAT 126p, 1986 r., 20 tys. km, 650 ccm, benzyna, pomarańczo
wy, po remoncie silnika, duża deska rozdzielcza, alternator, pod
grzewana szyba tylna, alarm, nowy ukł. hamulcowy, nowe waha
cze, hak, lotnicze fotele, • 1.600 zl. Miękinia, tel. 071/396-3041 
FIAT 126p, 1986 r., 106 tys. km, 650 ccm, zielony, szeroka deska 
rozdz., alternator, H4, rozrusznik w stacyjce, lotnicze fotele, kon- 
serwacja nadkola, dodatkowo bagażnik dachowy zamykany na 
kluczyk, • 1.850 zl. Mościsko, teł. 074/832-9144 
FIAT 126p, 1986 r., 62 tys. km, 650 ccm, zielony, blacha do po
prawek, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, -1.100 zł. Niemcza, 
tel. 0605/25-27-09
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, brązowy, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
0602/8746-22
FIAT 126p, 1986 r., 57 tys. km, 650 ccm, biały, alternator, szero
kie zderzaki, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/44-99-18 
FIAT 126p, 1986 r., 62 tys. km, 650 ccm, wiśniowy, stan b. dobry, 
alternator, szeroka deska rozdzielcza, lotnicze fotele, • 1.100 zl. 
Wrodaw, teł. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1986 r., 650 tys. km nowy lakier, wnętrze nowego typu, 
fotele lotnicze, nowy silnik, alternator, szerokie zderzaki, atrak
cyjny wygląd, • 1.250 zł. Wrocław, tel. 336-26-17 8-17 
FIAT 126p FL, 1986 r., 105 tys. km, benzyna, kolor piaskowy, 
stan dobry, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/351-78-37 
FIAT 126p FL, 1986 r., 650 ccm, granatowy, pełny lifting, lotnicze 
fotele. -1.400 zł. Wrocław, tel. 0502/53-16-86 
FIAT 126p, 1986 r., pomarańczowy, I właściciel, oryg. lakier, ba
gażnik dachowy, -1.050 zł. Żary, tel. 068/374-0243,0607/78-34- 
02
FIAT 126p FL, 1986/87 r., 650 ccm, biały, szerokie zderzaki, koła 
13*. nowe opony, lotnicze fotele* szeroka deska rozdz., zapłon w 
stacyjce, alternator, stan b. dobry, • 1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-7348
FIAT 1?6p, 1986/87 r., 650 ccm, czerwony, -1.100 zł. Opole, tel. 
077/464-92-58
FIAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, pomarańczowy, nowy lakier, peł
ny lifting, zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, pasy bezwład
nościowe, szerokie zderzaki, szeroka deska rozdz., lotnicze fote
le, zadbany, • 1.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-29-27 
FIAT 126p FL, 1986/87 r., 650 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry, 
-1.550 zł. Sulislawice, tel. 074/81543-19 
FIAT 126p. 1986/87 r., 80 tys. km, 650 ccm, wiśnia metalic, nowy 
akumulator, rej.2002r, szeroka deska rozdzielcza, szerokie zde
rzaki, fotele lotnicze, pasy bezwładnościowe, dobre ogumienie, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 357-59-31 po 20
FIAT 126p, 1986/87 r., 75 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, nowe amortyzatory, akumulator, resory, ukł. hamulcowy i 
opony, szeroka deska rozdzielcza, szerokie zderzaki, alternator, -
2.550 zł. Wrocław, tel. 071/372-58-80 
FIAT 126p, 1986/87 r., żółty, aluminiowe felgi, ospoilerowany, alu
miniowa podłoga, ciemna szyba, silnik po tuningu, tylna kanapa w 
kolorze nadwozia, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, dużo dodat
ków, ważny przegląd, • 2.200 zł. Wrocław, tel. 0606/57-53-65 
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 opony, -1.900 zł lub 
zamienię na VW Golfa I. Bolesławiec, tel. 0604/60-96-33 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, stan dobry, w ciągłej eks
ploatacji, -1.400 zł. Dębno Polskie, gm. Rawicz, tel. 0608/54-59- 
41
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, lotnicze fotele, deska rozdz. 
nowego typu, alternator, nowa cewka, zawieszenie przednie, gaż- 
nik, alarm + odcięcie prądu, • 1.600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-
74-70
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, bordowy, lotnicze fotele, lifting, 2 
nowe opony,- nowy akumulator, nowe amortyzatory, RO z pane
lem, alarm i centralny zamek + pilot, tylne szyby uchylne, - 2.200 
zł. Kobierzyce, tel. 071/311-14-13
FIAT 126p, 1987 r., 66 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan dobry, 
garażowany, dużo części wymienionych, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/345-69-53
FIAT 126p, 1987 r. w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 1.200 zł. 
Wrodaw, tel. 0503/07-2245
FIAT 126p, 1987 r., biały, • 1.200 zł. Wrocław, teł. 0501/75-11-95 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, biały, po remoncie silnika, po re
moncie blacharki, stan b. dobry, • 1.800 zł. .Rudna, tel. 0606/42-
43-22
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, jasnopopielaty, zadbany, lotnicze 
fotele, alternator, żarówki H4, 2 nowe opony, • 1.800 zl.., gm. 
Pieszyce, tel. 074/836-90-33 po godz. 17,0600/31-3040 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, kolor piaskowy, tylna szy
ba ogrzewana, zarejestrowany, stan dobry, -1.750 zł. Jasień, tel. 
0600/31-78-50
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 cćm, niebieski, stan dobry, szerokie 
zderzaki, alternator, zapłon w stacyjce, szeroka deska, po prze
glądzie, -1.600 zl. Kłodzko, tel. 074/867-58-06 
FIAT 126p, 1987 r., 82 tys. km, 650 ccm, popielaty, po remoncie 
silnika, skrzyni biegów i kolumny kierowniczej, nowe zwrotnice, 
bębny hamulcowe i resor, nowe sprężyny, lotnicze fotele, nowe 
opony, RO Sony, przegląd do 04.2002 r. Luczyna, gm. Dobroszy
ce. tel. 071/315-51-25
FIAT 126p, 1987 r., niebieski, garażowany, oryginalny lakier, po 
wymianie łożysk, tylna szyba ogrzewana, szeroka deska, zapłon 
w stacyjce, stan b. dobry, nowe opony, -1.750 zł. Malin, tel. 071/ 
31240-62
FIAT 126p, 1987 r., 73 tys. km, 650 ccm, zielony, stan dobry, I. 
właściciel, deska rozdz. nowego typu, alternator, - 1.700 zl. Mi
licz, tel. 071/384-22-27,0603/61-84-27 
FIAT 126p, 1987 r., 27 tys. km, 650 ccm, jasnoniebieski, stan 
techn. b. dobry, deska rozdz. od FL, dużo nowych części, - 1.500 
zł. Modlikowice, tel. 076/877-38-86 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, żółty, oryg. lakier, haloge
ny, szerokie zderzaki, fotele lotnicze, RM, zapłon w stacyjce, prze
gląd do 10.2001 r., po wymianie amortyzatorów, łożysk, szczęk 
hamulcowych, stan dobry, -1.700 zł. Mściwojów, tel. 076/872-83- 
10
FIAT 126p, 1987 r. deska rozdz. nowego typu, alternator, zapłon 
w stacyjce, po remoncie kapitalnym silnika, stan dobry, • 1.500 zl. 
Mysłaków, tel. 074/850-57-84
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, alternator, lotnicze fotele, 
zapłon w stacyjce, nowe opony, • 1.500 zł. Parchów, tel. 076/817- 
1144,0607/51-83-83
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, alternator, po 
remoncie blacharki i silnika, -1.950 zł. Polkowice, tel. 076/749-
27-73
FIAT 126p, 1987 r., 56 tys. km alternator, nowe fotele i wahacze, 
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, stalowy, deska rozdz. nowego typu, 
po remoncie silnika 12.000 km, stan opon i akumulatora b. dobry, 
-1.700 zł. Radków, tel. 074/871-23-03 
FIAT 126p, 1987 r., -1.200 zł. Rawicz, tel. 065/545-3547 
FIAT 126p, 1987 r., 65 tys. km, 650 ccm, zielony, po remoncie 
blacharki i malowaniu, duża deska rozdz., lotnicze fotele, pasy 
bezwł., stan opon i akumulatora dobry, plastikowe nadkola, waż
ny przegląd, stan dobry, -1.430 zł. Walim, tel. 074/845-75-05 
FIAT 126p, 1987 r., 68 tys. km, 650 ccm, jasny, I właściciel, gara
żowany, oryginalny lakier, nowe opony, alternator, zapłon w sta
cyjce, stan idealny, • 2.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80

Najbliższy Ci Bank

FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, po remonde, 
wysokie fotele, szeroka deska rozdz., stan dobry, • 1.800 zł lub 
zamienię na Poloneza, w tej cenie. Wałbrzych, teł. 074/843-37- 
69,0608/63-26-03
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie blacharki i 
silnika, do małych poprawek lakierniczych, opony, • 1.550 zl. Wał
brzych, teł. 074/847-89-03,0604/31-50-50 
FIAT 126p, 1987 r., 49 tys. km, niebieski, garażowany, zadbany, 
lotnicze fotele, nowe tablice rejestr, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 353-
16-36
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km I właściciel, deska rozdz. nowego 
typu, katalizator, alternator, tylna szyba ogrzewana, - 1.350 zl. 
Wrocław, tel. 0503/58-00-02
FIAT 126p, 1987 r., 82 tys. km, 650 ccm, czerwonobrązowy, sze
roka deska, lotnicze fotele, 3 .stop*, szerokie zderzaki,' RO, pasy 
bezwładnościowe, nowy akumulator (gwarancja), - 2.400 zł. Wy
kroty, gm. Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-60 
FIAT 126p, 1987 r., czerwony, po remoncie blacharki i lakierowa
niu, ubezpieczenie do końca czerwca, lotnicze fotele, silnik po 
uszczelnieniu, - 1.800 zł. Ziębice, tel. 074/819-69-12 
FIAT 126p FL, 1987 r., czerwony, pełny lifting, zapłon w stacyjce, 
lotnicze fotele, alternator, nowe opony, plastikowe nadkola, tylne 
szyby uchylane, szerokie zderzaki, stan b. dobry, -1.400 zł. Zloty 
Stok, tel. 074/817-50-82
FIAT 126p, 1987/88 r., 85 tys. km,'650 ccm, czerwony, dużo no
wych części, -1.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-19-87
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FIAT 126p, 1987/88 r., 650 ccm, turkusowy, stan b. dobry, nowy 
alternator, akumulator, opony i rozrusznik, szeroka deska rozdziel
cza, zderzaki, listwy boczne, wloty powietrza, zapłon w stacyjce, 
tylne szybki uchylne, duża żaluzja, przegląd do 01.2002 r., lampy 
H4, - 2.550 zł lub zamienię na Opla Kadeta, VW Golfa. Grabice, 
tel. 0606/11-3940, woj. zielonogórskie 
FIAT 126p BIS, 1987/88 r., 700 ccm, biały, stan dobry, atrakcyjny 
wygląd, lotnicze fotele, nowe opony, zarejestrowany, - 1.850 zł. 
Kawice, woj. legnickie, tel. 0604/69-81 -09 
FIAT 126p, 1987/88 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, bez wypadku, po przeglądzie, • 1.900 zł. Opole, tel. 077/ 
442-18-69
FIAT 126p, 1987/92 r., żółty, stan techn. dobry, • 1.800 zł. Kożlice, 
tel. 076/84344-75
FIAT 126p, 1988 r., biały, oryg. lakier, nowy akumulator (gwaran
cja), rozkl. lotnicze fotele,, nowy ukł. wydechowy, alternator, prze
gląd do 03.2000 r., stan blacharki i silnika b. dobry, • 2.100 zł. 
Legnica, tel. 076/850-6142 po godz. 18

FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, turkusowy, • 1.80021. Legnica, tel. 
0606/32-67-60
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski. I właściciel, - 700 zl. Mi- 
łoradzice, tel. 076/844-95-39
FIAT 126p, 1988 r., niebieski, deska rozdz. nowego typu, zapłon 
w stacyjce, lotnicze fotele, stan blacharki b. dobry, • 1.700 zł. No
wogrodziec, tel. 0605/63-1345
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, czerwony, alternator, dmucha
wa, zapłon w stacyjce, deska rozdz. nowego typu, listwy boczne, 
szerokie zderzaki, zadbany, stan b. dobry, • 1.600 zł. Starczówek 
19, gm. Ziębice, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/65-7142 
FIAT 126p, 1988 r., 60 tys. km, 650 ccm, żółty, stan dobry, nowe 
opony, szeroka deska rozdz, - 800 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p el, 1988 r., biały, przegląd do 2002 r, - 2.200 zł. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311 -27-63 wieczorem.
FIAT 126p, 1988 r., 80 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowe opony i 
akumulator, tylna szyba ogrzewana, boczne szyby uchylane, RO 
+ głośniki, stan techn. dobry, -1.800 zł. Biskupice, tel. 062/785-
02-20,0502/40-09-97
FIAT 126p, 1988 r. alternator, lotnicze fotele, stan dobry, -1.600 
zł. Bukowice, gm. Milicz, tel. 0607/60-71-68, woj. wrocławskie 
FIAT 126p, 1988 r., biały, po remoncie silnika i blacharki, nowe 
alternator, - 2.100 zł. Chojnów, tel. 076/818-62-89 
FIAT 126p, 1988 r., 80 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowy akumu
lator, nowe opony, pełna konserwaq'a, - 2.400 zł. Domaszków, tel. 
0602/85-77-55
FIAT 126p, 1988 r., biały, alternator, zapłon w stacyjce, nowy aku
mulator i 2 opony, po regeneracji zwrotnic, RO Kenwood, -1.850 
Zł. Januszkowice, tel. 071/31544-24 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, bordowy, slan b. dobry, alternator, 
kubełkowe fotele, szeroka deska rozdz., po bieżących naprawach, 
ważny przegląd, • 1.650 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-76, 
0602/85-29-65
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, kubełko
we fotele, • 2.350 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-69-94 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, zielony, po remoncie blacharki, ory
ginalny lakier, I właściciel, wersja eksportowa, pełny lifting, -1.200 
zł. Piszkawa, tel. 071/398-75-80 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, zielony, stan b. dobry, halogeny, 
ciemne szyby, lotnicze fotele, dmuchawa, spoiler, zarejestrowany 
do 09.2001 r, • 1.650 zł lub zamienię na przyczepę lawetę. Polani
ca Zdrój, tel. 0603/16-55-95
FIAT 126p, 1988 r., 51 tys. km, 650 ccm, biały, pasy bezwł., sze
rokie zderzaki, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry. Siedlce, tel. 
071/302-90-10
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, jasnozielony, stan b. dobry, lotni
cze fotele, garażowany, bez korozji, - 1.750 zł. Stolec, tel. 074/ 
815-92-32,074/815-3343 wieczorem 
FIAT 126p FL, 1988 r. zapłon w stacyjce, dużo nowych części, 
stan b. dobry, - 2.000 zł. Środa Śląska, tel. 0605/04-25-27 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, żółty, zapłon w stacyjce, szeroka 
deska rozdzielcza, alternator, lotnicze fotele, nowe amortyzatory, 
2 opony na gwarancji, tfumik, stan dobry, -1.650 zł. Wałbrzych, 
teł.'074/843-65-31,0603/05-59-16 
FIAT 126p BIS, 1988 r., 700 ccm, czerwony, stan dobry, -1.100 
zł. Wiązów, tel. 071/393-13-38
FIAT 126p, 1988 r., 650 cęm, piaskowy, po remoncie blacharki, 
po lakierowaniu, stan b. dobry, alternator, szeroka deska, szero
kie zderzaki, lotnicze fotele, stan techn. b. dobry, przegląd, OC, -
1.850 zł. Wrocław, tel. 3444242,0608/75-16-54 
FIAT 126p BIS, 1988 r., 700 ccm, cytrynowy, szyberdach, radio, 
stan dobry, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 384-82-34 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, pełny li

fting, zadbany, po lakierowaniu, stan silnika b. dobry, • 1.500 zł. 
Wrodaw. teł. 071/342-08-80
FIAT 126p, 1988 r., 150 tys. km, biały, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-33-75.0607/50-77-20 
FIAT 126p. 1988 r., 74 tys. km, zielony, roczny lakier, lotnicze 
fotele, wygłuszony silnik, zapłon w stacyjce, dmuchawa, szerokie 
zderzaki, ogrz. tylna szyba, - 2.190 zł. Wrocław, tel. 0605/7841- 
85
FIAT 126p FL, 1988 r., 83 tys. km, 650 ccm, czeiwony, alternator, 
tylna szyba ogrzewana, halogeny, przegląd do 05.2002 r, • 1.600 
zł. Wrodaw. tel. 0501/70-81-88
FIAT 126p BIS, 1988 r.. 74 tys. km, 703 ccm, biały, po remoncie 
silnika, nowy gażnik, nowy aparat zapłonu, nowa pompa paliwa, 
radioodtwarzacz Pioneer, lotnicze fotele, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
071/352-85-74
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, po remoncie 
hamulców, nowy akumulator (gwarancja), garażowany, lotnicze 
fotele, techn. sprawny, przegląd do 2002 r, - 1.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-72-73,0605/65-58-22 
FIAT 126p, 1988/89 r.. czerwony, stan b. dobry, alternator, szero
ka deska rozdz., zapłon w stacyjce, nowe lotnicze fotele, bagaż
nik dachowy, po remoncie generalnym, atrakcyjny wygląd, - 2.100 
zł. Jelenia Góra. tel. 0607/48-30-13 
FIAT 126p, 1989 r.. 650 ccm, kolor piaskowy, alternator, dmucha- 
wa, lotnicze fotele, 2 nowe opony, demne szyby tylne, bez wy
padku, • 1.400 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-75-18 
FIAT 126p, 1989 r., czerwony, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, 
-1.500 zł. Nowa Wieś Niemczańska, tel. 074/837-52-67 
FIAT 126p, 1989 r„ -1.900 zł. Wrodaw. tel. 349-28-35 prosić Darka 
FIAT 126p, 1989 r.. 82 tys. km, 650 ccm, biały, siedzenia kubełko
we, otwierane tylne szyby, hak holowniczy, dodatkowe światło stop, 
-1.800 zł. Wrocław, tel. 0606/39-12-93 lub 352-64-66, po 16 
FIAT 126p, 1989 r., 60 lys. km, czerwony, oryg. lakier, zadbany, • 
2.250 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/411-90-08 
FIAT 126p, 1989 r., 96 tys. km, 652 ccm, beżowy, oryg. lakier, 
lotnicze fotele, RO, przegląd do 02.2002 r, - 2.000 zl. Bystrzyca 
Kłodzka, teł. 074/811-32-20
FIAT 126p, 1989 r., 89 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, stan b. 
dobry, lotnicze fotele, dodatkowe światło .stop*, RM Philips, pasy 
bezwł., alternator, dmuchawa, nadkola, żarówki H4, zapasowy 
gażnik i 2 amortyzatory tylne, po remoncie skrzyni biegów i zwrot
nic, przegląd do 05.2002 r, • 2.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-
13-80
FIAT 126p BIS, 1989 r., 78 tys. km, 703 ccm, benzyna, jasnozie
lony, po remoncie kapitalnym i.lakierowaniu, RO, w ciągłej eks
ploatacji, ważny przegląd i OC, - 1.800 zł. Głogów, tel. 076/834- 
68-86
FIAT 126p, 1989 r., 56 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny lifting,
garażowany, konserwacja, tylna szyba ogrzewana, pokrowce, •
2.700 zł. Grodków, tel. 077/41544-24
FIAT 126p, 1989 r., 71 tys. km, biały, - 2.100 zł. Kłodzko, tel. 074/
87146-59
FIAT 126p, 1989 r., 28 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony, nowe 
opony, garażowany, stan b. dobry, - 2.200 zł. Kudowa Zdrój, teł. 
074/866-17-01,0604/69-25-71
FIAT 126p, 1989 r., 96 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, po 
wymianie silnika i skrzyni biegów w 2000 r., do małych poprawek 
blacharskich, zapasowy silnik i skrzynia biegów gratis, • 1.900 zl. 
Leśna, tel. 075/721-15-36
FIAT 126p, 1989 r., 40 tys. km, 700 ccm, benzyna, biały, nowe 
opony, tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, stan dobry, -1.900 
zł. Lubnów, tel. 074/819-90-94
FIAT 126p, 1989 r., 26 tys. km, 650 ccm, jasnobeżowy, hak, pełny 
lifting, nowe opony, pasy tylne, tylne szyby uchylane, przegląd do
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05.2002 r.t stan dobry, • 2.400 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58- 
60
FIAT 126p, 1989 r., szary, garażowany, zapłon w stacyjce, alter
nator, szeroka deska rozdz., tylna szyba ogrzewana, dodatkowe 
światło .stop', RO + 2 głośniki, - 2.000 zł, Nysa, tel. 077/435-96- 
53 po godz. 20
FIAT 126p SKŁADAK, 1989 r., biały, - 900 zl. Nysa, tel. 077/435- 
$4-37-
FIAT 126p, 1989 r., 650 ćcm, czerwony, stan techn. i blacharki b. 
dobry, garażowany,'radio, - 2.300 zł: Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry,' lotnicze 
fotele; pełny lifting, szerokie zderzaki, - 2.200 zł. Siedlce, (el. 071/
'302-90110 ,. _
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccmfhletitóśkKIotnioze fotele, -1.000 
zł. Strzeszów, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-82-22 ' " YA'3 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 .ccm, czerwony, stan dobry, zareje
strowany, opłacony, nowe tablice, lotnicze fotele, tylne szyby uchy
lane, tylna szyba ogrzewana,'dmuchawa, -1750 zł lub zamienię 
na inny, maszynę stolarską. Szczytna, woj. wałbrzyskie, tel. 0605/ 
37-73-41 '
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, zielony, po remoncie silnika, 
skrzyni biegów, zwrotnic, rozrządu, sprzęgła i hamulców, konser
wowany, zadbany, RM, nowy akumulator i resor, nadkola, lotnicze 
fotele, stan blacharki i  opon dobry, szeroka deska rozdzielcza, 
alternator, tylna szyba ogrzewana, • 2.400 żł. Świebodzice, tel. 
074/854-36-50 • ■ .
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, I rejestracją w 1990 r., lotni
cze fotele, po wymianie rozrządu-cylindrowy, - 2.300 zł lub zamie
nię na Poloneza, z inst. gazową. Świebodzice, tel. 074/854-34- 
90.0501/72-95-14
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie blacharki i 
lakierowaniu (rok gwarancji), składane tylne siedzenia, dmucha
wa, plastikowe nadkola, - 2.800 zl. Świerczów, teł. 0600/35-83-90 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 703 ccm, czerwony, po remoncie silnika, 
po wymianie łańcucha rozrządu oraz zębatek, ważny przegląd, •
1.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-96 
FIAT 126p, 1989 r., 70 tys. km, 650 ccm, beżowy, oryginalny la
kier, lotnicze fotele, pasy bezwładnościowe, zapłon w stacyjce, 
RM, alternator, nowy akumulator, nowe opony, konserwacja, - 2.100 
zł. Wrocław, tel. 364-31-99
FIAT 126p, 1989 r„ 650 ccm, niebieski, do małych poprawek la
kierniczych, pó wymianie silnika, -1.600 zł. Wrocław, tel. 36445- 
83,0602/29-44-35
FIAT 126p, 1989 r., 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, lotnicze 
fotele, alternator, dmuchawa, konserwacja, nowy akumulator, szy
berdach, zadbany, po przeglądzie, -1.850 zł. Wrocław, tel. 0501/
92-42-62
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, żółto-zielony, silnik, zwrot
nice i ukł. hamulcowy po remoncie), alternator, nowy akumulator 
(gwarancja), lotnicze fotele, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0502/0948- 
76
FIAT 126p, 1989 r., 82 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fotele, 
alternator, dmuchawa, szyberdach, nowa deska/konserwacja, 
nowy przegląd do 2002 r., zadbany, -1.850 zł. Wlrocław, tel. 0603/
31-70-82
FIAT 126p, 1989 r., 82 tys. km, 650 ccm, zielony, • 1.950 zł. Wro
cław, tel. 0502/89-26t5 1
FIAT 126p, 1989 r., 70 tys. km, 650 ccm lotnicze fotele, alterna
tor, szyberdach, dmuchawa, konserwacja, • 1.900 zl. Wrocław, tel. 
.0607/18-20-26
FIAT 126p, 1989 r., 73 tys. km, 650 ccm, kość. słoniowa, stan 
dobry, alternator, lotnicze fotele, przegląd do 03.2002 r, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-62-01,0605/08-56-26 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, biały, stan silnika i skrzyni bie
gów b. dobry, ważny przegląd i OC, lotnicze fotele, - 1.350 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p, 1989 r., 70 tys. km, 650 ccm, benzyna, kolor - kość 
słoniowa, nowe opony, alternator, żarówki H4, szerokie zderzaki, 
przegląd do 05.2002 r., po remoncie kapitalnym skrzyni biegów, 
stan silnika dobry, -1.400 zl. Wrocław, tel. 071/354-26-81,0501/
74-74-15
FIAT 126p, 1989 r., 93 tys. km, 652 ccm, czerwony, tylna szyba 
ogrzewana, hak, dmuchawa, lotnicze fotele, pełny lifting, odcięcie 
zapłonu, blacharka z 1991 r., nowa deska rozdzielcza, zapłon w 
stacyjce. - 2.200 zł. Zaszków, gm. Kotla. tel. 0608/29-74-64 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 703 ccm, biały, po remoncie silnika i za
wieszenia, przegląd do 09.2001 r, - 2.300 zl. Złotoryja, tel. 0607/
52-95-58
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, kolor ceglasty, oryginalny 
lakier, bez wypadku, lotnicze fotele, pełna dokumentacja, stan 
techn. b. dobry, -1.850 zł. Brzeg; tel. 077/416-91-06,0606/31-07- 
97
FIAT 126p BIS, 1989/90 r., 97 tys. km, 702 ccm, benzyna, seledy
nowy, kubełkowe fotele, nowe opony z przodu, po remoncie silni
ka i skrzyni biegów, • 2.800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-26 po 
godz. 15
FIAT 126p, 1989/90 r., 33 tys. km, 650 ccm, biały, oryginalny la
kier, bez wypadku, garażowany, przegląd do 2002 r., stan b. do
bry. - 2.750 zl. Paczków, tel. 077/431-79-64 
FIAT 126p FL, 1989/90 r„ kolor groszkowy, lotnicze fotele, ciem
ne tylne szyby, halogeny, duży spoiler, sportowy tłumik i kierowni
ca, bagażnik dachowy, dodatkowe światło .stop*, plastikowe nad-, 
kola, garażowany, stan b. dobry, • 3.200 zł. Sobótka, tel. 071/316-
20-05
FIAT 126p, 1989/90 r, 650 ccm, biały, - 1.650 zł. Sobótka, tel. 
071/346-13-55
FIAT 126p BIS, 1989/90 r., 700 ccm, fioletowy, pełny lifting, po 
remoncie układu hamulcowego i wydechowego, po remoncie bla
charki i lakierowaniu w 2000 r., nie wymaga napraw, • 2.500 zł. 
Wieruszów, tel. 062/783-65-13
FIAT 126p BIS, 1989/90 r, 700 ccm, biały, I rejestracja w 90 r, 
stan opon b. dobry, stan techniczny dobry, -1.550 zł. Wrocław, teł. 
071/357-69-81,0607/82-97-45
FIAT 126p, 1989/91 r., zielony, stan b. dobry, - 2.600 zł. Sobótka, 
teL 071/316-20-05
FIAT 126p, 1990 r., biały, nowy akumulator, opony i aparat zapło
nu, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, • 3.000 
zł lub zamienię na diesla • z dopłatą do 5.000 zł. Świerzawa, tel. 
075/713-54-74
FIAT 126p, 1990 r., 107 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, lotnicze 
fotele, pełny lifting, stan b. dobry, • 2.150 zł. Wrocław, tel. 071/ 
355-83-12 po godz. 20,0605/44-71-11 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, kolor morski, deska rozdz. nowego 
typu, zapłon w stacyjce, dmuchawa, lotnicze fotele, stan dobry, 
nie wymaga żadnych poprawek, w ciągłej eksploatacji, - 2.100 zł. 
Dębno Polskie, gm. Rawicz, tel. 0608/54-59-43 
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, * drugi silnik z 1993., z dokumen
tacją, >2.500 zł. Głubczyce, tel. 0502/31-85-55 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, beżowy, tylna szyba ogrzewana, 
dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, zapłon w stacyjce, alternator, 
pasy bezwł., stan b. dobry, - 2.400 zł. Górzyn, gm. Lubsko, teł. 
0605/54-73-20
FIAT 126p FL, 1990 r., 56 tys. km, 650 ccm, czerwony, bez wy
padku, oryginalny lakier, tylne szyby uchylane, zadbany, garażo
wany, konserwacja, nadkola, • 3.350 zł. Grodków, tel. 0604/09- 
15-64
FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km, czerwony, nowy akumulator (gwa
rancja), okładziny i tłumik, -4.500 zł. Legnica, tel. 076/866-10-95, 
0606/34-64-77
FIAT 126p, 1990 r., 74 tys. km, 650 ccm, beżowy, przegląd do
05.2002 r., stan b. dobry, - 2:200 zl. Lubin, tel. 076/846-45-51 
FIAT 126p, 1990 r., 55 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fotele, 
alternator, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana* nowy tłu
mik, opony, rozrusznik, gaźnik, zderzaki i lampy, • 2.650 zl. Lubin, 
tel. 076/749-31-69
FIAT 126p, 1990 r., 120 tys. km, biały, garażowany, stan b. dobry,
- 2.650 zł. Lubin, teł. 076/842-61-51 
FIAT 126p, 1990 r., 47 tys. km, 650 ccm, czerwony, przegląd do 
2000 r., alternator, lotnicze fotele, plastikowe nadkola, po remon
cie silnika, nowy akumulator i resor, żarówki H4, • 2.600 zł. Lubin, 
teł. 076/847-38-54,0606/61-45-30
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czerwony, szerokie zderzaki, 
pasy bezwł., tylne szyby uchylane, dmuchawa, pełny lifting, ba
gażnik dachowy, kołpaki, gruba kierownca, zagłówki, przegląd do
05.2001 r., stan b. dobry, - 1.990 zł. Lubin. tel. 076/749-61-99, 
0604/70-92-56
FIAT 126p FL, 1990 r„ czerwony, lotnicze fotele, dmuchawa, tyl
na szyba ogrzewana, przegląd do 12.2001 r„ OC, -1.670 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-33-45,0600/18-17-59 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 703 ccm, jasnozielony, II właściciel, oryg. 
lakier, zadbany, nowe sprzęgło, alternator, stan b. dobry, tylna 
szyba ogrzewana, • 2.200 zl. Łosiów, gm. Lewin Brzeski, tel. 0603/ 
68-74-96
FIAT 126p FL, 1990 r.. 53 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, - 2.300 zł. Milicz, tel. 071/384-22-27

FIAT 126p, 1990 r., 82 tys. km, czerwony, stan b. dobry, • 1.800 
zl. Opole, tel. 077/456-88-23
FIAT 126p, 1990 r., kolor piaskowy, zadbany, - 2.700 zl. Rawićz, 
tel. 0608/78-37-67
FIAT 126p, 1990 r., 84 tys. km, 650 ccm, czerwony, po remoncie 
blacharki, po remoncie silnika, wymieniony gażnik na nowy, roz
rząd, ukł. zapł., plastikowe progi, nowe tablice rej, - 2.100 zł: So
bótka, tel. 071/390-37-61
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, oliwkowy, stan b. dobry, I właści
ciel, oryginalny lakier, garażowany, konserwacja, nadkola, • 2.650 
zł. Stolec, tel. 074/815-92-32,074/815-33-43 wieczorem 
FIAT 126p FL, 1990 r., 51 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, 
garażowany, bez wypadku, nadkola, konserwacja, nowe zwrotni
ce, amortyzatory, stan b. dobry, - 2.900 zł. Strzelin, tel. 0608/16- 

,'7t-83-
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, niebjeski. r̂yo. lakier, bez wy
padku, dmuchawa, alternator, zapłon w stacyjcer lotnicze fotele, 
tylne szyby uchylane, po przeglądzie, stan b. dobry, - 2.800 zł. 
Ścinawa; tel. 076/843-60-63,0603/43-82-66 
FIAT 126p, 1990 r., 102 tys. km, 650 ccm, czerwony, rozruch w 
stacyjce, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, części, • 2.600 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-34-71
FIAT 126p BIS, 1990 r., 77 tys. km, 700 ccm, niebieski, obroto
mierz, rozkładane siedzenia, zagłówki, halogeny, garażowany, po 
remoncie blacharki, zadbany, stan b. dobry, - 2.200 zł. Świebodzi- 
ce.-1el.074/854-15-84,0606/78-60-45 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ćcm, czerwony, stan techn. b. dobry, - 
. 1.800 zł: Świeradów Zdrój, tel. 0609/41 -78-15 '
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, cytrynowy, po remoncie kapitalnym 
blacharki i lakierowaniu, nowe opony, nadkola, stan b. dobry, -
2.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33
FIAT 126p FL, 1990 r., 44 tys. km, 650 ccm, biały, oryginalny 
lakier, kubełkowe fotele, dmuchawa, nowe opony, faktura zakupu 
z Polmozbytu, I właściciel, - 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27- 
80
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, benzyna, biały, po remoncie sil
nika, alarm, pilot, nowe drążki kier., pompa paliwa, alternator, 
dmuchawa, RO, przegląd do 03.2002 r., stan dobry, - 2.100 zł lub 
zamienię na M. Wałbrzych, tel. 074/846-31-40 
FIAT 126p FL, 1990 r„ beżowy, lotnicze fotele, alternator, zapłon 
w stacyjce, szeroka deska, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, -
2.500 zł. Wartowice, woj. jeleniogórskie, teł. 0503/04-88-14,0605/ 
64-64-04
FIAT 126p, 1990 r., 72 tys. km, beżowy, przegląd do 5.2002 r, -
2.300 zł. Wrocław, tel. 0607/65-78-82
FIAT 126p, 1990 r., 45 tys. km, 650 ccm, niebieski, autoalarm, 
RO, nowe opony, tylna szyba ogrzewana, nowy rozrząd, -1.700 
zl. Wrocław, tel. 071/351-72-35 po godz. 20 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 700 ccm, niebieski, zarejestrowany, po 
remoncie silnika i blacharki, lotnicze fotele, nowe opony, stan b. 
dobry, - 2.200 zl. Wrocław, tel. 071/781-85-14,0606/16-73*15 
FIAT 126p, 1990r„-2.200zł.Wrocław,tel. 071/354-21-23 . 
FIAT 126p, 1990 r„ 107 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fotele, 
pełny lifting, stan dobry. - 2.150 zl. Wrocław, tel. 0605/44-71-11, 
071/355-83-12 po godz.20
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm lotnicze fotele, alternator, dmucha
wa, szeroka deska rozdz., nadkola, przegląd do 04.2002 r., tylna 
szyba ogrzewana, pasy bezwładnościowe, - 2.300 zł. Wrocław, 
tel. 343-31-65,0603/72-74-53
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, odcięcie zapłonu, lotni
cze fotele, nowe opony, felgi bezdętkowe, RO, przegląd do 2002 
r., rozruch w stacyjce, nowy akumulator, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/33-85-24
FIAT 126p FL, 1990 f, 75 tys. km, 650 ccm, czerwony, zadbany, 
garażowany, lotnicze fotele, alternator, zapłon w stacyjce, szero
kie zderzaki. - 2.700 zł. Zbylutów 115, gm. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-30-90
FIAT 126p BIS, 1990r., 703 ccm. seledynowy, stan b. dobry, nowe 
opony, oryg. lakier, -'2.400 zl. Zielona Góra, tel. 068/323-22-17- • 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, alternator,
I właściciel, 2 nowe opony, lotnicze fotele, po przeglądzie, stan b. 
dobry. - 2.100 zl. Ziębice, tel. 0602/88-26-88 .
FIAT 126p FL, 1990 r., 63 tyś. km, 650 ccm, biały, bez wypadku, 
kubełkowe fotele, pełny lifting, szerokie zderzaki, zadbane wnę
trze, konserwacja, nadkola, garażowany, stan b. dobry, - 2.600 zl. 
Ziębice, tel. 074/819-91-41
RAT 126p FL, 1990 r.. 64 tys. km, 650 ćcm, zielony, nowe opony, 
garażowany, plastikowe zderzaki, odcięcie zapłonu, lotnicze fote
le, po wymianie łożysk, konserwacja., bez korozji, stan b. dobry, -
2.350 zł. Złoty Stok, teł 0604/93-43-11
FIAT 126p FL, 1990794 r., 65 tys. km, 650-ccm, zielony, stan b. 
dobry, konserwacja, nowe sprzęgło, nowy akumulator, tylna szy
ba ogrzewana, szerokie zderzaki, atrakcyjny wygląd, I właściciel, 
>3.150 zł. Kamienica, woj. opolskie, tel. 0608/48-90-23 - 
FIAT 126p, 1990/91 r., 650 ccm, biały (krata), oklejony, atrakc. 
wygląd, kubełkowe fotele, uchylne szyby, dodatkowe światło sto
pu, nie wymaga napraw, • 2.800 zł lub zamienię na sam. uszko
dzony, Poloneza Caro. Wałbrzych, tel. 074/848-11-28,0605/74-
73-41
RAT 126p, 1990/91 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, zapłon w 
stacyjce, alternator, dmuchawa, garażowany, lotnicze fotele, nowy 
akumulator i opony, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł., szero
kie zderzaki, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/354-14-37 
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 FL, 1990/91 r., 64 tys. km, 650 ccm, seledynowy, stan 

, b. dobry, alternator, dmuchawa, zapłon w stacyjce, radioodtwa
rzacz, I właściciel, garażowany, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 
3.150 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-55-46,0606/57-40-64 
FIAT 126p, 1990/91 r., 650 ćcm, biały, alternator, stan b. dobry, -
2.350 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-38-30.0603/22-50-23
FIAT 126p, 1991 r, 64 tys. km, 650 ccm, biały, konserwaqa, stan 
blacharki dobry, lotnicze fotele, tylna kanapa z zagłówkami, silnik 
serwisowany do 2000 r„ garażowany, - 2.850 zł. Domaniów, tel. 
071/302-70-60
FIAT 126p, 1991 r., 75 tys. km, 650 ccm, biały, w dobrym stanie, 
garażowany, - 2.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-84-14 
FIAT 126p, 1991 r., niebieski, stan b. dobry, • 2.800 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-75-45
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, tylna szyba 
ogrzewana, pasy bezwł., pełny lifting, RO, przegląd do 2002 r., 
stan dobry. - 2,700 zł. Wrocław, tel. 0604/61-44-15 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ćcm, niebieski, nowy akumulator, opony, 
układ kierowniczy, hamulcowy, rozrząd, - 2.500 zł. „ gm. Bardo 
Śl., tel. 074/817-13-87
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, czerwony, stan idealny, lotnicze 
fotele przednie i tylne, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, 
dmuchawa, nadkola, szerokie zderzaki, białe kierunkowskazy, hak, 
radioodtwarzacz, zadbany, atrakcyjny wygląd, oryginalny lakier, 
faktura zakupu, - 3.600 zł. Bielawa, tel. 074/833-47-45,0604/62- 
40-72
FIAT 126p, 1991 r., 89 tys: km, 650 ccm, beżowy: II właściciel, 
zapłon w stacyjce, ogrzewana tylna szyba, alternator, dmuchawa, 
przegląd do 02.2002 r. • 2.600 zl. Jelenia Góra, tel. 075/761-22- 
00,0609/42-25-84
FIAT 126p BIS, 1991 r., 80 tys. km, 700 ccm, benzyna, biały, stan 
b. dobry, -1.500 zł: Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-77̂ -94 
FIAT 126p, 1991 r., 50 tys. kmt 650 ccm, biały, po remoncie bla
charki, stan silnika b. dobry, - 3.000 zl lub zamienię na Poloneza, 
po 1990 r.. Kłodzko, tel. 074/867-17-56 
FIAT 126p FL. 1991 r., 650 ccm, biały, bez wypadku, garażowany, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -2.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-80-57,0604/89-34-28
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, morski, nowe opony, akumulator 
(gwarancja), tłumiki, hak, stan b. dobry, • 3.400 zl. Legnica, tel. 
076/850-64-52
FIAT 126p, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowy akumu
lator, gaźnik i pompa paliwa, zapłon w stacyjce, RO, po remoncie 
zwrotnic i wahaczy, lotnicze fotele, nadkola, • 2.800 zł. Maleszów, 
tel. 071/392-65-53
FIAT 126p, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm. czerwony, oryginalny 
lakier, alternator, zapłon w stacyjce, pasy bezwł., rozkl. siedze
nia, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, • 3.200 zl. 
Milicz, tel. 071/384-12-04
FIAT 126p, 1991 r., 56 tys. km, 650 ccm, zielony, stan dobry, 1. 
właścidel, przegląd do 04.2002 r, • 2.800 zł. Nowa Ruda, tel. 074/ 
872-18-11
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, nowe opony, nowy akumula
tor, bogato wyposażony, stan b.’ dobry, - 3.400 zł lub zamienię na 
Poloneza Caro w tej cenie, po 1993 r. Pielgrzymka, tel. 076/877-
57-32
FIAT 126p BIS, 1991 r., niebieski, wersja włoska, po remoncie 
silnika, hamulców i podzespołów, nowy akumulator, - 2.600 zł. 
Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-34

FIAT 126p, 1991 r., 46 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fotele, 
garażowany, stan dobry, - 2.600 zl. Strzelin, tel. 0606/81-07-20 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
skrzyni biegów, zwrotnio, sprzęgła, rozrządu i hamulców, nowy 
akumulator, resor i wahacze, lotnicze fotele, nadkola, zegarek, 
bagażnik, garażowany, zadbany, zapłon w stacyjce, alternator, 
dmuchawa/stan b. dobry, - 2.900 zł. Świebodzice, teł. 074/854-
51-61
FIAT 126p, 1991 r., 81 tys. km, 650 ccm, czerwony, materiałowa 
tapicerka, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, stan techn. b. do
bry, - 2.800 zł lub zamienię na młodszy. Wałbrzych, tel. 074/848- 
10-23,0503/07-45-98
FIAT 126p FL, 1991 r., 65 tys. km, 650 ccm, niebieski, oryg. la
kier, II właściciel, wysokie fotele, konserwacja, plastikowe nadko
la, książka serwisowa, bez korozji, stan idealny, - 3.200 zł. Wał
brzych, tel. 074/844-95-62
FIAT 126p, 1991 r. pełny lifting, przegląd do 05.2002 r, - 2.400 zł. 
Wąsosz, tel. 065/543-82-00
FIAT 126p FL, 7991 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, lotnicze fotele, • 1.800 z£ Wrocław, teł. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1991 r, 63 tys. km, 650 ccm, niebieski, orygipąlny 
lakier, po remoncie skrzyni biegów, radioodtwarzacz, zadbany stan 
b. dobry, - 3.100 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/8164)2-49 
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, szerokie zderzaki, nowe sprzęgło, radioodtwarzacz, kolum
ny, atrakcyjny wygląd, kubełkowe fotele, - 3.600 zł. Kamienica, 
woj. opolskie, tel. 0608/48-90*23
FIAT 126p, 1991/92 r., 64 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełne wy
posażenie, radioodtwarzacz, głośniki, szyby ciemne, aluminiowe 
felgi, szerokie opony, nie wymaga napraw, stan idealny, - 3.700 zł 
lub zamienię na tańszy, może być Rat 126p. Paczków, tel. 0606/
50-82-16
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm, biały, oryg. lakier, bez wypad
ku, 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, 1991/92 r., 61 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, nowe opony, nowy akumulator, kubełkowe fotele, tylne z 
zagłówkami, tylna szyba ogrz., bez wypadku, garażowany, atrak
cyjny wygląd, - 3.650 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-55-46, 
0606/5740-64
FIAT 126p, 1991/92 r., 650 ccm, biały, alternator, szerokie zde
rzaki, stan b. dobry, - 2.400 zl. Zgorzelec, tel. 075/775-38-30,0603/
22-50-23
FIAT 126p, 1992 r.r 58 tys. km, 650 ccm, czerwony, fotele kubeł
kowe, hak holowniczy, sprawny technicznie, - 2.800 z>. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-08-25
FIAT 126p, 1992 r., zielony, lotnicze fotele, alternator, szerokie 
zderzaki, H4, dmuchawa, przegląd do 03.2002 r, - 3.050 zl. Gie
bułtów, tel. 075/783-46-48
FIAT 126p FL, 1992 r., 650 ccm, czerwony, - 3.300 zł lub zamie
nię na większy. Bralin, tel. 062/781-10-78 
FIAT 126p, 1992 r., 67 tys. km, 652 ccm, biały, stan b. dobry, 
lotnicze fotele, przegląd do 03.2002/.,' nowy akumulator, RO ♦ 
głośniki, kpi. opon letnich i zimowych, • 3.400 zł. Jedlina Zdrój, 
tel. 0608/49-00-17
FIAT 126p, 1992 r., 71 tys. km, 650 ccm, czerwony, szerokie zde
rzaki, alternator, pasy bezwładnościowe x 4, - 3.100 zł. Kamieni
ca, teł. 0606/24-21-46
FIAT 126p, 1992 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryginalny 
lakier, bez wypadku, zadbany, stan techn. b. dobry, pełny lifting, -
4.500 zl. Lubirt, tel. 076/846-06-29 
FIAT 126p FL, 1992 r., 650 ccm, czerwony, nowe opony i akumul- 
taor, RM, nadkola, tylna szyba ogrzewana, garażowany, do ma
łych poprawek lakiemicznych, stan dobry, - 2.800 zł. Nysa, tel. 
077/448-37-57,0604/09-1643
FIAT 126p FL, 1992 r., 83 tys. km, 650 ccm, biały, oryginalny 
lakier, dmuchawa, kubełkowe fotele, nowy akumulator, tłumik, RM, 
garażowany, stan b. dobry, - 2.980 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/848-31*59 '
FIAT 126p, 1992 r., 63 tys. km, czerwony, • 2.700 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/841-73-22,0502/12-59-39 
FIAT 126p, 1992 t-, 76 tys. km, 650 ccm, biały, pełny lifting, •
2.900 zł. Wrocław, teł. 352-22-79
FIAT 126p, 1992 r., 69 tys. km, 650 ccm, czerwony, przegląd do 
05.2002r., stan b. dobry, - 2.950 zł. Wrócław, teł. 355-61-64,06091
27-51-36
FIAT 126p, 1992/93 r., 650 ccm, benzyna, biały, zadbany, nowe 
opony, fotele Recaro, pełny lifting, - 3.700 zł. Boguszów-Gorce, 
tel .074/844-22-33
FIAT 126p, 1993 r., 45 tys. km, 650 ccm, seledynowy, lotnicze 
fotele, pasy bezwł. z przodu i z tyłu, tylna szyba ogrzewana, I 
właściciel, - 4.000 zł. Przeworno, tel. 074/810-22-05 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, garażowany, stan dobry, 
lotnicze fotele, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, - 3.900 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-79-50
FIAT 126p, 1993 r., 652 ccm, czerwony, bogata wersja, • 3.300 zł: 
Cieszków, woj. wrocławskie, tel. 0608/67-5840 
FIAT 126p FL, 1993 r., 57 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. do
bry. • 4.200 zł. Głogów, tel. 076/834-98-29 
FIAT 126p, 1993 r., 52 tys. km, 650 ccm, biały; II właściciel, gara
żowany, bez wypadku, oryginalny lakier, akumulator na gwaran
cji. stan b. dobry, • 3.500 zl. Lubin, tel. 076/846-06-29 
FIAT 126p FL, 1993 r., 57 tys. km, 650 ccm, niebieski, garażowa
ny, tylna szyba ogrzewana, RO, rozkł. siedzenia, bagażnik dacho
wy, -.3.100 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-06-17 
FIAT 126p, 1993 r., 77 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, 
II właściciel, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0604/95-93-70 
FIAT 126p FL, 1993 r., 80 tys. km, 650 ccm, zielony, pełny lifting, 
oznakowany, nowy tłumik, opony na gwaranqi, RO, lotnicze fote
le, atrakc. wygląd, - 3.800 zł. Zimnik k. Jawora, tel. 076/872-84- 
87,0603/45-88-14
FIAT 126p, 1993/94 r., 52 tys. km, 650 ccm, biały, zadbany, sie
dzenia z zagłówkami, dodatkowe reflektory, tylne szyby uchylne, -
3.700 zł. Kłodzko, teł. 074/867-15-72,090/65-7043 
FIAT 126p EL, 1994 r., 195 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
idealny, garażowany, radio Blaupunkt, tylne szyby uchylane, -4.800 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/99-85-73 
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, turkusowy, • 3.500 zł. Leszno, tel. 
065/526-2243
FIAT 126p el, 1994 r., 71 tys. km, 652 ccm, turkusowy, lotnicze 
fotele, • 4.100 zł. Bierutów, tel. 071/314-80-51 po godz. 20 
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, garażowany, 
radioodtwarzacz, stan b. dobry, -.4.200 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/ 
866-91-61
FIAT 126p FL, 1994 r., 86 tys. km, 650 ccm, seledynowy, garażo
wany, zadbany, - 3.900 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-70-34 
FIAT 126p, 1994 r., 52 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebieski, orygi
nalny lakier, tylna szyba ogrzewana, welurowa tapicerka, tylne 
szyby uchylane, nowe opony, nowy akumulator, zagłówki, garażo
wany, radioodtwarzacz, stan b. dobry, • 4.180 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-8546 -
FIAT 126p, 1994 r., 45 tys. km, 650 ccm, morski, oryg. lakier, bez 
wypadku, lotnicze fotele, tytne szyby uchylane, alternator, nowe 
opony, stan idealny, - 4.000 zł. Lubin, teł. 076/846-5041,0601/ 
79-22-69
FIAT 126p, 1994 r., 60 tys. km, 650 ccm. czerwony, stan b. dobry, 
RM, nowy akumulator i opony, uchylne tylne szybki, pokrowce, 
oryg. lakier, - 3.700 A  Otmuchów, tel. 077/431-21-79,431-24-16 
FIAT. 126p FL, 1994 r., 60 tys. km, 650 ccm, turkusowy, RO, po
krowce; nowe opony, oryg. lakier, pasy tylne, garażowany, bloka
da zapłonu, konserwacja, dmuchawa, bez wypadku, stan b. do
bry, - 3.750 zł. Starowice, gm. Otmuchów, tel. 0605/29-58-24 
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys. km, 650 ccm, czerwony, alarm, bloka
da skrzyni biegów, uchylne tylne szyby, blokada kół, 2 nowe opo
ny, radio, pełny lifting, zadbany, II właściciel, serwisowany, ozna
kowany, • 4.500 zl. Wiązów, tel. 0603/18-51-06 
FIAT 126p, 1994 r„ 41 tys. km, turkusowy, alarm, oznakowany, 
plastikowe nadkola, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, dmu
chawa, stan b. dobry, -4.600 zł. Wrocław, tel. 071/78949-22,071/ 
324-3849 do godz. 15
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys. km, 650 ccm, turkusowy, blokada skrzy
ni biegów, tylna szyba ogrzewana, 4 pasy bezwł., bez korozji, I 
właściciel, aktualny przegląd, roczny akumulator, kpi. konserwan- 
cja, • 3.950 zl. Wrocław, tel. 071/352-63-88 
FIAT 126p, 1994 r., 30 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, peł
ny lifting, kupiony w salonie, garażowany, tylna szyba ogrzewana, 
pasy bezwł., plastikowe nadkola, zabezp. kół przed kradzieżą, 
wymienione zwrotnice, pasek rozrządu i amortyzatory, stan b. 
dobry, -4.400 zl. Wrocław, tel. 0501/08-21-83 
FIAT 126p EL, 1994 r., 71 tys. km, 650 ccm, biały, blokada bie
gów, odcięcie zapłonu, nowe opony, nowy akumulator, zwrotnice, 
I właściciel, bez wypadku, - 4.300 zł. Wrocław, teł. 071/398-81-23 
FIAT 126p, 1994 r., 71 tys. km, 650 ccm, niebieski, dmuchawa, 
lotnicze fotele, RO, II właściciel, nowy akumulator, 3 .stop*, halo

geny, przegląd do 11.2001 r, • 3.800 zł. Wrocław, tel. 0501/29-77- 
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FIAT 126p, 1994/95 r., zielony, II właściciel, tylna szyba ogrzewa
na, tylne szyby uchylane, - 3.200 zl. Gajówka, teł. 075/783-92-93 
FIAT 128p EL, 1994/95 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo
ny, oryg. lakier, tylne szyby uchylane, książka serwisowa, garażo
wany, stan b. dobry, - 4.700 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/
13-9348
FIAT 126p FL, 1994/95 r., 60 tys. km. 650 ccm, brały, nowe opony, 
akumulator, tapicerka materiałowa, rozkł. siedzenia, tylne szyby 
uchylane. - 3.700 zł. Strzelin, tel. 071/796-22-54,0608/4049-78 
FIAT 126p EL, 1994/95 r., 58 tys. km, 652 ccm, biały, pasy bezwł., 
blokada skrzyni biegów, tylna szyba ogrzewana, alarm + pilot, elek
troniczny zapłon, RO, aktualny przegląd, zadbany, - 5.300 zl. Wro
cław. tel. 071/349-26-68
FIAT 126p, 1995 r„ -4.600 zł. Nysa, tel. 077/44844-57,0600/65-
14-08
FIAT 126p EL, 1995 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, wersja eleganL lotnicze fotele, RO, - 3.950 zł. Wrocław, teł. 
0501/40-31-35
FIATi26pEL, .1995 r., 45 tys. km, 650 pan, czerwony, tylna szy- 
ba ogrzewana, dmuchawą,pasy bezwładnościowe, tytne, nadko
la, nowe opony, przegląd do 05.2002 r., garażowany, stan ideal
ny, -4.800 zł. Borów, tel. Ó71/393-31-*9.l0608/18-83-86 
FIAT 126p EL, 1995 r., 108 tys. km, 650 ccm, niebieski, blokada 
skrzyni biegów, plastikowe nadkola, uchylne tylne szyby, po re
moncie hamulców, stan dobry, -4.200 zł. Lubin, tel. 0604/25-74- 
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FIAT 126p EL, 1995 r., zielony, RO, II właściciel, kpi. dokumenta
cja, -4.500 zł, Oława, tel. 071/313-38-94 
FIAT 126p EL, 1995 r., 36 tys. km, 65Ó ccm, benzyna, żółty, stan 
b. dobry, • 4.700 zł. Ołdrzychowice, tel. 074/868-94-20 
FIAT 126p el, 1995 r., 45 tys. km, 650 ccm, zielony, pełne wypo
sażenie, garażowany, nowe opony, nowy akumulator, stan b. do
bry, -4.700 zł. Paczków, tel. 077/431-76-85 po godz. 20.0604/21-
61-98
FIAT 126p BIS, 1995 r., 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, po re
moncie blacharki, tylne szyby uchylane, - 2.000 zl. Strzelce Opol
skie, teł. 077/461-80-68,0601/57-9147 
FIAT 126p, 1995 r., 62 tys. km, biały, I właściciel, lotnicze fotele, 
garażowany, 2 nowe opony, - 4.300 zł. Ścinawa, tel. 076/843-73- 
17,0604/77-71-39
FIAT 126p el, 1995 r., 44 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan ideal
ny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, kupiony w Polmo- 
zbycie, • 5.200 zł. Wałbrzych, teł. 074/844-27-80 
FIAT 126p el, 1995 r., 53 tys. km, 652 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, tylne szyby uchylane, pasy bezwł., blokada skrzyni bie
gów, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, przegląd, stan b. dobry, 
- 4.650 zł. Wiązów, teł. 0605/05-93-66 
FIAT 126p FL, 1995 r., 66 tys. km, 650 ccm, czerwony, składak, 
stan b. dobry, • 2.300 zł. Wrocław, teł. 349-26-17,0603/77-91-60 
FIAT 126p, 1995 r., 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właściciel, 
bez wypadku, nowe opony, nowy akumulator, blokada skrzyni bie
gów, zabezpieczenie kói, tylna szyba ogrzewana, boczne szyby 
uchylane, lotnicze fotele, dmuchawa, opony zimowe, - 4.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/362-79-91,0502/81-53-92 
FIAT 126p EL, 1995 r., 650 ccm, czerwony, do drobnych popra
wek. - 3.800 zł. Wrocław, teł. 071/355-61-19,0608/8446-03 
FIAT 126p el, 1995 r., 650 ccm, ciemnożółty, kubełkowe fotele, 
tylne szybki uchylne, stan dobry, - 5.000 zł. Złoty Stok, tel. 06001
85-16-94
FIAT 126p FL. 1995/96 r., 56 tys. km, 652 ccm, zielony, oryginal
ny lakier, bez wypadku, rozkl. siedzenia, pasy bezwł., nowe opo
ny, garażowany, stan idealny, atrakcyjny wygląd, -4.800 zł. Pacz
ków. tel. 0602/89-86-77
FIAT 126p, 1995/96 r.. 42 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
tylne szyby uchylane, nowe łożyska i akumulator, RO Blaupunkt + 
2 głośniki Pioneer, tylna szyba ogrzewana, zadbany, - 5.200 zł. 
Polkowice, teł. 076/845-68-08,0605/36-77-88 
FIAT 126p el, 1995/96 r., 67 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. 
dobry, I właściciel, książka serwisowa, nadkola plastikowe, kon
serwacja, • 4.000 zl. Strzelin, tel. 071/392-22-80,0607/82-88-62 
FIAT 126p el, 1996 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właściciel, 
bez wypadku, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby 
uchylane, konserwacja, RM, zadbany, - 5.000 zł. Kamienna Góra, 
teł. 075/744-38-79
FIAT 126p, 1996r., 40 tys. km, 650 ccm, niebieski, najbogatsza 
wersja, garażowany, stan b. dobry, - 6.000 zł. Leszno, tel. 065/ 
573-12-67,0605/37-2248
FIAT 126p EL, 1996 r., 42 tys. km. 652 ccm, ciemnoniebieski, I 
właściciel, bez wypadku, serwisowany, konserwacja, rozkł. sie
dzenia, tylna szyba ogrzewana, zadbany, stan techn. b. dobry, •
5.500 zł. Wrocław, teł. 788-74-92 do godz. 13,327-39-64 po godz. 
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RAT 126p, 1996 r., 40 tys. km, zielony, stan b. dobry, dużo dodat
kowego wyposażenia, - 5.800 zł. Biskupice Oławskie, tel. 0606/
34-80-58,071/318-64-16
FIAT 126p el, 1996 r., 49 tys. km, 650 ccm, zielony, garażowany, 
dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, fotele Recaro, nadkola, centr. 
zamek, alarm, nowy akumulator, zadbany, stan idealny, - 5.700 zł.
56-321 Bukowice, gm. Krośnice, ul. Jesionowa 58 
FIAT 126p EL, 1996 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, immobili
zer, pokrowce, oznakowany, tylne szyby uchylane, garażowany, 
zadbany, • 6.300 zł. Kąty Wrocławskie, teł. 0607/55-36-75 
FIAT 126p EL, 1996 r., 52 tys. km, 650 ccm, żółty, alarm, haloge
ny, nowe opony, garażowany, dodatkowe światło .stop', - 5.600 zł. 
Kunice Legnickie, tel. 0605/03-97-73 
FIAT 126p, 1996 r„ 650 ccm, czerwony, nowy akumulator, po prze
glądzie, bogate wyposażenie, bez wypadku, garażowany - 5.400 
zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/533-05-14 po godz. 16,0606/57- 
12-68
FIAT 126p EL, 1996 r., 32 tys. km, 650 ccm, biały, bez wypadku, 
RM, nadkola, garażowany, tylne szyby uchylane, dmuchawa, tyl
na szyba ogrzewana, stan b. dobry, - 5.500 zł lub zamienię na 
większy, z dopłatą. Polkowice, tel. 076/847-44-03 
FIAT 126p EL, 1996 r., 80 tys. km, 652 ccm, zielony, blokada 
skrzyni biegów, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, •
5.300 zł lub zamienię na inny, powyżej 1990 r.. Rogowo, gm. Kro
bia, teł. 065/571-15-33
FIAT 126p EL. 1996 r., 53 tys. km, 652 ccm, biały, RO, hak, tylne 
szyby uchylane, - 5.700 zł. Smardzów Wr., teł. 071/311-65-76 
FIAT 126p EL, 1996 r., 75 tys. km, 650 ccm, żółty, zadbany, nowe 
opony, - 5.200 zł. Świdnica, teł. 074/853-31-10 
FIAT 126p, 1996 r., 42 tys. km, 652 ccm, ciemnoniebieski, I wła
ściciel, bez wypadku, konserwacja, rozkładane siedzenia, tylna 
szyba ogrzewana, stan b. dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-
74-92 do godz. 13,071/327-39*64 po godz.14 
FIAT 126p, 1996 r., 41 tys. km, 650 ccm, czerwony, alarm, lotni
cze fotele, nowy akumulator, zadbany, stan techn. dobry, • 4.500 
zł. Wrocław, teł. 071/321-05-76 po godz. 19 
FIAT 126p el, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy akumu
lator, nowe opony, stan b. dobry, - 5.300 zł. Wrocław, teł. 0604/51-
08-03
FIAT 126p el, 1996 r., 27 tys. km, 650 ccm, Pb/, czerwony, orygi
nalny lakier, I właściciel, książka serwisowa, garażowany, stan 
idealny, • 5.550 zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
FIAT 126p, 1996/97 r., 650 ccm, morska zieleń, stan b. dobry, I 
właściciel, bez wypadku, wersja eksportowa, nadkola, garażowa
ny. - 5.600 zł. Lubiąż, teł, 071/389-75-97,0603/59-73-81 
FIAT 126p, 1996/97 r., 28 tys. km, 650 ccm, żółty, I właśddel, 
radioodtwarzacz, nadkola plastikowe, ełektrowentylator, - 5.900 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-10.0608/034 9 43 
FIAT 126p el, 1997 r., 32 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, I wła- 
śddeł, kupiony w salonie, bez wypadku, radioodtwarzacz, alarm, 
stan b. dobry, -6.500 zł. Kłodzko, teł. 0607/36-32-73,0601/89-39- 
79
FIAT 126p elx, 1997 r., 35 tys. km. 652 ccm, Pb/, zielony, katali
zator. - 6.500 zł. Kłodzko, teł. 074/867-5544 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 31 tys. km. 652 ccm. benzyna, niebieski, 
katalizator, I właśddel, kupiony w salonie, garażowany, plastiko
we nadkola, konserwacja, regulowane zagłówki, rozkładane fote
le, ogrzewana tylna szyba, dmuchawa, RO, boczne listwy, zadba
ny, bez wypadku, pełna dokumentacja, - 7.300 zl. Kudowa Zdrój, 
teł. 074/86640-17
FIAT 126p, 1997 r., 30 tys. km, 650 ccm. fioletowy, katalizator, 
uchylane szyby tylne, tapicerka z materiału, radioodtwarzacz, -
5.900 zł. Legnica, tel. 076/85442-30 
FIAT 126p elx, 1997 r., 34 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, bez wy
padku, I właśddel, nowe opony, - 5.900 zł. Oława, teł. 071/313-
44-29
FIAT 126p ELX, 1997 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, • 6.500 zl. 
Śdnawka Średnia, tel. 074/871-17-11.0602/31-91-94 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 37 tys. km, zielony, katalizator, alarm, 
centr. zamek, odęcie zapłonu, nowy akumulator (gwarancja), -

7.200 zł lub zamienię na Poloneza Caro Plus z dopłatą. Wrocław, 
tel. 071/329-02-20,0603/23-73-67
FIAT 126p EL, 1997 r., 39 tys. km, 650 ćcm; zielony, tylne SZyby 
uchylane, konserwacja, nadkola, lotnicze fotele, zadbany, stan b. 
dobry, - 6.400 zł lub zamienię na Poloneza, powyżej 1994 r.. Wro
cław, teł. 0608/65-93-56
FIAT 126p EL, 1997 r., 30 tys. km, 650 ccm, biały, bez wypadku, 
welurowa tapicerka, alarm, tylne szyby uchylne, RO, kpi. doku
mentacja, • 5.900 zł. Wrocław, tel. 0608/77-88-31 
FIAT 126p elx, 1997/98 r., 42 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, bez wypadku, oryginalny lakier, - 5.900 zł. Lubiąż, teł. 071/ 
389-75-97,0603/59-73-81
FIAT 126p ELX, 1997/98 r., 46 tys. km, 650 ccm, czerwony, blo
kada kierownicy, tylna szyba ogrzewana, stan techn. b. dobry, stan 
blacharki dobry, • 6.600 zł lub zamienię na Opla Kadetta 1600, 
diesel, w tej cenie. Stoszowice, tel. 074/818-14-74 
FIAT 126p ELX, 1997/98 r., 56 tys. km, 650 ccm, jasnoniebieski,
I właśddel, blokada skrzyni biegów, nadkola, przegląd do 12.2002 
r.‘, nowe opony, stan b. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-94- 
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FIAT 126p ELX, 1998 r., 15 tys. km, zielony, I właśddel, wszyst
kie dodatki, garażowany, - 7.250 zł. środa Śląska, tel. 071/317-
28-83,0601/15-10-83
FIAT 126p elx, 1998 r., 36 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właści
ciel, katalizator, konserwacja, bez wypadku, tylna szyba ogrze
wana, zagłówki, garażowany, dmuchawa, tylne pasy, tylne szyby 
uchylane, alarm, immobilizer, stan idealny, - 7.300 zł lub zamie
nię. Legnickie Pole, tel. 076/858-21-00,0606/42-07-27 
FIAT 126pi 1998 r., 35 tys.km,650 ccm, czerwony, I właśddel, 
oryg. lakier, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, - 6.500 zł. Otmu
chów, teł. 077/431-24-16,060Ź/30-16-93 . .n ' ' ;
FIAT 126p elx, 1998 r., 39 tys. km, 650 ccm, zielony, oryginalny 
lakier, I właśddel. kubełkowe fotele, wszystkie dodatki, nadkola, 
stan b. dobry, katalizator, - 6.980 zł lub zamienię (możliwe raty). 
Wałbrzych, teł. 074/848-31-59
FIAT 126p ELX, 1998 r., 30 tys. km. 650 ccm, granatowy, bez 
wypadku, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, Mul-T-Lock, ka
talizator, konserwacja, najbogatsza wersja, zadbany, kpi. doku
mentacja,.- 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-32-92 
FIAT 126p TOWN, 1998 r., 57 tys. km, 650 ccm, czerwony, I wła
śddel, bez wypadku, kompl. dokumentacja, najbogatsza wersja, 
szyby tylne uchylne, garażowany, stan idealny, - 7.200 zł. Zawo
nia, teł. 071/312-91-13
FIAT 126p EL, 1998/99 r., 24 tys. km, 650 ccm, zielony, I właśd
del, kupiony w salonie, konserwacja, nadkola, dmuchawa, immo
bilizer, stan idealny, bagażnik dachowy, kołpaki, zagłówki przed
nie i tylne, - 7.600 zł. Bielawa, tel. 074/833-92-35 
FIAT 126p, 1999 r., 17 tys. km, pomarańczowy, immobilizer, dmu
chawa, konserwacja. - 7.500 zł. Grabów, teł. 062/730-61-82 
FIAT 126p ELX TOWN, 1999 r„ 38 tys. km, 650 ccm, zielony, 
tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, zagłówki tylne, blokada skrzy
ni biegów, katalizator, demne szyby, owiewki, stan b. dobry, • 6.900 
zł (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58,0606/7241-52 
FIAT 126p, 1999 r., 40 tys. km, czerwony, I właśddel, - 7.800 zł. 
Opole, teł. 0607/87-26-90,077/454-73-99 
FIAT 126p TOWN, 1999 r., 26 tys. km, 650 ccm, niebieski, oryg. 
lakier, 4 zagłówki, konserwacja, garażowany, rozkładane fotele, 
stan b. dobry, - 7.200 zł lub zamienię na motocykl .ścigacz*. Sy
ców. teł. 062/785-62-94,0503/86-23-18 
FIAT 126p elx, 1999 r., 1 tys. km, czerwony, blokada skrzyni bie
gów, garażowany, - 8.500 zł. Śdnawa, tel. 076/843-63-80 
FIAT 126p, 1999/00 r., - 7.300 zl. Głubczyce, teł. 077/485-05-60 
FIAT 126p ELX, 1999/00 r., 15 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
kupiony w salonie, konserwacja, stan b. dobry, RO, - 8.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/781-93-62,0604/54-39-22 
FIAT 126p, 2000 r., 8 tys. km, 650 ccm, zielony, garażowany, za
dbany, - 9.000 zł. Stary Górnik, tel. 071/313-95-97 po 19 
FIAT 126p TOWN, 2000 r., 15 tys. km, 650 ccm, żółty, immobili
zer, I właśddel, serwisowany w ASO, stan b. dobry, wyposażenie 
standardowe, 4 zagłówki, tapicerka z materiału, kupiony w salo- 
nie. - 9.600 zl. Środa Śląska, tel. 0606/64-42-71 
FIAT 126p elx, 2000 r., 19 tys. km. 650 ccm. granatowy, bez wy
padku, kpi. dokumentacja, karta pojazdu, faktura zakupu, zagłów
ki tylne i pasy, katalizator, - 10.000 zł lub zamienię na Audi 80. 
BMW, Mercedes tub inny. Wrocław, teł. 0501/40-31-54 
FIAT 127 A, 1978/89 r.. 125 tys. km, 1300 ccm, czerwony, sporto
we tłumiki, filtr powietrza i kierownica, dzielona kanapa, przegląd 
do 2002 r, -1.600 zł. Praszka, tel. 0606/80-74-94 
FIAT 127,1979 r., 1050 ccm, benzyna, bordowy, 3-drzwiowy, tyl
na szyba podnoszona z klapą, boczne szyby uchylane, rozkł. sie
dzenia, RM, -1.200 zł. Bukowice, teł. 0603/32-61-81, woj. wro
cławskie
FIAT 127 SPORT, 1979 r., 92 tys. km, 903 ccm, czerwony, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, OC. przegląd do 11.2001 r„ 61/100 
km, RO, nowe opony, 5-biegowy, pokrowce, kołpaki, serwo, aku
mulator, dużo plastików, obrotomierz, halogeny, demne szyby, 
amortyzatory. - 2.600 zł. Kotla, tel. 0607/80-22-62, woj. legnickie 
FIAT 127,1979 r., 70 tys. km, 1100 ccm, benzyna, granatowy, 
stan dobry, -1.400 zł lub zamienię na ciągnik ogrodniczy. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/641-18-44 wieczorem 
FIAT 128 SPORT, 1974 r., 1100 ccm, czerwony, odrestaurowany, 
- 7.000 zł. Wrocław, teł. 0609/3549-34 
FIAT 128,1976 r., 1100 ccm, żółty, 3-drzwiowy, po remoncie, po 
lakierowaniu, przegląd do 02.2002 r., atrakc. sportowy wygląd, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/336-36-59
FIAT 131 A, 1982 r., 2000 ccm, DOHC. metalic, sportowe wałki 
rozrządu, ukł. wydechowy Remus, sportowe zawieszenie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, 150 PS, - 2.000 zł. Wrocław, teł. 0605/25-
29-98
FIAT 131SUPERMIRAFIORI, 1984/85 r., 130 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, srebmy metalic, instalacja gazowa, po remoncie, el. otw. 
szyby (przyciemniane), centr. zamek, welurowa tapicerka, 4 za
główki, nowy akumulator, stan dobry, zadbany, ekonomiczny, -
1.950 zł lub zamienię na inny. Wrocław, teL 071/315-23-73 po godz. 
16,0607/73-36-98
FIAT 132 ARGENTA, 1983 r., 2500 ccm, TD + drugi na częśd, -
4.000 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy. Stobrawa, tel. 077/469- 
26-05
FIAT 132 ARGENTA, 1986 r., 2500 ccm, diesel, grafitowy mela- 
fic, stan dobry, el. otwierane szyby, hak, wspomaganie kier., 5- 
biegowy, silnik pasuje do Rata Ducato, lveco. - 3.300 zł. Namy
słów. teł. 0602/82-54-37
FIAT BARCHETTA CABRIO, 1997 r., 1800 ccm, benzyna pełne 
wyposażenie, - 37.000 zł. Góra, teł. 065/543-38-69,0607/28-73- 
01
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm, f6V, bordowy metalic, wspoma
ganie, 2 pod. powietrzne, radio, - 21.900 zł (możliwe raty przez 
komis). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FIAT BRAVA, 1996 r.. 53 tys. km, 1400 ccm, 12V, perlowoniebie- 
ski, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, reflektory, 
regulowana kierownica, poduszka pow., centralny zamek, immo
bilizer, RM, 5-drzwiowy, garażowany, I właśddel, zderzaki w ko
lorze nadwozia, stan idealny, - 21.500 zl lub zamienię na większe
go diesla, z dopłatą. Strzelin, tel. 0602/50-50-31 
FIAT BRAVA, 1996 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 16V, jasnozłoty, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., Mul-T-Lock, 
bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, książka serwisowa, 
tektura zakupu, stan b. dobry, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-
00-23
FIAT BRAVA SX, 1996 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, jasnozłoty 
metalic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., centralny zamek, 
radioodtwarzacz, blokada skrzyni biegów, alarm, bez wypadku z 
salonu. - 20.500 zł. Wrodaw, teł. 071/333-96-28 po godz, 20,0601/
73-29-06
FIAT BRAVA, 1996 r., 92 tys. km, 1600 ccm, 16V, wrzosowy, ABS, 
poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, dzie
lona tylna kanapa, alum. felgi, reg. kierownica, RO, stan b. dobry, 
• 21.500 zł. Wrocław, teł. 0501/5048-82 
FIAT BRAVA, 1996 r., 1400 ccm stan b. dobry, -19.000 zł. Żary, 
tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
FIAT BRAYA LSI, 1996/97 r , 70 tys. km, 1400 ccm, 12V, 

seledynowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, wspoma
ganie, SRS, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, szy
berdach, RO ♦ RDS ♦ 6 głośników, regrkierowni- 
ca, zderzaki lakierowane, I właściciel, sprowadź, 
w całości, zadbany, właściciel niepalący, gara* 
żowany, oszczędny, kpi. dokumentacja central
ny zamek + pilot, alarm, oznakowany, estetycz
ny, wygląd • 17.950 zł, możliwa zamiana. Wał
brzych, te l. 074/841-03-31, 0604/83-74-39 
84016311

FIAT BRAVA, 1997 r.. 52 tys. km, 1600 ccm, 16V, fioletowy meta
lic, kupiony w salonie, serwisowany, książka przebiegu, garażo
wany, • 24.000 zl. Gola, teł. 062/783-66-10
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FIAT BRAVA ELX, 1997 r., 93 tys. km, złoty metalik, klimatyza-

♦ cja, elektr. otw. szyby, reg. lusterka, wspomaganie, reg. kierowni
cy, halogeny, welur,.-24.500 zl. Leszno, tel. 0603/13-81-23 
FIAT BRAVA, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TOi, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, radio, stan techn. b. dobry, - 26.900 
zł. Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
FIAT BRAVA, 1997 r., 88 tys. km, 1581 ccm, benzyna, szary me
talic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, immobili
zer, centr. zamek, reg. kierownica, w kraju od 98 r., I właściciel, 
RO, - 23.000 zł lub zamienię na Opla Astrę kombi albo inny. Lu
bin, tel. 076/749-55-53
FIAT BRAVA ELX, 1997 r., 71 tys. km, 1600 ccm, 16V, złoty, kli
matyzacja, ABS, poduszka pow., wszystkie el. dodatki, halogeny,: 
centr. zamek + pilot, wspomaganie, reg. kierownica, RM, immobi
lizer, stan b. dobry, - 25.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-10-97 
FIAT BRAVA, 1997 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 16V, 103 KM, bordo
wy metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, ciemne szyby, el. otw. 
szyby, centr. zamek, wspomaganie, Mini Lock, immobilizer, I wła
ściciel w Polsce, udokum. pochodzenie, stan idealny, zadbany, • 
25.900 zl. Wrocław, tel. 0601/92-49-11.071/353-03-66 
FIAT BRAVA, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, I właściciel, bez wypadku, oentr. zamek, poduszka pow., 
immobilizer, RO, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 24.000 
zł. Wrocław, teł. 329-25-61,0501/15-36-04 
FIAT BRAVA, 1997 r., 67 tys. km, 1900 ccm, turbo O, grafitowy 
metalic, 100 KM, poduszka powietrzna, elektr. otw. szyby, centr. 
zamek, RO, wspomaganie, regulacja wysokości fotela i kierowni
cy, zadbany, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 355-77-02-Jub 0604/57-75- 
53 ]
FIAT BRAVA SX, 1997 r , 50 tys. km, 1900 ccrfl, turbo D, biały, 
centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka, immobilizer, reg. kierow
nica, wspomaganie, RO, garażowany, - 25.500 zł. Borek Wlkp., 
teł. 065/571-61-60
FIAT BRAVA, 1997 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor wi
śniowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., klimatyzacja, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, - 26.000 zł. Leszno, tel. 0608/82- 
80-90
FIAT BRAVA, 1997 r., 56 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śliwkowy 
metalic, - 23.000 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-61-74 
FIAT BRAVA, 1998 r., 23 tys. km, 1400 ccm, 12V, zielony metalic, 
5-drzwiowy, ABS. wspomaganie kier., centralny zamek, immobili
zer, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka, 
książka serwisowa, - 24.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/10-04-22 
FIAT BRAVA, 1998 r., 1900 ccm, turbo D, jasnoniebieski metalic, 
stan dobry, do sprowadzenia • 10.000 DEM + 2.500 zł transport +

W  ok. 6.800 zl cło. Sława, tel. 0603/86-42-23
FIAT BRAVA HSX, 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękitny 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, poduszki 
pow., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, halogeny, immobilizer, 
alum. felgi 15", nowe opony, RM + CD, stan idealny, - 27.900 zł 
lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/854-78-08, 0602/ 
36-07-03
FIAT BRAVA, 1999 r., 73 tys. km, 1900 ccm. TD. morska zieleń, 2 
poduszki powietrzne, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, wspo
maganie, radioodtwarzacz oryginalny, centr. zamek, • 29.500 zł 
lub zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 062/760-19-13 po godz. 20 
FIAT BRAVO, 1996 r., 99 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, centr. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., poduszka pow., RO z 
RDS-em, oznakowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, - 20.300 
zł. Oława, tel. 0603/48-45-35
FIAT BRAVO, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 16V, stalowy meta
lic, kupiony w salonie, wspomaganie, centr. zamek, alarm, immo
bilizer, alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, - 23.000 zł. Wro
cław, tel. 329-88-11,090/27-87-16
FIAT BRAVO, 1997 r., 79 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony metalic, 
105 KM, wspomaganie, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, szyber
dach, zadbany, - 29.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86. -0601/ 
72-56-81
FIAT BRAVO SX, 1997 r., 32 tys. km, 1600 ccm, biały, -22.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641 -10-26 po godz. 18 
FIAT BRAVO, 1997/98 r., 34 tys. km, 1700 ccm, fioletowy meta
lic, 75 KM, wspomaganie, centr. zamek, oryg. RO, halogeny, el. 
reg. reflektory, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, dzie
lona tylna kanapa, reguł, fotel kierowcy, sprowadzony na nowych 
zasadach, stan idealny, - 22.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, Sarnowa, teł. 0605/78-94-65,0605/22-90-89 
FIAT BRAVO, 1998 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 12V, fioletowy meta
lic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS* szyberdach, • 23.200 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-27-75,0603/61-27-74 
FIAT BRAYO GT, 1998 r., 59 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny, 
100 KM, klimatyzacja, poduszka pow. kierowcy, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, immobi
lizer, oznakowany, regulowana kierownica, reguł, fotel kierowcy, 
halogeny, RO z RDS, - 28.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-26- 
30,0606/23-14-59
FIAT BRAVO, 2000 r., 11 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękitny meta
lic, 103 KM, 4 pod. powietrzne, el. reg. reflektory, pirotechniczne 
pasy, el. otw. szyby i podgrzewane, klimatyzacja, - 37.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831 -57-62 po godz. 17 
FIAT CINOUECENTO 700 lub 900 ccm lub Uno, 1.000 

ccm, od I właściciela KUPIĘ. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80,0607/83-71-95 84016591

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., 704 ccm, biały, stan dobry, tylne 
szyby uchylane, • 6.500 zł. Gajków, tel. 071/318-52-66,0603/34- 
42-31
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 704 ccm, biały, kpi. dokumenta
cja, bez wypadku, bez korozji, alarm + 2 piloty, szyby atermiczne, 
tylne szyby uchylane, nowe opony, nowy akumulator, elektron, 
zegarek, nadkola, RO * głośniki, zadbany, garażowany, • 7.400 zł 
lub zamienię na. tańszy. Nysa, tel. 077/431-25-68.0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, niebieski, listwy bocz
ne, zegarek, nowe opony, tylna szyba ogrzewana + wycieraczka, 
RO, zadbany, garażowany, - 7.200 zl lub zamienię na Fiata 126p. 
Starczówek 19, gm. Ziębice, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/65-71-42 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 102 tys. km, 900 ccm, niebieski, 
centralny zamek, alarm + pilot, garażowany, II właściciel, konso
la, zegar, oznakowany, zadbany, -8.900 zł. Wrocław, tel. 0601/15- 
54-86
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 150 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, atermiczne szyby, zegarek, uchylne tylne szyby,
- 7.900 zł. Wrocław, tel. 071/788-80-33,0602/81-54-43 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, niebieski, RM, stan b. 
dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 787-44-01,0502/67-51-76 
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r., 68 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, garażowany, bez wypadku, bogata wersja, zegarek, tylne 

. szyby uchylane, szyby atermiczne, I właściciel, atrakc. wygląd, - 
7.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Paczków, tel. 077/431-70- 
81,0608/15-08-68;
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r., 60 tys. km, 700 ccm, bordowy 
metalic, I właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, zadbany, tylne 
szyby uchylane, nowy akumulator (gwaranqa), stan idealny, • 7.300 
zł. Starczówek, tel: 074/819-48-91,0604/66:59-28, woj. wałbrzy
skie
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r., 63 tys. km, 700 ccm, niebieski,
I właściciel. - 8.000 zł. Wrocław, teł. 071/351-47-93 
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r., 63 tys. km, 700 ccm, czerwo- 

> ny, I właściciel, bez wypadku, konserwacja, garażowany, uchylne 
szybkj, zegarek, oryginalny lakier, stan b. dobry, - 7.800 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Ziębice, tel. 074/819-91-41 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 80 tys. km, 899 ccm, biały, - 9.800 
zł. Pudliszki, tel. 065/573-85-03
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 97 tys. km, niebieski metalic, II 
właścideł, garażowany, nowy akumulator, obrotomierz, zarejestro
wany, hak, - 9.100 zł. Stary Jaworów, tel. 074/851-62-32 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 68 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
konserwacja, nadkola, dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, 
garażowany, stan idealny, - 8.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319- 
96-66

, FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 62 tys. km, 7Ó4 ccm, srebrny me
talic, szyberdach. atermiczne szyby, dzielona kanapa, tylne szy
by uchylne, nowe opony, RM, oznakowany, hak, zegar, - 8.900 zl 
Jelenia Góra. tel. 074/645-40-58,0604/59-55-17 

-FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 76 tys. km, 900 ccm, turkusowy, 
faktura zakupu, bez wypadku, immobilizer, tylne szyby uchylane, 
zegarek, atermiczne szyby, nadkola, garażowany, stan b. dobry, - 
9.700 zl. Kłodzko, teł. 074/867-75-05,0607/04-31-76 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 55 tys. km, 704 ccm, zielony me
talic, stan dobry. - 8.000 zł. Lubań, tel. 075/646-13-78,0607/31- 
50-53

^  FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 63 tys. km, 700 ccm, błękitny
w -  metalic, stan b. dobry, - 8.000 zł. Sobótka, tel. 0606/60-94-30 

FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 700 ccm, turkusowy, centr. za

mek, alarm + 2 piloty, radio, stan b. dobry, • 8.300 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-69-49
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 80 tys. km, 899 ccm, biały, ater
miczne szyby, tylne szyby uchylne, zegar, nadkola, komplet kół 
zimowych, 2. właściciel (niepalący), stan b. dobry, bez wypadku, - 
9.700 zł. Wrocław, tel. 785-54-55 po godz. 17.0605/32-00-11 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 67 tys. km, 700 ccm, bordowy 
metalic, uchylane tylne szyby, dzielona tylna kanapa, czarna de
ska rozdzielcza, tylna wycieraczka, stan techn. b. dobry, - 7.600 
zł. Wrocław, tel. 0600/27-68-20
FIAT CINOUECENTO, 1993 r, 37 tys. km, 900 ccm, niebieski, 
RM, I właściciel, garażowany, bez wypadku, - 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-52-38
FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 62 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
bez wypadku, I właściciel, garażowany, konserwacja, uchylne szyb
ki, zegarek, szyby atermiczne, oznakowany, zadbany, oryg. la
kier, stan idealny, - 7.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. Ziębice, 
tel. 074/819-91-41
FIAT CINOUECENTO, 1993 r, 900 ccm, czerwony, bez wypad
ku, kupiony w salonie, alarm + 2 piloty, tylne szyby uchylane, ozna
kowany, dzielona tylna kanapa, faktura zakupu, książka serwiso
wa, nadkola, stan b. dobry, możliwe raty, • 8.900 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Zloty Stok, tej. 074/81̂ 52-21., 0604/17-92-83 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r., 61 tys. km, 704 ccm, czeiwony, I 
właściciel, garażowany, serwisowany, bez wypadku, pasy bezwł., 
plastików* nadkola, nowy akumulator, szyby atermiczne. tylne 

. szyby uchylane, przegląd do 05.2002 r., bez korozji, stan b. dobry, 
- 7.900 zł. Żmigród, tel. 0502/20-34-22 
FIAT CINOUECENTO SX, 1993/94 r., 115 tys. km, 900 ccm, czer
wony, alarm, centr. zamek + pilot, kpi. dokumentacja, obrotomierz, 
zegar, RO, tylne szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, 4 za
główki, pokrowce, nadkola, garażowany, przegląd do 05.2002 r, - 
10.500 zł. Radzików, tel. 071/393-97-04 
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 115 tys. km, 900 ccm. czerwo
ny, I właściciel, garażowany, - 8.500 zl. Trzebieszowice, tel. 074/ 
868-91-90
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 90 tys. km, 900 ccm, niebieski 
metalic, RM, zadbany, stan b. dobry, - 9.990 zl lub zamienię, (zwol
nienie z opłaty skarb.). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
szyberdach, dodatkowe światło .stop", nowy akumulator, tylne 
szyby uchylane, stan ogólny bez zastrzeżeń, blokada skrzyni bie
gów, • 9.500 zł lub zamienię na Forda, w podobnej cenie. św. 
Katarzyna, tel. 071/311-31-62,0607/11-61-61 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 52 tys. km, 900 ccm kupiony w 
salonie, -11.200 zł. Wrocław, tel. 784-88-42,0602/13-91-80 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 46 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
RO z panelem, bez wypadku, stan dobry, - 8.700 zł. Wrocław, tel.

0502/12-58-57,071/789-93-67 po godz. 20 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00480 www.auto- 

• gielda.com.pl)
FIAT CINOUECENTO, 1994 r, 71 tys. km, 704 ccm, zielony me
talic, dzielona tylna kanapa, tylne szyby uchylane, garażowany, 
po przeglądzie, - 8.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832̂ 01-48 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 78 tys. km. 900 ccm, wtrysk, ja
snoszary metalic, RM, alarm + pilot, oznakowany, tylne szyby 
uchylane, garażowany, zadbany, -10.300 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-64-90
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 55 tys. km, 700 ccm, niebieski 
metalic, listwy boczne, atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, 
RO, zadbany, - 9.500 zł. Jutrosin, tel. 065/547-13-95 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 73 tys. km, 900 ccm, niebieski 
metalic, immobilizer, odony, - 9.200 zł. Kobierżyce, tel. 071/311- 
80-44.0501/34-42-12
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 58 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
czerwony, alarm, nadkola, garażowany, zadbany, ekonomiczny, - 
8.200 zł (możliwe raty przez komis). Kostomłoty, tel. 071/317-01- 
43
FIAT CINOUECENTO ED, 1994 r., 80 tys. km, 700 ccm, niebieski 
metalic, oryg. lakier, zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, 
listwy boczne, obrotomierz, RO, zabezp. przed kradzieżą, ozna
kowany, garażowany, stań b. dobry, - 9.600 zl. Legnica, tel. 076/ 
850-62-64,0606/13-93-48
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 77 tys. km, 899 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, oznakowany, garażowany, tylne szyby uchy
lane, 5-biegowy, opony 1.5-roczne, nadkola, oryginalny lakier, prze- 
gląd do 03.2002 r, • 9.500 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-45-12 
po godz.17,0604/78-09-50
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km, 704 ccm, niebieski 
metalic, zadbany, stan idealny, garażowany, tylne szyby uchyla
ne. -10.000 zł. Oława, tel: 0603/09-95-63 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km, malinowy, stan b. do
bry, - 8.500 zł. Starczówek, tel. 0608/53-99-78 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 43 tys. km, 704 ccm, biały, I wła
ściciel, oryginalny lakier, bez wypadku, alarm ♦ pilot, radioodtwa
rzacz, tylne szyby uchylane, garażowany, - 8.300 zl. Strzelin, tel. 
0606/81-07-21 £
FIAT CINOUECENTO ED, 1994 r., 87 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, - 8.800 zł. Środa Śląska, tel. 0600/37-40-75 -
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 98 tys. km, 704 ccm, czarny, I 
właściciel, faktura zakupu, bez wypadku, oznakowany, alarm, li
stwy boczne, tylna szyba ogrzewana, nowe amortyzatory przed
nie, - 8.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-07-16,6606/62-41-94 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 45 tys. km, 700 ccm, czerwony, b. 
zadbany, mało eksploatowany, I właściciel, alarm, RO, tylne szy
by uchylane, dzielona tylna kanapa, zegar cyfrowy, nowy akumu
lator i 1 opona, stan b. dobry, -11.500 zł. Wrocław, tel. 071/324- 
24-53
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 26 tys. km, 704 ccm, niebieski, I

właściciel, uchylne tylne szyby, zegar, alarm, RO z panelem, el. 
reg. reflektory, tylna wycieraczka, stan idealny, • 14.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/57-16-31
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
bordowy, blokada skrzyni biegów, elektroniczne zabezpieczenie 
zapłonu, wymienione tarcze oraz szczęki hamulcowe, zegarek, 
przegląd do 0445.2002 r, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-09-31. 
0606/37-06-16
FIAT CINOUECENTO/1994/95 r.. 900 ccm, biato-zielony meta
lic, alarm, centralny zamek, RM, stan b. dobry, bez wypadku, atrak
cyjny wygląd, garażowany, -12.200 zł. Paczków, tel. 077/431-63- 
32,0606/44-97-54
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 62 tys. km, 700 ccm, czarny, 
zadbany, garażowany, wszystkie dodatki, zielone szyby, tylne szyby 
uchylane, bez wypadku, • 9.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
1991/97 r.. Paczków, tel. 0604/21-61-98 
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 36 tys. km, 899 ccm, niebieski, 
I właściciel, oryginalny lakier, bez wypadku, garażowanyr konser
wacja, alarm, oznakowany, serwisowany; zadbany, stan idealny, 
oryginalny przebieg, fakturazakupu, pełne wyposażenie, • 10.500 
zł. Strzelin, tol. 071/392-38-34.0602/80-16-13 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 46 tys.km, 700 ccm, czerwony, I 
właściciel, garażowany, bez wypadku, afarm + pilot, centr. zamek, 
tylne szyby uchylane, zadbany, atrakc. wygląd, • 9.200 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Paczków, tel. 077/431-70-81,0600/16-19- 
90
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 75 tys. km, 700 ccm, srebrny me
talic, nowe opony, RM + CD + 4 głośniki, tylne szyby uchylane, 
blokada skrzyni biegów, zadbane wnętrze, oznakowany, faktura 
zakupu z salonu, nowy akumulator, stan idealny, - 9.300 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-27-99,0502/68-02-14 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 57 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
faktura zakupu, książka serwisowa, garażowany, RO Pionner, 
zegar, nowe klocki i amortyzatory, katalizator, stan b. dobry, - 9.000 
zł. Trzebnica, tel. 0607/06-94-74 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 90 tys. km. 704 ccm, ED. czerwo
ny, książka serwisowa, Mul-T-Lock, garażowany, RM Philips, nowe 
amortyzatory przednie, • 9.500 zł lub zamienię na Fiata Uno 97- 
98 r.. Wrocław, tel. 071/352-91-48 po godz. 19,0501/40-28-76 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 51 tys. km, 900 ccm alarm, centr. 
zamek, el. otw. szyby, stan idealny, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-29-69 •
FIAT CINOUECENTO VAN, 1995 r., 700 ccm, niebie

ski, zielone szyby, czujnik temperatury, zegarek, 
dobre opony, faktura VAT, • 7.000 zł (brutto). Wro
cław, tel. 0605/65-95-58 01029341

FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 64 tys. km, 704 ccm, niebieski,

nowe amortyzatory, stan dobry, • 9.400 zł. Biały Kościół, tel. 071/ 
392-69-16
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 75 tys. km, 704 ccm, srebrny me
talic, blokada skrzyni biegów, szyberdach, dzielona tylna kanapa, 
tylne szyby uchylane, 2 nowe opony, przegląd do 04.2002 r., ozna
kowany, - 9.700 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/06-94-31 :
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 80 tys. km, 704 ccm, zielony me
talic, stan b. dobry, -10.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-23-05 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 60 tys. km, S-899, szary metalic, 
po wymianie amortyzatorów i tłumików, nowe opony, RO, alarm, • 
11.800 zł. Jawor, tel. 0603/28-56-40,076/870-71-21 '
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm. - 8.900 zł. Jelenia Góra.
tel. 075/713-72-45,0607/29-65-67
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 73 tys. km, 704 ccm, benzyna,
czerwony, tylne szyby uchylane, RO, garażowany, alarm * pilot,
stan b. dobry, - 9.800 zł. Kąty Wr.. tel. 0607/43-68-82
FIAT CINOUECENTO MAOUILLAGE, 1995 r„ 76 tys. km, 704
ccm, zielony metalic, bez wypadku, alarm, nadkola, katalizator,
wskaźnik temp., nowe amortyzatory Monroe, RO, magnetyzer,
dodatkowe światło .stop’, - 9.200 zł. Legnica, tel. 076/855-08-16,
0600/62-74-86
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 68 tys. km, 700 ccm. benzyna, 
czerwony, alarm, RO, nadkola, listwy, tylna szyba ogrzewana, -
9.500 zł. Legnica, teł. 0607/29-45-57
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 68 tys. km, 900 ccm, zielony me
talic, RM, owiewki, nowe opony, blokada skrzyni biegów (zabez
pieczenie), nowy akumulator, dzielone siedzenia, uchylna i ogrze
wana tylna szyba, -11.000 zł. Nysa, tel. 077/448-64-80 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 63 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
bez wypadku, alarm + pilot, blokada biegów, zegarek, szyby tyłne 
uchylne, nadkola, bez wypadku, - 9.600 zł. Nysa, tel. 077/435-80- 
84
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 700 ccm, zielony/blokada skrzyni 
biegów, zadbany, - 8.800 zł. Oława,-tel. 071/313-96-13 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 60 tys. km. 700 ccm, czerwony, 
alarm + pilot, centr. zamek, blokada biegów, el. otw. szyby, dzie
lona kanapa, RO Kenwood i 4 głośniki, nowy akumulator, tłumik, •
10.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-07-26
FIAT CINOUECENTO ED, 1995 r., 61 tys. km. 704 ccm, czerwo
ny, garażowany, bez wypadku, szyby atermiczne, faktura zakupu, 
alarm + 2 piloty, radioodtwarzacz, nadkola, listwy boczne, zega
rek, odcięcie zapłonu, nowy akumulator, pokrowce, obrotomierz, 
tylna wycieraczka, stan b. dobry, - 9.800 zl. Paczków, tel. 077/ 
431-72-06,0600/36-96-73
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 78 tys. km. 704 ccm, szary, alarm 
+ pilot, hak, RO, lakierowane zderzaki, garażowany, - 9.500 zł. 
Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/784-60-87 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 56 tyś. km, 900 ccm, zielony me
talic, oryginalny lakier, Mul-T-Lock, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, atermiczne szyby, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, - 
11.700 zł. Siechnice, tel. 071/311-56-43,0607/55-64-31

FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 96 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
czarny, garażowany, tylne szyby uchylane, zegarek, pokrowce, 
bagażnik, katalizator, tylna szyba ogrzewana, listwy boczne, prze
gląd do 2002 r, - 9.600 zł. Środa Śląska, tel. 0502/33-71-90 
FIAT CINOUECENTO. «1995 r., 60 tys. km, 704 ccm, ED. zielony 
metalic, stan b. dobry, oznakowany, RO, blokada skrzyni biegów, 
przegląd do 03.2002 r., bez wypadku, f-ra zakupu, • 10.100 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/664-75-51,0502/66-81-96 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 58 tys. km, 700 ccm, niebieski, 
szyby atermiczne, zegarek, immobilizer, stan b. dobry, garażowa
ny, - 8.900 zl. WTocław, tel. 071/363-50-69 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 54 tys. km, 704 ccm, czeiwony, 
atermiczne szyby, owiewki, tylne szyby uchylne, zegar cyfrowy, 
wycieraczka z tyłu, alarm, RM, kpi. opon zimowych, bez wypad
ku, dzielona tylna kanapa, • 10.500 zl. Wrocław, tel. 071/783-98- 
49,0605/08-15-54
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 72 tys. km, 704 ccm, niebieski, 
stan b. dobry, dzielona kanapa, tylne szyby uchylane, blokada 
skrzyni biegów, atermiczne szyby, zegarek, bagażnik dachowy, 
po przeglądzie, tylna wycieraczka, • 9.300 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
76-5540
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 704 ccm, czarny, centr. zamek, el. 
otw. szyby, katalizator, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 0600/66-62-55 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czarny, szyberdach, - 
9.000 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 80 tys. km, 899 ccm, czarny, alarm, 
centralny zamek * pilot, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, 
radio, dodatkowe halogeny, sportowy tłumik, tyłne szyby uchyla
ne, atrakcyjny wygląd, • 13.100 zł. Wro&w, tel. 349-14-29,0601/ 
05-05-66
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 24 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
morska zieleń, blokada skrzyni biegów, -10.500 zl. Zielona Góra, 
tel. 068/326-32-67
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 704 ccm, biały. • 7.800 3  lub 
zamienię na Fiata 126p, do 1.500 zł. Niedźwiedź, tel. 074/819-40- 
52
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 65 tys. km, 704 ccm. czerwo
ny, I właściciel, kupiony w salonie, bezwypadkowy, alarm, cen
tralny zamek, ciemne szyby, obniżony, atrakcyjny wygląd, -10.300 
zł. Świdnica, tel. 0603/64-16-21
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 54 tys. km, 900 ccm, biały, 
kubełkowe fotele, obrotomierz, zegarek, pasy bezwł., tylne szyby 
ciemne, Mul-T-Lock, centralny zamek, alarm, - 11.500 zł. Wro
cław, tel. 0604/28-26-80
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 75 tys. km, 900 ccm, biały, alarm, 
immobilizer, dzielona kanapa, tylne szyby uchylane. -12.100 zl. 
Oława, tel. 0502/59-07-81

FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 90 tys. km, 700 ccm, biały, - 9.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/848-25-07 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 56 tys. km, 704 ccm, biały, bloka
da skrzyni biegów, tylne szyby uchylne, szyby atermiczne, RM, 
stan techn. b. dobry, • 11.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-69-80 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 43 tys. km, 704 ccm, srebrny meta
lic, alarm, oznakowany, garażowany, dzielona tylna kanapa, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, • 10.100 zł. Głuszyca, tel. 074/845-6141 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 46 tys. km, 704 ccm, biały, bez 
wypadku, zadbany, • 9.600 zł. Oleśnica, tel. 071/398-13-82 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 50 tys. km, 700 ccm, szary.meta- 
lic, II właściciel, oryg. lakier, bez wypadku, oznakowany, immobi
lizer, nadkola, konserwacja, przegląd do 06.2001 r„ garażowany, 
stan b. dobry, -10.500 zł. Oława. tel. 071/313-89-27,0503/92-35- 
11
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 57 tys. km, 700 ccm, biały, stan 
dobry, 2 nowe opony, 2 zabezpieczenia, RO panel i RDS, - 9.000 
zł. Oława, tel. 071/303-85-73
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 700 ccm I właściciel, faktura, książ
ka serwisowa, blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, ze
garek, dzielona kanapa, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 
9.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-72,0607/78-69-08 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r., 41 tys. km, 900 ccm, czarny, 
katalizator, plastikowe listwy, nadkola, alarm, bez wypadku, stan 
b. dobry, - .9.800 zł lub zamienię na Fiata .126p. Szczawno Zdrój, 
tel. 074/843-68-83
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 24 tys. km. 700 ccm, czerwony, 
alarm, immobilizer, I właściciel, -10.000 zł. Wrocław, tel. 362-64- 
64.0503/97-17-35
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 25 tys. km, 900 ccm. benzyna, 
wtrysk, czerwony, 5-biegowy, blokada skrzyni biegów, 4 zagłówki, 
RO + głośniki, I właściciel, bez wypadku, serwisowany, kpi. doku
mentacja, mało eksploatowany, stan idealny, -11.500 zł. Wrocław, 
tel. 352-62-16,0602/7647-39
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 56 tys. km, 704 ccm, srebrny me
talic, nowe opony, eksploatowany na oleju 5W/40, niebieska tapi
cerka, RO Sony, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-44-05 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 43 tys. km, 704 ccm, wtrysk, nie
bieski, katalizator, tylne szyby uchylne, atermiczne szyby, zegar, 
listwy boczne, zagłówki tylne, nadkola plastikowe, kierowca nie 
palący, przegląd do 04.2002 r, - 9.700 zł. Wrocław, tel. 071/348- 
67-04
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 56 tys. km, 700 ccm. szary meta
lic, RO, nowe opony, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 0605/82-23-94 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 68 tys. km. 704 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, blokada skrzyni biegów, I właściciel, 2 opony zi
mowe, -10.000 zl. Wrocław, tel. 071/3554 948 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 41 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, stan b. dobry, alarm, Mul-T-Lock, - 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/25-76-22
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r, 70 tys. km, 900 ccm, bordowy 
metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO. katakizator, dzielo

ne siedzenie, uchylane szyby, akumulator na gwarancji, • 14.900 
zł. Wrocław, tel. 0606/37-31-93,351-95-54 
FIAT CINOUECENTO YOUNG,• 1096/97 r., 70 tys. km, 704 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, katalizator, immobilizer, książka ser
wisowa, faktura zakupu, 2 nowe opony, stan idealny, -13.000 zł. 
Legnica, tel. 076/854-1841,0606/61-21-36 

' FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 70 tys. km, 900 ccm. biały, 
alarm, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, nowy akumulator i ukł. 
wydechowy, pokrowce, 4 zagłówki, 4 pasy bezwł., tylna szyba 
ogrzewana, zadbany, • 11.900 zł. Wrocław, tel. 071/365-21-58 wie
czorem, 0603/99-75-57 (k00079)
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 47 tys. km, 700 ccm, błękitny 
metalic, Mul-T-Lock, radio, tylne szyby uchylane, -11.500 zł. Dąb- 
cze, gm. Rydzyna, teł. 065/538-0449,0609/28-28-75 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r.. 90 tys. km, 704 ccm, turkusowy 
metalic, serwisowany, stan b. dobry, I właściciel, kupiony w salo
nie, -11.000 zł. Oława, tel. 071/313-75-36 
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., 704 ccm, czerwony, bez wypad
ku, zadbany, stan idealny, zabezpieczony przed kradzieżą, -1-1.700 
zł. Oleśnica, teł. 071/398-13-82
FIAT CINOUECENTO, 1997 r.. 52 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
bez wypadku, garażowany, -11.500 zl. Pielgrzymka, Jel. 076/877- 
57-66
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 4 tys. km, 700 ccm, kolor morski 
metalic, alarm, tylne szyby uchylane, szyby atermiczne, garażo
wany, - 12.000 zł (możliwe raty przez komis). Stobno, tel. 071/ 
389-64-08
FIAT CINOUECENTO HAPPY, 1997 r., 40 tys. km, 900 ccm, 
wtrysk, szary metalic, bez wypadku, tylne szyby uchylne, 4 za
główki, faktura zakupu, nadkola od nowości, listwy boczne, RO, 
opony zimowe, szyberdach, zegar, dzielona kanapa, atermiczne 
szyby, stan idealny, -14.500 zł. Trzebnica, teł. 071/312-71-60 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 30 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
czerwony, I właściciel, immobilizer, 4 zagłówki, stan techn. b. do
bry, • 11.900 zł. Wałbrzych, tel. 0601/7848-31 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 60 tys. km, 704 ccm, zie
lony metalic, alarm, immobilizer, atermiczne szyby, zegar cyfro
wy, tylne szyby uchylane, tylne siedzenia dzielone, opony 145 x 
13. listwy boczne ozdobne, I właściciel, bez wypadku, stan ideal
ny, -13.500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/76-14-84 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 30 tys. km, 700 ccm. srebrny 
metalic, immobilizer, garażowany, - 11.400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
347-88-65,0603/98-3947
FIAT CINOUECENTO. 1998 r., 59 tys. km, różowy metalic, I.wła
ściciel, zadbany, stan b. dobry, - 13.800 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-60-26
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 23 tys. km, 704 ccm, srebrny 
metalic, II właściciel, faktura zakupu z salonu, mało eksploatowa
ny, 4 zagłówki, atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, zegar, 
korektor ust. świateł, katalizator, wycieraczka tylna, stan idealny, 
• 13.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-75-09 
FIAT CINOUECENTO. 1998 r., 36 tys. km. 704 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, dzielona tylna 
kanapa, zadbany, stan techn. b. dobry, -13.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-26-07 wieczorem
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 9 tys. km, 700 ccm, srebrny meta
lic, garażowany, -13.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-02 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r.. 79 tys. km, 900 ccm, biały, 
katalizator, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 13.500 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-63-39
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 56 tys. km, 899 ccm, benzyna, 
biały, I właściciel, kpi. dokumentacja, serwisowany, kupiony w 
salonie, immobilizer. tylne szyby uchylane, RO, szyberdach, - 
13.600 zł. Świdnica, tel. 0601/67-83-80 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1998 r., 44 tys. km. 70Q ccm. 
srebrny metalic, • 12.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-0641 
FIAT CINOUECENTO YOUNG. 1999 r.. 900 ccm, czerwony. I 
właściciel, stan b. dobry, -18.000 zł lub zamienię na większy, droż
szy. Piskorzówek, gm. Domaniów, tel. 0502/84-15-97 
FIAT COUPE, 1998/99 r.. 45 tys. km, 1800 ccm. TDi, błękitny 
metalic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, poduszki pow., kpi. 
dokumentacja, stan idealny, - 42.000 zł (możliwe raty przez ko
mis). Legnica, tel. 076/856-25-14,0601/77-18-53 
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., sprowa
dzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, - 55.500 zł lub 
zamienię na Mercedesa klasy E. Świebodzin, tel. 068/382-99-66, 
0601/53-92-16 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem - AG0199 www.autogielda.com.pl)
FIAT CROMA, 1987 r., 123 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, niebieski, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, nowy akumulator, prze
guby, ukł. wydechowy, stan b. dobry, - 5.100 zł lub zamienię na 
mniejszy. Opole, tel. 0604/79-00-72 
FIAT CROMA, 1990 r., 2000 ccm, turbo D, grafitowy metalic, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 5-biegowy, wspomaganie kier., 
RM, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, 115 KM, spoiler, dod. 
światła .stopu’, komputer, zadbany, • 9.500 zł. Brzeg, tel. 0607/ 
50-73-53
FIAT CROMA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny, el. otwierane 
szyby, el. szyberdach, 5-biegowy, na białych tablicach - 2.100 zł. 
Wrocław, tel. 0605/40-30-03
FIAT CROMA 1990/91 r., 2500 ccm, TDi. kolor grafitowy metalic. 
oclony w całości, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, wspomaga
nie, szyberdach, stan b. dobry, -10.500 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
FIAT CROMA 1991 r., 142 tys. km, 2000 ccm, jasnokremowy. 
elektr. otw. szyby przednie, szyberdach otw. elektr., wspomaga
nie, alarm, - 8.500 zł. Warszawa, tel. 0602/30-77-86 
FIAT CROMA, 1991 r., 128 tys. km, 2500 ccm, TD, srebrny meta
lic, pełne wyposażenie el., szyberdach, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, stan idealny, • 13.600 zl lub zamienię na dostawczy. Wro
cław, teł. 071/352-30-83
FIAT CROMA 1994 r., 200Ó ccm, benzyna pełne wyposażenie 
elektryczne, -12.000 zł. Bojanowo, tel. 065/545-63-01,0604/08- 
32-95
FIAT MAREA WEEKEND, 1996 r., 1800 ccm, 16V wspomaganie, 
klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, - 27.800 zł. Żary, tel. 
0604/50-59-32,0604/50-85-58
FIAT MAREA 1997 r., 109 tys. km, 1900 ccm, turbo D, granato
wy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka i podgrzewane, welurowa tapicerka, halo
geny, el. reg. reflektory soczewkowe, centr. zamek + pilot, reguł, 
fotel kierowcy, stan b. dobry, - 27.000 zł. Jarocin, tel. 062/747-57- 
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FIAT MAREA WEEKEND. 1997 r., 150 tys. km, 1600 ccm, meta
lic, I właściciel, centr. zamek, bez wypadku, stan dobry, - 25.000 
zł. Wrocław, tel. 071/341-68-56
FIAT MAREA KOMBI, 1997 r., 117 tys. km. 1900 ccm. turbo D, 
srebrny, 100 KM, roleta, relingi dachowe, centr. zamek, alarm ♦ 
pilot el. otw. szyby, wspomaganie, podłokietnik, alum. felgi 15*, 
oryg. radio, zderzaki w kolorze nadwozia, reg. kierownica, reguł, 
fotel kierowcy, stan b. dobry, • 26.900 zł. Zielona Góra; teł. 068/ 
324-16-32,0600/32-89-91
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, el. reg. lusterka i szyby, centr. zamek z pilotem, immobili
zer, klimatyzacja, soczewkowe reflektory, sprowadzony w cało
ści. karta pojazdu, • 25.000 zł. Krotoszyn, tel. 0604/60-74-95 
FIAT MAREA, 1997 r.. 1900 ccm, TD 100. KM, zielony metaiic. 
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 WEEKEND, 1998 r.,48 tys. km. 1600 ccm, burgund 
metalic, ABS, klimatyzacja, felgi alum., wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr. zamek, RO z rds, relingi dachowe, roleta, sprowa
dzony + komplet kół zimowych na felgach stalowych, • 28.500 zl. 
Opole, tel. 077/455-92-63,0606/98-80-19 
FIAT MAREA. 1998 r., 30 tys. km, 1900. ccm, TDi, grafitowy me
talic, el. otw. szyby, radioodtwarzacz, c. zamek, wspomaganie, 
klimatronic, - 30.000 zł. Kalisz, tel. 062/769-2349,0501/70-09-90 
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r.. 40 tys. km, 1800 ccm, bordo
wy metalic, 4 el. otw. szyby, klimatyzacja, centralny zamek z pilo
tem, oryginalny alarm, skórzana wielofunkcyjna kierownica, we
lurowa tapicerka. ABS, 2 poduszki powietrzne, aluminiowe felgi, 
2 komplety nowych opon, • 32.000 zł. Kępno, tel. 0601/87-23-39 
FIAT MAREA 1998 r., 1900 ccm, TDi. biały, wspomaganie kier., 
klimatyzacja, poduszka pow., radio, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka. immobilizer, • 29.500 zl. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 1900 ccm, TDi. zielony meta
lic, bogate wyposażenie, • 32.300 zl. Leszno, tel. 0601/7 5̂6-60 
FIAT MAREA, 1998 r., 1600 ccm, 16V, biały, klimatyzacja, pełne 
wyposażenie elektryczne, - 24.000 zł. Leszno, tel. 0502/16-00-17

Oferta używane:
- 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

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 ,216v 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
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tel. 831-98-68, 832-03-91

MDF Auto ę. 
Ząbkowice Śl. 
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tel. 815-73-34, 815-73-35
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FIAT MAREA, 1998 r., 81 tys. km, 1370 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, RO z RDS, inst. gazowa, 
kupiony w salonie, bez wypadku, stan b. dobry, - 24.000 zl. Wro
cław, tel. 05P t/16-07-06
FIAT PALIO, 1997 r., 74 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciemno
czerwony metalic, dzielona tylna kanapa, reiingi dachowe, bagaż
nik, kupiony w salonie, serwisowany, zadbany, • 19.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/22-63-44
FIAT PALIO, 1998 r., 30 tys. km, 1400 ccm, czerwony, kupiony w 
salonie, I właściciel, wspomaganie kier., reiingi i bagażnik, gara
żowany, bez wypadku, immobiiizer, niepalący kierowca, - 23.500 
zł. Nysa, tel. 077/431-00-57
FIAT PALIO WEEKENO, 1998/99 r., 23 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, niebieski, serwisowany, dużo podatków, garażowany, stan 
idealny, - 24.000 zł lub zamienię na droższy. Legnica, tel. 0502/ 
15-76-33
FIAT PALIO WEEKENO, 1999 r., 1600 ccm, benzyna, 100 KM 
inst. gazowa, hak, el. otw. szyby, 5-osobowy, + homologacja na 
ciężarowy, stan b. dobry, • 28.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/57-
12-07,075/754-31-71.\
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 1200 ccm, czerwony, kupiony w 
salonie, I właściciel, stan b. dobry, - 23.900 zł. Świdnica, tel. 074/
852-30-95,0601/40-51-05
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r„ 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, instał. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, halogeny, reiingi, garażowany, stan b..dobry, *28.000 
zł. Zgorzelec, tel. 0601/56-38-51
FIAT PANDA, 1981 r., niebieski, * 1.600 zt. Kępno, tel. 062/782-
21-95 po godz. 17
FIAT PANDA, 1987/93 r., 900 ccm, czarny, składak, - 3.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-39-73,0605/62-11-12 
FIAT PANDA, 1988 r., 750 ccm, czerwony, stan b. dobry, na za
chodnich tablicach - 800 DEM. Gubin, tel. 068/359-67-58 
FIAT PANDA, 1989 r., 750 ccm, biały, 3-drzwiowy, na zachodnich 
tablicach - 950 DEM. Żary, tel. 0602/67-33-28 
FIAT PANDA, 1991 r., 800 ccm, benzyna stan b. dobry, na białych 
tablicach, -1.300 zł. Chojnów, tel. 0600/16-48-26 
FIAT PUNTO CULT, 1993/00 r., 28 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., immobiiizer, -
20.700 zł. Legnica, tel. 0601/50-97-44 
FIAT PUNTO, 1994 r., 54 tys. km, 1100 ccm, czerwony, szyber
dach, reguł, fotel kierowcy, zderzaki i lusterka, nowy ukł. wyde- 
chowyw kolorze nadwozia, -14.500 zł. Paczków, tel. 0606/89-93- 
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FIAT PUNTO, 1994/95 r., 96 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, seledyno
wy metalic, w kraju od miesiąca, oclony, zarejestrowany, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, 5- 
drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, RM z RDS, garażowany, 
oszczędny, bez korozji, serwisowany, stan idealny, - 16.900 zł 
(możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, teł. 0606/23-66-76 
FIAT PUNTO, 1994/95*., 1100 ccm, szary metalic, pod. powietrz
na, w kraju od tygodnia, stan idealny, -15.500 zł. Żary, teł. 0605/
59-03-89
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 90 tys. km, 1242 ccm, benzyna, żółty 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm + pilot, 
RO, kupiony w salonie, • 15.000 zł. Głogów, tel. 0603/60-19-35 
FIAT PUNTO S, 1995 r., 88 tys. km, 1100 ccm, 55 kM, złoty meta
lic, 5-drzwiowy, RO + 4 głośniki, autoalarm, nowy tłumik i amorty
zatory, II właściciel, kupiony w salonie w Polsce, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, -17.500 zł. Lubin, tel. 076/846-58-42 
FIAT PUNTO IS, 1995 r., 45 tys. km, czerwony, 3-drzwiowy, ra
dio, immobiiizer, zadbany, garażowany, stan b. dobry, -17.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/736-06-29,0503/58-89-47 
FIAT PUNTO 60 S, 1995 r., 90 tys. km, 1242 ccm, niebieski, zde
rzaki w kolorze nadwozia, tylne i boczne szyby uchylane, RO Phi
lips + 2 głośniki Pioneer, zielone szyby, listwy boczne, -15.500 zł. 
Sława. tel. 068/356-87-57
FIAT PUNTO 75 SX, 1995 r., 66 tys! km, 1242 ccm, wtrysk, złoty 
metalic,' 5-drzwiowy, Mul-T-Lock, centr. zamek, el. otw. szyby, 
alarm + pilot, RO, kupiony w salonie, oznakowany, garażowany, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 17.500 zł. Świebodzin, tel. 068/ 
382-99-83
FIAT PUNTO, 1995 r., 95 tys. km, 1400 ccm, złoty metalic, 5- 
drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, • 16.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-36-40
FIAT PUNTO, 1995 r., 35 tys. km. 1700 ccm, turbo D, czerwony, 
el. otwierane szyby, alarm, radioodtwarzacz, reg. pasy, 5-drzwio
wy, zderzaki w kolorze nadwozia, - 19.800 zł. Wrocław, tel. 071/
354-24-92
FIAT PUNTO, 1995 r., 91 tys. km, 1700 ccm, turbo D, srebmy 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, centralny zamek, radioodtwa
rzacz, wspomaganie kier., regulowana kierownica, poduszka po
wietrzna kierowcy, - 17.300 zl. Wrocław, tel. 071/372-60-41 po 
godz. 20,0502/13-95-69
FIAT PUNTO 55 SX, 1995 r., 85 tys. km, 1108 ccm, srebmy meta
lic, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, immobiiizer, centralny 
zamek, dzielona tylna kanapa, garażowany, kupiony w kraju, •
17.000 zł. Wrocław, tel. 349-12-84 
FIAT PUNTO, 1995/96 r., 83 tys. km, 1100 ccm, szary metalic. 
immobiiizer, alarm, 2 pod. powietrzne, po wymianie amortyzato
rów z przodu, RO, • 17.200 zl. Dzierżoniów, tel. 0600/18-74-68 
FIAT PUNTO, 1995/96 r., 90 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski, 
wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RM + 4 
głośniki, zadbany, ekonomiczny, - 19.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-35-08,0501/72-7341
FIAT PUNTO, 1996 r., 75 tys. km, 1242 ccm, czarny, 5-drzwiowy, 
el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, obrotomierz, immobi
iizer, kpi. dokumentacja, -17.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-
04-79
FIAT PUNTO, 1996 r, 96 tys. km, 1100 ccm, benzyna, perłowo- 
błękitny, • 16.200 zł. Śmigiel, teł. 065/518-07-83 
FIAT PUNTO 75 ELX, 1996 r., 55 tys. km, 1242 ccm, czerwony, 
inst. gazowa, alarm, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, el. otw. 
szyby, 5-drzwiowy, I właściciel, garażowany, bez wypadku, prze
gląd do 04.2002 r, -19.100 zł (możliwe raty przez komis). Wro
cław, tel. 071/355-56-08
FIAT PUNTO. 1996 r.,70 tys. km, 1200 ccm, morski, welurowa 
tapicerka, el. otwierane szyby, alarm, centralny zamek, dzielona 
tylna kanapa, regulowana kierownica, zderzaki w kolorze nadwo
zia, halogeny, 4-drzwiowy, kupiony w salonie, • 17.500 zł. Wro
cław, tel. 781-89-70 po godz. 15 '
FIAT PUNTO, 1996/97 r., 54 tys. km, 1100 ccm, Pb/. biały, spro
wadzony w całości, immobiiizer, poduszka pow., centralny zamek, 
mało używany, zadbany, atrakcyjny wygląd, -16.500 zł lub zamie
nię na diesla. Paczków, tel. 077/431-77-25,0608/44-79-12 
FIAT PUNTO SX75,1997 r., 78 tys. km. 1350 ccm. kolor grafito
wy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, alarm, immobiiizer, 
reg. kierownica, halogeny, -18.300 zł. Wrocław, tel. 071/341-61- 
70,0503/02-33-51,0601/59-73-63
FIAT PUNTO, 1997 r., 68 tys. km, 1200 ccm, zielony metalic, centr. 
zamek, RM, alarm, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, 5-biegowy, obroto
mierz, kupiony w salonie, I właściciel, • 17.900 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0608/07-03-67
FIAT PUNTO elx, 1997 r., 58 tys. km. 1700 ccm, TD. 70 KM, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, bogate wyposażenie, stan b. do
bry, garażowany, przegląd do 04.2002 r., I właściciel, - 21.500 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/725-00-67
FIAT PUNTO, 1997 r., 58 tys. km, 1100 ccm, czerwony, kataliza
tor, 5-drzwiowy, RO, hak, immobiiizer, - 17.200 zł. Leszno, teł. 
0601/69-1444
FIAT PUNTO 55SX, 1997 r., 70 tys. km, 1100 ccm, zielony meta
lic, 3-drzwiowy, hak, el. otw. szyby, centr. zamek, tytne szyby uchy
lane, alarm, zegar cyfrowy, kupiony w salonie, stan b. dobry, -
18.900 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/07-2544 
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 50 tys. km, 1700 ccm, TD. zielony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, • 19.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 
9-17,0601/5346-55
FIAT PUNTO, 1997 r., 54 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebieski, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, -14.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/737-10-52,0603/32-13-73 
FIAT PUNTO, 1997 r., 42 tys. km pełne wyposażenie, -18.000 zł. 
Wrocław, tel. 357-98-89
FIAT PUNTO 75 SX, 1997 r.. 58 tys. km. 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, 75 KM, el. otwierane szyby, el. reg. reflek
tory, centralny zamek, halogeny, regulowana kierownica i fotel, 
kupiony w salonie Amicar, 1. właściciel, książka serwisowa, -
19.800 zl. Wrocław, tel. 0604/95-34-35 .
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 31 tys. km, 1242 ccm, chabrowy, 3* 
drzwiowy, ei. otw. szyby, tylne szyby uchylane, centr. zamek, dzie
lona tylna kanapa, 4 zagłówki, reguł. wys. mocowania pasów, dzie
lona tylna kanapa, 4 zagłówki, obrotomierz, zegarek, immobiiizer, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, mało używany, - 21.000 
zl. Wrodaw, tel. 0602/12-51-35
FIAT PUNTO, 1997 r., 98 tys. km, 1700 ccm, turbo D, biały. 5- 
drzwiowy, wspomaganie kier., immobiiizer, garażowany, serwiso
wany, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0503/68-21-79

FIAT PUNTO. 1997 r., 48 tys. km. 1108 ccm. benzyna, czerwony 
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, el. otw szyby, szyby przy
ciemniane, centr. zamek, alarm, listwy boczne, RM Kenwodd, 
garażowany, stan b. dobry, - 19.400 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-03-37,0607/53-05-81
FIAT PUNTO, 1998 r., 50 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic, ku
piony w salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja,. 5-drzwiowy, li
stwy boczne, zegarek, immobiiizer, bez wypadku, garażowany, stan 
b. dobry. - 21.300 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-9348 
jiłAT PUNTO. 1998 r., 30 tys. km. 1100 ccm. benzyna, biały, 3- 
drzwiowy, z salonu, tylne szyby uchylne, • 20.400 zł. Jawor, tel. 
076/87048-57,0603/2244-13
FIAT PUNTO, 1998 r., 33 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylne, Immobiiizer, alum. fel
gi. garażowany, -18.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-2142 po 
godz. 17 -
FIAT PUNTO, 1998 r., 40 tys. km, 1100 ccmrtiiałyi.bez wypadku, 
kupiony w salonie, -18.200 zl- Kalisz, tel. 0608/33-8843 
FIAT PUNTO, 1998 r., 48 tys. km, 1700 ccm, turbo D, srebmy 
metalic, 82 KM, drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, 
alum. felgi, RM z RDS-em sterowany przy kierownicy, halogeny, 
zderzaki w kolorze nadwozia, - 23.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0606/ 
26-95-87
FIAT PUNTO 60, 1998 r., 39 tys. km, 1240 ccm, czerwony, 1, 
alum. felgi, poduszka pow., radio, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, obrotomierz,-3-drzwiowy, -.18.900 zł. Syców, tel. 
062/785-94-95,0604/27-78-61.
FIAT PUNTO, 1998 r., 47 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
inst. gazowa, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, alarm, zadbany, im
mobiiizer, • 20.900 zl. Zielona Góra, tel. 0600/34-68-68 
FIAT PUNTO SOLLE, 1998/99 r., 46 tys. km, 1100 ccm, szary 
metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, książka serwisowa, listwy 
boczne, immobiiizer, zegarek, oznakowany, stan b. dobry, - 22.500 
zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-9348 
FIAT PUNTO 55 S, 1998/99 r., 68 tys. km. 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, instalacja 
gazowa, kupiony w salonie, bez wypadku, II właściciel, garażo
wany, nowe opony, pełna dokumentacja, zadbany, -18.400 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 0606/94-20-14 
FIAT PUNTO, 1998/99 r., 40 tys. km, 1108 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie, bez 
wypadku. • 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/781-2742 
FIAT PUNTO SOLE, 1999 r., 27 tys. km, 1100 ccm, niebieski 
metalic, poduszka pow. kierowcy, immobiiizer, alarm, RO Pione
er, kpi. opon zimowych, - 23.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/ 
844-8943
FIAT PUNTO, 1999 r., 24 tys. km, 1100 ccm, srebmy metalic, 3- 
drzwiowy, alarm, centr. zamek, halogeny, zadbany, stan b. dobry, 
4 opony. - 21.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-10-29 po godz. 
16,0604/63-54-62
FIAT PUNTO 55 SOLO, 1999 r., 25 tys. km, 1100 ccm, srebmy 
metalic, katalizator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach el., 2 pod. 
powietrzne, książka serwisowa, I właściciel, stan idealny, - 21.000 
zł. Leszno, tel. 065/527-07-96,0603/44-23-55 
FIAT PUNTO 60,1999 r., 17 tys. km, 1250 ccm, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, poduszka powietrzna, do malowania, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, -19.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30- 
51 w godz. 9-17,0601/5346-55
FIAT PUNTO, 1999 r., 27 tys. km, 1100 ccm, niebieski metalic, 2 
pod. powietrzne, szyberdach, sprowadzony z Niemiec, - 22.000 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Zychów, tel. 062/76341-56, 0601/
88-73-75
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 7 tys. km, 1200 ccm, zielony metalic, 
5-drzwiowy, poduszka pow., ABS, centr. zamek, wspomaganie i 
reg. kierownicy, el. otw. szyby, reg. fotel, stan idealny, • 27.900 zł. 
Leszno, tel. 0605/44-7347
FIAT PUNTO II, 2000 r., 11 tys. km, 1200 ccm, złoty metalic, I 
właściciel, serwisowany. 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, alarm, 
nadkola, pokrowce, welurowa tapicerka, listwy boczne, instalacja 
radiowa, - 28.300 zł. Głogów, tel. 076/83340-94,0608/36-62-79 
FIAT PUNTO IISX, 2000 r., 13 tys. km, 1200 ccm, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., podusz
ka powietrzna, alarm + pilot, centralny zamek, radioodtwarzacz, 
kupiony w salonie (na gwaranql do czerwca), - 30.500 Zł. Kroto
szyn. tel. 062/722-94-95,0602/48-97-26 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 10 tys. km, 1200 ccm, ciemny metalic, 5- 
drzwiowy, sprowadzony z Niemiec, zarejestrowany w kraju, techn. 
sprawny, - 27.200 zł. Kudowa Zdr., tel. 074/866-2546 
FIAT PUNTO, 2000 r., 16 tys. km, 1248 ccm, czerwony, kupiony 
w salonie, I właściciel, el. otw. szyby, centr. zamek, bez wypadku, 
stan idealny, na gwarancji, fabrycznie przystosowany do nauki 
jazdy, 5-drzwiowy, - 28.900 zł. Wrocław, tel. 0502/26-90-71 
FIAT REGATA, 1984 r., 1700 ccm, diesel, granatowy, 5-biegowy, 
hak. 4-drzwiowy, nowe opony, nowy akumulator, amortyzatory, 
przegląd, OC, - 3.500 zł. Brzeg, tel. 0607/50-73-53 
FIAT REGATA, 1985 r., 1400 ccm, szary metalik, centralny za
mek, radio Sony, przegląd do kwietnia, - 2.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-82-61
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm pełna dokumentacja, • 1.300 zł. 
Kamienna Góra. teł. 0501/09-82-86,0604/7549-98 
FIAT REGATA, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, techn. spraw
ny, przegląd do 04.2002 r., z urzędu celnego, - 3.500 zł. Ścinawka 
Średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21 
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, - 2.700 zł. 
Wrodaw, tel. 0602/17-3345
FIAT REGATA, 1986 r., 180 tys. km, 1500 ccm, benzyna, niebie- 

- ski, po remonde kapitalnym, stan b. dobry, - 3.500 zł. Rawicz, tel. 
065/546-18-87
FIAT REGATA, 1988 r. dla obywatela WNP - 1.000 DEM. Wro
daw, tel. 071/33841-12
FIAT RITMO 75,1981 r.; 1100 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, nowe opony, atrakcyjny wygląd, eko
nomizer, • 2.200 zł lub zamienię na Rata 126p. Bystrzyca Kłodz
ka. tel. 074/811-10-35
FIAT RITMO CABRIO, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, żółty, alum. 
felgi, kubełkowe fotele, sportowa kierownica, atrakcyjny wygląd, -
4.200 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/846-15-61
FIAT RITMO, 1983 r., 93 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebmy, -
1.200 zł. Wrodaw, tel. 0602/8746-22
FIAT RITMO, 1985 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, stalowy, - 
700 DEM. Świdnica, tel. 074/327-30-33 
FIAT RITMO, 1985 r., 1700 ccm, diesel hak, z urzędu celnego, -
4.000 zł. Wołczyn, tel. 077/418-89-35,0604/70-38-68 
FIAT RITMO, 1985 r., 1600 ccm po remonde kapitalnym, 105 KM, 
* 3.200 zł lub zamienię na mniejszy. Wrodaw, tel. 324-11-25 
FIAT RITMO 60,1985 r., 170 tys. km, 1108 ccm, E, biały, 4 lampy 
z przodu, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, el. zapłon, przegląd do
05.2002 r., konserwacja, zadbany, pokrowce, zegarek, ekonomi
zer, możliwość rat, - 4.300 zl. Nysa, tel. 077/435-31-02 
FIAT RITMO, 1986 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, stan dobry, po lakierowaniu, naprawie podwozia, wymia
nie układu wydechowego, nowy akumulator, 4-drzwiowy, 5-biego
wy, - 3.700 zł. Legnica, tel. 076/856-1041 
FIAT RITMO, 1986 r., 170 tys. km, 1100 ccm, bordowy, 5-drzwio- 
wy, nowe opony, nowa pompa paliwa, radioodtwarzacz, stan b. 
dobry, - 3.100 zł lub zamienię na droższy. Paczków, tel. 077/431-
60-83
FIAT SEICENTO SX, 1998 r„ 35 tys. km, 900 ccm, rudy metalic. 
oryg. lakier, I właściciel, kpi. dokumentacja,' zderzaki w kolorze 
nadwozia, listwy boczne, zegar, el. otw. szyby, dzielona tylna ka
napa, garażowany, stan b. dobry, - 16.800 zł. Legnica, tel. 076/ 
850-62-64,0606/13-9348
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r., 51 tys. km. 1100 ccm, czer
wony, I właściciel, kupiony w salonie, alum. felgi, centr. zamek, 
RM, bez wypadku, el. otw. szyby, stan b. dobry, -19.500 zł. Rych
tal, woj. kaliskie, tel. 0604/31 -90-28 
FIAT SEICENTO S, 1998 r., srebmy metalic, stan techn. b. dobry, 
-16.500 zł. Dylaki, teł. 077/465-10-89 po godz. 15 
FIAT SEICENTO VAN, 1998 r., 15 tys. km, 900 ccm, biały, -12.800 
zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39
FIAT SEICENTO SPORT. 1998 r.. 40 tys. km. 1107 ccm, benzy
na, żółty, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, klimatyza
cja, RM, pod. powietrzna, alum. felgi, stan idealny, - 19.900 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/848-66-13,0601/79-66-69 
FIAT SEICENTO. 1998 r„ 18 tys. km, 900 ccm, benzyna, czerwo
ny, I właściciel, pełna dokumentacja, blokada skrzyni biegów, dzie
lona tylna kanapa, tylne pasy bezwładnościowe, pokrowce na sie
dzenia, stan b. dobry, -17.500 zł. Wrodaw, tel. 071/342-58-12 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 35 tys. km, 900 ccm. czerwony, ozna
kowany, I właściciel, alarm, blokada skrzyni biegów, dzielona tyl
na kanapa, -15.500 zł. Wrodaw, tel. 071/368-81-54 
FIAT SEICENTO SX, 1998/99 r., 25 tys. km. 900 ccm, błękitny 
metalic, I właśddel, kpi. dokumentacja, zderzaki w kolorze nad
wozia, listwy boczne, el. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, zega
rek, RO, blokada skrzyni biegów, oznakowany, bez wypadku, stan 
idealny, -17.700 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-9348

FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 3 tys. km, 900 ccm, kolor łososiowy, 
faktura zakupu, książka serwisowa, autoalarm, RO Panasonic, 
Mul-T-Lock, immobiiizer, zderzaki w kolorze nadwozia, listwy bocz
ne, kołpaki, dywaniki, nadkola, kierowca niepalący, garażowany, 
stan idealny, • 16.900 zł. Mardszów, tel. 075/741-05-54 
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 35 tys. km, 900 ccm, czerwony, 
wersja City-Matic, immobiiizer, el. otwierane szyby, RO Pioneer, 
z salonu, stan techn. b. dobry, - 17.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, 
tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 900 ccm, wtrysk, srebmy metalic, 
katalizator, garażowany, nadkola, immobiiizer, 4 zagłówki, pokrow
ce, radioodtwarzacz, listwy boczne, reg. reflektory, zadbany, stan 
b. dobry, • 16.950 zł lub zamienię na tańszy. Wrodaw, tel. 0601/ 
76-64-36
FIAT SEICENTO, 1999 r., 20 tys. km, 1100 ccm, granatowy meta
lic, poduszka pow., el. reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, •
22.000 zł. Krotoszyn, tel. 0604/27-15-75 
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 40 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
niebieski, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, 
pokrowce na siedzeniach, RM, -17.000 zł, Prudnik, tel. 077/436-
22-57
FIAT SEICENTO SPORTING, 1999 r., 1000 ccm, żółty; bogata 
wersja, -18.500 zł. Drezdenko, woj. gorzowskie, tel. 0604/67-03- 
99
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 28 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 

' biały, bez wypadku, I rej. 09.1999 r., blokada skrzyni biegów, ra
dioodtwarzacz, stan b: dobry, -15.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-
19-39,0601/87-08-35   . . .  v ,
FIAT SEICENTO SPORTING, 1999 r., 1100 ccm, wtrysk, żółty, 
radio, 5-biegowy, katalizator, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. 
szyby, airbag, kupiony w salonie, I właśddel, kpi. dokumentacja, 
bez uszkodzeń, el. reg. reflektory, skórzana kierownica, tylne szy
by uchylane, stan idealny, - 22.000 zł. Leszno, teł. 065/529-61-72, 
0604/38-56-63 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w intemecie 
pod numerem -AK0222 www.autogielda.com.pl)
FIAT SEICENTO HOBBY, 1999 r., 4 tys. km, 1108 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. reflektory przednie, 
poduszka pow. kierowcy, immobiiizer, lusterka i zderzaki w kolo
rze nadwozia, niebieska tapicerka drzwiowa, dzielona tylna kana
pa, RO Sony + głośniki Kenwood, stan idealny, pilne, -17.700 zł. 
Lubań, tel. 075/721-51-84,0609/48-02-96 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 15 tys. km, 899 ccm, błękitny metalic, 
głośniki + antena, bez wypadku, stan b. dobry, • 16.900 zl. Syców, 
tel. 062/78546-36 po godz. 17
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 20 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
osobowo-towarowy, -15.500 zł. Wrodaw, tel. 071/372-66-84,0601/
70-9049
FIAT SEICENTO, 1999 r., 25 tys. km, 1100 ccm, czerwony, el. 
otw. szyby, poduszka pow., listwy boczne, obrotomierz, bez wy
padku, kupiony w salonie, I właśddel, • 18.000 zł. Wrodaw, tel. 
0607/62-80-38
FIAT SEICENTO, 1999 r., 1100 ccm, czerwony metalic, pod. po
wietrzna, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, obrotomierz, kie
rownica pokryta skórą, - 20.500 zł. Wrodaw, teł. 071/316-85-98 
FIAT SEICENTO. 2000 r., 900 ccm, granatowy metalic, szerokie 
opony, lakierowane zderzaki i lusterka, RO, garażowany, bez wy
padku, I właściciel, • 17.900 zł. Bielawa, tel. 074/833-6840 
FIAT SEICENTO S, 2000 r., 16 tys. km, 1100 ccm. złoty metalic. 
stan b. dobry, kupiony w salonie, serwisowany, II właśddel, po
duszka pow., el. otwierane szyby, -18.500 zł. Piszkawa, teł. 071/ 
398-75-80
FIAT SEICENTO YOUNG, 2000 r., 25 tys. km, 899 ccm, niebie
ski, RO + głośniki, kołpaki, na gwarancji, -19.300 zł. Syców, tel. 
062/78546-36 do godz. 17
FIAT SEICENTO, 2000 r., 21 tys. km, 900 ccm, srebmy metalic, 
radio, I właśddel, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, -
18.200 zł. Świebodzice, tel. 074/854-50-70 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 23 tys. km, niebieski, I właśddel, ser
wisowany, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, immobiiizer, 
alarm, oznakowany, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, 
-16.800 zł. Wrodaw. tel. 071/338-29-29.0600/89-34-06 
FIAT SEICENTO S, 2000 r., 14 tys. km, 1100 ccm, czerwony, beż 
wypadku, oryginalny lakier, el. otwierane szyby, immobiiizer, stan 
b. dobry, • 19.200 zł. Wrodaw. tel. 071/317-07-55,0601/9249-01 
FIAT SEICENTO FUN, 2000 r., 6 tys. km, 900 ccm. kolor pastelo
wy, I właśddel, na gwarancji, tylne szyby uchylane, lakierowane 
zderzaki, RO. listwy boczne, immobiiizer, • 20.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/354-13-80
FIAT SEICENTO, 2000 r., 16 tys. km, 1108 ccm, czerwony, alarm, 
el. otw. szyby, immobiiizer, poduszka pow., dzielona tylna kana
pa, kupiony w salonie, - 21.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/
815-31-17,0603/33-62-64
FIAT SEICENTO VAN, 2001 r., 1 tys. km, 1100 ccm, 

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

FIAT SEICENTO, 2001 r., 8 tys: km, 899 ccm, czerwony, RM, 
tylne szyby uchylane, kupiony w salonie, stan idealny, - 20.000 zł 
(możliwe raty). Lubrza, tel. 077/437-53-77,0602/89-21-28 
FIAT SIENA, 1997 r., 68 tys! km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, serwisowany, 
el. otw. szyby, centr. zamek, RM Sony, • 17.700 zł (możliwe raty). 
Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
FIAT SIENA, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, -18.500 zł. Nysa, teł. 
077/433-34-10
FIAT SIENA el, 1997 r., 54 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, centralny zamek, kupiony w salonie, stan b. dobry, przegląd 
do 05.2002 r., możliwe raty przez komis, • 17.500 zł. Szewce k. 
Wrocławia, tel. 071/310-7045

' FIAT SIENA HL, 1997 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, alarm, ser
wisowany, garażowany, bez wypadku, stan b. dobry, przegląd do
06.2002 r, - 20.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-54-60 
FIAT SIENA HL, 1997/98 r., 50 tys. km, 1600 ccm. 16V, bordowy 
metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., 
RO, blokada skrzyni biegów, serwisowany, stan b. dobry, -19.100 
zł (możliwe raty). Niedszów, tel. 071/399-04-24,0603/56-66-80 
FIAT SIENA, 1998 r., 32 tys. km, 1400 ccm, niebieski, I właści
ciel, bez wypadku, immobiiizer, stan idealny, • 19.500 zł. Rawicz, 
tel. 065/545-57-19
FIAT SIENA, 1998 r., 45 tys. km, 1600 ccm, stalowy, pełne wypo
sażenie elektryczne, stan b. dobry, • 23.500 zł. Czernica, tel. 071/ 
318-02-16
FIAT SIENA HL, 1998 r.. 64 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
kupiony w salonie,'centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, immobiiizer, RM Kenwood, regulowana kierownica, 
el. reguł, reflektory, stan b. dobry, -17.900 zł. Rydzyna, tel. 065/ 
538-88-37
FIAT SIENA. 1998 r„ 33 tys. km, 1600 ccm. 16V. bordowy meta
lic, kupiony w salonie, faktura zakupu, garażowany od nowośd, 
zadbany, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, immobiiizer, code, 
alarm + pilot, • 22.500 zł. Świdnica, tel. 0602/68-74-89 
FIAT SIENA, 1998 r.,-21 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, ku
piony w salonie, faktura zakupu, książka seiwisowa, oryginalny 
lakier, I właśddel, serwisowany, radioodtwarzacz, stan b. dobry, -
19.600 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0502/30-96-66,0502/63-
23-37
FIAT SIENA, 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 16V, szary metalic, I 
właśddel, gwarancja do maja 2002 roku, c. zamek, el. otw. szy
by, immobiiizer, el. reg. światła, halogeny, dodatkowe światło .stop-, 
wspomaganie, radioodtwarzacz Pioneer + 6 głośników, pełna do
kumentacja, - 26.800 zł. Kalisz, tel. 062/764-62-16 po godz. 19, 
0602/55-04-21
FIAT SIENA HL. 1999 r., 78 tys. km, 1600 ccm. 16V, niebieski 
metalic, I właśddel, bez wypadku, z salonu, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, centralny zamek, welurowa tapicerka, zderzaki 
w kolorze nadwozia, pełna dokumentacja, • 18.300 zł. Paczków, 
tel. 077/431-60-09,0606/50-19-62 
FIAT SIENA, 1999 r., 26 tys. km, 1200 ccm, benzyna, niebieski, 
aluminiowe felgi, sportowy układ wydechowy, dużo dodatków, 
zadbany, - 25.000 zł. Wrodaw, tel. 071/345-64-09,0501/92-84-59 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 123 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, szary 
metalic, katalizator, bez wypadku, deska digital, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, radio, w kraju od 2 
tygodni, stan idealny, -10.400 zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 
0502/40-95-85
FIAT TEMPRA KOMBI, 1991 r, 100 tys. km, 1600 ccm, grafitowy 
metalic, wspomaganie kier., dzielone tylne siedzenia, regulowana 
kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, - 11.500 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/74243-37
FIAT TEMPRA. 1991 r., 121 tys. km, 1600 ccm, kolor demnowi- 
śniowy, inst. gazowa, stan dobry, • 12.000 zł. Krotoszyce, tel. 076/ 
887-83-89
FIAT TEMPRA, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, niebieski metalic, 
nie składak, el. otwierane szyby, ei. reguł, lusterka, radioodtwa
rzacz, szyberdach, 5-drzwiowy, inst. gazowa, - 9.600 zł lub za
mienię. Legnica, tel. 076/854-32-16

FIAT TEMPRA, 1991 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, instal. gazowa, wspomaganie kier., hakt - 9.000 zł. Wro
daw. teł. 0601/17-14-75
FIAT TEMPRA, 1992 r. kupiony w salonie w Polsce, I 

właściciel, inst. gazowa, • 8.900 zł. SALON FIA
TA, Opole, tel. 077/453-76-44 01028311

FIAT TEMPRA, 1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo O. biały, 
bez wypadku, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, re- 
lingi dachowe, roleta, radio, do odbioru w Niemczech - 2.900 DEM. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-31,0603/93-22-63 
FIAT TEMPRA, 1992 r., 86 tys. km, 1600 ccm, Pb/, srebmy meta
lic, bez wypadku, odony w całośd (mienie), I właśddel, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, centralny zamek, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
halogeny, radioodtwarzacz, zarejestrowany dó 05.2002 r, -10.500 
zł lub zamienię. Strzelin, teł. 071/392-34-50,0608/46-89-32 
FIAT TEMPRA, 1992 r., 1800 ccm, niebieski metalic, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, radiood
twarzacz, reg. kierownica, • 12.000 zł. Żary, tel. 0604/50-59-32, 
0604/5045-58
FIAT TEMPRA, 1993 r., 12 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy, 
kupiony w. syfonie, 2 zabezpieczenia, oznakowany, wspomaga
nie, RO, zadbany, stan dobry, -11.500 zł. Wrodaw, tel. 342-05-34 
FIAT TEMPRA SKŁADAK, 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, centr. zamek z pilotem, alarm, el. otw. szyby, wspo
maganie i reg. kierownicy, welurowa tapicerka, RM, - 107500 zt. 
Wrocław, tel. 071/328-92-02 :
FIAT TEMPRA, 1994 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, stan dobry, -
11.800 zł. Wrodaw, tel. 071/363-36-23,0603/9646-36 
FIAT TEMPRA, 1994/95 r., 49 tys. km, 1600 ccm, 

wtrysk, ciemnozielony metalic, wspomaganie, 
ABS, poduszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek, 
immobiiizer, 4 zagłówki, alum. felgi, halogeny, 
spoiler, welurowa tapicerka, podłokietnik, skó
rzana kierownica, książka serwisowa, I właści
ciel, stan b. dobry, do sprowadzenia z  Niemiec 
(w cenie cło) - 12.500 zł. Lubin, tel. 076/847-30- 
39,0604/93-11-37 84016631

FIAT TEMPRA, 1995 r., 1900 ccm, turbo D, kolor wiśniowy, centr. 
zamek, wspomaganie i reg. kierownicy, odtwarzacz CD, -13.500 
zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-50-27 
FIAT TIPO, 1989 r., 145 tys. km, 1100 ccm, benzyna, szary meta
lic, centr. zamek, deska digital, el. otw. szyby, wspomaganie, ku
bełkowe fotele, alum. felgi 15", zadbany, kierowca niepalący, ciem
ne szyby, stan dobry, - 9.000 zl. Lubań, tel. 075/721-72-99 
FIAT TIPO, 1990 r., 113 tys. km, 1400 ccm, benzyna, morski me
talic, el. otw. szyby, szyberdach, ekonomizer, I właśddel w Pol
sce, nie składany, - 8.700 zł. Legnica, teł. 0604/29-84-28 
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, czarny metalic, 5-drzwiowy, el. 
otw. szyby i szyberdach, zadbany, - 8.300 zł. Namysłów, teł. 077/ 
41049-10,0602/43-0941
FIAT TIPO, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, reg. kierownica, centr. zamek, el. otw. szyby, reguł. wys. 
mocowania pasów, I właśddel, na białych tabficach, 5-drzwiowy, 
kwarcowe wyświetlacze, sportowy ukł. wydechowy, welurowa ta
picerka, stan b. dobry - 2.100 DEM. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60 
FIAT TIPO, 1991 r., 1700 ccm, diesel, srebmy metalic, 5-drzwio
wy, szyberdach, - 9.800 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9- 
17
FIAT TIPO, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, czerwony, ekonomi
zer, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, el. otwie
rane szyby, dodatkowy komplet kół, bez wypadku, zadbany, - 9.000 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-3549 
FIAT TIPO, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, l właśddel, kupiony w salonie, 5-biegowy, 
ocynkowany, -10.200 zł. Jelenia Góra, teł. 075/641-36-12,0601/
79-94-68
FIAT TIPO, 1992 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, pełna dokumentacja, katalizator, wspomaganie kier., 
wtrysk, szyberdach el. otwierany, centralny zamek, alarm + pilot 
dzielone tylne siedzenia, el. otwierane szyby, zadbany, garażo
wany, stan idealny, - 9.900 zł. Wrocław, teł. 324-10-18,0603/77- 
9048
FIAT TlPO, 1992/93 r., 76 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor grafi
towy metalic, w kraju od tygodnia, odony, zarejestrowany, bez 
wypadku, oryg. lakier i przbieg, I właśddel, kpi. dokumentacja, 5- 
drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centralny zamek + pilot, we
lurowa tapicerka, podłokietnik, halogeny, hak, RM Pioneer, serwi
sowany, • 11.400 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, 
tel. 0606/23-66-76
FIAT TIPO, 1993 r., biały, alum. felgi, wspomaganie, RO, dzielo
na tylna kanapa, zadbany, -10.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-76- 
97 po godz. 15
FIAT TIPO, 1994 r., 1900 ccm, TDi, zielony metalic, 5- 

drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, po
duszka pow., welurowa tapicerka, bez wypadku, 
• 14.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87023671

FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, kupiony w salonie, -13.300 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93
FIAT TIPO, 1994 r., 48 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny meta- 
Dc, ABS, wspomaganie, reg. kierownica i pasy, el. otw. szyby, szy
berdach, centr. zamek + pilot, halogeny, deska rozdzielcza Digi
tal, zadbany, garażowany, stan b. dobry, -11.200 zł. Wrocław, teł. 
0609/27-59-08 po godz. 14
FIAT TIPO, 1995 r., 55 tys. km, 14Ó0 ccm, bordowy metalic, I 
właśddel, książka serwisowa, garażowany, immobiiizer, alarm, 
5-drzwiowy, -12.900 zł. Oława, teł. 071/313-44-29 
FIAT UNO, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, grafitowy metalic, 5- 
drzwiowy, 5-biegowy. deska digital, welur, szyberdach, centr. za
mek, RO Sony, głośniki, • 3.800 zł. Grobelak Grażyna, Wiązów, 
tel. 071/301-50-28 grzecznościowy 
FIAT UNO 55,1984 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebieski, 
techn. sprawny, 4-drzwiowy, 5-biegowy, opłacone OC, w ciągłej 
eksploatacji, stan tech. dobry, - 2.200 zl. Wrocław, teł. 071/341- 
7247
FIAT UNO, 1984/89 r., 1100 ccm, FIRE, czerwień meksykańska, 
silnik i skrzynia biegów z 1989 r., dzielona tylna kanapa, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, tylne szyby uchylane i przyciemniane, ekonomicz
ny, 75 KM, stan idealny, atrakcyjny wygląd, - 5.000 zł lub zamie
nię na Poloneza Caro, od 1993 r., z inst. gazową. Legnica, tel. 
0605/0544-21
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, diesel, czerwony, RO, - 4.100 zł. 
Jasień, tel. 068/371-01-50
FIAT UNO, 1985 r., 147 tys. km, 1300 ccm, diesel, czerwony, nie 
wymaga naprawy, • 5.000 zł. Wołany, teł. 074/868-73-81 
FIAT UNO, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, czarny, 5-drzwiowy, alarm, 
ekonomiczny, 5-biegowy + druga skrzynia dodatkowo, książka 
serwisowa, stan dobry, -3.500 zł. Chojnów, tel. 0608/46-39-26 
FIAT UNO, 1986 r., 120 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwony, stan 
b. dobry, oryginalny lakier, 5-biegowy, zadbany, - 5.400 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Strzelin, teł. 071/392-22-80,0607/82-88-62 
FIAT UNO, 1986 r., 1100 ccn̂  benzyna, niebieski, 4-biegowy, 3- 
drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach, - 1.000 zł. Ścinawa, 
tel. 0603/4842-63
FIAT UNO, 1986 r., 170 tys. km, 1300 Ccm, diesel, czerwony. 5- 
drzwiowy, 5-biegowy, po remonde blacharki, nowe amortyzatory, 
tarcze i klocki - 4.500 zł. Wrodaw. teł. 071/788-80-33,0602/81- 
5443
FIAT UNO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebmy metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby, stan silnika i blachar
ki (stan b. dobry), zarejestrowany, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/
781-85-14,0606/16-73-15
FIAT UNO, 1987 r., 1500 ccm, szary metalic, 75 KM, katalizator,
3-drzwiowy, - 3.200 zł. Lubin, tel. 076/846-77-77 
FIAT UNO, 1987 r., 200 tys. km, 1300 ccm, turbo E, kolor grafito
wy metalic, 115 KM, pełny wtrysk, 3-drzwiowy, model sportowy, 
tablica elektroniczna, do poprawek blacharskich i lakierniczych, 
hamulce tarczowe, 5-biegowy, alum. felgi, - 4.000 zł. Jawor, teł. 
076/870-55-12,0600/83-18-05
FIAT UNO, 1987 r., 1300 ccm, diesel, szaro-zielony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, ekonomiczny, hak, zadbany, - 6.500 zł. Legnica, tel. 
0608/18-90-35
FIAT UNO, 1987 r.; 1500 ccm, benzyna, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, 75 kM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, roleta, RO + 
głośniki, garażowany, zużycie paliwa 71/100 km, katalizator, pil
ne. - 3.950 zł. Świdnica, tel. 0600/85-69-54 
FIAT UNO, 1987 r., 1500 ccm, wtrysk na białych tablicach, -1.500 
zl. Zielona Góra, tel. 0607/27-5843 
FIAT UNO, 1987/95 r., 180 tys. km, 1000 ccm, Fire, zielony, 5-

drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, nowe flumIRł, stan b. dobry, -
4.800 zł. Wrodaw, teł. 071/352-44-60 
FIAT UNO, 1988 r., 140 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, stan dobry, na białych tablica di - 800 DEM. Jawor, 
tel. 0600/33-20-78
FIAT UNO 45,1988t ,99 tys. km, 1000 ccm, czarny, 3-drzwiowy, 
przegląd do 12.2001 r., RO + 4 głośniki (Tonsfl), • 4.500 zł lub 
zamienię na Fiata 126p el. Zielona Góra, tel. 0608/80-01-44 
FIAT UNO. 1989 r., 170 tys. km, 1300 ccm, turbo D, Czerwony, el. 
otw. szyby, 3-drzwiowy, RM, - 8.000 zł. Przyłęk, gm. Bardo, lei. 
074/817-0044
FIAT UNO 45,1989 r., 1000 ccm, fire, niebieski, 3-drzwiowy, hak, 
pokrowce, koła zimowe, stan dobry, - 5.400 zł. Bielawa, teł. 074/ 
833-73-95
FIAT UNO 45 S. 1989 r., 138 tys. km, 1000 ccm, benzyna, FIRE, 
kolor wiśniowy, 3-drzwiowy, tyłne szyby uchylne, nowe hamulce, - 
amortyzatory, pompa wodna, stan silnika i blacharki bardzo do
bry, garażowany, - 6.500 zł. Domaszowice, teł. 077/41943-82 po 
godz. 20.0607/46-51-21
FIAT UNO 45 ES, 1989 r., 1000 ccm, benzyna, srebmy metafic,
3-drzwiowy, stan dobry, - 6.500 zł. Wrodaw, tel. 0503/08-37-92 
FIAT UNO, 1989 r., 140 tys. km, 1500 ccm, biały, I właśddel w 
kraju, pełna dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, halogeny, 
welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, zadbany, stan b. dobry, -
6.500 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/34541-16,0603/ 
29-53-50
FIAT UNO, 1989/92 r., 1100 ccm 5-drzwiowy, zadbany, - 5.900 zl. 
Oleśnica, tel. 0602/77-89-61
FIAT UNO, T990r., 127 tys. km, 147? Ccm, benzyna, wtrysk, czarny 
metalic, katalizator, nowe opony, amortyzatory i tłumiki, RO ♦ gło
śniki, - 8.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-53:16 po godz. 45 
FIAT UNO, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, ciemnozielony metalic, 3- 
drzwiowy, I właściciel w kraju, stan b. dobry, hak, halogeny, alu
miniowe felgi 13", zadbany, - 6.500 zł. Nowogrodziec, tel. 0608/
1746-26, woj. jeleniogórskie
FIAT UNO 45,1990 r., 89 tys. km, 100 ccm, FIRE, srebmy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, hak, nowe opony, nowy 
akumulator, układ wydechowy i hamulcowy, po wymianie paska 
rozrządu, płynów i filtrów, - 8.500 zł. Wieruszów, tel. 062/783-65- 
13
FIAT UNO, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk, czerwony, bez wypadku, 5- 
drzwiowy, w kraju od 2 tygodni, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, stan b. dobry, - 9.500 zł. Bolesławiec, teł. 075/734-53-51, 
0605/14-83-78
FIAT UNO, 1991 r., 8 tys. km, 1000 ccm; wtrysk, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, oryg. lakier i przebieg, I . 
właśddel w kraju, sprowadzony w całośd, stan tech. i podzespo- 
łów idealny, - 8.200 zł. Legnica, teł. 076/85849-23 
FIAT UNO, 1991 r., 90 tys. km. 903 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, kupiony w salonie w Polsce, I właśddel, stan b. dobry, gara
żowany. - 8.500 zł. Wrocław, teł. 071/367-19-66,0602/57-15-12 
FIAT UNO. 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm. benzyna, biały. 2- 
drzwiowy -1.600 DEM * do. Zielona Góra, teł. 0601/61-97-52 
FIAT UNO. 1991/96 r., 80 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśniowy, RM, 
katalizator, stan dobry, - 8.400 zł. Brzeg, tel. 071/319-73-35 
FIAT UNO, 1992 r.. niebieski, 3-drzwiowy, skóra, elektryka, alum. 
felgi, • 1.600 zł. Chojnów, teł. 0602/58-63-39 
FIAT UNO, 1992 r., 85 tys. km, 1700 ccm, diesel, granatowy, 5- 
drzwiowy, bez wypadku, udokum. przebieg, w kraju od tygodnia, 
stan b. dobry, -11.500 zł. Jasień, tel. 0600/60-19-74, woj. lubu
skie
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FIAT UNO, 1992 r., 120 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwony, 5- 
drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach • 2.400 DEM. Jawor, 
tel. 0600/33-20-78
FIAT UNO, 1992 r., 1000 ccm, benzyna, szary metalic. stan b. 
dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oznakowany, alarm, kupiony w sa
lonie, faktura zakupu, atermiczne szyby, listwy boczne, -10.000 
zł. Sobótka, tel. 071/316-3047,0604/77-17-57 
FIAT UNO, 1992 r., 90 tys. km, 999 ccm, granatowy, 5-drzwiowy, 
centr. zamek, alarm, eł. otw. szyby, RO, -12.000 zł. Wafcrzych, 
tel. 074/846-50-21
FIAT UNO 60S, 1992 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, stan b. dobry, nowe opony i amortyzatory, el. otw. szyby, 
centr. zamek, alarm + pilot, CD Clarion, aktualny przegląd, gara
żowany od nowośd. konserwacja, b. zadbany, bez wypadku, -
10.500 zł lub zamienię na Opla Corsę, nowszego. Wrocław, teł. 
0604/95-55-83
FIAT UNO 45,1993 r., 79 tys. km, 1000 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
inst. gazowa, z salonu, pełna dokumentacja, blokada skrzyni bie
gów, odcięcie zapł., RO, nowe opony i ukł. wydechowy, - 9.600 zł.
Brzeg, tel. 077/41140-26
FIAT UNO 45 S, 1993 r., 1000 ccm, granatowy, stan techn. dobry,
- 8.800 zł. Legnica, tel. 0607/41-37-30
FIAT UNO S, 1993 r., 88 tys. km, 1000 ccm, czerwony, kupiony w
salonie, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, listwy boczne, zegarek,
dodatkowe światło .stop", immobiiizer, alarm + pilot, oryg. lakier,
garażowany, stan b. dobry, -11.700 zł. Legnica, teł. 076/850-62-
64,0606/13-9348
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, reiingi, szy
berdach, - 9.800 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm, benzyna, czarny, szyberdach, RM, 
stan b. dobry, - 9.500 zł. Obora, tel. 076/846-78-26 
FIAT UNO, 1993 r., 95 tys. km, 1000 ccm, granatowy, kupiony w 
salonie, 5-drzwiowy, wyposażenie standardowe, stan dobry, •
10.500 zł. Oława, teł. 0602/79-67-53
FIAT UN045S, 1993 r., 140 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, hak, - 8.900 zł. Wafcrzych, tel. 
074/846-82-00
FIAT UNO, 1993 r., 68 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 1 właśddel, 
blokady, nowy akumulator, opony, uchybie okna, - 9.100 zł.̂ /Wo- 
cław, teł. 781-88-63
FIAT UNO, 1994 r., 79 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielony meta
lic, 54rzwiowy, 5-biegowy, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
blokada skrzyni biegów, sprowadzony w całośd z Włoch, zadba
ny, garażowany, bez korozji, nowe amortyzatory (na gwarancji), 
sten b. dobry, -12.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, tańszy. Bo
lesławiec, tel. 075/734-39-10,0606/19-51-70 
FIAT UNO, 1994 r., 36 tys. km, 1000 ccm, zielony metafic, z salo- 
nu, 5-drzwiowy, -10.500 zl. Dzierżoniów, tel. 0607/10-60-69 
FIAT UNO, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, niebieski, kupiony w 
kraju. I właściciel, • 11.800 zł. Lubin, tel. 076/84447-80 
FIAT UNO, 1994 r., 10 tys. km, 1100 ccm, benzyna, wrzosowy, 5- 
drzwiowy, kola zimowe, eł. otw. szyby, alarm, nowe wskaźniki, 
sten dobry, • 10.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-70-74,0602/
87-27-25
FIAT UNO, 1994 r., 1000 ccm, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 5- 
biegowy, kupiony w salonie, alarm, blokada skrzyni biegów, RM, I 
właśddel. stan b. dobry. -11.500 zl. Sobótka, teł. 071/316-35-79. 
0604/40-70-05
FIAT UNO, 1994 r., 103 tys. km, 996 ccm, biały, 5-biegowy, 3- 
drzwiowy, tylne szyby uchylane, nowe opony, RO, stan dobry, prze
gląd do 03.2002 r, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 336-65-92 
FIAT UNO, 1994 r., 74 tys. km, 1000 ccm, benzyna, niebieski 
metafic, 5-drzwiowy, alarm, nowy akumulator, RM, opony zimo
we, • 11.600 zł. Wrodaw. teł. 071/325-80-78 
FIAT UNO, 1994 r„ 1000 ccm. zielony metafic, 5-drzwiowy, 5- 
biegowy, z salonu, stan b. dobry, - 10.900 zł. Wrodaw, tel. 315- 
1347
FIAT UNO, 1994/95 r., 999 ccm, srebmy metafic, oznakowany, 
immoblzer, alarm, 5-biegowy, rozkl. siedzenia tylne, 5-drzwiowy. 
dodatkowe pokrowce, RO, oszczędny, • 11.000 zł. Wrocław, teł. 
0501/14-06-23
FIAT UNO, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, 
inst. gazowa, katalizator, - 13.500 zł. Kalisz, tel. 062/76441-32 
po godz. 18,0604/08-36-62
FIAT UNO, 1995 r.. 57 tys. km. 1400 ccm, biały, kupiony w salo
nie w Polsce, 5-drzwiowy, -11.990 zł (możliwe raty) lub zamienię. ■*»,
Legnica, tel. 0605/28-37-83
FIAT UNO, 1995/96 r. 1400 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio-
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wy, garażowany, stan b. dobry, - 13.950 zł. Świdnica, tel. 0602/17-
81-61
FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, biały, 5-drzwiowy, stan b. dobry, 
kupiony w salonie, -11.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-
37-83
FIAT UNO, 1996 r., 52 tys. km, 999 ccm, benzyna, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, stan b. dobry, I właściciel, bez wypadku, alarm, 
immobilizer, oznakowany, nowe amortyzatory, -13.900 zł. Wro
cław, tel. 071/784-69-38,0603/64-60-73 
FIAT UNO, 1996 r., 63 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wrzosowy 
metalic, kupiony w salonie, stan b. dobry, 5-drzwiowy, Mul-T-i.ock, 
immobilizer, -14.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-23-41,071/392-33- 
70
FIAT UNO, 1996 r., 74 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśniowy metalic, 
I właściciel, garażowany, • 12.900 zł. Ścinawa, tel. 076/843-64-87 
po godz. 17
FIAT UNO VAN, 1996 r., 77 tys. km, biały, oryg. homologacja, 
oszklony, serwisowany, zadbany, bez wypadku, Mul-T-Lock + kpi. 
opon zimowych, • 10.000 zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, 
tel. 341-64-61,0608/25-02-11
FIAT UNO VAN, 1996 r., 72 tys. km, 1000 ccm; biały, 3-drzwiowy, 
- 9.500 zł. Wrocław, tel. 0600/62-77-07 
FIAT UNO VAN FIRĘ, 1996/97 r., 76 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, 
granatowy, 1. właściciel, kupiony w salonie, garażowany, immobi
lizer, relingi dachowe, bagażnik, aluminiowe felgi, dodatkowy kom
plet kół z oponami zimowymi, łańcuchy, -12.000 zł lubjsamenię 
na większy. Karpacz, tel. 075/761-94-73 ., •. :
FIAT UNO, 19 7̂ -1400 ccm, bł§Kitny; metalic, 5- 

drrwiowy, 5-biegowy, • 15.700 zł lub zamienię. 
Żary,'ul: Okrzei 9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49- 
88 87023551

FIAT UNO, 1997 r., 57 tys. km, 1400 ccm, ESi, morski metalic, 5- 
drzwiowy, RM, el. otwierane szyby, 5-biegowy, bez wypadku, ku
piony w salonie w kraju, alarm -i- pilot, Mul-T-Lock, pełna doku
mentacja, stan b. dobry, -14.000 zł lub zamienię. Kępno, tel. 0621 
581-04-18,0606/34-66-37
FIAT UNO, 1997 r., 55 tys. km, 1000 ccm, FIRE, czerwony, 3- 
drzwiowy, 5-biegowy, alarm, RM, kupiony w salonie, stan b. do
bry, -13.500 zł. Lubin, tel. 076/846-50-42,0605/63-90-36 
FIAT UNO, 1997 r., 66 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, el. otw. 
szyby, centr. zamek, relingi dachowe, alarm, odcięcie zapłonu, 
składana tylna kanapa, ładne wnętrze, RM Grundig, -15.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/384-01-88,0602/69-86-58 
FIAT UNO, 1997 r., 1000 ccm, FIRE, biały, 3-drzwiowy, I właści
ciel, immobilizer, kupiony w salonie, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
783-94-46,0501/45-31-26
FIAT UNO FIRE, 1998 r., 95 tys. km, 1000 ccm, granatowy meta
lic, 3-drzwiowy, serwisowany, stan b. dobry -15 000 zł lub zamie
nię na większy (Fiat Brava, Marea, Skoda Octavia, VW Passat). 
Oława, teł. 071/313-75-36
FIAT UNO 98,1998 r., 15 tys. km, 1400 ccm, żółty, ciemne szyby, 
spoilery, alarm, immobilizer, stan b. dobry, -12.000 zł + VAT, (możl. 
wyst. fakt. VAT). Kłodzko, tel. 0602/65-77-20 
FIAT UNO, 1999 r., 42 tys. km, 1000 cćm, benzyna, srebrny me
talic, I właściciel, kupiony w salonie, alarm + pilot, radio z pane
lem, 5-drzwiowy, serwisowany, pełna dokumentacja, stan b. do
bry, -18.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-56,0607/71-08-02

FORD
AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone sa

mochody • na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl. Co ty
dzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do obej
rzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wrocław, 
tel. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 01026891

FORD AEROSTAR, 1989 r., 3000 ccm, benzyna, pertowozielony, 
-14.000 zł lub zamienię na samochód terenowy albo na motocykl. 
Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
FORD AEROSTAR, 1990 r., 3000 ccm, benzyna skrzynia b. ma
nualna, 7 miejsc, - 13.500 zł. Świebodzice1, tel. 074/854-03-59, 
0601/58-20-53
FORD AEROSTAR, 1992 r., 3000 ccm, granatowy metalic, pełne 
wyposażenie, instalacja gazowa, spoilery, stan idealny, • 23.000 
zł. .Jel. 0600/41-23-45
FORD AEROSTAR, 1994 r., 2800 ccm, zielooy metalic, klimaty
zacja, spoiler, boczne stopnie, relingi, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, ciemne szyby, tempomat, poduszka pow, - 24.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/731-25-34
FORD AEROSTAR, 1994 r., 105 tys. km, 4000 ccm, zielony, ABS, 
klimatyzacja, RO, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, * 28.700 zł. 
Wrocław, tel. 783-99-69
FORD AEROSTAR, 1994 r., 150 tys. km, 4000 ccm, srebrny me
talic, automatic, instalacja gazowa, ABS, 4WO, alarm, immobili
zer, aluminiowe felgi, relingi dachowe, stan b. dobry, • 20.600 zl. 
Wrocław, tel. 071/322-23-37 •
FORD COUGAR, 1999 r., 21 tys. km, 2000 ccm, granatowy meta
lic, pełne wyposażenie, - 63.900 zł lub zamienię-na Mercedesa C- 
Klas.se. Wrocław, tel. 0604/15-44-39 
FORD ESCORT, 1979 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, nowy 
przegląd, szczęki i klocki ham., łożyska w kołach, - 2.500 zł łub 
zamienię na większy, inny. Miłków, gm. Podgórzyn, tel. 075/761-
60-37 -
FORD ESCORT XR3i, 1981 r, 1600 ccm, benzyna, fioletowo- 
czamy, ospoilerowany, alum. felgi, obniżony, 4 kwadratowe lam
py, szyberdach, obrotomierz, atrakc. wygląd, części, • 2.800 zł. 
Bogatynia, tel. 075/773-35-80
FORD ESCORT, 1981 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, alum. felgi, 3-drzwiowy, stan dobry, - 2.700 zł. Chobienia, 
gm. Rudna, tel. 0605/51 -58-05
FORD ESCORT, 1981 r., 14 tys. km, 1300 ccm, seledynowy me
talic, szyberdach, hak, radio, stan dobry, • 4.500 zł. Lubin, tel. 
076/849-39-87
FORD ESCORT, 1981 >r„ 1300 ccm, benzyna, czerwony, nowe 
oppny, hak, szyberdach, przegląd do 09.2001 r., stan dobry, - 2.800 
zł. Milicz, teł. 071/384-22-40
FORD ESCORT, 1981 r., 60 tys. Km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny, szyberdach, dodatkowe światło .stop’, nowe łożyska i końcówki 
ukł. kierowniczego, garażowany, stan b. dobry +. części, - 3.500 zł 
lub zamienię. Ubocze, tel. 075/781-30-75 
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, oryginal
ny szyberdach, szerokie zderzaki, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz z 
pilotem, dodatkowe światło .stop*, stan dobry, - 2.500 zł. Wambie
rzyce, tel. 074/871-90-53
FORD ESCORT, 1981 r., 180 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, - 2.700 zl. Wrocław, tel. 071/354-22-03 po godz.
19., 0605/65-80-69
FORD ESCORT KOMBI, 1982 r.. 1300 ccm, benzyna, kolor - kość 
słoniowa, szyberdach, spoiler tylny, hak, odcięcie zapi., dodatko
we światło .stop’, sportowa skórzana kierownica, nowe łożyska, 
amortyzatory, ukł. wydechowy, ciemne szyby tylne, atrakc. wy
gląd, przegląd do 02.2002 r., 3-drzwiowy, oszczędny, • 3.500 zł. 
Bożków 41, gm. Nowa Ruda. tel. 074/871-44-40,0602/73-23-17 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, 5- 
drzwiowy, radio, kpi. opon zimowych, garażowany, stan b. dobry, 
- 3.000 zł. Sieniawka, tel. 075/778-34-68 
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, czerwony, kubełkowe fotele, 
szyberdach, nowy układ wydechowy, RO + głośniki, ekonomizer,
• 3.800 zł. Ciechanowice, tel. 075/741-01-96
FORD ESCORT, 1982 r., 180 tys. km, 1300 ccm, złoty metalic, II
właściciel, garażowany, stan dobry, • 2.800 zł. Grodków, tel. 077/
415-31-69
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 XR3i, 1982 r., 1600 ccm, biały, 3-drzwiowy spor
towe zawieszenie,' kierownica, kubełkowe fotele, dużo nowych 
części, stan b. dobry, - 2.700 zł. Nysa, tel. 0502/55-70-25, 077/ 
448-62-58
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, nowe amortyzatory i opony, szerokie zderzaki w kolorze nad
wozia, zadbany, oszczędny, garażowany, stan techniczny b. do
bry, • 3.700 zł lub zamienię, może być Fiat 126p, uszkodzony. 
Nysa. tel. 077/435-20-04,0608/11-54-22 
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, niebieski metalic, stan dobry, 
przegląd do 02. r, - 2.500 zł. Oleśnica, teł. 071/398-98-67

FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, fioletowy metalic, - 3.500 zł. 
Opole, tel. 0605/20-86-31
FORD ESCORT, 1982 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 2-drzwiowy, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, 
radioodtwarzacz, hak, 5-biegowy, stan b. dobry, • 4.300 zł lub za
mienię na Poloneza. Wrocław, tel. 071/396-50-41,0603/19-13-93 
FORD ESCORT, 1982 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, nowy silnik i zawieszenie, obrotomierz, szyberdach, 
szerokie zderzaki, po remoncie blacharki, lakier do poprawek, stan 
b. dobry, • 3.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 0601/
87-71-78
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 3-drzwio- 
wy, - 3.000 zł. WTocław, tel. 357-16-00 
FORD ESCORT, 1982 r., 150 tys. km, 1300 ccm, CVH, czerwony, 
szyberdach, hak, alarm, nowe opony, silnik z 94r., stan b. dobry, •
4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/27-51-71 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 5- 
drzwiowy, RM, garażowany, • 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 0605/35-
26-21 -  . " 
FORD ESCORT XR3,1983 r., 1600 ccm, złoty mątalic, sportowe 
zawieszenie, alum. gałka zmiany biegów i pedały, białe zegary, 
centr. zamek, oryg. szyberdach. ospoilerowany, wymienione pły
ny i oleje, nowe klocki '< tarcze hamulcowe, - 3.100 zł. Wrocław, 
tel. 322-70-54 • ‘ ;

FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, - 2.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/732-77-83
FORD ESCORT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 5- 
drzwiowy, -1.900 zł. Paczków, teł. 077/431-71-10,0608/03-49-43 
FORD ESCORT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan ogólny 
dobry, welurowa tapicerka, szyberdach, • 3.200 zl. Prudnik, tel. 
0602/79-74-50
FORD ESCORT, 1983 r., 108 tys. km, 1300 ccm, benzyna, sele
dynowy metalic, szyberdach, pełne zderzaki, spoiler tylny, owiewki, 
RO, 3 głośniki, przegląd do 03.2002 r., nowy akumulator (na gwa
rancji), dużo wymienionych części, - 3.500 zł. Świdnica, tel. 074/
640-49-56
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebmy metalic, 5- 
drzwiowy, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 071/353-42-93 
FORD ESCORT, 1983/91 r., 1100 ccm, benzyna nowe sprzęgło, 
opony zimowe, RO Sony, nowy ukł. wydechowy, - 3.200 zł. Wro
cław, teł. 0501/37-10-80
FORD ESCORT, 1984 r., 1100 ccm, srebmy metalic, 3-drzwiowy,
4-biegowy, stary model, stan idealny, na białych tablicach, • 2.000 
zł. Cieplice, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/65-59-61 po godz. 16 
FORD ESCORT, 1984 r., 1100 ccm, benzypa, czerwony, RM + 
wzmacniacz + głośniki, 5-drzwiowy, 5-biegowy, immobilizer, alum. 
felgi, ospoilerowany, stan dobry, po remoncie podwozia, - 3.800 
zf. Pastuchów, gm. Jaworzyna SI., tel. 074/850-80-23,0605/06- 
25-68
FORD ESCORT CABRIO, 1984 r., 147 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, żółty, alum. felgi, ospoilerowany, sportowy ukł. wydechowy, 
nowe tarcze i klocki ham., nofoe amortyzatory, stan dobry, • 5.600 
zł. Wrocław, tel. 0607/23-15-01
FORD ESCORT, 1984 r., 86 tys. km. 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, po remoncie, stan dobry, 
garażowany, • 4.500 zł. Dzierżoniów, teł. 074/831-59-18 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, czerwony, po remoncie silni
ka, stan dobry, ważny przegląd, • 4.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/ 
588-15-80
FORD ESCORT, 1985 r., 1100 ccm, benzyna, szary metalic, stan 
dobry, 5-drzwiowy, szyberdach, - 4.500 zł. Jugów, tel. 074/871-
80-38
FORD ESCORT, 1985 r., 1100 ccm, benzyna, srebmy metalic, 3- 
drzwiowy, RO, garażowany, przegląd do 2002 r., 5-biegowy, we
lur, stan b. dobry, - 4.800 zł. Krotoszyce, tel. 076/887-82-54 
•FORD ESCORT, 1985 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach, 
- 2.000 zł. Lubań, tel. 0604/85-99-93 
FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm, zielony metalic, szyberdach,
3-drzwiowy, garażowany, stan dobry, nie składak, pilne, przegląd 
do 02.2002 r, • 3.200 zł. Nowogród Bobrzański, tel. 0602/40-82-01 
FORD ESCORT VAN, 1985 r., 1400 cęm, -6.000 zł. Wrocław, tel. 
322-30-67
FORD ESCORT, 1986 r„ 1300 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio- 
wy, szyberdach, kpi. dokumentacja, - 4.900 zł lub zamienię. Opo
le. tel. 0601/55-07-32
FORD ESCORT, 1986 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordo
wy, stan dobry, komplet opon zimowych, RO, spoiler, • 5.600 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-57-49,0502/36-09-06 
FORD ESCORT, 1986 r., 139 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordo
wy, szyberdach, ABS, - 6.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0602/18-
07-13 .
FORD ESCORT, 1986 r.,' 1300 ccm, brązowy metalic, 5-drzwio
wy, - 4.800 zł. Paczków, tel. 0600/85-16-94 
FORD ESCORT, 1986 r., czarny, 4-drzwiowy, szyberdach, nowy 
akumulator, przegląd do 12.2001 r, • 5.600 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
99-01-95
FORD ESCORT, 1986 r., bordowy, dużo nowych części - 6.900 zł 
lub zamienię na samochód do 15.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-
67-80
FORD ESCORT XR3i, 1986/95 r., 145 tys. km. 1600 ccm, czarny, 
garażowany, nowy akumulator, spoilery, ABS, 3-drzwiowy, welur, 
fotele kubełkowe, przegląd do 2002 r., pokrowce, - 5.500 zł. Chełm
sko Śl., gm. Lubawka, tel. 075/742-24-36 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna alum. felgi, obniżo
ny, sportowe zawieszenie, kubełkowe fotele, RM, • 6.500 zł. Lu
biąż. tel. 071/389-76-12,0503/33-15-42 
FORD ESCORT, 1987 r., 125 tys. km. 1400 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, zadbany, • 6.400 zł lub za
mienię. Żagań, tel. 068/477-34-07
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, żółty, 5-biegowy, alum. 
felgi, wygląd wersji XR3, spoiler na tylnej klapie, ospoilerowany 
dół, atrakc. wygląd, stan silnika i blacharki b. dobry, radio + CD, 
ciemne szyby, - 7.500 zł lub zamienię na busa. Kędzierzyn-Koźle, 
tel.-0501/53-36-83
FORD ESCORT, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 3- 
drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan techn. b. dobry, oszczęd
ny 51/100 km, • 6.700 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-38-02 
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RM, welurowa fapicer- 
ka, dzielona tylna kanapa, zadbany, • 6.500 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-64-23
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. 346-64-84 po godz.18 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, składak, 3- 
drzwiowy, 5-biegowy, nowe amortyzatory, • 6.500 zł. Zgorzelec, 
tej. 075/775-17-86
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zadbany, I 
właściciel, pełna dokumentacja, automatic, szyberdach, nowe 
opony, stan b. dobry, - 5.700 zł lub zamienię na Fiata 126p, w tej 
cenie. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82,0603/76-55-88 
FORD ESCORT, 1987/88 r., 170 tys. km, 1954 ccm, biały, RO + 6 
głośników, szyberdach, cenfr. zamek, pilot, - 4.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/97-28-73
FORD ESCORT, 1988 r., 140 tys. km, 1600 Ccm, granatowy, kli
matyzacja, • 4.000 zł. Głogów, tel. 076/834-77-58 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, zadbany, 
wersja wzbogacona, • 7.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-69 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 1600 ccm, czerwony, szyberdach, 
spoilery, sportowe zawieszenie, kubełkowe fotele, -4.200 zł. Wro
cław, tel. 071/344-44-50
FORD ESCORT, 1988 r., 35 tys. km, 1600 ccm, żółty, stan dobry, 
automatic. szyberdach, el. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, do
datkowe światło .stop", spoiler, centr. zamek, garażowany, użyt
kowany przez kobietę, - 6.200 zl. Wrocław, tel. 071/781-91-14, 
0603/26-37-54
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 90 tys. km, 1600 cęm, 135 kM, 
wtrysk, biały, ciemne szyby, oznakowany, spoilery, 2-stopniowy 
szyberdach, ekonomiczny, dzielona tylna kanapa, katalizator, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, zadbany, stan 
b. dobry, - 8.100 zł łub zamienię na Fiata 126p, stan obojętny, 
Bielawa, tel. 074/645-36-87,0603/81-53-63 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 166 lys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, inst. gazowa, kubełkowe fotele, welurowa 
tapicerka, szyberdach, ciemne tylne szyby, alarm, centr. zamek, 
spoiler, 4 opony zimowe, - 7.300 zł. Brzeg, tel. 077/416-74-82, 
0604/53-33-95
FORD ESCORT KOMBI, 1988 r., 1900 ccm 5-biegowy, szyber

dach, na białych tablicach, stan b. dobry, * 1.700 zl. Chojnów, teł. 
0600/57-31-65
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
katalizator, 4-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona kanapa tylna, tylna 
szyba ogrzewana, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach 
• 1.950 zł. Leszno, tel. 0607/74-62-48 
FORD ESCORT, 1988 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, szyberdach, garażowany, prze
gląd do 05.2002 r, • 6.800 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-75 
FORD ESCORT, 1988 r., 92 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-biegowy, szyberdach, oryginalny lakier, z urzędu celnego, •
8.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/3t2-53-41,071/312-63-41 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm alarm, dzielona tylna kanapa, 
nowy ukł. wydechowy, dużo nowych części, • 6.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-05-77
FORD ESCORT, 1988 r., 107 tys, km, 1800 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych 
tablicach -2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 Ccm, benzyna, szary metalic, 5- 
drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach -1.000 
DEM: Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
FORD ESCORT, 1988/94 r., 105 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
5-biegowy, hak, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, dzielone tylne sie
dzenia, lusterka w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, weluro-
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wa tapicerka, przegląd do 12.2001 r., wymienione płyny i olej, 
oszczędny, sprowadzony w 1994 r, - 8.000 zł. Lubin, tel. 076/847-
31-47 po godz. 16
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czamy, 3-drzwio- 
wy, - 7.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Kamienna Góra, tel. 
0603/99-25-48
FORD ESCORT, 1989 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, na białych tablicach -1.150 DEM. Snowidza, 
woj. legnickie, tel. 0604/07-98-31 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, szyber
dach, welurowa tapicerka, centr. zamek, 3-drzwiowy, (Obiegowy, 
stan idealny, bez wypadku, zadbany -1.200 DEM. Zielona Góra, 
tel. 068/385-57-73
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, czamy, - 7.000 zł. Jankowi- 
ce, tel. 0602/71 -77-51
FORD ESCORT, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, czerwony, szy
berdach, 5-drzwiowy, katalizator, 5-biegowy, - 8.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-68-23
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel szyberdach, 3-drzwio
wy, - 9.000 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Lubin, teł. 076/ 
844-93-17
FORD ESCORT XR3ł, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, czamy, ABS. 
centralny zamek, alarm, aluminiowe felgi, szyberdach, sportowe 
zawieszenie, sportowy wydech, ospoilerowany, welurowa tapicer
ka, białe zegary, sportowe pedały, RO Philips, - 7.800 zł. Mięki
nia, tel. 0608/02-98-73, woj. wrocławskie 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czamy, 3-drzwk>- 
wy, szyberdach, ciemne szyby, dużo lakierowanych dodatków, 
sportowy ukł. wydechowy, welurowa tapicerka, obniżony, kpi. do
kumentacja, atrakc. wygląd, • 8.800 zł. Miłków, woj. jeleniogór
skie. tel. 0602/44-55-05
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm 5-biegowy. I właściciel, bez 
wypadku, stan idealny, - 6.500 zł. Paczków, tel. 077/431-72-76, 
0609/64-03-44
FORD ESCORT, 1989 r., 178 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, po remoncie silnika, centr. zamek, szyberdach, nowy pasek 
rozrządu, • 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 0606/31-86-26 
FORD ESCORT, 1989 r., 1900 ccm wersja amerykańska, zareje
strowany, stan dobry, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD ESCORT, 1989 r., 180 tys. km, 1400 ccm, czerwony, po

remoncie silnika, 3-drzwiowy, 5-biegowy, aluminiowe felgi, spor
towy układ wydechowy, radio, składak, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-15-18
FORD ESCORT, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, 5-drzwiowy, pokrowce, welurowa tapicerka, oszczęd
ny, bez rdzy, zadbany, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 0608/09-31 -95 
FORD ESCORT, 1989 r., 187 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, udokumentowane pochodzenie, 
szyberdach, reg. reflektory, garażowany, RO, głośniki, - 7.900 zł. 
Wysocko, gm. Złotoryja, tel. 076/878-69-16 
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1600 ccm, diesel, błękitny akryl, 5- 
drzwiowy, 5-biegowy, hak, dzielona tylna kanapa, radioodtwarzacz, 
sprowadzony w całości, I właściciel, pełna dokumentacja, nowy 
akumulator, garażowany, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 8.600 
zł. Kamienica, tel. 077/431-79-56,0606/48-91-65 
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1400 ccm, benzyna, biały, I właści
ciel w kraju, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, szy
berdach, el. reg. reflektory, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, 
welurowa tapicerka, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 6.900 
zł. Nysa, tel. 077/433-12-19,0606/17-34-89 
FORD ESCORT GL, 1989/90 r., 185 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, 5-drzwiowy. ospoilerowany, alum. felgi RS, 
twarde zawieszenie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ku
bełkowe fotele, el. reguł, reflektorów, - 6.800 zł. Wschowa, tel. 
0603/94-73-89
FORD ESCORT, 1989/90 r., 97 tys. km, czerwony, 3-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, sportowy tłumik, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, ciemne tylne szyby, stan b. dobry, na zachodnich 
tablicach -1.490 zł. Zielona Góra, tel. 0603/97-09-35 
FORD ESCORT KOMBI, 1989/96 r., 140 tys. km, 1600 

ccm, dieęel el. reg. reflektory R4, alarm, kpi. opon 
letnich, bagażnik, garażowany, stan b. dobry, • 
8.300 zł. Wrocław, tel. 0602/87-02-21 02024401 

FORD ESCORT, 1989/97 r.. 144 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, prze
gląd do 04.2002 r., dzielona tylna kanapa * kpi. opon zimowych, 
kpi. dokumentacja, stan dobry, • 7.500 zł. Sokołowice, woj. wro
cławskie. tel. 0603/44-69-03
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach 2-stopniowny, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, RO, alarm, nowe amortyzatory i akumulator, 
opony zimowe, alum. felgi i inne, - 9.800 zł. Oleśnica, tel. 071/
314-77-38,0606/39-64-11
FORD ESCORT, 1990 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna 5- 
drzwiowy, 5-biegowy. szyberdach, garażowany, zadbany, kpi. do
kumentacja, • 9.400 zł. Piekary, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-96-58,0605/25-90-89
FORD ESCORT, 1990 r., 86 tys! km, 1400 ccm, czamy, 3-drzwio- 
wy, - 7.900 zł. Żary, tel. 0603/39-04-87 
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., 1600 ccm, benzyna, czamy, 3-drzwio
wy, szyberdach, spoiler, dzielone siedzenia, radioodtwarzacz pa
nelowy, - 8.000 zł; Kłodzko, tel. 074/867-24-78 wewn. 604 
FORD ESCORT XR3i, 1990 r., 105 tys. km, 1600 ccm, czarny, 
cabrio, po tuningu, • 11.000 zł., Krobia, tel. 065/571-18-25 
FORD ESCORT, 1990 r., 158 tys. km, 1800 ccm, diesel 2-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, stary model, białe tablice -1.420 DEM. 
Lubsko, tel. 068/371-81-86
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, szyber
dach, nakładki na progi i nadkola, zadbany, • 9.200 zł. Redlice, 
gm. Ścinawa, tel. 076/841-89-71
FORD ESCORT, 1990 r., 1300 ccm, biały, ABS, 5-biegowy, 3* 
drzwiowy, radioodtwarzacz, II właściciel, garażowany, zadbany, 
stan b. dobry, stan idealny, • 8.900 zł lub zamienię. Wołów, tel. 
071/389-48-06
FORD ESCORT CLX, 1990 r., 96 tys. km, 1400 ccm, kolor mor
ski, stan dobry, sportowy, • 9.500 zł. Wrocław, teł. 0501/22-61-92 
FORD ESCORT, 1990 r., 99 tys. km, 1600 ccm, czerwony, model 
przejściowy, alum. felgi, nowe opony, lotka, el. otw. szyby; centr. 
zamek, przegląd do 7.12.2001 r., ekonomiczny, w ciągłej eksplo
atacji, pilnie, - 7.800 zł lub zamienię na Forda Escorta po 1991 r.. 
Wrocław, tel. 071/341-72-93,0502/41-10-92 
FORD ESCORT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, czamy, 3-drzwlo- 
wy, nowy model, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, spoilery, z 
pełną dokumentacją, • 9.000 zł. Żary, tel. 0604/95-75-25, 0604/
95-72-29

FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, czamy, szyberdach, centr. 
zamek, RO, • 9.300 zł lub zamienię. Brzeg, tel. 077/416-10-95, 
0604/82-79-82 '
FORD ESCORT, 1990/91 r., 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ben
zyna, srebmy metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, obrotomierz, we
lurowa tapicerka, ciemne szyby, stan b. dobry, - 8.000 zl. Jelenia 
Góra, tel. 0609/63-68-09,075/752-56-59 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, radioodtwarzacz, garażowany, -11.500 
zł. Stolec, tel. 074/815-92-29
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 5- 
drzwiowy, 5-biegowy, RM, garażowany, • 11.500 zł. Wałbrzych, 
teł. 0605/35-26-21
FORD ESCORT CLX, 1990/91 r., 102 tys. km, 1600 ccm, EFi, 
niebieski motalio, centralny-zamek, szyberdach, obrotomierz, reg. 
wys. mocowania pasów, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona kana
pa, welurowa tapicerka, nowy model, alarm + 2 piloty, RO Pione
er RDS, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 0608/88-76-59 po godz. 16 
FORD ESCORT, 1990/96 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, brązo
wy metalic, alarm, szyberdach, obrotomierz, nowe tłumiki, • 7.500 
zł. Legnica, tel. 076/866-40-60
FORD ESCORT, 1990/97 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 5- 
drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler, -11.200 zł. Świd
nica, tel. 074/858-99-67
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, prze
gląd do 05.2001 r, • 9.500 zł. Grodków, tel. 0600/14-21-38 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, czamy, alarm, centr. 
zamek, szyberdach, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, ra
dio, el. reg. reflektory, • 12.600 zł. Jawor, tel. 076/872-85-69,0603/
54-48-10
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, niebieski metalic, szy
berdach, centr. zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, el. otw. szy
by, do poprawek lakierniczych, - 9.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867- 
64-49 po godz. 19
FORD ESCORT, 1991 r., 117 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, bez wypadku, 
RM Philips, atermiczne szyby, stan b. dobry, • 10.400 zł w tym cło, 
podatek i transport. Rawicz, tel. 0604/97-38-95 
FORD ESCORT, 1991 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 16V, EFi, czerwo
ny, el. reg. lusterka, reg. kierownica, welurowa tapicerka, ABS, 
spoiler, wspomaganie, alum. felgi, halogeny, el. reg. reflektory, -
9.000 zl lub zamienię na VW Golfa III, po wypadku. Słubice, tel. 
0601/98-60-62,0603/51-76-81
FORD ESCORT CU , 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, EFI, 10$ 
KM, szary metalic, 3-<Jrzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RO, 
głośniki, welurowa tapicerka, obrotomierz, zderzaki w kolorze 
nadwozia, spoiler, alum. felgi, • 11.000 zł. tel. 0503/80-73-53, 
071/348-08-67
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, wtrysk, czerwony, katalizator, 5-drzwiowy, welurowa tapicer
ka, dzielona tylna kanapa, nowe tarcze hamucłowe, RO Pioneer, 
ekonomiczny, zadbany, hak, • 11.000 zł. Wilków, gm. Głogów, tel. 
076/833-17-18
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, 16V, bordowy me

talic, wspomaganie kier., centr. zamek, • 11.900 
zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374*
27-97,0602/79-49-88 87023831

FORD ESCORT CLX, 1991 r., 106 tys. km, 1300 ccm, bordowy 
metalic, sprowadzony w całości, zdjęcia do wglądu, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, 4- 
drzwiowy, dzielona tylna kanapa, reguł. wys. mocowania pasów, 
obrotomierz, • 10.600 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-85-11 
FORD ESCORT, 1991 r., 61 tys. km, 1300 ccm, czamy, 3-drzwio
wy, kupiony w salonie, II właściciel, zadbany, • 8.900 zł lub zamie
nię. Bolesławiec, tel. 075/734-57-52 
FORD ESCORT, 1991 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
stalowy metalic, 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. 
dobry, -10.900 zł. Chojnów, tel. 076/818-98-24,0605/35-72-94 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 132 tys. km. 1600 ccm. kolor

grafitowy metalic, relingi dachowe, szyberdach, centr. zamek, RO, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, w kraju 3 dni, kpi. dokumentacja, -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, kpl.„dokumentacja, stan 
b. dobry, -10.500 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-99-25 po godz. 
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FORD ESCORT, 1§91 r., 121 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, centr. zamek, pilot + alarm, 
reg. kierownica i światła, reg. pasy, opony letnie i zimowe, RM z 
RDS (panel), sprowadzony w całości w 2000 r., zadbany, stan b. 
dobry, kpi. dokumentacja, bez wypadku, -12.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-30-69,0600/41-03-97
FORD ESCORT, 1991 r., 97 tys. km, 1600 ccm, ER, bordowy, 3- 
drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, ABS, reguł, 
pasy, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, hak hol., dzielona 
tylna kanapa, zadbany, stan b. dobry, - 12.000 zł. Golejów, gm. 
Lubomierz, tel. 0502/32-03-55
FORD ESCORT, 1991 r., ft) tys. km, 1400 ccm, turkusowy meta
lic, 5-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, -11.000 zł. Góra, tel. 065/543-33-02 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel, - 9.500 zł lub 
zamienię na inny, benzyna. Grodków, tel. 077/415-43-35 wieczo
rem
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, biały, spro
wadzony w całości, bez wypadku, centralny zamek, szyberdach, 
el. reg. reflektory, relingi dachowe, -11.000 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
872-64-51,0602/85-92-02
FORD ESCORT, 1991 r., 102 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szary 
metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, centralny zamek, 
wspomaganie kier., szyberdach, radioodtwarzacz, książka serwi
sowa, I właściciel, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -11.800 zł. 
Legnica, tel. 0603/07-30-67
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, niebieski metalic, centr. za
mek, wspomaganie, szyberdach, 3-drzwiowy, • 9.000 zl. Leszno, 
tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
FORD ESCORT. 1991 r„ 100 tys. km, 1600 ccm, EFI, 105 KM, 
czerwony, podgrzewana przednia szyba, zderzaki w kolorze nad
wozia, 3-drzwiowy, reguł. wys. mocowania pasów, stan silnika i 
nadwozia dobry, • 10.600 zł. Lubin, tel. 0607/57-49-96 
FORD ESCORT, 1991 r., 127 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, --12.000 zł. Lubin, tel. 076/749-04-85 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, ze- 
tec, błękitny metalic, w kraju od 4 mies., oclony, nowy model, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, roleta, relingi da
chowe, stan idealny, -18.000 zł. Ozorzyce, tel. 0608/35-35-98 
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czeiwony, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, I właściciel, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
szyberdach, centr. zamek, atrakc. wygląd, -12.500 zł. Paczków, 
tel. 077/431-70-14
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 166 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, szyberdach, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja} - 11.000 
zł. Rawicz, tel. 065/546-13-56
FORD ESCORT, 1991 r, 113 tys. km, 1600 ccm, EFi, czerwony, 
nowy model, 3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, obrotomierz, el. reg. reflektory, hak, RO, zadbany, - 9.600 
zł lub zamienię. Rawicz, tel. 065/545-28-86 
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, bez wypadku, zadbany, -11.000 zł. Syców, tel. 
062/785-29-14,0601/78-75-12 .
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, benzyna w kraju od 
tygodnia, -12.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-88-82 
FORD ESCORT, 1951 r., 99 tys. km, 1600 ccm, EFi, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, 
zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, garażowany, -12.400 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/664-27-64
FORD ESCORT, 1991 r., 137 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy, welurowa tapicerka, 5-biegowy, szyberdach, centralny za
mek + pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, zadbany, stan techn. 
b. dobry, - 9.400 zł łub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel.
338-02-78,0601/67-73-07
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, teł. 071/346-51-33 wieczorem 
FORD ESCORT, 1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierane szyby, stan b. dobry, welurowa tapicerka, • 11.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/04-21-31
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 3-drzwio

wy, na białych tablicach • 1.600 DEM. Wrocław, teł. 0603/10-46- 
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FORD ESCORT, 1991 r., 113 tys. km, 1400 ccm, toenzyna, grana
towy, bez wypadku, el. reg. reflektory, -̂drzwiowy, pełna doku
mentacja, radio, książka serwisowa, stan b. dobry, • 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 321-39-49
FORD ESCORT, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 5- 
drzwiowy, zadbany, stan dobry, • 9.900 zł. Wschowa, teł. 065/545- 
68-77 w godz. 11-18,0606/48-25-32 
FORD ESCORT, 1991 r., czerwony, 3-drzwlowy, spoiler, wspo
maganie, bezwypadkowy, stan b. dobry, -11.000 zł. Żary, tel. 0604/
50-59-32,0604/50-85-58
FORD ESCORT, 1991/30 r.,t400'ćcm, wtrysk, czerwony, bez 
wypadku, 5-drzwiowy. do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, 
• 10.000 zl. Jawor, tel. 0604/18-05-38 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, katalizator, 3-drzwiowy, zadbany, welurowa tapicerka, dzie
lona tylna kanapa, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, -
11.300 zł. Łęka Opatowska, tel. 062/781-30-82
FORD ESCORT CL, 1991/92 r., 1700 ccm, diesel, ciemny meta
lic, szyberdach, centralny zamek, welurowa tapicerka, radiood
twarzacz, -13.000 zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/433-67-24.0608/
29-73-03
FORD ESCORT SEDAN, 1991/92 r., 140 tys. km, 1800 ccm. die
sel, pertowoniebieski metalic, sprowadzony w całości na kołach, 
w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, el. 
otw. szyby, el. reg. reflektory, RM, welurowa tapicerka, stan ideal
ny, -12.600 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/25-
21-53
FORD ESCORT, 1991/92 r., 97 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wień meksykańska, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, el. reg. reflektory, RM, 5-biegowy, atermiczne 
szyby, w kraju od tygodnia, • 11.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/546-52-76,0605/40-95-94 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 145 tys. km, 1600 ccm, wtrysk alu
miniowe felgi, szyberdach, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, zadbany, relingi da
chowe, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 11.400 zł lub zamienię. 
StrzeBn, tel. 0603/84-60-78
FORD ESCORT CLX, 1991/92 r., 101 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
niebieski, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RO Ford, welu
rowa tapicerka, eł. reg. reflektory, książka serwisowa, zadbany, 
bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, - 9.300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-66-49,0608/47-18-88 
FORD ESCORT Ghia, 1991/96 r., 1600 ccm, benzyna, biały, cehtr. 
zamek, alarm, szyberdach, el. reguł, lusterka, przednia i tylna szyba 
ogrzewana, kpi. kół z oponami zimowymi, w kraju od 1996 r, •
10.500 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-32,0603/76-56-33 
FORĆ) ESCORT KOMBI, 1992 r., 145 tys. km, 1400 ccm, grana
towy, w kraju od pół roku, bez wypadku, instalacja gazowa, eko
nomiczny, -13.500 zł. Bielawa, tel. 0607/69-25-72 
FORD ESCORT CLX KOMBI, 1992 r., 110 tys. km, 1400 ccm, 
biały, nowe amortyzatory, sprzęgło, po remoncie przedniego za- 

^  wieszenia, zadbany, garażowany, relingi, szyberdach, welur, atrak
cyjny wygląd, -12.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-83-97 lub 0606/
12-02-26
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 123 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, RO, 
relingi dachowe, alum. felgi, sprowadzony z Niemiec, -12.000 zł. 
Chojnów, teł. 0604/57-87-42
FORD ESCORT, 1992 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czerwony, bez 
wypadku, • 8.900 zł. Legnica, tel. 076/858-55-14,0601/57-34-03 
FORD ESCORT, 1992 r., 71 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granato
wy, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, 
RO, książka przebiegu, I właściciel, stan b. dobry, w kraju od ty
godnia, -11.200 zł. Leszno, tel. 065/573-12-67,0605/37-22-48 
FORD ESCORT XR3I CABRIO. 1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm. 
16V, czamy, alum. felgi, 4 el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, radio, kubełkowe fotele, el. reg. lusterka, -16.500 zł. Lesz
no, teł. 065/520-86-37,0605/73-93-90 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, granatowy metalic, Wspoma
ganie, szyberdach, reg. kierownica, welurowa tapicerka, zadba
ny, stan b. dobry, • 11.500 zł. Lubin, teł. 076/842-77-81 
FORD ESCORT, 1992 r., 110 tys. km, 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, bez wypadku, 5- 
arzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RM, welurowa tapicerka, 
dzielone tylne siedzenia, książka serwisowa, zadbany, stan b. 
dobry, -11.300 zł. Lubin, tel. 076/842-51-25 
FORD ESCORT, 1992 r., 101 tys. km, 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, immobilizer, centr. zamek, RM 
Sony CD RDS, el. reg. reflektory, stan b. dobry, I właściciel. •
11.200 zł lub zamienię na Opla Vectrę GT, 91/92 r.. Lubin, tei. 
0603/95-85-41
FORD ESCORT, 1992 r., 126 tys. km, 1400 ccm, czerwony, bez 
wypadku, RO, w kraju od 5 mies.y, 5-drzwiowy, reg. kierownica, 
el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, welurowa tapi
cerka, kpi. dokumentacja, immobilizer, zadbany, stan idealny, -
11.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-35-07,0606/51-60-46 
FORD ESCORT, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy. oryginalny lakier, RO Ford oryginalny, el. reg. reflektory, re
guł. wys. mocowania pasów, reg. kierownica, dzielona tylna ka
napa, -11.800 zł. Nowa Ruda, teł. 074/872-58-14
FORD ESCORT, 1992 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, nowy silnik, 3-drzwiowy, spoiler, szyberdach, immobilizer, 
centr. zamek, podgrzewana przednia szyba, el. reg. lusterka, we
lurowa tapicerka, RO, atrakc. wygląd, • 12.900 zł. Polkowice, tel. 
076/845-35-67,0601/67-22-09
FORD ESCORT CLX, 1992 r., benzyna, kolor grafitowy metalic,
3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. światła, kataliza
tor, welurowa tapicerka, RO Pioneer, stan b. dobry, atrakc. wy
gląd, • 10.900 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-02-52 
FORD ESCORT, 1992 r., 200 tys. km, 1800 ccm, diesel, ciemno
niebieski, centr. zamek, el. otw. szyby, • 12.500 zł. Gołuchów, woj. 
kaliskie, tel. 0602/67-46-18
FORD ESCORT, 1992 r., 81 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 5-drzwio
wy, -10.500 zł. Góra, teł. 065/543-32-41 
FORD ESCORT, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, turbo D, niebie
ski, 3-drzwiowy, stan idealny, na białych tablicach • 3.500 DEM. 
Jawor. tel. 0600/33-20-78
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km. 1700 ccm, diesel, 
biały, zadbany, oszczędny, stan b. dobry, stoi w Niemczech -4.200 
DEM + 3.000 zł cło. Jelenia Góra, tel. 075/646-38-10, 0604/81-
51-93
FORD ESCORT, 1992 r., 123 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, sprowadzony w maju 2001 r., bez wypadku, - 10.900 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/57-54-44
FORD ESCORT Ghia KOMBI. 1992 r., 120 tys. km. 1800 ccm, 
16V, srebrny metalic, centr. zamek, eł. otw. szyby, alarm + f>ilot + 
koła zimowe, -11.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-90-22 
FORD ESCORT, 1992 r., 70 tys. „km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, RO, 4 opony zimowe, książka serwisowa, wspomaganie, ABS, 
welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -11.500 zł. Legni
ca, tel. 076/862-32-03,0603/91-07-42 
FORD ESCORT, 1992 r., 106 tys. km, 1400 ccm, czamy metalic,
5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, • 11.000 zł. Leszno, tel. 
0608/82-80-90
FORD ESCORT, 1992 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, nowy motor, 3-drzwiowy, spoiler, szyberdach, immobilizer, 
centr. zamek, podgrzewana przednia szyba, el. reg. lusterka, RO 
kodowane, atrakc. wygląd, - 12.900 zł. Polkowice, tel. 076/845-
35-67
FORD ESCORT, 1992 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebmy, 
ospoilerowany, 3-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, szyberdach, RM, 
model przejściowy, • 15.000 zł. Świerczów, teł. 077/419-62-47 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 1400 ccm. benzyna 5-drzwk>- 
wy, korektor świateł, 5-biegowy, RO, alarm, blokada skrzyni bie
gów, sprowadzony w całości, twardy dowód, -13.500 zł. Wabrzych, 
tel. 074/844-97-83
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
szyberdach, centralny zamek, alarm, welurowa tapicerka, zadba
ny, garażowany, radioodtwarzacz, 5-biegowy, -11.000 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 115 tys. km, 1400 ćcm, wtrysk, 
niebiesko-szary metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RM, el. reg. 
‘ reflektory i lusterka (w kolorze nadwozia), dzielona tylna kanapa, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, reg. kierownica, hak hol., nowe 
opony, alarm, immobilizer, garażowany, stan b. dobry, • 10.500 zł. 
Zebrzydowa, teł. 075/732-13-01,0600/27-56-48 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, 16V, czerwony, ABS, 
fotele Recaro, - 9.900 zł. Zielona Góra, teł. 0607/27-58-43 
FORD ESCORT. 1992 r., 744ys. km, 1400 ccm. wtrysk, błękitny 
metalic, bez wypadku, książka serwisowa, klimatyzacja, centr. 
zamek, -11.200 zł. Żarów, tel. 074/857-04-71,0605/08-06-76 
FORD ESCORT, 1992/93 r., 71 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, niebieski, wspomaganie kierownicy. Mul-T-Lock, RM, we
lurowa tapicerka, 3-drzwiowy, katalizator, spoiler, regulowana kie-

SKUPUJĘ SAMOCHODY KAŻDEJ MARKI
G O T Ó W K A  N A T Y C H M IA S T  L E G N I C A  0 - 6 0 9  4 8  8 5  5 5

Z A M K I ,  S T A C Y J K I  S A M O C H O D O W E  OP01J556 
A W A R Y J N E  O T W I E R A N I E  S A M O C H O D Ó W  I M I E S Z K A Ń  
Wrocław, ul. Bogusławskiego 39, tel. 071/781-87-32, 0-604 798 681

29.05.2001 s pis treści -  patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 13

http://www.auton.pl


równica, 5-biegowy, pełna dokumentacja, w kraju od tygodnia, bez 
uszkodzeń, atrakcyjny wygląd, -12.000 zł. Bielawa, tel. 074/833- 
15-35
FORD ESCORT CABRIO, 1992/93 r., 1800 ccm, perłowoniebie- 
ski, wspomaganie, drewniane dodatki, alum. felgi, welurowa tapi
cerka, czamy dach, - 18.200 zł. Głubczyce, tel. 077/485-05-60 
FORD ESCORT, 1992/93 r., 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio, welurowa tapicerka, bez wy
padku, centralny zamek, szyberdach, -12.900 zł lub zamienię na 
tańszy. Legnica, tel. 076/854̂ 57-13,0602/38-55-22 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzy- 
na, biały, relingi dachowe, szyberdach, centr. zamek, wspomaga
nie, wStorowa tapicerka. RM, .alupi. felgi, bez wypadku, w kraju 
od tygodnia, -13.500 zł. ChojnSwTtet ̂ 76/8*8-78.-18, 0607/Q5-
07-75 ^ ------- -
FORD ESCORT, 1993 r., 108 tys. km, 160Ó ccm, 16V, srebmy 
metali?, 5-drzwiowy, bez wypadku, ABS, centr. zamek, hak, wspo
maganie, szyberdach, radio, welurowa tapicerka, w kraju od tygo
dnia. stan idealny, -14.800 zł. Jasień, tel. 068/371-07-3(5 -  < 
FORD ESCORT, 1993 r., 86 tys. km, 1400 ccm, granatowy, wspo-. 
maga nie, welurowa tapicerka, nie eksploatowany w kraju, -12.800 
zł. Leszno, teł. 065/529-02-65 po godz. 20 '
FORD ESCORT, 1993 r., 56 tys. km, 1600 cćm. 16V MPI, bordo
wy metalic, nowe sprzęgło, amortyzatory, klocki hamulcowe, aku
mulator, kupiony w salonie, właściciel kobieta, -15.000 zł. Złoto
ryja, tel. 0605/07-59-39
FORD ESCORT XR3i, 1993 r., 136 tys. km, 1800 ccm, czamy, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. 
lusterka, ABS, kubełkowe fotele, lotka, RM, stan b. dobry, • 16.900 
zł. Złotoryja, teł. 076/878-35-81
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, el. otw. 
szyby, wspomaganie kierownicy, RM, nowe opony, nowy akumu
lator, zadbany, garażowany, - 12.000 zł lub zamienię na busa. 
Dobrzeń, gm. Dobroszyce, tel. 071/314-83-42 
FORD ESCORT, 1993 r., 113 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
nowy model, 3-drzwiowy, nowe opony, wykończenia w drewnie, 
drewniany zamek, zielone szyby, -14.000 zł. Gubin, tel. 068/359- 
51-58
FORD ESCORT CLX KOMBI, 1993 r„ 66 tys. km, 1300 ccm, czar
ny, w kraju 7 miesięcy, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, 
szyberdach, centr. zamek, -13.200 zł. Kamienna Góra, tel. 075/ 
742-54-37,744-40-34
FORD ESCORT, 1993 r, 76 tys. km, 1400 ccm, błękitny metalic, 
w kraju od tygodnia, pełna dokumentacja, oclony, 5-drzwiowy, 
wspomaganie kier., stan b. dobry, bez wypadku, -14.300 zł. Kłodz
ko, teł. 074/647-34-54 wieczorem, 0607/04-32-12 
FORD ESCORT, 1993 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, czamy me
talic, nowy model, abs, welurowa tapicerka, książka serwisowa, 
immobilizer, -11.000 zł. 59-220 Legnica, tel. 076/862-32-03,0603/ 
91-07-42
FORD ESCORT Ghia, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, el. otwierane szyby, centralny zamek, radioodtwarzacz Ford, 
wspomaganie kier., nowe opony; nowy akumulator, garażowany, 
zadbany, • 12.000 zł lub zamienię na busa. Oleśnica, teł. 071/314- 
83-42
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 123 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, seledynowy, wspomaganie kier., reg. kierownica, hak, alarm, I 
właściciel, garażowany, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 12.500 
zł. Polkowice, tel. 076/749-60-33 
FORD ESCORT, 1993 r„ 104 tys. km, 1600 ccm, 16V. DOHC. 
srebmy metalic, 3-drzwiowy, RO, wspomaganie kier., immobili
zer, el. reg. reflektory, 2 poduszki pow., spoiler, II właściciel, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, - 13.500 zł lub zamienię na 
Opla Calibrę. 1991/93 r. albo inny. Polkowice, tel. 076/749-53-88 
FORD ESCORT, 1993 r., 93 tys. km, 1600 ccm, 16V, wtrysk, nie
bieski, 3-drzwiowy, wspomaganie i reg. kierownicy, immobilizer, 
szyberdach, bez wypadku, sprowadzony w całości, • 13.200 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Poznań, tel. 061/841-11-15, 0601/ 
70-65-15
FORD ESCORT, 1993 r., 115 tys. km, T 300 ccm, czerwony, blo
kada skrzyni biegów, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, • 15.000 zł. 
Sieradz, tel. 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 Olesiec, teł. 062/741-53-61,0605/58-28-32 
FORD ESCORT, 1993 r., 86 tys. km wersja USA, welurowa tapi
cerka, -15.800 zł. Trzebnica, teł. 0601/77-55-84 
FORD ESCORT CL, 1993 r., 140 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
czamy, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, katalizator, wspomaganie 
kier., aluminiowe felgi, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, dzie
lona tylna kanapa, reg. pasy, 5-biegowy, w kraju od dni, stan b. 
dobry. -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-71-24 
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, 1993/94 r., 65 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, alarm, blokada skrzyni biegów, nowe opony, 
kupiony w kraju, - 13.800 zł (możliwe raty) lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
FORD ESCORT CLX, 1993/94 r., 84 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, zielony metalic, zadbany, garażowany, wspomaganie, szy
berdach, regulacja świateł i kierownicy, welurowa tapicerka, dzie
lona tylna kanapa, kierowca niepalący, - 16.500 zł. Syców, tel. 
062/785-26-38
FORD ESCORT. 1994 r., 103 tys. km, 1800 ccm. 16V, srebmy. 
ABS. wspomaganie, wszystkie el. dodatki, kubełkowe fotele, 2 
pod. powietrzne, szyberdach, lotka, centr. zamek, atrakc. wygląd, 
-15.000 zł. „tel. 0601/48-51-86
FORD ESCORT, 1994 r., 136 tys. km, 1800 ccm TDi, alum. felgi, 
ABS, 2 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, wspomaganie,'książka ser
wisowa, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, - 17.500 zł. Jenków, 
tel. 076/857-46-82,0606/49-19-53
FORD ESCORT, 1994 r., 120 tys. km, 1300 ccm, niebieski, szy
berdach, centr. zamek, 5-drzwiowy, • 12.900 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-25-60
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 111 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebmy metalic, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, relingi dacho
we, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, RM oryginalny, im
mobilizer, - 14.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0604/97-38-95
FORD ESCORT, 1994 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perłowo- 
bordowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspo
maganie, poduszka pow., RM, el. reg. reflektory, zderzaki w kolo
rze nadwozia, 5-biegowy, nowy model, w kraju od tygodnia, stan 
idealny, -15.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-52-76,0604/26-53-15 
FORD ESCORT, 1994 r., 89 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, ABS, serwo, immobilizer, zadbany, garażowany,-14.700 
zł. Świecie, tel. 0601/56-78-56
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 110 tys. km. 1300 ccm, benzy
na, biały, kupiony w salonie, bez wypadku, szyberdach, blokada 
skrzyni biegów, centr. zamek, el. reg. reflektory, -15.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/60-56-23
FORD ESCORT, 1994 r., 105 tys. km, 1600 ćcm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek + pilot, RM, 
welurowa tapicerka, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, 4-drzwio- 
wy, immobilizer, garażowany, alarm, - 17.500 zł. Wschowa, tel. 
065/640-55-35.
FORD ESCORT, 1994 r, 1400 ccm, benzyna, zielony, centr. za
mek, wspomaganie, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, spoiler,
-18.500 zł. Żmigród, tel. 071/385-36-82 
FORD ESCORT XR, 1994 r., 2000 ccm, 16V, czerwony, 

150 KM, ABS, wspomaganie, centr. zamek, po
duszka pow., szyberdach, • 15.900 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/ 
79-49-88 87023721

FORD ESCORT, 1994 r., 104 tys. km, 1600 ccm, kolor morski 
metalic, stan techn. b. dobry, wspomaganie kier., alarm, pod. po
wietrzne, ABS, sprowadzony w całości, - 13.000 zł. Głuchołazy, 
tek 077/439-54-63
FORD ESCORT CLX, 1994 r., 1800 ccm, 16V, grafitowy metalic,
2 poduszki powietrzne, po tuningu w Niemczech, el. otwierane 
szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, haloge
ny, aluminiowe felgi 16', w kraju od tygodnia, bez wypadku, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, -18.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-34- 
54 wieczorem, 0605/42-49-96
FORD ESCORT, 1994 r., 90 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 5- 
drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, • 17.000 zł. Krapkowice, 
tel. 077/4464)3-40
FORD ESCORT, 1994 r., 98 tys. km. 1600 ccm, 16V, czerwony, 2 
poduszki pow., 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, szy
berdach, RO, sprowadzony w całości, kpi. dokumentaqa, zadba
ny, • 15.900 zl. Krotoszyn, tel. 062/722-88-22,0604/64-00-84 
FORD ESCORT, 1994 r., 145 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony,

sprowadzony w całości, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., 
el. reg. reflektory, książka serwisowa, I właściciel, 3-drzwiowy, • 
14.800 zł. Legnica, lei. 0603/07-30-67 
FORD ESCORT CLX, 1994 r., 89 tys. km, 1600 ccm, ZETEC. 
wiśniowy metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., szyber
dach, kpi. dokumentacja, -16.400 zł. Lubin, tel. 076/749-56-94 
FORD ESCORT, 1994 r. składak, techn. sprawny, dużo nowych 
części (na gwarancji), - 5.800 zj. Oława, tel. 0601/73-56-80 
FORD ESCORT, 1994 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
szyberdach, 3-drzwiowy, tylny spoiler, -13.300 zł. Radwanice, gm. 
Św. Katarzyna, tel. 0501/50-29-28, woj. wrocławskie 
FORD ESCORT, 1994 r., 120 tys. km. 1600 ccm, 16V, DOHC, 
benzyna, bordowy toetalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. 
.teg. lusterka, centr. zamek, RO, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
"et Teg-Mftektory, białe zegary, sport. ukł. wydechowy, ciemne 
szyby, -19.500 zł. Śwlflfficartek 9501/36-93-25 
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 zł. Wrocław,, tel. 071/ 
786-72-22 po godz. 18,0605/07-26-85 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem - A00449 www.autogiel- 
da.com.pl)
FORD ESCORT, 1994 r., 94 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, klimatyzacja, poduszka pow., 
centr. zamek, el. otw. szyby, RO, bez wypadku, -15.400 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/320-71-96,0604/60-82-80 
FORD ESCORT, 1994 r., 14 tys. km, 1800 ccm, TDi, czerwony, 5- 
drzwiowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, zderzaki w kolorze 
nadwozia, kpi. kół zimowych, w Polsce od 2000 r., stan b. dobry, - 
19.000 zł. Żagań, tel. 0604/48-56-14 
FORD ESCORT, 1994/95 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM, książka 
serwisowa, bez wypadku, -13.300 zł. Legnica, tel. 076/862-03- 
91,0605/63-27-78
FORD ESCORT KOMBI, 1994/95 r., 88 tys. km, 1800 ccm, die
sel, granatowy, centr. zamek, poduszka pow., szyberdach, wspo
maganie, welurowa tapicerka, RO, relingi dachowe, odcięcie za
płonu. -19.000 zł. Rudna, tel. 076/846-40-33 
FORD ESCORT, 1994/95 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, perio- 
woniebieski, stan b. dobry, RO Kenwood z CD, alum. felgi, spoile- 
ry, wspomaganie, szyberdach, el. reg. reflektory, dzielona kanapa 
tylna, garażowany, alarm, immobilizer, chromowe dodatki, I reje
stracja w 1995 r, -17.500 zl. Wrocław, tel. 071/348-91-39,0603/ 
54-29-44

FORD ESCORT, 1995 r., 118 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, nowy model, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrz
ne, klimatyzacja, el. otw. szyby, bez wypadku • 5.700 DEM + cło 
ok. 4.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0604/46-34-26 
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 intemecie pod numerem - A00478 www.autogielda.com.pl) 
FORD ESCORT, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 3- 
drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, immo
bilizer, alarm, RM Ford, obrotomierz, welurowa tapicerka, ater- 
miczne szyby, hak, - 18.500 zł lub zamienię. Żory, tel. 032/435- 
55-33,0502/90-74-87
FORD ESCORT, 1995 r. wszystkie możliwe dodatki, 

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

FORD ESCORT. 1995 r. 127 tys. km, 1800 ccm, turbo D, zielony 
metalic, szyberdach, lotnicze fotele, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, 4 zagłówki, 3-drzwiowy, w kraju od tygodnia, stan ideal
ny, • 18.900 zł. Bolesławiec, teł. 075/732-86-11 do godz. 10,0604/ 
91-44-76
FORD ESCORT, 1995 r., 700 tys. km, 1800 ccm, diesel, granato
wy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, spro
wadzony w całości, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -
17.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45,0604/75-02-92 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, alarm, RO, immobilizer, wspomaganie kier., centr. za
mek, relingi dachowe, 2 poduszki pow., kpi. dokumentacja, w kra
ju od 97 r, -17.900 zł. Bolesławiec, teł. 0608/79-15-20
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 1600 ccm, 16V, srebmy meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 2 pod. powietrzne, -
18.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 90 tys. km,' 1,800 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 
FORD ESCORT, 1995 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grana
towy metalic, katalizator, szyberdach, relingi, 2 pod. powietrzne, 
RO, ciemne szyby, regulacja świateł, dzielona kanapa, nowy aku
mulator, garażowany, udokum. pochodzenie, • 14.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-46-48,090/23-06-65 
FORD ESCORT Ghia, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, błę
kitny metalic, nowy model, halogeny, 2 poduszki powietrzne, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, nowe amor
tyzatory, -19.500 zł lub zamienię na samochód rozbity. Kępno, 
tel. 0601/33-08-24
FORD ESCORT GHIA, KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, turbo D, gra
natowy metalic, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, bez wypadku, immobilizer, • 
21.900 zł. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
FORD ESCORT, 1995 r., 86 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 3- 
drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 poduszki pow., blo
kada zapł., nowy model, • 15.900 zł. Leszno, tel. 065/520-24̂ 04, 
0605/30-26-42
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 67 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
błękitny metalic, wspomaganie kier., halogeny, hak, RO, alum. felgi, 
relingi dachowe, centr. zamek, szyberdach, - 20.500 zł. Lubin, tel. 
076/842-31-76 po godz. 20
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 89 tys. km, 1800 ccm, ZETEC, 
demnosrebmy metalic, welurowa tapicerka, 2 poduszki pow., podg. 
szyby przednie i tylne, szyberdach, alum. felgi, hak, RO Philips, 
centr. zamek, relingi, roleta, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, -19.000 
zł. Lubin, tel. 076/844-48-89
FORD ESCORT, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, el. reg. lusterka i szyby, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie, pilne - ok. 18.000 zł. Lubin, tel. 076/842-53-58,0604/45-50- 
83
FORD ESCORT, 1995 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, białe zegary, el. otw. szyby, wspomaganie kie
rownicy, centralny zamek, 75 KM, relingi dachowe, skórzana kie
rownica, fotele kubełkowe przednie, - 17.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-17-81
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, stan b. dobry, - 21.500 zł lub zamienię na busa, diesla. Ra
dwanice, tel. 076/831-10-39
FORD ESCORT, 1995 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, 3- 
drzwiowy, -16.800 zł. Szprotawa, tel. 068/376-54-75 
FORD ESCORT, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny, welurowa tapicerka, wszystkie el. dodatki, 2 pod. powietrzne, 
-18.500 zł. Wałbrzych, tel. 0606/31-86-26 
FORD ESCORT, 1995 r., 67 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, poduszka pow., wspomaganie, welurowa tapicerka

(jasna), stan idealny, • 17.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-59-51, 
0604/28-54-36
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 180p ccm, diesel, bordowy, 2 
poduszki pow., centralny zamek, wspomaganie kier., relingi da
chowe, welurowa tapicerka, alarm, RM, zderzaki w kolorze nad
wozia, -19.000 Zł. Wiązów, tel. 0603/28-57-93 
FORD ESCORT, 1995 r., 90 tys. km, 1800ccm, turbo D, ciemno
zielony, z tyłu lotka, radioodtwarzacz, białe zegary, siedzenia we- 
lurowe, I właściciel, intercooler, alarm, immobilizer, - 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 0600/55-91-57
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 91 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
bordowy, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaganie 
kier., relingi dachowe, halogeny, el. reg. reflektory i inne, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-07-57
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
srebmy metalic, garażowany, ABS, wspomaganie, poduszka pow., 
el. otw. szyby, centr. zamek, relingi dachowe, - 18.500 zł. Wro
cław, tel. 0600/37-95-19 po godz. 20 
FORD ESCORT ÓC 1995 r.,. 107 tys. km, 1900 ccm, biały, kom
pletna dokumentacja, zadbany, nowy akumulator i opony, klimaty
zacja, wspomaganie kier., poduszka pow. i Inne, -16.500 zł. Wro
cław, tel. 355-31-12,0605/07-77-88 
FORD ESCORT, 1995 r., 79 tys. km, 1600 ccm, srebmy metalic, 
garażowany, pełna dokumentacja, bogate wyposażenie, zadbany, 
-16.500 zł. Wrocław, tel. 345-72-10,0503/86-39-55 
FORD ESCORT KOMBI. 1995 r., 83 tys. km, 1600 ccm, 16V, gra
natowy, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, alarm, bez 
wypadku, el. otw. szyby, stan b. dobry, -19.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-61-42
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, 1995/96 r., 1400 ccm, benzyna, szary metalic, 
5-drzwiowy. 5-biegowy, aluminiowe felgi, -17.900 zł (możliwe raty). 
Prusice, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 93 tys. km, 1300 ccm, biały, 60 KM, 
kupiony w salonie, I właściciel, pod. powietrzna, alarm, immobili
zer, dzielone tylne siedzenia, RM, serwisowany, • 18.000 zł. Wro
cław, tel. 071/788-90-10,0609/42-45-41 
FORD ESCORT, 1996 r., 1800 ccm, turbo D, czerwo

ny, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, - 21.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87023641

FORD ESCORT Ghia, 1996 r., 58 tys. km, 1600 ccm, 16V, perło- 
woniebieski, kombi, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, drewno, niklowane 
klamki wewn., oryginalne radio, welurowa tapicerka, - 23.000 zł. 
Legnica, tel. 0600/41-01-95
FORD ESCORT, 1996 r., 65 tys. km, 1800 ccm, turbo D, bordowy, 
sprowadzony w całości, w kraju od 2 lat, I właściciel, el. otw. szy
by, centr. zamek, alarm, garażowany, zadbany, - 23.500 zł. Bole
sławiec, teł. 075/732-69-99 wieczorem 
FORD ESCORT, 1996 u  65 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
alarm, kupiony u dilera, -19.000 zł. Borek Wlkp., tel. 065/571-62- 
90
FORD ESCORT CABRIO XR31,1996 r., 45 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, 150 KM, zielony metalic, wspomaganie kierownicy, 2 pod. 
powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, alum. felgi, • 27.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/ 
644-13-03,0601/15-81-02
FORD ESCORT, 1996 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel, czamy 
metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaga
nie, immobilizer, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, • 21.000 
zł. Gostyń, teł. 065/571-82-64
FORD ESCORT, 1996 r., 73 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor per- 
łowomorski, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, podusz
ka powietrzna, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, 
5-drzwiowy, garażowany, stan idealny, - 22.000 zl. Leszno, tel. 
065/526-14-64
FORD ESCORT Ghia, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
pertowofioletowy metalic, stan b. dobry, ABS, 2 poduszki pow., el. 
otw. szyby i szyberdach, el. podgrz. lusterka, welurowa tapicerka, 
drewniane dodatki, RM Ford, - 24.000 zł lub zamienię na mniej
szy. Osiecznica, tel. 075/732-18-16 
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., 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Zetec, ciemnozielony, serwo, ABS, RO, welurowa tapicerka, re
lingi dachowe, hak, centralny zamek, immobilizer + pilot, stan ide
alny, -19.500 zł. Przemków, tel. 076/831-92-18 
FORD ESCORT KOMBI. 1996 r., 117 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, immobilizer, welurowa tapicerka, roleta, re
lingi dachowe, I właściciel, książka serwisowa, stan b. dobry, - 
20.800 zł. Ścinawa, tel. 0607/45-51-17 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 63 tys. km, 1600 ccm. Zetec, 
16V, ciemnozielony metalic, 90 PS, wspomaganie kier., 2 pod. 
powietrzne, el. reg. fotel, el. reg. reflektory, tylna i przednia szyba 
ogrzewana, oryginalne radio, relingi dachowe, roleta, siatka, dzie
lona tylna kanapa, jasne wnętrze, zadbany, garażowany, stan ide
alny, książka serwis, - 24.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-57-94 
FORD ESCORT, 1996 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel, książka serwisowa, 
alarm, centr. zamek, inst. radiowa, po przeglądzie, poduszka pow. 
kierowcy. -17.900 zł. Wrocław, tel. 071/364-55-72,0602/78-22- 
88
FORD ESCORT, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 3-drzwfowy, alum. felgi, RO, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, alarm, immobilizer, zderzaki w 
kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-19-63,0601/57-54-77 
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 1800 ccm, turbo D, 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, dem- 
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, tel. 077/461-68-21 
FORD ESCORT, 1997 r., 59 tys. km, 1300 ccm, ESi, Enduro, bor
dowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, 5- 
drzwiowy, poduszka pow., oryg. radio, sten idealny, • 24.000 zł. 
Leszno, teł. 065/526-26-87,0605/69-32-23 
FORD ESCORT, 1997 r., 24 tys. km, czerwony, 3-drzwiowy; wspo
maganie, 2x poduszka pow., szyberdach, oryg. radio Ford, • 23.000 
zł. Warszawa, tel. 0608/37-35-25 
FORD ESCORT, 1997 r., 79 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony me
talic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, 
aluminiowe felgi, pełna dokumentacja, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, - 23.900 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0600/82-37-46 
FORD ESCORT. 1997 r., 104 tys. km. 1300 ccm, Enduro. biały. 5- 
drzwiowy, poduszka pow., radioodtwarzacz, Mul-T-Lock, immobi
lizer, kupiony w salonie, pełna dokumentacja, - 20.600 zł lub za
mienię na tańszy. Legnica, tel. 0604/78-91-81,0604/78-92-73 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, ZETEC, 
kolor wiśniowy metalic, bez wypadku, książka serwisowa, 2 pod. 
powietrzne. ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, relin
gi dachowe, roleta, oryg. RM + panel, - 20.000 zł. Legnica, teł. 
076/862-03-91.0605/63-27-78
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 36 tys. km. 1600 ccm, 16V, ze
tec, biały, ABS, wspomaganie, automatic, centr. zamek, alarm + 
pilot, Immobilizer, oryginalny RO, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
relingi dachowe, hak, - 26.000 zł. Sława, tel. 0607/04-41-59 
FORD ESCORT KOMBI, 1997/98 r., 72 tys. km, 1800 ccm, TD.

demnogranatowy, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierow
nicy, ABS, et. otw. szyby, el. reg. reflektory, halogeny, szyberdach, 
welurowa tapicerka, garażowany, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
95-17-89
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 11 tys. km, 1600 ccm. 16V, ZE
TEC kupiony w salonie, wspomaganie, drewniane wykończenia, 
centr. zamek, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, 
halogeny, chromowany przedni grill, oryg. RO L3000, atrakc. wy
gląd, - 24.500 zł. Góra SI., tel. 065/544-73-48 
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 BOLERO II. 1998 r., 1600 ccm. 16V pełne wypo
sażenie oprócz skórzanej tapicerki, I właśddel, sprowadzony w 
całości, - 29.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-40-58 
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 50 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy metalic, ABS, klimatyzacja! el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
centr. zamek, regui. fotel kierowcy, podgrzewane siedzenia, halo
geny, alum. felgi, immobilizer, welurowa tapicerka, wykończenia 
w drewnie, spofor tylny, 5-drzwiowy, garażowany, - 27.000 zł lub 
zamieniana Fiata f26ptK<}pno, tel. 062/782-07-76,0503/75-98-
59 '"  ***»*.
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 26 tys. iuh?160O ocrn. 16V Zetec, 
biały, garażowany, radioodtwarzacz, el. otwierane szyby, Immobi
lizer, centralny zamek, wspomaganie kier., poduszka powietrzna, 
halogeny, serwisowany, kupiony w salonie, - 28.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-47-26 wieczorem
FORD ESCORT, 1998 r., 38 tys. km, 1800 ccm, turbo D, srebmy 
metalic, immobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, RO, lusterka w kolorze nadwozia, - 26.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-34-51,0605/23-88-11 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 81 tys. km, 1800 ccm. turbo D. 
biały, ABS, 2 poduszki powietrzne, szyberdach, el. otwierane szy
by, halogeny, roleta bagażnika, relingi dachowe, centralny zamek, 
immobilizer, RO, welurowa tapicerka, - 27.900 zł. Opole, teł. 077/ 
454-09-69,0503/06-44-23
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 351ys. km, 1600 cćm, 16V, czer
wony, oryg. RO, relingi, ABS, szyberdach, el. otw. szyby, centr. 
zamek, hak, 2 poduszki pow, • 26.500 zł. Sława, tel. 068/356-66- 
06,0607/55-43-35
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 53 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
pertowogranatowy, poduszka, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. 
szyby, wspomaganie, zadbany, - 27.000 zł. Strzelin, tel. 0604/75- 
99-81,0604/75-99-81
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r.. 1800 ccm. turbo D. biały, pełne 
wyposażenie • 7.000 DEM + cło ♦ transport. Zdzieszowice, tel. 
077/484-45-82,0601/63-72-04
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r.. 1400 ccm, granatowy metalic, 
el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, relingi dachowe, el. 
reg. reflektory, RM, welurowa tapicerka - 8.700 DEM + do. Złoto
ryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
FORD ESCORT BOLERO, 1998/99 r., 50 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, grafitowy metalić, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwiso
wany, poduszka pow., wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, welurowa tapicerka, alarm, stan b. dobry, - 25.000 
zł. Ziębice, tel. 0602/37-79-98
FORD ESCORT KOMBI, 1999 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, wersja Bolero 2, fabryczna homologacja na samochód 
dężarowy, poduszka powietrzna kierowcy, alarm, radio, wspoma
ganie kier., relingi dachowe, halogeny, 5-biegowy, 5 miejsc, • 25.000 
zł + VAT. Wrocław, tel. 0602/63-13-57 
FORD ESCORT, 1999 r., 1800 ccm, turbo D, zielony metalic. li
muzyna, bez wypadku, - 26.800 zł. Wałbrzych, teł. 074/665-03-82 
FORD ESCORT KOMBI, 2000 r., 15 tys. km. 1600 ccm, 16V, bor
dowy metalic, na gwarancji, kupiony u dilera, homologacja na dę
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. 0602/ 
40-80-34
FORD FIESTA, 1980 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, - 2.500 zł.
Kamieniec Ząbk., teł. 074/817-43-26
FORD FIESTA, 1980 r., 92 tys. km, 900 ccm, żółty, nowe szczęki,
pompa wodna, paliwowa, garażowany, po regulacjach, wymianie
uszczelki głowicy, progi do remontu, - 2.300 zł. Olszyna, tel. 075/
721-27-38
FORD FIESTA XR2,1981/82 r., 1300 ccm, czerwony, 85 KM, ku
bełkowe fotele, obrotomierz, szyberdach, atrakc. wygląd, - 3.500 
zł. Zielona Góra. tel. 0502/10-83-41 
FORD FIESTA XR2,1982 r., 1600 ccm, czamy, po remoncie ka
pitalnym, szyberdach, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, • 4.400 
zł. Kłodzko, tel. 0606/69-08-10
FORD FIESTA, 1982 r., 1100 ccm, czerwony, 4-biegowy, - 2.800 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-16-57
FORD FIESTA, 1982 r., 1300 ccm, czerwony, hatchback, 2-drzwio-
wy. konserwacja, szyberdach, składana tylna kanapa, alum. felgi,
• 2.200 zł. Wrocław, teł. 071/341-42-44
FORD FIESTA Ghia, 1982 r., 87 tys. km, 1100 ccm, benzyna,
jasny metalic, welurowa tapicerka, alum. felgi, przegląd do 03.2002
r, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-84-78
FORD FIESTA XR2,1985 r., 1600 ccm, benzyna, czamy, wersja
sportowa, 5-biegowy, szyberdach, nowe opony, stan b. dobry, -
5.000 zł. Pławnica, teł. 074/813-00-91
FORD FIESTA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, szyberdach,
5-biegowy, stan b. dobry, - 5.600 zł. Wrocław, teł. 310-75-07 po
godz. 19,0608/67-29-31
FORD FIESTA, 1986 r., 164 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski, 
stan b. dobry, • 4.980 zł. Wrocław, tel. 0600/66-61-81 
FORD FIESTA, 1986 r., 165 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski, 
nowy akumulator (gwarancja), po wymianie klocków, tarcz ham., 
amortyzatorów, odcięde zapłonu, - 4.990 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
18-41-14
FORD FIESTA, 1987 r., 142 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czamy, 
3-drzwiowy, 4-biegowy, przegląd do 30.01.2002 r., stan dobry, - 
4.900 zł. Głogów, tel. 0607/26-10-78 
FORD FIESTA, 1987 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, 5-biegowy, szyberdach, radioodtwarzacz, - 4.900 
zł. Paczków, tel. 077/431-69-97,0608/03-49-43 
FORD FIESTA, 1988 r., 169 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
nowe amortyzatory, nowy akumulator, • 6.500 zł. Kamieniec Ząbk., 
tel. 074/817-43-26
FORD FIESTA, 1988 r., 1080 ccm, benzyna, - 4.700 zł. Kiełczów, 
tel. 071/399-06-62
FORD FIESTA, 1988 r., 100 tys. km, 1100 ccm, niebieski metalic, 
szyberdach, komplet felg z oponami zimowymi, stan b. dobry, - 
7.800 zł. Platerówka 51, tel. 075/724-12-45 
FORD FIESTA, 1988 r., 130 tys. km, 1000 ccm, czerwony, spro
wadzony w 1993 r., pełna dokumentacja, II właśddel w kraju, RO, 
nowe opony, przegląd do 02.2002 r., po remonde zawieszenia, 
atrakcyjny wygląd, stan techn. b. dobry, - 5.500 zł lub zamienię na 
inny samochód. Wrodaw, teł. 338-02-78,0601/67-73-07 
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel, metalic, stan b. dobry • 
800 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-24-36 w godz. 9-17 
FORD FIESTA 1988 r., 1100 ccm, granatowy, stan dobry, 3-drzwio- 
wy, szyberdach, na białych tablicach, - 1.000 zł. Żary, tel. 0606/ 
53-82-35
FORD FIESTA, 1988/92 r., 100 tys. km, 1100 ccm, czerwony, prze
gląd do 03.2002 r, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 321-22-65 
FORD FIESTA, 1989 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, nowy 
model, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, ABS, alum. felgi, 
po wymianie paska rozrządu, paska klinowego, klocków ham., 
skrzyni biegów i uszczelek, zadbany, oszczędny (4.8 1/100 km), 
atrakc. wygląd, - 7.800 zł. Zielona Góra. tel. 0600/42-57-80,068/ 
320-19-11
FORD FIESTA CLX, 1989 r., 1100 ccm, granatowy, zadbany, spro
wadzony w całości, w kraju od 2,5 roku, - 8.500 zł. Oława, tel. 
071/313-81-27 po godz. 21,0502/41-11-17 
FORD FIESTA, 1989 r.. 129 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry, 5-biegowy, sprowadzony w całości, pełna doku
mentacja, zadbany, - 8.700 zł. Rawicz, tel. 065/545-16-42,0602/ 
79-04-72
FORD FIESTA, 1989 r., 150 tys. km, 1100 ccm. benzyna, biały, 
nowy model, 3-drzwiowy, RO, odłącznik zapłonu, alarm, kpi. do
kumentacja, 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, szyberdach, po remonde przedniego 
zawieszenia, nowe opony, 5-biegowy, stan dobry, - 7.200 zł. Wro
cław, teł. 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, teł. 071/333-87-67,0602/49-53- 
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FORD FIESTA, 1989/90 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio-

wy, 5-biegowy, alarm, stan b. dobry, • 9.700 0 lub zamienię. Bole
sławiec, tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93 ^
FORD FIESTA XR2i, 1989/90 r., 85 tys. km. 1600 ccm, czamy,
104 KM, model sportowy, ABS, alum. felgi, szyberdach, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, RO, sprowadzony w całośd, kpi. 
dokumentacja, - 8.500 zł. Lubin, teł. 076/846-89-61 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 84 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski, stan dobry, - 7.500 zł. Mirsk, tel. 075/783-45-88 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 1100 ccm, benzyna, granatowy, nowy 
akumulator, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, • 8.000 zł. Wro
daw, tel. 351-30-43
FORD FIESTA RS, 1990 r., 99 tys. km, 1100 ccm, bordoŵ meta- 
lic, ospoilerowany fabrycznie, - 7.900 zł. Nowa Sól, tel. 0600/34- 
65-16
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 87023581

FORD FIESTA, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 2-drzwiowy, 
na białych tablicach - 900 DEM. Jawor, tel. 076/870-35-21,0604/ 
45-26-23
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna, wtrysk, czerwony, 5- 
drzwiowy, -10.850 zł. Legnica, tel. 0601/88-01-89 
FORD FIESTA, 1990 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 5-biegowy, 
szyberdach, 3-drzwiowy, stan dobry, - 9.000 zł lub zamienię na 
Audi 80, VW Passata, Opla Vectrę, 1988-90. Oleśnica, tel. 071/ 
ai4 8?-77,0608/31-47-37
FORD FIESTA, 1900̂ .̂ 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, 5-biegQwy, śżyberoai**, blokada skrzyni biegów, 
zadbany, garażowany, -8.200 zł lubzamienię? PaczKO*#, toi. 077/ 
431-71-10.0608/03-49-43
FORD FIESTA, 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski metalic. 5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, • 10.800 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88.077/431-75-08 
FORD FIESTA, 1990 r., 70 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, -11.500 zł. 
Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
FORD FIESTA CLX, 1990 r., 120 tys. km, 1100 ccm. wtrysk, per- 
łowogranatowy, bez wypadku, 4-drzwiowy, welurowa tapicerka,
RM, obrotomierz, odony w całości. - 8.900 zl. Strzelin, tel. 071/ 
392-10-69,0602/44-78-77
FORD FIESTA, 1990 r., 95 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, stan idealny, na białych tablicach, - 
2.200 zł. Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
FORD FIESTA, 1990 r., 117 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, na 
białych tablicach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, - 2.050 zł. Żary, tel. 068/ 
374-88-94,0604/98-65-56
FORD FIESTA, 1990/97 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, RO +. 4 głośniki, bez wypadku, oszczęd
ny, • 9.000 zł. Szczodrów 17. k. Sycowa, tel. 062/785-00-72 
FORD FIESTA CLX, 1990/97 r., 115 tys. km. 1100 ccm. wtrysk, 
czamy, szyberdach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, - 8.800 
zl. Świdnica, tel. 074/853-64-14.0606/32-29-09 
FORD FIESTA, 1991 r., 125 tys. km, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
stan techn. b. dobry, przegląd do 2002 r, -10.000 zł. Bytom Od
rzański, woj. zielonogórskie, tel. 0502/34-06̂ 13 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, na za
chodnich tablicach • 900 DEM. Gubin, tel. 0600/59-13-33 
FORD FIESTA XR21,1991 r., 151 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czamy, RM, halogeny, w kraju od tygodnia, odony, - 8.000 zł. 
Kudowa Zdrój, tel. 074/866-95-96,0601/76-39-55 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, wtrysk, biały, 3- 
drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całośd, zadbany, - 9.500 zł. 
Mietków, tel. 071/316-91-62
FORD FIESTA, 1991 r., bordowy metalic, sprowadzony w cało
śd, - 8.700 zł. Wiązów, tel. 0604/11-03-56 
FORD FIESTA, 1991 r., 112 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwony, 
stan idealny, bez wypadku, 5-biegowy, katalizator, RO, nowe opo
ny, • 11.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-46-67 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm 5-drzwiowy., tel. 065/ 

546-32-19 01029611
FORD FIESTA CLX, 1991 r., 108 tys. km, 1100 cćm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, szyberdach, obrotomierz, RM, 5-biegowy, stan b. 
dobry, zadbany, • 10.200 zł. Babimost, teł. 068/351-20-53,0600/ >
50-13-64
FORD FIESTA, 1991 r., 136 tys. kni. 1800 ccm, diesel, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, do sprowadzenia z Niemiec, -10.500 
zł. Chojnów, tel. 0604/57-87-42
FORD FIESTA CLX, 1991 r., 54 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
wtrysk, srebmy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, RO, el. 
reg. reflektory, oddęde zapłonu, kpi. dokumentacja, atermiczne 
szyby, stan techn. b. dobry, -11.000 zł. Głogów, teł. 076/835-32- 
12
FORD FIESTA, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwony 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, dzielona tylna kanapa, oclony w ( r V  
łośd, bez wypadku, w kraju 2 tygodnie, stan techn. b. dobry' - '  
10.400 zl. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 4- 
biegowy, nowe opony, pełna dokumentacja, - 7.900 zł. Krotoszyn, 
tel. 0602/80-65-32
FORD FIESTA, 1991 r., 83 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebieski 
metalic, welurowa tapicerka, reg. wys. mocowania pasów, szy
berdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całośd, -11.200 
zł lub zamienię. Nowa Ruda, tel. 0605/62-69-98,0608/44-55-89 
FORD FIESTA, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, stan b. dobry, - 8.500 
zł. Rakowice, tel. 0608/19-39-91 
FORD FIESTA, 1991 r„ 1300 ccm, wiśniowy, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, sprowadzony w całośd, RO, zadbany, stan b. dobry, - 9.600 
zł. Wrocław, tel. 315-13-47
FORD FIESTA, 1992 {., 112 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 3- 
drzwiowy, szyberdach, RM, stan b. dobry, -11.300 zł (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Legnica, tel. 0601/55-24-52 
FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, czerwony, kataliza

tor, 5-biegowy, centr. zamek, zderzaki w kolorze 
ndawozia, -10.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87023761

FORD FIESTA Ghia, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, zielony meta
lic, centr. zamek, alarm + pilot, welurowa tapicerka, stan b. dobry,
- 9.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74- 
86-04
FORD FIESTA, 1992 r.,,130 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czamy, 
szyberdach, el. reg. reflektory, immobilizer, nowe opony, bez wy
padku, RO, kpi. dokumentacja, l właśddel. stan idealny, -11.500 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-23-90.0603/11-61-82 
FORD FIESTA, 1992 r., 980 ccm, zielony metalic, szyberdach,
RM, nowe opony, sprowadzony w całośd, stan b. dobry. - 9.600 
zł. Chojnów, tel. 0600/83-52-18
FORD FIESTA, 1992 r., 99 tys. km, 1100 ccm, czamy, szyber
dach, 3-drzwiowy, centr. zamek, kupiony w kraju, -10.500 zł. Lu
biąż, tel. 071/389-71-75 po godz. 19 (pt-sob)
FORD FIESTA, 1992 r., 109 tys. km, 1100 ccm 5-biegowy, 
drzwiowy, centr. zamek, alarm, alum. felgi, szyberdach, sprowa '̂ 
dzony w całości, atrakc. wygląd, zadbany, stan dobry, -10.200 zł.
Lubin, teł. 076/844-49-84,0604/34-33-58 
FORD FIESTA, 1992 r., 86 tys. km, czerwony, 5-biegowy, bloka
da skrzyni biegów, • 10.500 zl. Lubin, tel. 076/749-74-83, 0606/ 
82-92-29 v
FORD FIESTA CLX, 1992 r., 129 tys. km, 1800 ccm. diesel, czar
ny, 3-drzwiowy, nowe opony, szyberdach, welurowa tapicerka, • 
11.000 zł. Stary Kisiełin, tel. 068/320-98-09,0502/10-31-34 
FORD FIESTA, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, czamy 
metalic, 3-drzwiowy, sprowadzony w całośd, dzielona tylna kana
pa, bez wypadku, el. reg. reflektory, radioodtwarzacz, oclony, stan 
dobry, • 11.800 zł. Syców, tel. 0601/19-09-61 
FORD FIESTA, 1992 r., 121 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, pełna dokumentacja, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, RO, stan techn. b. dobry, -10.200 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 338-02-78,0601/67-73-07 
FORD FIESTA, 1992 r., 98 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, biały, fir
mowy RO, 4 opony zimowe, zadbany, kupiony w salonie, II wła- 
ściciel, książka serwisowa, -10.900 zł. Wrodaw, tel. 321-42-04, 
0501/1847-06
FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, odony, po przeglądzie, -10.400 zł. Żary, teł. 068/374-89- 
25,0606/91-14-78
FORD FIESTA CLX, 1992/93 r., 67 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
niebieski, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wy
padku, oryg. lakier i przebieg, I właśddel, kpi. dokumentacja, 3r 
drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, welurowa tapicerka, reflektory 
• 2 szt., RM + głośniki, serwisowany, oszczędny, bez korozji, stan 
idea, -10.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, leU, 
0606/23-66-76
FORD FIESTA, 1992/93 r., 27 tys. km, 1300 ccm, diesel, czerwo
ny, katalizator, 3-drzwiowy, automatic, el. reg. reflektory, mało
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KREDYTY SAMOCHODOWE 
auto za 23.000 pln rata 364,35 pln*
Atrakcyjne kredyty nieszkoiiowe od 6,51%

<K
•  do: 100% wartości pojazdu nowego
• okres kredytowania do 9 lat
i  kredyty mieszkaniowe do 20 lat
• bez pierwszej wpłaty

8,51%  W  S K A LI R O K U !!
* szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy firmy PoICredit

^używany, nowy akumulator (gwarancja), stan b. dobry, -11.400 zł. 
Lubin, tel. 076/849-34-27
FORD FIESTA CLX, 1992/93 r.. 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, 
zadbany, sprowadzony w całości, bez wypadku, stan b. dobry, - 
10.900 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-49-74,0607/25-79-43 
FORD FIESTA, 1992/93 r., 68 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, RO Ford + głośniki, el. reg. reflektory, 
książka serwisowa, bez wypadku, atrakc. wygląd, zadbany, spro- y 
wadzony w całości, • 8.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49,0608/ 
47-18-88 praca
FORD FIESTA, 1993 r., 128 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 3- 
drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, • 11.900 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Legnica, tel. 0601/55-24-52 
FORD FIESTA, 1993 r., 78 tys. km, 1100 ccm, niebieski, 3-drzwio
wy, sprowadzony w całości, RO Blaupunkt, alarm, odcięcie zapło
nu, zadbany, -11.000 zł lub zamienię na Fiata Bravę. Polkowice, 
tel. 076/845-06-29
FORD FIESTA, 1993 r., 68 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, perlowo- 
granatowy metalic, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, 
szyberdach, welurowa tapicerka, w kraju od tygodnia, stan b. do
bry, • 11.700 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/97- 
38-95
FORD FIESTA, 1993 r., 107 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwień 
meksykańska, bez wypadku, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zielone szy
by atermiczne, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, reguł, 
wys. mocowania pasów, w kraju od 2 dni, • 10.900 zł (zwolnienie 
* opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76.0605/40-95-94 
FORD FIESTA XR21,1993 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, 130 KM, 5-biegowy, szyberdach, el. otw. szyby, kubeł
kowe siedzenia, alum. felgi, RM, centr. zamek, -13.900 zł. Środa 

- Śląska, woj. wrocławskie, teł. 0606/27-71 -79
FORD FIESTA, 1993 r., 73 tys. km, 1100 ccm, czarny metalic, 
bez wypadku, I właściciel, w kraju od 4 dni, stan idealny, • 11.900 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-13-89
FORD FIESTA, 1993 r., 95 tys. km, 1100-ecm, biały, bez wypad
ku, 3-drzwiowy, stan b. dobry, w kraju od 7 dni, radio, -11.500 zł. 
Kłodzko, tel. 0605/74-22-02
FORD FIESTA, 1993 r., 1100 ccm, czerwony, sprowadzony w ca- 

bez wypadku, 3-drzwiowy, I właściciel, książka serwisowa, 
ćg. reflektory, radioodtwarzacz, stan b. dobry, -11.800 zł. Le

gnica, tel. 0603/07-30-67
FORD FIESTA, 1993 r., 80 tys. km, 1100 ccm, srebmy metalic, 
oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, pełna dokumentacja, 
welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, 5-drzwiowy, książka serwisowa, stan idealny, - 
13.200 zł. Legnica.iel. 076/862-04-09.
FORD FIESTA, 1994 r.,70 tys. km, 1300 ccm 4-drzwiowy, centr. 
zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, zderzaki w kolorze nad
wozia, zadbany, • 14.000 zł. Męcinka, woj. legnickie, tel. 0608/23- 
76-74,0503/66-18-92
FORD FIESTA, 1994 r., 79 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, katalizator, alarm, garażowany, I właściciel, w kraju 
od 09.96 r., sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, książka . 
serwisowa, -11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-22-82 
FORD FIESTA, 1994 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 4-osobowy, 
autoalarm, Mul-T-Lock, tapicerka, kupiony w salonie w Polsce, 
stan b. dobry, możliwe raty, -14.000 zł. Jugowice, gm. Walim, tel. 
074/845-33-64
FORD FIESTA, 1994 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordowy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, dzielona kanapa, lotnicze fo
tele, tylna wycieraczka, RO, bez wypadku, oryg. lakier, nie skła
dany, w Polsce od bm., I właściciel, • 15.500 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-52-52,0607/47-69-36
FORD FIESTA, 1994 r., 70 tys. km, 1100 ccm, czerwony, oclony 
w całości, bez wypadku, I właściciel, pełna dokumentacja, welu
rowa tapicerka, radioodtwarzacz, książka serwisowa, stan ideal
ny. -13.500 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
FORD FIESTA, 1994 r., 69 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
pod. powietrzna, wspomaganie, książka serwisowa, RM, bez wy
padku, szyberdach, • 12.500 zl. Legnica, teł. 076/862-03-91,06051 
63-27-78
FORD FIESTA, 1994 r., 1300 ccm 4-drzwiowy, centr. zamek, wspo
maganie, 2 pod. powietrzne, zderzaki w kolorze nadwozia, za
dbany, • 14.000 zł. Męcinka, tel. 0608/23-76-74,0503/66-18-92, 
woj. legnickie
FORD FIESTA, 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm, ER, grafitowy 

'flltalic, pełna dokumentacja, 5-biegowy, stan b. dobry, -12.700 
m ab zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
FORD FIESTA, 1994 r.,79 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, katalizator, alarm, garażowany, I właściciel, w kraju 
od 11.1996 r., sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, książka 
serwisowa, nowe tłumiki, akumulator, klocki hamulcowe, 2 koła 
zimowe. -11.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-22-82 
FORD FIESTA, 1994/95 r., 1800 ccm, diesel 2-drzwiowy, siatka 
bagażnika, oddzielająca tył. • 10.500 zł brutto (możl. wyst. fakt. 
VAT). Dębowiec, tel. 074/819-19-17,0604/16-12-52 •
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., 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., 105 tys. km, 1100 ccm, czarny meta
lic, poduszka pow., RO, serwisowany, stan b. dobry, -13.900 zł 
lub zamienię. Opole, tel. 0601/55-07-32 
FORD FIESTA, 1994/95 r., 75 tys. km, 1300 ccm, pertowośliwko- 
wy, sprowadzony w całości na kołach, bez wypadku, oryg. lakier, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, szyberdach, ater
miczne szyby, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 13.700 zł. Ra
wicz. tel. 0605/22-90-19
FORD FIESTA, 1994/95 r.. 21 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony, 
5-drzwiowy, centr. zamek, siedzenia welurowe, RO, książka ser
wisowa, stan b. dobry, -13.900 zł. Żary, tel. 0604/50-59-32,0604/ 
50-85-58
FORD FIESTA, 1995 r., 43 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, pertowo-

E atowy, 2 poduszki pow., wspomaganie, szyberdach, centr. 
sk. alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, immobiiizer, ciem

ne szyby, kubełkowe fotele, halogeny, RO ♦ 4 głośniki, sportowe 
zawieszenie, progi i spoilery Zender, alum. felgi O l. 14", kpi. kół

zimowych stan idealny, cena do uzgodnienia -17.200 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-34-38, 0606/87-73-80 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - AE0055 www.auto- 
gielda.com.pl)
FORD FIESTA, 1995 r., 29 tys. km, 1100 ccm, czerwony, bez 
wypadku, stan b. dobry, w kraju od 2 dni, -12.800 zl. Legnica, tel. 
0605/12-80-66
FORD FIESTA, 1995 r., 60 tys. km, 1100 ccm, granatowy metalic, 
2 pod. powietrzne, sprowadzony, zarejestrowany, -12.700 zl. Zie
lona Góra, tel. 0607/32-49-43
FORD FIESTA, 1995 r., 1300 ccm, wtrysk, niebieski metalic, 2 
pod. powietrzne, lakierowane zderzaki, fotele kubełkowe, wspo
maganie, zielone szyby, RO Kenwood, 3-drzwiowy, garażowany, 
udokum. pochodzenie, -15.000 zł. „ tel. 0600/52-29-78 
FORD FIESTA, 1995 r., 1300 ccm, niebieski metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, welur, pełna dokumentacja, wspomaganie, radioodtwa
rzacz, możliwość sprzedaży na raty, • 15.000 zł. Bralin, tel. 062/ 
781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
FORD FIESTA, 1995 r., 90 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwony, 
atrakc. wygląd, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, 3-drzwiowy, - 
13.000 zł. Chmielno, tel. 075/784-32-27 
FORD FIESTA, 1995 r.. 1300 ccm, benzyna, granatowy, -13.700 
zl. Jawor, tel. 076/871-00-36.0605/05-81-07 
FORD FIESTA, 1995 r, 65 tys. km, 1100 ccm, bordowy, sprowa
dzony w całości, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrz
ne, • 13.500 zł. Leszno, tel. 065/520-18-64,0502/40-96-02 
FORD FIESTA, 1995 r., 70 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, granatowy, 
katalizator, 3-drzwiowy, 5-biegowy, techn. sprawny, garażowany, 
2 pod. powietrzne, regulacja świateł, dzielona kanapa. -14.000 
zł. Nowa Sól, tel. 068/356-29-91 
FORD FIESTA, 1995 r., 62 tys. km, 1100 ccm, czerwony, I właści
ciel, nowe opony, nowy akumulator, immobiiizer, poduszka, we
lur, garażowany, -14.400 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-75-87 
FORD FIESTA, 1995 r., 120 tys.km, 1100 ccm, granatowy, immo
biiizer, RO, 3-drzwiowy, - 10.800 zł. Świebodzice, tel. 074/854- 
43-20 po godz. 18,0606/82-01-22 
FORD FIESTA; 1995/96 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, sprowadzony 
w całości, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrz
ne, RO, atermiczne szyby, w kraju od 3 dni, I rej. 1996 r., stan 
idealny, • 15.400 zl. Rawicz, tel. 065/546-32-89,0603/85-26-52 
FORD FIESTA, 1995/96 r., 86 tys. km, 1242 ccm, Zetec, granato
wy metalic, 75 KM, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., aluminiowe 
felgi, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, dodatki 
drewnopodobne, RO Ford 5000, welurowa tapicerka. skórzana 
kierownica, • 16.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-17-86 
FORD FIESTA, 1996 r., 36 tys. km, 1250 ccm, Zetec, kolor srebr
ny, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, automatic, 2 pod. powietrzne,

FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, stan b. 
dobry, -19.500 zł. Wrocław, tel. 071/338-02-01,0601/55-35-64 
FORD FIESTA, 1998/99 r.„30 tys. km. 1300 ccm, ENDURO, per- 
łowogranatowy metalic, I właściciel, serwisowany, 5-drzwiowy, 2 
poduszki powietrzne, wspomaganie kier., immobiiizer, radio, cen
tralny zamek, stan idealny, - 23.200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-23- 
97
FORD FIESTA, 2000 r., 9 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 16V, czar
ny metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, radio, wspomaganie, spo
iler, nowy model, el. reg. lusterka, - 26.900 zł lub zamienię. Gra
bów, woj. kaliskie, tel. 0601/25-87-48,0605/20-84-27 
FORD FIESTA, 2000 r.. 6 tys. km, 1242 ccm, 16V, zielony meta
lic, klimatyzacja, ABS, ei. otwierane szyby, centralny zamek, wspo
maganie kier, • 29.900 zł. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
FORD FOCUS KOMBI GHIA, 1999 r., 20 tys. km, 1890 ccm, 16V, 
benzyna, jasnozielony metalic, serwisowany, książka serwisowa, 
klimatyzacja, 4 poduszki pow., 4 el. otw. szyby, reg. fotele i luster
ka, ABS, AJ*S, beżowa tapicerka (skóropodobna), wspomaganie 
kier., centr. zamek, drewniane dodatki, alum, felgi, reiingi, roleta, 
- 45.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/25-89-72 (ke0100)
FORD FOCyS KOMBI, 1999 r., 35 tys. km, 1800 ccm, TDi, sele
dynowy metalic, Ghia, ABS, klimatyzacja, c. zamek + pilot, immo
biiizer, 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, 1999 r., 12 tys. km, 1400 ccm pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji i skóry, -35.000 zł. Wołczyn, tel. 077/469-80- 
89
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 33 tys. km, 1400 ccm, 16V, fiole
towy, 4 poduszki pow., wspomaganie. kier., regulowana kierowni
ca, ABS, centralny zamek, el. otwierane szyby, welurowa tapicer
ka, RM, immobiiizer, - 34.500 zł. Wrocław, tel. 788-65-96 po godz. 
19,0603/13-89-28
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 18 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, el. otw. szyby, serwo, ABS, centr. zamek, reg. kierownica i 
fotel kierowcy, RO, 4 pod. powietrzne, - 42.000 zl. Zdzieszowice, 
tel. 0601/63-72-04,0607/84-22-90
FORD FOCUS, 1999/00 r., 185 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, klimatyzacja, ABS, el. ptw. szyby, centr. zamek, alarm + pilot, 
halogeny, radio + CD, reg. reflektory, • 38.500 zł. Leszno, tel. 065/ 
520-96-91,0604/77-02-86
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 24 tys. km. 1800 ccm, TDi. perto- 
woczamy, 90 KM, ABS, centr. zamek, wspomaganie, klimatyza
cja, 4 poduszki pow. -14.000 DEM + cło i transport. Leszno, tel. 
0502/16-00-17
FORD FOCUS, 2000 r., 21 tys. km, 1600 ccm zetec, kupiony w 
salonie, 5-drzwiowy, bez wypadku, klimatyzacja, RM Ford, wspo
maganie, centr. zamek, poduszka pow., el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, immobiiizer, stan b. dobry, - 43.000 zt. Wrocław, tel. 
0501/93-94-25
FORD GALAXY, 1996 r., 46 tys. km, 2000 ccm, bordowy metalic,

' ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., bogata wersja, alum. 
felgi, stan b. dobry, - 46.000 zł. Drezdenko, tel. 095/762-01-06, 
0602/18-44-78
FORD GALAXY, 1996 r., 87 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielony me
talic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 42.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-31-23
FORD GRANADA, 1979 r., 2300 ccm, V6 po przeglądzie, zadba
ny, nowe opony, wydech, płyny, nowy akumulator, świece, hak, 
podłokietnik, RO Alpine, - 2.300 zl. Wrocław, tel. 353-75-98 
FORD GRANADA, 1980 r., srebrny metalic, el. reg. 

lusterka i szyby, centr. zamek, stan techn. b. do
bry, - 3.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-26-93 
82001141

FORD GRANADA Ghia, 1981 r., 2800 ccm, wtrysk, zielony, el. 
otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, komputer, 
klimatyzacja, el. reg. lusterko prawe, hak, drewno, welurowa tapi
cerka, pasy tylne, zagłówki, podłokietniki, automatic, przygotowa
ny do malowania. - 4.000 zł lub zamienię na tańszy. Bielawa, tel. 
074/834-03-69 po godz. 19
FORD GRANADA Ghia, 1982 r., 2300 ccm, zloty metalic, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, hak, wspomaganie, centr. 
zamek, komputer, welurowa tapicerka, pasy tylne, zagłówki, drew
no, dużo chromu, - 4.200 zł lub zamienię na Poloneza do 3.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/645-84-80 w godz. 9-16 
FORD GRANADA, 1982r., 2300 ccm, błękitny metalic, z urzędu 
celnego, stan techniczny i blacharki b. dobry, - 7.000 zł. Góra, tel. 
065/543-47-04
FORD GRANADA, 1982/91 r., szary, szyberdach, instalacja ga
zowa, -1.500 zł lub zamienię na inny, może być do remontu. Ja
wor, tel. 076/870-37-13
FORD GRANADA SEDAN, 1983 r„ 2100 ccm, diesel, biały,-1.200 
zl. Wrocław, tel. 0605/07-09-33
FORD GRANADA KOMBI, 1984 r., 2000 ccm, jasnobrązowy me
talic, el. reg. lusterka, szyberdach, automatic, serwo z kierownicy, 
z tyłu zaczep, alum. felgi, na białych tablicach, - 2.000 zł. Branice, 
tel. 077/486-84-60
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic. bogata 
wersja, klimatyzacja, CD, el. otwierane szyby, - 20.000 zł lub za
mienię na większy. Sieradz, tel. 043/829-76-95,0608/18-83-67 
FORD KA, 1997 r., 51 tys, km, 1300 ccm, benzyna, niebieski
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cyjny wygląd, stan b. dobry, -19.000 zł. Wodniki, tel. 0603/08-68- 
94, woj. leszczyńskie
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, czarny, el. otwierane szyby, 
aluminiowe felgi, klimatyzacja, I właściciel, • 17.000 zł. Wrocław, 
tel. 387-07-02,0601/70-08-80
FORD MONDEO GLX, 1993/94 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
wtrysk, fioletowy, RO, 5-biegowy, szyberdach, katalizator, ABS, 
wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, eł. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, poduszki pow., sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, bez wypadku, -16.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44. 
0607/74-57-44
FORD MONDEO KOMBI, 1993/94 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
zielony metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, reiingi dachowe, welurowa 
tapicerka, RM, książka serwisowa, stan idealny, - 22.500 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 0600/35-79-87,0605/60-72-60 
FORD MONDEO, 1993/94 r„ 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, bordo
wy metalic, sprowadzony w całości, I właściciel, garażowany, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, sportowe zawieszenie, 
szyberdach. - 21.000 zł. Rzepin, tel. 095/759-66-19 
FORD MONDEO CLX, 1993/94 r.. 150 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, wspoma
ganie, pod. powietrzna, Immobiiizer, spoiler, RM, el. otw. szyby, 
centr. zamek, stan b. dobry, -18.800 zt. Wrocław, tel. 0602/78-81- 
71
FORD MONDEO, 1994 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebieski 
metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, RM. szy
berdach, bez wypadku, • 19.500 zł. Bolesławiec, tel. 0605/31-28- 
00
FORD MONDEO, 1994 r., 125 tys. km, 1800 ccm, turbo D, morski 
metalic, intercooler, centr. zamek, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka 
i podgrzewane, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, reg. kierowni
ca, reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, welurowa tapicerka, sprowa
dzony w całości, - 23.000 zt. Leszno, tel. 065/529-27-94 
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r.. 80 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
16V, ciemnozielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek. pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, welurowa tapicer
ka, 4 zagłówki, stan b. dobry, bez wypadku, do sprowadzenia z 
Niemiec, -18.500 zt z cłem. Lubin, teł. 076/847-30-39,0604/93- 
11-37
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspoma
ganie, reiingi dachowe, roleta, radio, stan idealny, • 17.900 zł. 
Syców, tel. 062/785-35-30,0606/37-88-48 
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r.. 135 tys. km. 1800 ccm, TDs, 
biały, wspomaganie, alarm, ABS, 2 pod. powietrzne, szyberdach,

FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, ZETEC, czerwony, 
reiingi dachowe, wspomaganie, el. reg. lusterka, dodatkowe światło 
.stop*, alum. felgi, • 23.500 zł (możliwe raty przez komis). Legni
ca, tel. 0604/05-94-52
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, TDi, - 23.200 zl. 
Dzierżoniów, tel. 0603/64-69-12
FORD MONDEO, 1995 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, pertowo- 
śliwkowy, ABS, wspomaganie kier., alum. felgi, el. reg. reflektory 
i siedzenie kierowcy, el. otw. szyby.przednie, welurowa tapicerka, 
-17.300 zł. Lubin, teł. 076/842-28-43 
FORD MONDEO, 1995 r., 67 tys. km, 1800 ccm, 16V Zetec. per- 
łowośliwkowy. ABS. klimatyzacja, immobiiizer, aluminiowe felgi, 
el. otwierane szyby, eł. reguł, lusterka, szyberdach, -19.000 zł. 
Miejska Górka. tel. 0601/82-94-29 
FORD MONDEO, 1995 r., 99 tys. km. 2500 ccm, 24V, srebmy, 
170 KM, automatic. pełne wyposażenie elektryczne, klimatyza
cja, radio, drewno, - 25.000 zł lub zamienię. Oława, teł. 0607/42- 
55-19
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r.. 130 tys. km. 1800 ccm. TDi, 
granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS. centr. zamek, el. reg. 
lusterka, szyberdach, hak, alum. felgi, wspomaganie, Mul-T-Lock, 
welurowa tapicerka, reiingi dachowe, halogeny, bez wypadku, - 
26.000 zł. Rudna. tel. 076/843-43-77,0608/34-10-59 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
kolor demnowiśniowy, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, • 23.000 
zt. Wrocław, teł. 789-34-12.0601/79-85-46 
FORD MONDEO, 1995/96 r., 96 tys. km, 2000 ccm. 16V. granato
wy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szy
by. el. reg. lusterka, centr. zamek, alum. felgi, pod. powietrzna, 
alarm, - 24.500 zł lub zamienię na mniejszy. Wąsosz, tel. 065/ 
543-70-18 po godz. 20.0601/87-60-24 
FORD MONDEO COMBI, 1995/96 r.. 122 tys. km, 1800 ccm. TDI, 
biały, 90 KM, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 2 poduszki 
powietrzne, wspomaganie kierownicy, kataiizator, bez wypadku, 
od miesiąca w kraju, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0601/43-67-90, 
0502/22-95-09
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, 16V, ZE

TEC, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, reiingi dachowe, roleta, • 
26.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/ 
374-27-97,0602/79-49-88 87024021

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.
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el. otw. szyby, estetyczny wygląd, - 16.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-87
FORD FIESTA, 1996 r., 47 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, centr. 
zamek, wspomaganie, poduszka, lakierowane zderzaki, 34rzwio- 
wy. -16.000 zł. Czarny Las, gm. Przygodzice, tel. 062/733-50-93 
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. 
Jarodn, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
FORD FIESTA, 1996 r., 43 tys. km, 1100 ccm, granatowy metalic, 
I właśddel, RM, poduszka powietrzna, zadbany, garażowany, - 
15.200 zł. Pieńsk, tel. 075/778-61-80 po godz. 16 
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., 48 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, wspomaganie, RM, immobiiizer, 3-drzwiowy, spro
wadzony w całości, -16.800 zł. Lubin, tel. 076/749-05-26 
FORD FIESTA, 1997 r., 30 tys. km, 1300 ccm, enduro, fioletowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RM + RDS, welurowa tapicerka, nowy, 
model, I właściciel, zadbany, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 
17.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
FORD FIESTA, 1997 r., 61 tys. km, 1800 ccm, diesel, demnozie- 
tony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
klimatyzacja, alarm, alum. felgi, wykończenia w drewnie, weluro
wa tapicerka, - 21.000 zł. Witoszyce, woj. leszczyńskie, tel. 0607/ 
71-13-33
FORD FIESTA, 1997 r., 43 tys. km, 1300 ccm, ER, srebmy meta
lic, wspomaganie, el. reg. reflektory, zderzaki w kolorze nadwo
zia, dzielona kanapa, RO, kpi. dokumentacja, garażowany, 3- 
drzwiowy, • 18.300 zł. Włodzice Wielkie, gm. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-11-08
FORD FIESTA, 1997 r., 59 tys. km, 1240 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie kier., silnik Zetec 75 KM, koła 14”, - 22.500 zł lub 
zamienię na większy. Wrocław, tel. 0601/75-21-06 
FORD FIESTA, 1997 r., 1300 ccm, ENDURO, fioletowy, 5-drzwio
wy, bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, I właśddel, radio
odtwarzacz, el. reg. reflektory, immobiiizer, dzielone tylne siedze
nia, stan idealny, możliwe raty, -19.800 zł lub zamienię na tańszy. 
Złoty Stok, tel. 074/817-50-01,0604/17-92-85 
FORD FIESTA, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ćcm, diesel, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. za
mek, oryg. RO, alum. felgi, atrakc. wygląd, • 22.500 zl. Bolesła
wiec, teł. 075/734-73-10,075/736-96-28 
FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, biały, 5-drzwiowy, ABS, 2 po
duszki powietrzne, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -19.300 
zł. Nysa, tel. 0602/68-80-66
FORD FIESTA, 1998 r., 25 tys. km, 1200 ccm, 16V, srebmy meta
lic, klimatyzacja, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reguł, fotel kierow
cy, wspomaganie kier., drewno, RO, halogeny, welurowa tapicer
ka, centr. zamek + pilot, 5-drzwiowy, - 23.500 zł. Ponaborów, tel. 
062/781-01-58

metalic, 2 pod. powietrzne, el. reg. reflektory, CD Panasonic, ze
gary, tylne szyby uchylne, -19.900 zł. Brżeg, tel. 077/416-43-38, 
411-38-97 po godz. 20
FORD KA, 1997 r., 46 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, granatowy me
talic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, boczne szyby 
uchylane, poduszka pow., RO, zadbany, w kraju od 2 mies, -19.500 
zl. Lubomierz, tel. 0603/07-42-45, woj. jeleniogórskie 
FORD KA, 1998 r., 52 tys. km, 1300 ccm. czerwony, sprowadzo
ny w 2000j ., stan b. dobry, -18.200 zł. Niedaszów, tel. 076/872- 
85-59,0601/81-39-74
FORD KA, 1998 r., 26 tys. km, 1300 ccm, granatowy metalic, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, RM stereo, tylne szyby uchylane, 
-18.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15,0603/63-13-56 
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 1800 ccm, biały, - 16.800 zł. 
Kowary, tel. 0604/98-29-89
FORD MONDEO, 1993 r., 1600 ccm, 16V, zielony metalic, wspo
maganie, centr. zamek, poduszka pow., welurowa tapicerka. • 
16.900 zł. Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
FORD MONDEO, 1993 r., kolor grafitowy metalic, pełne wyposa
żenie oprócz skóry i klimatyzacji, -18.000 zł. Wschowa, tel. 0605/ 
20-02-0,3
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, bordowy metalic, 

wspomaganie, klimatyzacja, poduszka pow., 
centr. zamek,, pełne wyposażenie el, - 16.900 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27- 
97,0602/79-49-88 87023741

FORD MONDEO, 1993 r., 104 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordowy 
metalic, 115 KM, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kli
matyzacja, alum. felgi, 4 koła zimowe, RO, alarm, centr. zamek, - 
19.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-14-30 
FORD MONDEO GLX, SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, serwo, poduszka pow., centr. zamek, szyberdach, RO. • 
15.500 zł. Leśna. tel. 075/721-18-05.0608/17-00-69 
FORD MONDEO. 1993 r.. 140 tys. km, 1800 ccm. 16V, niebieski 
metalic, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., immobiiizer, centr. 
zamek, RO Ford, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, bez wypadku, 
stan b. dobry, -17.800 zł. Lubin. tel. 076/846-57-06 
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., 75 tys. km. 1800 ccm, 16V, biały, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, nie zarejestrowany w Polsce, -16.500 
zł. Przemków, teł. 076/831-95-93 
FORD MONDEO, 1993 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor grafi
towy metalic, pełne wyposażenie, przegląd do 04.2002 r., stan b. 
d<%, -18.500 zł. Studzieniec, tel. 068/459-98-45 
FORD MONDEO, 1993 r., 144 tys. km, 1800 ccm, 16V, seledyno
wy. ospoilerowany, poduszka pow., centr. zamek, wspomaganie, 
szyberdach, reg. kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, atrak-

reiingi dachowe, reg. kierownica, centr. zamek, bez wypadku, •
21.900 zł. Bolesławiec, tel. 0503/02-34-98
FORD MONDEO, 1994 r., 110 tys. km, 1600 ccm, demnowiśnio- 
wy, katalizator, I właśddel w kraju, sprowadzony w całośd, udo
kum. pochodzenie, karta pojazdu, ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, alarm, - 
26.000 zł. Głogów, tel. 076/834-71-88 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk, zielony me
talic, wspomaganie, ABS, 2 poduszki pow., klimatyzacja, tempo
mat, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, stan b. dobry, -
20.900 zl. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, turbo D pełne wyposażenie 
oprócz skóry, alum. felgi, • 23.000 zł. Krotoszyn, teł. 0502/11-88- 
84
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r., 119 tys. km, 1800 ccm, turbo D 
wspomaganie, ABS, poduszka pow., reg. kierownica, RO, książ
ka serwisowa, • 21.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-03-49, 0609/ 
29-06-28
FORD MONDEO, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, opony zimowe, immobiiizer, centr. zamek, ABS, wspo
maganie, 2 pod. powietrzne, welur, spoiler, reg. kierownica, 3 
.stop’ , RO, 4 głośniki. - 20.700 zł. Legnica, teł. 0607/29-45-57 
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r.. 1800 ccm, turbo D. srebmy 
metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, w kraju od 2 tygodni, • 21.000 
zł. Lubań. tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, turbo D, pertowo- 
granatowy metalic. bez wypadku, stan b. dobry, kpi. dokumenta
cja, serwisowany, centr. zamek, pełne wyposażenie el., szyber
dach, ABS, sportowe fotele, welurowa tapicerka (demna), 2 x SRS, 
roleta bagażnika, w kraju od 10.2000 r, • 22.950 zł. Lubin, tel. 076/ 
844-32-97
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r.. 170 tys. km. 1800 ccm. TDi, 
biały, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, re- 
lingi dachowe, w kraju od miesiąca, - 21.800 zł. Prochowice, teł. 
0604/06-73-86
FORD MONDEO, 1994 t, 57 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciemnozie
lony metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
pełne wyposażenie el., welurowa tapicerka, automatic, - 22.000 
zł. Sulików, tel. 075/771-59-75
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, biały, 
ABS, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki powietrzne, welurowa 
tapicerka, bez wypadku, - 21.000 zł. Wrodaw, tel. 071/355*24-68 
FORD MONDEO SEDAN, 1994/95 r., 1800 ccm, turbo D, czerwo
ny, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, 
szyberdach, RM, serwisowany, • 22.500 zł. Prochowice, tel. 076/ 
858-51-97,0608/36-93-22
FORD MONDEO, 1994/95r., 85tys. km. 1800ccm, 16V. granato
wy, bez wypadku, 5-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, ABS, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, 
RM, immobiiizer, • 19.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Syców, 
tel. 062/785-24-64

siedzenia, - 28.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-30, 0606/69- 
00-27
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 80 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
-19.000 zł + VAT. Kluczbork, tel. 077/469-80-89 
FORD MONDEO, 1996 r.'. 86 tys. km, 18Ó0 ccm, TDi, granatowy 
metalic, immobiiizer, ABS, wspomaganie, el. reg. reflektory, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, szy
berdach, welurowa tapicerka, wykończenia w drewnie, skórzana 
kierownica. RO + CD. - 25.500 zł. Lubiąż, teł. 071/389-73-36 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 90 tys. km. 1800 ccm, TDi, 
grafitowy metalic, bez wypadku, w kraju od 2 dni, 2 poduszki po
wietrzne, klimatyzacja, eł. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, ABS, 
wspomaganie kier., szyberdach, pełna dokumentacja, stan ideal
ny, - 29.800 zł. Nowa Ruda, tel. 0601/31-91-96 
FORD MONDEO KOMBI. 1996 r.. 65 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zetec, srebmy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, drobne 
braki w wyposażeniu (brak zamka w tylnej klapie), - 24.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/738-12-65,0602/72-56-71 
FORD MONDEO. 1996 r.. 86 tys. km. 1600 ccm. 16V. Zetec, dem- 
nośliwkowy metalic, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, halo
geny, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, febryczny RO Ford + 4 gło
śniki, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, opuszczane szyby, spo
iler z dodatkowym światłem .stop*, książka serwisowa, zadbany, 
kupiony w salonie, • 21.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49 
FORD MONDEO, 1996 r., 71 tys. km, 1800 ccm, TDi wspomaga
nie kier., ABS, immobiiizer, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka. centralny zamek, w kraju od 1,5 roku, I właśddel, - 25.500 zł. 
Wrocław, tel. 327-91-42
FORD MONDEO KOMBI. 1996/97 r.. 85 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
fioletowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
wszystkie el. dodatki, I właśddel, stan b. dobry, - 24.500 zł lub 
zamienię na tańszy. Chojnów, teł. 0608/20-91 -86 
FORD MONDEO, 1996/97 r., 40 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebmy, poduszka pow., klimatyzacja, wspomaganie, pełne wy
posażenie el., 5-drzwiowy, nowy model, • 29.900 zł. Gorzyce, gm. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/734-71-02 
FORD MONDEO, 1996/97 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDi, grafito
wy metalic, w kraju od 2 dni, odony, I właśddel, bez wypadku, 2 
poduszki pow., klimatyzacja, ABS, szyberdach, regulowana kie
rownica, reiingi dachowe, RM, roleta, faktura VAT, - 29.800 zł. 
Nowa Ruda. tel. 0601/31-91-96
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r.. 105 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, nowy model, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 2 
poduszki powietrzne, reiingi dachowe, halogeny, alarm, stan b. 
dobry, • 24.900 zl. Wrocław, tel. 071/342-91-95 w godz. 15-18, 
0601/72-40-10 • ^
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r„ 1800 ccm, wtrysk, 16V. 
ZETEC. fioletowy metalic. - 32.000 zł. Wschowa, tel. 0605/91-88- 
41. Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 2000 ccm, granatowy, klimaty
zacja, wszystkie el. dodatki, cena -10.000 DEM ♦ cło. Lubin, tel. 
0503/93-24-85
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FORD MONDEO, 1997 r., 1800 ccm, TOI, zielony metalic, 2 po* 
duszki pow., ABcentr. zamek, alum. felgiL bez wypadku, w kra
ju od miesiąca, • 33.500 zł. Zielona Góra, tel. 0602/11̂ 7-50̂ .̂ . 
FORD MONDEO KOMBT, 199> r, 65 tys/km.^800 ćcm,' 16Vf‘ 
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., 170 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, kolor - kość słoniowa, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, wspomaganie, szyberdach, stan silnika i blacharki b. do
bry, - 26.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-86-11 do godz. 10,0604/ 
91-44-76 1 —
FORD MONDEO Ghia. 1997 r., 98 tys. km, 2500 ccoUflL.2$Y, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie, 3 elementy do malowa- 

, nia, sprowadzony z Niemiec, -33.500zł. Ostrów Wlkp., tel. 0503/ 
50-24-40
FORD MONDEO Ghia, 1997 r., 98 tys. km, .1800 ccm, TOI# grana
towa perła, pod. powietrzna, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka i fotel, ABS, Immobilizer, klimatyzacja, alum. felgi, halo
geny, RM z pilotem, 5-drzwtowy, - 35.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-33-85 po godz. 20,0601/18-56-23 
FORD MONDEO CLX, 1997 r., 32 tys. km, 1600 ccm; 16V, ZE- 
TEC, wrzosowy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, pod. 
powietrzna, alarm + pilot, el. reg. reflektory, serwisowany, stan 
idealny, - 35.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-90-32 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
Zetec, srebmy metalic, stan b. dobry, ABS, 2 pod. powietrzne, 
klimatyzacja • klimatronic, najbogatsza wersja, pełna elektryka, 
fotele Recaro podg, - 33.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-88-80,0602/
79-74-50
FORD MONDEO KOMBI. 1997 r., 78 tys. km, 2000 ccm, 16V 
Zetec, granatowy metalic, centralny zamek, regulowana kierow
nica, wspomaganie kier., 4 poduszki powietrzne, ABS, el. reg. re
flektory, system antypoślizgowy TCS, stan b. dobry, • 34.000 zł 
lub zamienię na mniejszy i tańszy. Wrocław, tel. 071/373-67-71, 
0604/24-68-41 ,
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r„ 82 tys. km, 1800 ccm. turbo D, 
granatowy metalic, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, klima
tyzacja, I właściciel w Polsce, książka serwisowa, - 34.000 zł lub 
zamienię na "Daewoo Lanos. Wrocław, tel. 071/789-15-59,0608/
21-67-77
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm, benzyna 
klimatyzacja, clatronic, pełne wyposażenie, faktura VAT, nabyw
ca zwolniony z opłaty skarbowej, - 31.000 zł. Zdzieszowice, tel. 
077/484-45-82,0601/63-72-04
FORD MONDEO SEDAN Ghia, 1997 r., 62 tys. km, 1800 ccm, 
16V, pertowosrebmy metalic, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, 
ABS, 2 poduszki pow!, RO + RDS, drewniane i skórzane dodatki, 
alum. felgi, halogeny, centr. zamek + pilot, I właściciel, kpi. doku
mentacja, stan idealny. - 29.200 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-63-77,0604/83-26-46
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
lila metalic, ks. serwisowa, klimatyzacja, ABS, c. zamek + pilot, 
wspomaganie, pełne wyp. elektr., nowy model, bez wypadku, atrak
cyjny wygląd, koszt naprawy 700 zł, - 28.900 zł. Gołuchów, tel. 
062/761-75-62,0600/15-49-99
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-drzwiówy, halogeny, el. otw, szyby,, 
stan idealny, I rej, 06.98 r., el. reguł, siedzenie, - 33.900 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/713-02-55 po godz. 18,0601/25-89-72 (ke0104) 
FORD MONDEO Ghia KOMBI, 1997/98 r., 78 tys. km, 1800 ccm, 
TDi, srebmy metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, klimaty
zacja, 2 poduszki pow., ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, szyberdach, halogeny, podgrz. fotele, welurowa tapicerka, drze
wo, elektr. fotele przednie i szyba, stan idealny, - 36.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-15-10
FORD MONDEO TDI, 1997/98 r., 104 tys. km, 1800 ccm. srebmy 
metalic, kombi, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., centr. 
zamek, RM, poduszka pow., stan idealny, w kraju od tygodnia, 
bez wypadku, - 33.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.)* Wartowice, 
tel. 076/818-99-70,0601/56-40-04 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 2000 ccm, biały, ABS, kli- 

■ matyzacja, pełne wyposażenie, I właściciel, serwisowany, ópony 
zimowe. • 31.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-65-76,0601/75-03-16 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, • 31.000 
zł. Gostyń, tel. 065/572-48-71,0604/78-29-14 
FORD MONDEO, 1998 r.. 1800 ccm, 16V,perłowośliwkowy, I wła
ściciel, bogata wyposażenie, sprowadzony w całości, • 35.000 zł: 
Góra, tel. 065/543-37-20
FORD MONDEO, 1998 r., 53 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebmy 
metalic, klimatyzacja, ABS, system antypoślizgowy, 4.poduszki 
powietrzne, el. otw. szyby, wspomaganie, c. zamek + pilot, pełna 
dokumentacja, - 32.000 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49,0501/70-
09-90
FORD MONDEO. 1998 r., 63 tys. km, 1600 ccm. 16V, ZETEC, 
czerwony, stan b. dobry, kupiony w salonie w Polsce, 2 pod. po
wietrzne, ABS i inne dodatki, ekonomiczny, homologacja na cię
żarowy, uniwersalny, -.31.000 zł lub zamienię na Mercedesa .oku
larnika*, możl. dopłata. Nowy Dwór, gm. Trzebnica, teł. 071/312-
06-51.0601/87-43-67 \
FORD MONDEO, 1998 r., 70 tys. km, 1800 ccm, TDi, granatowy 
metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, alum. felgi, c. zamek, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. świateł, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, bez wypadku, sprowadzony na nowych 
warunkach, - 35.500 zł. Ostrów Wielkopolski, 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, roleta, wspomaganie, zadbany, gara
żowany, niepalący właściciel, - 37.000 zł. Szklary Górne, tel. 076/
846-76-71
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 67 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
zetec, niebieski metalic, klimatyzacja, alum. felgi, RO Ford + gło
śniki, bez wypadku, książka serwisowa, do sprowadzenia z Nie
miec, stan b. dobry, - 29.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49, 
0608/47-18-88
FORD MONDEO CL, 1998/99 r., 75 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
zielony metalic, kombi, wspomaganie kier., alarm, immobilizer, 
regulowana kierownica, pełne wyposażenie el., ABS, klimatyza
cja, pełna dokumentacja, • 37.000 zł lub zamienię na tańszy sa
mochód. Grabów nad Prosną, tel. 0606/46-32-29 
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 70 tys. km, 1800 ccm, TDi. 
biały, bez wypadku, relingi dachowe, klimatyzacja, centralny za
mek, 2 poduszki pow., el. reguł, lusterka, ABS, RM Ford, wspo
maganie kier., w kraju od tygodnia, - 35.200 zł. Kłodzko, tel. 074/
865-80-08,0603/50-41-74
FORD MONDEO, 1999 r., 65 tys. km, 1800 ccm, TDi, srebmy, 
ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
radio, alum. felgi, halogeny, -41.000 zł. Głogów, tel. 076/83341- 
46
FORD MUSTANG GT, CABRIO. 1990'r., 38 tys. km, 5000 ccm, 
niebieski metalic, 5-biegowy, centr. zamek, alum. felgi. eł. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, poduszka pow., stan b. dobry, -17.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0601/93-76-73 
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, nowe 
opony, centr. zamek, I właściciel, stan dobry, -4.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-07-16,0502/31-04-70 
FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, el. 
otw. szyby, dzielona tylna kanapa, 5-biegowy, hak, - 5.500 zł. Le
gnica, tel. 076/850-66-20 po godz. 18 
FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa, 
ospoilerowany, aluminiowe felgi, RO, po remoncie zawieszenia 
przedniego, po wymianie docisku i tarczy sprzęgła, • 5.400 zł lub 
zamienię. Wrocław, teł. 349-44-62
FORD ORION, 1987 r., 150 tys..km, 1400 ccm, benzyna, biały, 4- 
drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, z urzędu celnego, po 
wymianie oleju i pasków, stan b. dobry, - 6.500 zł. Krzemieniewo, 
teł. 065/536-02-32
FORD ORION, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, bez wypad-' 
ku, 4-drzwiowy, 5-biegowy, nie składak, garażowany, konserwa
cja, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 6.600 zł lub zamienię. So
bótka, tel. 0604/11-31-38
FORD ORION, 1988 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski 
metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, po remoncie silni
ka, garażowany, RO, spoiler, stan b. dobry, -10.000 zł lub zamie
nię na inny, może być uszkodzony. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/ 
811-23-07
FORD ORION, 1988 r., 1600 ccm, diesel, srebmy metalic, szy
berdach. stan techn. b. dobry, - 4.500 zł. Lubin, tel.' 0605/85-25-34 
FORD ORION, 1989 r., 1300 ccm, szary metalic, 4-drzwiowy, szy
berdach, stan dobry • 1.100 OEM. Gubin, tel. 0502/86-77-79 
FORD ORION, 1990 r., 157 tys. km, 1600 ccm, bordowy metalic, 
centralny zamek, alarm + pilot, elektr. otw. szyby, oryginalny szy
berdach, nowe opony, dzielone tylne siedzenie, welur, atrakcyjny 
wygląd,, - 9.900 zł. Opole, tel. 0601/09-68-48

FORD ORION, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordowy, 
szyberdach, wspomaganie kier., katalizator, dużo nowych części, 
RM +„głośniki, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 10.800 żł. 
Wrocław, tel. 354-02-30
FORD ORION, 1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm; benzyna, perło- 
wobordowy, EFi, 105 KM, wspomagania centr. zamek, szyber
dach, el. reg. reflektory, RM, zadbany,Oprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, -12.450 zł. Chojnów, tel. 076/819-17-20 
FORD ORION, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-biegowy. centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, obro
tomierz, garażowany, -11.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-42-66, 
0602/33-42-99
FORD ORION, 1991 r., 92 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordowy, 
szyberdach, centr. zamek, książka serwisowa, • 12.000 zł. Dusz
niki Zdrój, tel. 074/866-95-96,0601/76-39-55 
FORD ORION, 1991.,r.,..100 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
zarejestrowany, szyberdach, welurowe siedzenia, spoilery, radio 
z panelem, II właściciel, -12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-0241, 
0609/63-83-54
FORD ORION, 1991 r., 78 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy, oclony w 
całości, bez wypadku, I właściciel, pełna dokumentacja, weluro
wa tapicerka, radioodtwarzacz, ABS, wspomaganie kier., central
ny zamek, książka serwisowa, stan idealny, • 11.000 zł. Legnica, 
tel. 076/862-69-12
FORD ORION CRX 1991 r., 120 tys. km. 1400 ccm, błękitny, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, szyberdach, 
obrotomierz, dodatkowe światło .stop', - 9.700 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-47-50
FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, radio z CD Panaso
nic, centr. zamek, szyberdach, • 9.500 zł. Nysa, tel. 077/439-81- 
25,0604/63-33-37
FORD ORION, 1991 r., 117 tys. km, 1400 ccm, Pb/, srebmy me
talic, centralny zamek, szyberdach, bez wypadku, hak, sprowa
dzony w całości, stan techń. b. dobry, -11.700 zł lub zamienię na 
inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-31, 0604/
36-35-85
FORD ORION, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary me
talic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
alum. felgi, hak, przyciemnione szyby, obrotomierz, spoiler, CD 
Pioneer + 4 głośniki, welurowa tapicerka, -10.500 zl. Sułów, teł. 
0606/48-27-75
FORD ORION, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, centr. za
mek, el. otw. szyberdach, RM, • 10.900 zł. Legnica, tel. 076/862-
21-83,0609/48-85-55
FORD ORION, 1992 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wiśnio
wy, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, ciemne szy
by, welurowa tapicerka, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -
I.950 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53
FORD ORION, 1992 r., 120 tys. lun, 1400 ccm; zielony metalic, 
katalizator, stan b. dobry, serwisowany, w kraju od 2 miesięcy, 
bez wypadku, szyberdach, centralny zamek, el. reg. reflektory, 
rozkł. siedzenia, inne dodatki, - 10.700 zł. Jordanów. Śląski, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/49-98-36
FORD ORION CLX, 1992 r., 164 tys. km, 16V, niebieski metalic, 
el. światła, centralny zamek, radioodtwarzacz, szyberdach, pod
grz. przednia i tylna szyba, reg. kierownica, welurowa tapicerka, 
wspomaganie kier, -11.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-91 -11 
FORD ORION, 1992 r., 1800 ccm, diesel, kolor grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, radio, w kraju od tygodnia, 
-13.500 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FORD ORION, 1992 r., 130 tys. km, 1300 ccm, grafitowy metalic, 
I właściciel, bez wypadku, centralny zamek, szyberdach, weluro
wa tapicerka, atrakcyjny wygląd, • 12.300'zł. Lubin, tel. 076/846-
74-66
FORD ORION Ghia, 1992 r„ 100 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, wspomaganie, eł. otw. szyby, alarm, dodatkowe zabezp., 
nowy akumulator (gwarancja), - 12.800 zł. Lubomierz, tel. 075/
783-36-28
FORD ORION, 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V DOHC, perło- 
woniebieski, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, pełna 
dokumentacja, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, wspomaga
nie kier., centralny zamek, szyberdach, książka serwisowa, stan 
idealny, • 13.200 zł. Legnica, tel. 076/862-04-0&
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, •
II.500 zł lub zamienię. Namysłów, teł. 077/410-09-28,077/410-
10-57
FORD PROBE, 1989 r., 160 tys. km, 1200 ccm, czerwony, klima
tyzacja, wspomaganie, eł. otw. szyby, centr. zamek, po tuningu, 
inśt. gazowa, • 13.000 zl. Świdnica, tel. 074/850-56-94 
FORD PROBE, 1990 r., 160 tys. km, 2200 ccm, benzyna, czerwo
ny, tempomat, wspomaganie, el. reg. lusterka, RM, nowy akumu
lator, nowe amortyzatory, pasek rozrządu, tarcze + klocki, ukł. 
wydechowy, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, bez wypadku, -
9.500 zł., teł. 0503/97-59-27
FORD PROBE, 1991/92 r., 150 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic,- ABS, wspomaganie kier., klimatyzacja, radio + pilot, 
aluminiowe felgi, centralny zamek, - 9.900 zł lub zamienię. Legni
ca, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
FORD PROBE, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
nowy model, klimatyzacja, nowe opony, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, tempomat, alum. felgi, stan techn. i blacharki b. dobry, -
19.300 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
FORD PROBE, 1993/94 r'120 tys. km, 2000 ccm, 16V, czamy, 
pełne wyposażenie elektryczne, ABS, wspomaganie, klimatyza
cja, alum. felgi, CD Sony, nowy model, bez wypadku, automatic, •
23.000 zł lub zamienię na BMW 3, VW Golf IV, uszkodzone. Dzier
żoniów, tel. 0503/68-55-50
FORD PROBE, 1996 r., 2000 ccm, benzyna wersja europejska, 
czarna skóra, klimatyzacja, pełna elektryka,, aluminiowe felgi, 
stan b. dobry, - 24.900 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
FORD PUMA, 1997/98 r., 44 tys. km, 1700 ccm, 16V, perłowo- 
czamy, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, przednia szyba ogrzewana, immobilizer, ABS, fo
tele Recaro, centralny zamek + pilot, w kraju od 1.5 roku, - 40.000 
zł. Żagań, tel. 068/377-13-38 wieczorem 
FORD PUMA ZETEC. 1999/00 r., 24 tys. km, 1400 ccm, czamy 
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 zł lub zamiana. Kalisz, tel. 0600/33-
50-46.0502/08-20-52
FORD PUNTO, 1999 r., 16 tys. km, 1240 ccm, czerwony, 4-drzwio
wy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, RO, el. reg. reflektory, -
22.700 zł. Gostyń, tel. 065/572-29-84
FORD SCORPIO, 1985 r., 240 tys. km, 2800 ccm, V6, granatowy, 
instalacja gazowa, klimatyzacja, ABS, pełne wyposaż, elektrycz
ne, tempomat, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, • 7.400 zł. Lubin, 
tel. 0605/82-74-78
FORD SCORPIO, 1985 r., V6, perłowoniebieski, ABS, centr. za
mek, szyberdach, hak, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 0501/66-77-66 
FORD SCORPIO, 1985/86 r., 2000 ccm. wtrysk, bordowy meta
lic, 5-biegowy, komputer, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reguł, lusterka, pompowane fotele, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, zadbany. - 5.900 zł lub zamienię. Zawadzkie, tel. 
077/463-40-88
FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
bordowy metalic, komputer, pełne wyposażenie, stan b. dobry, -
6.700 zł. Wrocław, teł. 071/349-35-81
FORD SCORPIO, 1986/90 r., 2000 ccm, czamy, stan techn. b. 
dobry, szyberdach, hak, ABS, centr. zamek, reguł, fotele, el. otw. 
szyby, - 8.000 zł lub zamienię na inny, może być VW Passat. Wro
cław, tel. 0603/31-10-33
FORD SCORPIO, 1987 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, wszystkie dodatkowe elementy, ABS, 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, el, otw. szyby, hak, stan 
b. dobry, - 7.500 zł. Chocianów, tel. 076/818-58-41, 0608/01-77- 
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FORD SCORPIO, 1987 r., 80 tys. km, 2000 ccm, EFi, jasnobrą- 
zowy metalic, stan idealny, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, radio + głośniki, oryg. lakier, 
bez wypadku, udokum. przebieg, książka serwisowa, czysty i za
dbany, kpi. dokumentacja, na białych tablicach - 1.90Ó DEM. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/733-89-19,0603/51-59-47 
FORD SCORPIO, 1987 r., 310 tys. km, 2000 ccm. OHC, perłowy, 
stan dobry, 5-biegowy, ABS, centr. zamek, hak, alarm, welurowa 
tapicerka, inst. gazowa, el. otw. szyby, - 6.600 zł. Świdnica, tel. 
074/853-13-56.0606/25-10-26
FORD SCORPIO, 1987 r., 200 tys. km, 2000ćcm, biały, alarm + 
pilot, automatic, RO, zarejestrowany w kraju, stan dobry, - 4.500 
zł. Zielona Góra, tel. 0604/10-31 .
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, szary metalic, re
gulowana kierownica; wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
centralny zamek, ABS, z urzędu celnego, zadbany, - 8.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/819-12-02 .
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, benzyna ABŚ, wspomaga
nie, nowe opony, - 5.700 zł. Lubin, tel. 0605/43-43-79

FORD SCORPIO, 1988 r., 80 tys. km, 2900 ccm, benzyna, biały, 
automatic, pełne wyposażenie, ABS, skórzana tapicerka, klimaty- • 
zacja, komputer, w kraju 4 lata, I właściciel, stan b. dobry, -11.500 
Źł. Brzeg Dolny. tel. 0609/28-7-1-36 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2400 ccm, niebieski metalic, wspoma
ganie, ABS, centr. zamek, el. reg, lusterka i szyby, certyfikat le
galności z PZMot, stan b. dobry, - 6.700 zł. Nysa, tel. 0502/55-70- 
25,077/448-62-58

. FORD SCORPIO, 1988/89 r., 190 tys. km, 2000 ccm, szary meta
lic, inst. gazowa, ABS, centr. zamek, alarm, szyberdach, tylna 
szyba ogrzewana, reg. kierownica, dzielona'tylna kanapa, welu
rowa tapicerka, spoiler, udókum. pochodzenie, stan b. dobry, •
6.900 zł. Żary, tel. 0604/85-96-20 •
FORD SCORPIO, 1988/95 r., 2400 ccm, V6, niebieski metalic, 
ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, hak, welurowa 
tapicerka, • 6.500 zl. Kąty Wr., tel. 0603/67-23-37 '
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm, V6, kolor grafitowy metalic, 
inst. gazowa, ABS, wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek, alarm 
+ pilot, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, dużo nowych 
części, automatic, stari dobry, -10.000 zł lub zamienię. Labin, tel. 
0601/40-62-95
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, 1989 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie
ski metalic, stan dobry, - 7.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/451-98- 
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FORD SCORPIO Ghia, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 16V, bor
dowy metalic, pełne wyposażenie el., klimatyzacja, ABS, tempo- 

>mat, komputer, -12.500 zł lub zamienię na nowszy samochód, po 
wypadku, uszkodzony. Wrocław, tel. 329-27-03 wieczorem 
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, 1991 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
zadbany, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., zderzaki w kolo
rze nadwozia, szyberdach, dzielona tylna kanapa, inst. gaz, -
13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-28-05
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, stan idealny, szyberdach, centr. za
mek, ABS, białe kierunkowskazy, zadbany, -12.900 zł lub zamie
nię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59- 
50.0609/26-96-78
FORD SCORPIO, 1992 r., 2000 ccm, DOHC, granatowy metalic, 
ABS, szyberdach; el. otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi, gara
żowany, -13.000 zł. Milicz, tel. 071/384-23-72 
FORD SCORPIO COSWORTH, 1992 r., 172 tys. km, 2900 ccm, 
V6. 24V, kolor grafitowy metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, 
komputer, tempomat, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, pod
grzewane fotele, skórzana kierownica, atrakc. wygląd, -18.500 
zł. Wieruszów, tel. 062/784-26-76,784-23-31,0601/77-95-41 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r.. 120 tys. km. 2000 ccm, DOHC 
na zachodnich tablicach - 1.400 DEM. Lwówek śląski, teł. 075/ 
782-44-13 (k00087)
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 2300 ccm, wtrysk, V6. grana
towy metalic, ABŚ, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, • 18.000 zł lub zamienię, może być bus + 
dopłata z mojej strony. Trzebnica, tel. 0502/42-49-92 
FORD SCORPIO, 1992/93 r., 25 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemnogranatowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, nowy sil
nik i skrzynia biegów, szyberdach, centr. zamek, • 18.500 zł. Kor
fantów, tel. 077/431-91-34.0608/32-81-01 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 180 tys. km. 2000 ccm, 
DOHC, kolor grafitowy metalic, szyberdach, el. reg. lusterka i szy
by. halogeny, podgrzewane lusterka, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, alum. felgi 15a, RO, pompowany fotel kierowcy, -16.000 zł. 
Legnica, tel. 076/721 -90-44
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 2000 ccm. wtrysk, DOHC. 
zielony metalic, model przejściowy, komputer, ABS, wspomaga
nie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa 
tapicerka, drewno, reguł. wys. mocowania pasów i fotela, dzielo
na kanapa, centr. zamek, pompowane fotele, hak, zderzaki w ko
lorze nadwozia, • 18.500 zł. Lubin, tel. 076/749-56-11, 0605/46-
65-86
FORD SCORPIO KOMBI, 1992/93 r.. 175 tys. km. 2500 ccm. tur
bo D, grafitowy metalic, ABS, serwo, centr. zamek, zagłówki, re
lingi, zadbany, radio z RDS, nowe opony, kpi. dokumentacja, -
17.000 zł. Prochowice, tel. 076/858-51-95,0604/79-36-63 
FORD SCORPIO, 1992/93 r., 110 tys. km, 2400 ccm, srebmy, 
automatic, wszystkie dodatki, webasto, fabryczna instalacja ga
zowa, nie eksploatowany w kraju, cena 15.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-36-01,0601/79-66-78 ,
FORD SCORPIO, 1994 r., 156 tys. km, 2400 ccm, V6, granatowy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, -14.500 zł. Krobia, teł. 0601/07-
14-82
FORD SCORPIO, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
dużo wyposażenia oprócz klimatyzacji, - 19.500 zł lub zamiana 
na BMW 524 TD, do 40.000 zł, inne. Przerzeczyn Zdr., tel. 0608/
43-59-02
FORD SCORPIO KOMBI, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm, DOHC. 
biały, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm 
+ Immobilizer, szyberdach, RM Sony + 4 głośniki, welurowa tapi
cerka, hak, halogeny, alum. felgi 15", relingi dachowe, komplet 
kół zimowych, sprowadzony w całości w 1997 r., I właściciel w 
kraju, -19.200 zł. Wrocław, tel. 0601/73-75-43 
FORD SCORPIO Ghia, 1995 r., 104 tys. km, 2000 ccm, DOHC. 
granatowy, kombi, automatic, stan b. dobry, pełne wyposażenie 
elektr., bez wypadku, atrakc. wygląd, brak zniszczeń i uszkodzeń 
wewn. i na zewn, - 29.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-66-80 po 
godz. 16
FORD SCORPIO, 1995 r.. 90 tys. km, 2000 ccm, 16V, pertowo- 
grafitowy metalic, limuzyna, nowy model, drewno, elektryka, kli
matyzacja, alum. felgi, szyberdach, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, • 24.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
FORD SCORPIO, 1995 r.. 167 tys. km, 2500 ccm, turbo D kombi, 
relingi dachowe, pełne wyposażenie el., drewno, nowy model, 
książka serwisowa, RO, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, oclo
ny, zadbany, stan b. dobry, tektura VAT, - 23.500 zl. Kłodzko, tel. 
0607/27-25-86
FORD SCORPIO, 1995 r., 170 tys. km. 2000 ccm, 16V, DOHC. 
wiśniowy, inst. gazowa Lovato, ABS, 2 poduszki pow., tempomat, 
klimatyzacja, el. reg. i podg. lusterka, eł. otw. szyby, centr. zamek 
+ pilot, alarm, RO Sony, alum. felgi 16*, zadbany, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, • 31.000 zł. Lubin, tel. 076/844-59-10,0608/08-30- 
37
FORD SCORPIO SEDAN, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
16V, ciemnośliwkowy, wspomaganie kier., centr. zamek, RO, alarm, 
immobilizer, drewno, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i siedzenie 
kierowcy, poduszka pow., kupiony w salonie, dodatkowo opony 
zimowe, garażowany, • 24.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-14-44, 
0604/27-32-02
FORD SCORPIO, 1995 r., 92 tyś. km, 2000 ccm, benzyna, śliw
kowy metalic, nowy model, I właściciel, dobrze wyposażony, kpi. 
dokumentacja, • 26.500 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/345-
75-29,0049/66-31-91-75-97
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 110 tys. km, 2500 ccm, turbo D 
klimatyzacja, drewniane dodatki, welurowa tapicerka, el. otw. szy
by, el. reg. fotele, ABS. 2 poduszki pow., roleta, ciemne szyby, 
komputer, radio, • 30.000 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540- 
59-89,0603/60-49-51
FORD SCORPIO, 1995/96 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
DOHC, siwy metalic, pełna elektryka, klimatyzacja, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, stan b. dobry, • 22.900 zł. Jawor, tel. 076/
870-48-57,0603/22-44-13
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r., 2500 ccm. TDI, srebmy 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 intemecie pod numerem - AG0200 
www.autogielda.com.pl) -
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r., 136 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
DOHC, zielony metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, 
halogeny, el. otw. szyby, alum. felgi, stan b. dobry, - 29.500 zł. 
Bogatynia, tel. 075/77843-00 po godz. 17 
FORD SCORPIO Ghia, 1996 r„ 140 tys. km, 2500 ccm, TDi. zie
lony metalic, klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
el. otw. szyberdach, wspomaganie, centr. zamek + alarm, wykoń
czenia w drewnie, I właściciel, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, książka serwisowa, stan b. dobry, - 29.900 zl. Wrocław, 
tel. 0604/65-15-84
FORD SCORPIO SEDAN, 1996 r., 129 tys. km, 2500 ccm, TDI, 
granatowy metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
zdjęcia do wglądu, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. reg. szyberdach, alarm 
+ pilot, wspomaganie, centr. zamek, stan idealny, • 29.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-31-93 po godz. 18 
FORD SCORPIO KOMBI, 1996/97 r. Ghia, najnowszy

model, ABS, 2 x SRS, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, el. pompo* 
wane i podgrzewane fotele, alum. felgi 16", ukł. 
wydechowy Remus, czarne szyby, welur, drew* 
no, relingi dachowe, RO, magnetyzery, filtr K&N 
centralny zamek, alarm + pilot, atrakcyjny wy- 
gląd. sprowadzony w całości, możliwe raty • 
32.600 zł lub zamienię, tel. 074/841-03-31, 0604/
83-74-39 Wałbrzych 84016301 

FORD SCORPIO. 1996/97 r., 125 tyś. km, 2300 ccm. bordowy 
metalic, dużo wyposażenia oprócz skóry, - 36.000 zł lub przez 
komis.., tel. 0600/17-31-08
FORD SIERRA, 1981 r„ 2000 ccm, srebmy metalic, po.wymianie 
silnika i skrzyni biegów, stan techniczny dobry, - 2.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-75-36
FORD SIERRA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan do
bry, - 2.200 zł. Kudowa Zdr., tel. 074/866-42-74 
FORD SIERRA, 1982 r., 1600 ccm, zielony metalic, zadbany, w 
ciągłej eksploatacji, - 3.500 zł. Żary, tel. 0602/83-67-02 
FORD SIERRA KQMBI, 1983 r., 220 tys. km. 2300 ccm, 
diesel, jasnoniebieski, - 3-, 300 zł. Gaworzyce, tel. 076/831-
61-63
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, w kraju 
od 1992 r., sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, przegfąd do
03.2002 r., atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 3.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56.
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
bez korozji, nowe opony, - 2.600 zł. Lubin, tel. 076/844-78-19,0605/
08-87-34
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, szary metalic, - 2.500 zł. Lu
bin, tel. 076/847-66-27
FORD SIERRA, 1983 r., 2300 ccm, diesel, czamy, .na chodzie', 
do remontu, zarejestrowany, ważny przegląd, 4-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, szyberdach, dzielona tylna kanapa, -1.700 zł. Osiecznica, 
tel. 075/731-22-28,731-20-68
FORD SIERRA Ghia, 1983 r., 2300 ccm, V6, srebmy metalic, nowa 
instalacja gazowa, 5-drzwiowy, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 0503/89-
71-44
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, beżowy metalic, 
inst. gazowa, alarm, alum. felgi, sport. ukł. wydechowy, tapicerka 
z 92 r., dużo części, z urzędu celnego, stan idealny, - 4.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-54-11
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna instalacja gazo
wa, alarm, tapicerka z modelu '92, RO-CD, układ wydechowy 
REMUS, stan b. dobry, • 5.100 zł. Wrocław, tel. 0607/40-09- 
56,321-54-11
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, czerwony, $tan techn. i bla* 
charki b. dobry, szyberdach, z urzędu celnego (2000 r.), komplet
na dokumentacja, -4.600 zł. Głogów, tel. 0603/45-23-59 
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 209 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
srebmy metalic, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, 5-biego
wy, dzielona tylna kanapa, hak, • 2.500 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
076/749-40-13
FORD SIERRA, 1984 r.,' 1600 ccm, benzyna, -3.500 zl. Prusice, 
tel. 071/312-54-33 po godz. t5,0601/79-30-54 
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan 
b. dobry, bez wypadku, • 4.900 zł. Wałbrzych, tel. 0609/58-38-73 
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, stan dobry, ważny przegląd i OC, • 3.400 zł. 
Wąsice, gm. Wołczyn, tel. 077/418-91-99,418-99-77 
FORD SIERRA, 1984 r.. 1800 ccm, benzyna, kolor piaskowy me
talic, 5-drzwiowy, inst. gazowa, stan dobry, - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/08-33-46
FORD SIERRA, 1984 r., 38 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 3- 
drzwiowy, hak, centr. zamek, nowe amortyzatory, po remoncie sil
nika, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 0501/78-52-78 
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
hak, centr. zamek, szyberdach, • 3.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/ 
775-42-44,0605/96-11-82
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, niebieski metalic, instalacja 
gazowa, silnik z 1987 r., 5-drzwiowy, nowe opony, szyberdach, 
przegląd do 05.2002 r., nowa tarcza sprzęgła, - 3.600 zł lub za
mienię na inny, w tej cenie. Zgorzelec, tel. 075/775-81-18, 0603/
81-55-80
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 168 tys. km, 1600 ccm, biały, 5- 
drzwiowy, RO + 6 głośników, kpi. kół zimowych, składane tyłne 
siedzenia, dużo części, 2 reg. lusterka zewn., tylna szyba ogrze
wana, - 5.800 zł. Zgorzelec, tel. 0606/74-43-79 
FORD SIERRA, 1984/91 r., 1600 ccm, beżowy, • 4.000 zł. Legni
ca, tel. 076/722-47-61
FORD SIERRA, 1985 r, 215 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały; 
szyberdach, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, hak, auto
matic, stan dobry, spoiler tylny, • 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/783-
86-73,0603/38-17-55
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, szary metalic, kom
pletnie spalony, -1.200 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/89-71-18 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy me
talic, dzielone tylne siedzenia, hak, inst. gazowa, kpi. dokumenta- 
cja, >4.800 zl. Lwówek Śląski, tel. 0608/13-10-75,
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, srebmy metalic, 
centr. zamek, szyberdach, RM, wzmacniacz,.spoiler, halogeny, 
dodatkowe światło .stop*, zderzaki w kolorze nadwozia, ciemne 
tylne szyby, garażowany, stan idealny + części, - 5.500 zl. Marci
szów, teł. 075/741-02-43,0606/38-26-47 
FORD SIERRA, 1985 r.. 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy, 5- 
drzwiowy, insL gazowa na gwarancji, zadbany, - 5.600 zł. Mar
szów, tel. 0604/10-13-90, woj. lubuskie 
FORD SIERRA, 1985 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, sprowadzony w całości, instalacja gazowa, hak, RÓ, 3- 
drzwiowy, - 4.900 zł lub zamienię na uszkodzony lub Fiat 126p. 
Wolsztyn, tel. 068/384-54-41,0606/47-94-20 
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach 2-stopniowy, 
nie składak, stan techn. b. dobry, stan blacharki dobry, -
4.900 zł lub zamienię na Audi 100, w tej cenie. Wrocław, 
tel. 342-06-70
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., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, szy
berdach, centr. zamek, RO, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, • 5.000 zł lub zamienię na uszkodzony. Wrocław, tel. 0504/ 
93-81-30
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebmy metalic, .na cho
dzie*, fotele kubełkowe, sportowa kierownica, obrotomierz, zare
jestrowany, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11,0601/21-75- 
42 /
FORD SIERRA, 1986 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, brązo
wy metalic, stan dobry, centr. zamek, RO, - 5.100 zł. Bolesławiec, 
tel. 0501/46-61-20
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, złoty metalic, 3-drzwiowy, •
5.500 zł. Legnica, tel. 076/856-44-11 
FORD.SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, Sdrzwio- 
wy, nowe opony, nowe części, przegląd do 12.2001 r., stan techn. 
dobry, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/20-11-69 
FORD SIERRA, 1986 r., 80 tys. km, 1600 ccm, srebmy metalic, I 
właściciel, pełna dokumentacja, RO, dzielona tylna kanapa, za
dbany, bez wypadku, stan b. dobry, - 4.900 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-73-47,0604/94-51-32'.
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 2300 ccm, diesel, niebieski me
talic, centr. zamek, relingi dachowe, szyberdach, sportowy tłumik, 
zadbany, atrakcyjny wygląd. -6.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-37- 
23,0603/11-06-59
FORD SIERRA, 1986/87 r., 78 tys. km, 1600 ccm, srebmy me
talic, inst. gazowa, 5-biegowy, 5-drzwiowy, oryg. lakier do po
prawek, el. otw. szyty, kpi. dokumentacja, • 6:000 zł lub za
mienię na kombi, busa, sportowy, w tej cenie. Wałbrzych, tel. 
0608/16-75-23
FORD SIERRA, 1986/96 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, inst. gazowa (10.2000 r.), szyberdach, centr. zamek, zderzaki 
w kolorze nadwozia, oszczędny, - 5.800 zł lub zamienię na Fiata 
126p, do 2.000 zł. z dopłatą. Oława. tel. 071/303-43-34 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, granatowy metalic, zadbany, 
stan b. dobry, • 4.900 zł lub zamienię. Legnica, teł. 0605/28-37-83 
FORD SIERRA, 1987 r., 140 tys. km, 1800 ccm, brązowy metalic, 
centr. zamek + 2 felgi z oponami zimowymi, - 6.000 zł.., tel. 0604/ 
13-05-34
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, ospoilero
wany, ABS, centralny zamek + pilot, RM + CD, aluminiowe felgi, kom
plet kół zimowych, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, zadbany, - 5.800 
zł. Wafcrzych, tel. 074/846-53-17,0601/41-83-86 
FORD SIERRA, 1987/88 r., 1600.ccm, biały, instalacja gazowa, 
5-drzwiowy, szyberdach, RO, • 6.500 zl. VWocław, tel. 071/359-
32-97,0501/42-21-49

FORD SIERRA KOMBI, 1988 r„ 167 tys. km, 2000 ccm, biały, 
inst. gazowa, hak, relingi, centralny zamek, regulowany fotel kie' 
rowcy, do malowania dwa elementy, - 6.500 zł lub zamienię. Wie
ruszów, tel. 0602/22-06-34
FORD SIERRA, 1988r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski metalic, inst. 
gazowa, 5-drzwiowy, automatic, - 5.900 zł. Chojnów, tel. 0502/41-
80-65
FORD SIERRA CL, 1988 r., 1600 ccm, niebieski metalic, 5-biego
wy, radioodtwarzacz, Jiak, oryginalny szyberdach, zadbany, stan 
b, dobry, • 5.800 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-08-36 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 150 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, ciemnobeżowy metalic, nowy model, stan b. dobry, wspoma
ganie kier., kompakt Pioneer, podgrz. przednia szyba, 5-biegowy, 
nowe amortyzatory, sprzęgło, tarcze, klocki, pełna dokumentacja, 
- 7.900 zl. Świdnica, lei. 0602/76-87-49 
FORD SIERRA Ghia, 1988 r., 250 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, instalacja gazowa, alarm, szyberdach, spoityy. hak, 
RM Blaupunkt, 5-drzwiowy, nowe sprzęgło, zawory i pas roz
rządu, stan-b. dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-21-29, 
0601/37-51-82
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, biały, bez korozji, 
zadbane wnętrze, alarm + centr. zamek + 2 piloty, wspomaga
nie, odcięcie zapłonu, spoiler, dodatkowe światło .stop*, dzie
lona tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana, reguł. wys. moco
wania pasów, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, - 7.800 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/778-70-33,0604/96-44-25 
FORD SIERRA SEDAN, 1988/89 r., 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, szyberdach, alum. felgi, ospoilerowany, na białych tablicach, -
2.600 zł. Wrocław, tel. 0604/66-12-28 .
FORD SIERRA.SEDAN, 1988/89 r.,1800 ccm, biały, If właściciel 
w kraju, pełna dokumentacja, książka serwisowa, szyberdach, 
centralny zamek, radio, lotka na tylnej klapie, stan b. dobry, - 8.800 
zł. Wrocław, tel. 0601/72-62-33
FORD SIERRA SEDAN CL, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, Okpl. dokumentacja, techn. sprawny, spoiler tylny, nowy 
akumulator, I rej. 1995 r, - 6.200 zł lub zamienię na inny albo na 
papę termozgrzewalną.., tel. 0602/62-24-03 
FORD SIERRA CLX, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, ciemnonie
bieski metalic, welur, el. reg. lusterka, centralny zamek i alarm z 
pilotem, 5-drzwiowy, reg. pasy i kierownica, radio CD Panasonic 
+ głośniki, zadbany, - 9.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-20-31, 
wewn. 405
FORD SIERRA KOMBI LX, 1989 r., 117 tys. km, 2000 ccm, ben-, 
zyna, niebieski metalic, szyberdach, relingi dachowe, centr. za
mek, dzielona tylna kanapa, zadbany, hak, - 6.700 zł. Lubin, tel. 
076/749-45-04,0601/78-91-05
FORD SIERRA, 1989 r., 142 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, szyberdach, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, zderzaki w kolorze nadwozia, spoilery z boku i z tyłu, kom
plet opon + felgi 13* i opony + felgi 15*, centr. zamek, alarm + 
pilot, stan b. dobry, atrakc. wygląd, - 8.000 zł. Świdnica, tel. 
0503/84-36-65
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, szyber
dach, relingi dachowe, centr. zamek, stan idealny, bez wypadku, 
zadbany -1.200 DEM. Zielona Góra. tel. 068/385-57-73 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 92 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
czamy, aluminiowe felgi ATS 15*. odcięcie zapłonu, RM, reg. wys. 
mocowania pasów, szyberdach, - 6.500 zł lub zamienię na droż
szy. Legnica, tel. 0502/17-59-27
FORD SIERRA, 1989 r., 128 tys. km, 1800 ccm. benzyna, niebie
ski, 3-drzwiowy, szyberdach, na białych tablicach -1.150 DEM. 
Piotrowice, tel. 0604/07-98-31, woj. wrocławskie 
FORD SIERRA, 1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordo
wy, stan dobry, alum. felgi, centr. zamek, RO Pioneer, dużo no
wych części, • 5.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-15-44,0608/67-
15-48
FORD SIERRA CLX, 1989 r.. 2000 ccm, OHC. błękitny metalic, 
szyberdach, el. otwierane szyby, wymienione sprzęgło i tarcze, 
atrakcyjny wygląd, nadwozie ocynkowane, - 7,000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/70-39-88
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 86 tys. km. 1800 ccm, srebmy 
metalic, stan dobry, zderzaki w kolorze nadwozia, w ciągłej eks
ploatacji, - 7.100 zł. Wrocław, tel. 071/322-48-05 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, OHC, ciemnoniebieski, na 
raty, pierwsza rata - 3.000 zł a pozostałą kwotę po 500 zl/mies, -
8.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-20-50 
FORD SIERRA, 1989 r., 99 tys. km, 1800 ccm, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, radio, szyberdach, stan idealny, na bia
łych tablicach, -1.800 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
FORD SIERRA GHIA SEDAN, 1989/90 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, niebieski, stan idealny, bez wypadku, dzielona tylna ka
napa, ogrzewana tylna i przednia szyba, 5-biegowy, RM + głośni
ki, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 6.900 zł lub zamienię 
na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50, 
0609/26-96-78
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, pertowowiśniowy, 
sprowadzony w całości, hak, dzielona tylna kanapa, RM, odcięge 
zapłonu, - 8.500 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/ 
862-51-58,0606/72-41-52
FORD SIERRA, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, OHC, czamy. 3- 
drzwiowy, alum. felgi, szyberdach. koła zimowe, alarm, stan do
bry. - 9.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/77-37-08 
FORD SIERRA SEDAN,'1990 r., 136 tyś. km, 1800 ccm, benzy
na, szary metalic, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, centr. za
mek, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, na białych tablicach, - 2.700 
zł. Jelenia Góra, tel. 0609/63-68-09 
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czamy, szyberdach, wspomaganie, stan b. dobry, -10.500 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/388-68-64,387-91-55 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r.. 1600 ccm reguL fotel kierowcy, 
el. reg. reflektory, relingi dachowe, roleta bagażnika, hak, • 9.300 
zł. Nysa, tel. 077/431-05-34
FORD SIERRA, 1990 r.. 87 tys. km, 1600 ccm, CUG, bordowy, 
regulowana kierownica, el. reg. reflektory, szyberdach, pasy, hak, 
RO, welurowa tapicerka, regulowany fotel kierowcy, - 8.200 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-28-13,0600/36-42-09 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, bordowy, 
RO, ABS, alarm, relingi dachowe, roleta bagażńika, reg. kierow
nica i reflektory, centr. zamek, oryg., szyberdach, - 8.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-92-85
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, 
sprowadzony w całości, hak, RM, el. reguł, reflektory, welurowa 
tapicerka, ciemne szyby, oryginalny lakier, - 8.500 zł lub zamienię 
na Fiata Cinąuecento. Wrocław, teł. 353-11-08,0608/79-82-71 
FORD SIERRA-SEDAN, 1990 r., 1800 ccm, turbo D, biały, po 
remoncie silnika, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, szyber
dach, aluminiowe felgi, centralny zamek, sprowadzony w całości, 
zderzaki w kolorze nadwozia, • 9.600 zi. Wrocław, tel. 352-57-07, 
0602/80-17-16
FORD SIERRA CLX SEDAN. 1991 r.. 71 tys. km. 1600 ccm. bor
dowy metalic, hak febryczny, welurowa tapicerka, regulowana wys. 
fotela kierowcy, reg. kierownica, centr. zamek, szyberdach, spro
wadzony w kwietniu b.r., po wymianie pasków, filtrów i oleju, do 
lakierowania maska, zarejestrowany, zadbany, z pełną dokumen
tacją, • 9.500 zł. Szprotawa, tel. 0606/35-47-93 
FORD SIERRA, 1991 r., 102 tys. km, 2000 ccm, DOHC, czerwo
ny, sprowadzony w całości, wspomaganie, szyberdach, centr. za
mek, alarm, - 9.200 zi. Mirków, tel. 071/315-1347 
FORD SIERRA, 1991 r., 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, obniżony, ospoilerowany, el. otw. 
szyby, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, ob
rotomierz, kpi. dokumentacja, • 11.400 zł. Mielędn, teł. 074/858-
90-31,0609/48-96-71
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, srebmy, kombi, centralny za
mek, wspomaganie kier., szyberdach, na białych tablicach • 1800 
DEM. Wąsosz, tel. 065/543-82-00 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D, bordowy, do 
lakierowania 3 elementy, -7.700 zł. Wrocław, tel. 0602/18- 
76-27
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 145 tys. km, 2000 ccm, DOHC. 
benzyna, czamy, hak, reljngi dachowe, szyberdach, opony zimo
we, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 0501/34-32-54 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, turbo D, perłowobor- 
dowy metalic, po remoncie kapitalnym silnika, nowe amortyzato
ry, szyberdach, reg. kierownica, pasy i fotel kierowcy, hak, relingi 
dachowe, nowy akumulator, stan dobry, -11.500 zl. Złotoryja, tel. 
076/878-64-52,0605/85-57-87
FORD SIERRA KOMBI, 1991/96 r., 1800 ccm, turbo D, srebmy 
metalic, po remoncie kapitalnym silnika, nowy akumulator, nowe 
opony, relingi dachowe, centr. zamek, - 11.000 zł lub zamienię. 
Modła, tel. 076/831-21-38
FORD SIERRA, 1992 r., 85 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
ABS, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, reguł, fotele, 
stan b. dobry, zadbany, - 12.000 zł. Marcinowice, tel. 074/ 
858-51-61
FORD SIERRA RS SEDAN. 1992 r., 142 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, kolor granitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, alarm,
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_ welurowa tapicerka, szyberdach, ciemne szyby, sportowe zawie-
W  szenie, radio, wspomaganie kier, -13.000 zł. Wrocław, tel. 0601/

74-47-00 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod 
numerem-A00511 www.autogielda.com.pl)
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r.. 144 tys. km, 2000 ccm, OHC, 
bordowy metalic, centralny zamek, szyberdach, pełna dokumen
tacja, stan techn. b. dobry, atrakcyjny wygląd, -11.300 zł. Kłodz
ko. teł. 074/872-64-51,0602/85-92-02 
FORD SIERRA Ghia, 1992 r., 2000 ccm. DOHC, biały, inst gazo
wa na gwarancji, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka i szyberdach, komputer, alu
miniowe felgi, ospoilerowany, komplet kół zimowych, • 13.800 zł 
lub zamienię na Fiata 126p albo Poloneza z inst. gazową. Oława, 
teł. 0602/64-92-94
FORD SIERRA, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, DOHC, 
srebmy metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry i 
klimatyzacji, garażowany, opony zimowe i letnie, alum. felgi + sta
lowe, nowy akumulator i amortyzatory, -13.500 zł lub zamienię na 
droższy D, bus, dopł. do 20.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-51-78 
FORD SIERRA CLX SEDAN, 1992 r.. 101 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk DOHC, biały, kupiony w salonie w kraju, wspomaganie kier., 
centralny zamek, szyberdach, zadbany -11.000 zł, zamienię na 
dostawczy, inny osobowy. Trzebnica, teł. 071/312-43-10 
FORD SIERRA SEDAN, 1992/93 r.. 114 tys. km. 2000 ccm. DOHC 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, -13.800 zł. Głogów, teł. 076/831-82-04,0603/10- 
40-08
FORD SIERRA, 1992/95 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 5- 
drzwiowy, welurowa tapicerka, centr. zamek, szyberdach, alum. 
felgi, nowe opony, wspomaganie, stan b. dobry, -11.500 zł. No
wogrodziec, tel. 075/736-76-19,0601/92-97-29 
FORD SIERRA SKŁADAK, 1996 r. szyberdach, inst. gazowa, -
7.000 zł. Wrocław, tel. 0502/13-04-31 
FORD TAUNUS KOMBI, 1977 r., 1999 ccm. granatowy, - 200 zł. 
Wrocław, teł. 071/321-24-97
FORD TAUNUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 4-drzwio- 
wy, welurowa tapicerka. hak hol., ważny przegląd, stan dobry -
1.400 zł lub zamienię na Forda Granadę bez prawa rejestracji 
albo Tarpana z plastikową nadbudówką. Wrodaw, teł. 071/351-
82-08 w godz. 17-21,0501/77-96-90 
FORD TAUNUS, 1979 r., 180 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy, techn. 
sprawny, do poprawek blacharskich, - 850 zł. Wrocław, teł. 0503/ 
09-58-24
FORD TAUNUS, 1979 r., 2000 ccm, V6, czerwony, 4 drzwiowy, 
zarejestrowany, -1.500 zł. Wrocław, teł. 071/341-36-70 

' 0  FORD TAUNUS KOMBI. 1979/82 r„ 1600 ccm. benzyna, kość 
słoniowa, po remoncie blacharki i lakierowaniu, konserwacja, brak 
przeglądu, do poprawek technicznych, -1.700 zł. Wilczków, tel. 
071/317-64-41,0603/81-06-57
FORD TAUNUS, 1980 r.. 1600 ccm, benzyna, niebieski, szyber
dach, welur, RO Ford, nadkola, po remoncie blacharki i lakiero
waniu, stan dobry, -1.300 zł. Bolków, teł. 075/741-30-19,0605/
93-65-20
FORD TAUNUS, 1981 r., 7 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kawa z 
mlekiem, inst gazowa, po remoncie silnika, 4-biegowy, nowe opo
ny, hak, 4-drzwiowy, po remoncie skrzyni biegów i hamulców, nowe 
tablice rejestracyjne, - 2.500 zł. Wrocław, teł. 0501/37-22-74 po 
godz. 16
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm aktualny przegląd, - 500 zł. 
Kobierzyce, woj. wrocławskie, tel. 0605/44-70-80 
FORD TAUNUS, 1982 r., popielaty metalic, • 1.000 zł. Kowary, 
teł. 075/761-33-90
FORD TAURUS, 1987 r., 2500 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, insi gazowa, welurowa tapicerka, automatic, RO, wspo
maganie, el. reg. lusterka,* po wymianie amortyzatorów, - 6.500 zł 
lub zamienię na mniejszy. Gryfów Śl., teł. 075/781-25-81 
FORD TAURUS. 1990 r., 100 tys. km, 3000 ccm, V6, biały, auto
matic, poduszka pow., kfimatyzacja, alarm, alum. felgi, nowa skrzy
nia biegów (4.900 zł), stan dobry, • 9.800 zł. Gorzów Wlkp., tel. 
0603/95-22-55
FORD WINDSTAR, 1995 r., 105 tys. km, 3800 ccm, turkusowy 
metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, dodatkowo 
kokpit, fotele kapitańskie, podwójna kfimatyzacja, homologacja na 
ciężarowy, stan b. dobry. - 30.000 zł. Leszno, tel. 065/520-42-93, 
0603/85-01-58
FORD WINDSTAR, 1995 r., 99 tys. km, 3800 ccm, sza

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

FORD WINDSTAR, 1995 r., 160 tys. km. 3800 ccm. srebmy me
talic, pełne wyposażenie, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja. - 28.000 
zł. Strzelin, teł. 071/392-13-47
FORD WINDSTAR VAN, 1996 r., 100 tys. km. 3800 ccm, V6, ja
snozielony metalic, 7-osobowy, 200 KM, 2 pod. powietrzne, kb- 

. matyzacja x2, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, przyciemniane szy- 
"  by, alarm, centr. zamek, relingi dachowe, RM, stan techn. b. do

bry, -41.500 zł. Wrocław, teł. 071/37548-68,0502/39-86-46

HONDA
HONDA ACCORD, 1985 r., 198 tys. km, 1800 ccm, 12Vel. otw. 
szyby, szyberdach, tempo mat, wspomaganie, alarm, centr. zamek,
- 6.200 zł. Oleśnica, tel. 0605/62-04-64
HONDA ACCORD. 1987 r.. 2000 ccm. 12V, kolor grafitowy meta
lic, 4-drzwiowy, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, szyberdach, 
na białych tablicach, - 2.200 zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85' 
HONDA ACCORD, 1987/88 r., 2000 ccm, benzyna inst. gazowa, 
wspomaganie, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, stan dobry,
- 8.700 zł lub zamienię na BMW 3. Ząbkowice Śląskie, tel. 0606/
98-14-11
HONDA ACCORD SEDAN, 1988r., 120 tys. km, 2000 ccm, srebmy 
metalic, stan b. dobry -1.700 DEM. Gubin, tel. 0603/25-04-43, 
0607/35-86-43
HONDA ACCORD. 1989 r.. 178 tys. km. 2000 ccm. wtrysk. 16V. 
czamy metalic, 133 KM, pełne wyposażenie elektryczne, czarna 
Skórzana kierownica, czarna konsola, sportowa kierownica, alum. 
felgi, RO, bez klimatyzacji i pod. powietrznych, - 8.500 zł. Zgorze
lec, teL 075/771-61-84
HONDA ACCORD, 1989 r., 173 tys. km, 1985 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, szyberdach, alarm + pilot, wspomaganie kier., el. 
reguł, lusterka. - 8.900 zł. Wrocław, tel. 071/354-24-92 
HONDA ACCORD, 1991 r., 2000 ccm, 16V, bordowy, wspomaga
nie, centr. zamek, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, katali
zator, szyberdach, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, reg. kie
rownica, el. reg. lusterka, -14.500 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/
846-45-96,0603/79-07-04
HONDA ACCORD SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, 16V, 150 KM. czar
ny, nowy model, pełne wyposażenie el., alum. felgi, sportowy układ 

^  wydechowy Ulter, 2 alarmy + pilot, nie składak, -11.700 zł. Ozi- 
W  mek, teł. 0607/44-48-16, woj. opolskie

HONDA ACCORD. 1992 r.. 170 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 4-drzwiowy, ABS, wyposażenie el., szyberdach, wspo
maganie kier., radio, -17.500 zl lub zamienię na inny samochód. 
Komorniki, teł. 071/354-22-03 po godz. 19,0605/65-80-69 
HONDA ACCORD, 1993 r.. 110 tys. km, 2000 ccm, kolor grafito
wy metale, szyberdach, poduszka pow., elektr. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, ABS, wspomaganie, centr. zamek, -17.500 zl. Ostrów 
Wlkp., teł. 0607/60-62-22,062/735-45-24 
HONDA ACCORD KOMBI, 1993 r., 133 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
niebieski metalic, aluminiowe felgi, pełne wyposażenie eleklr., 
szyberdach, atrakcyjny wygląd • 17.500 zl, zamienię na młodszy, 
z klimatyzacją, z dopłatą ok. 20.000 zł. Wrocław, teł. 0501/45-24- 
47
HONDA ACCORD, 1994 r., 2000 ccm, 16V, bordowy metalic, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, alum. 
felgi, - 23.900 zł lub zamienię, (możliwe rafy). Legnica, tel. 0605/
28-37-83
HONDA ACCORD, 1994 r., 2000 ccm, 16V, czamy metalic, bez 
wypadku, kupiony w salonie, el. otwierane szyby, eł. reguł, luster
ka, szyberdach, immobifizer, alarm, centralny zamek + pilot, ra
dioodtwarzacz Philips, • 24.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-19-39, 
0601/87-08-35
HONDA ACCORD, 1994 r., 40 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebmy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. reflek
tory, el. reg. lusterka, I właśddel, garażowany, • 28.900 zł. Oła
wa. teł. 071/313-57-29
HONDA ACCORD SEDAN. 1994 r., 128 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
grafitowy metalic, pełna dokumentacja, centralny zamek, wspo- 
maganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, alarm + pilot, re- 

W  gulowana kierownica. ABS, blokada skrzyni biegów, welurowa 
tapicerka, -19.800 zł. Paczków, tel. 077/431-73-47,0604/94-51- 
32
HONDA ACCORD. 1994 r.. 80 tys. km. 2000 ccm. wfrysk, niebie
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ski metalic, el. otw. szyby i szyberdach, ABS, alum. felgi, stan b. 
dobry, - 21.300 zl. 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
HONDA ACCORD, 1995 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebmy 
metalic, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, szyberdach, alum. 
felgi, spoiler, RO, alarm, wykończenia w drewnie, - 27.500 zł. 
Rawicz, tel. 0601/56-48-85
HONDA ACCORD, 1995 r., 101 tys. km, 2000 ccm, 16V, perlowo- 
niebieski, wspomaganie kier., ABS, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, centr. 
zamek, nowy model '98, - 27.000 zł lub zamienię na Audi, VW z 
silnikiem TDi, możl. dopłaty. Jawor, tel. 0607/64-36-25 
HONDA ACCORD, 1995 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebieski 
metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
reflektory, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, drewnia
ne dodatki, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 0602/39-28-09 
HONDA ACCORD. 1996 r.. 67 tys. km, 2000 ccm. TDi, czamy 
metalic, stan idealny, pełne wyposażenie oprócz skóry, 106 KM, 
bez wypadku, - 43.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-24-47, 05021
61-32-18
HONDA ACCORD, 1996 r., 95 tys. km, 1800 ccm, srebmy meta
lic, pełne wyposażenie el., ABS, RO, 2 pod. powietrzne, 2 zabez
pieczenia, nowy akumulator, - 28.800 zł. Wrocław, tel. 071/328-
76-69
HONDA ACCORD, 1996 r., 58 tys. km, 1800 ccm, benzyna II wła- 
ściciel, kupiony w Polsce, bez wypadku, stan idealny, - 30.000 zł. 
Wrodaw, teł. 071/316-65-51
HONDA ACCORD, 1996 r., 82 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny metalic. klimatyzacja, w kraju od 1998 r.. pełne wyposażenie 
el.. skóra, - 29.800 zl. Wrocław, tel. 0607/58-43-49 
HONDA ACCORD, 1996/97 r., 94 tys. km. 2000 ccm, TDi. perlo- 
wogranatowy metalic, poduszka powietrzna, wspomaganie, ABS, 
klimatyzacja, c. zamek, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, drewno, 
welur, alum. felgi, spoiler, lekko obniżony, stan b. dobry, sprowa
dzony w całośd, I właśddel, - 38.900 zl. Kalisz, tel. 062/501-24- 
34 do godz. 20,0603/07-55-59
HONDA ACCORD, 1997 r., 76 tys. km, 2000 ccm, srebmy meta
le, ABS, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, radio, • 36.000 zl. Ostrów Wlkp., teł. 0600/ 
33-29-91,062/733-70-05
HONDA ACCORD 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, tel. 071/399-
08-48, 0603/84-89-15 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem - A00519 www.autogielda.com.pl) 
HONDA ACCORD, 1999 r., 2200 ccm, biało-czerwony, fotele Re
caro, alum. felgi, RM, - 78.000 zl. Oleśnica, tel. 071/399-00-48 
HONDA ACCORD. 1999 r.. 35 tys. km. 1800 ccm. VTEC, zielony 
metafic, kupiony w Polsce w salonie, książka przebiegu, klimaty
zacja, ABS, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, pełne wypo
sażenie elektr., alarm, wspomaganie kier, - 52.800 zł lub zamie
nię na Peugeota 206, diesel. Świdnica, tel. 0601/87-11-68 
HONDA CIVIC, 1986 r., 1500 ccm, złoty metalic, stan dobry, -
4.500 zł. Dębnica, teł. 0605/52-93-85, woj. wrocławskie 
HONDA CIVIC, 1988 r., 1400 ccm, kolor grafitowy, - 800 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0603/95-42-24
HONDA CIYIC, 1988 r., 1600 ccm, czerwony, insL gazowa, alum. 
felgi, sportowe zawieszenie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, kubełkowe fotele, -11.000 zł. Zielona Góra, tel. 0606/33-35- 
89
HONDA CIYIC SEDAN, 1989 r., 186 tys. km, 1400 ccm, 16V, sza
ry metalic, RO ♦ RDS, obrotomierz, welurowa tapicerka, zadba
ny, - 9.200 zł. Głogów, tel. 076/834-93-43 
HONDA CIYIC, 1989/97 r., 25 tys. km, 1400 ccm. 16V. niebieski 
metalic, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie i 
regulacja kierownicy, ałarm, RO, szyberdach, zadbany, stan b. 
dobry, -10.000 zł lub zamienię na Hondę Civic, Rover 5 D, 96/97 
r., z dopłat. Syców, teł. 062/785-64-55 
HONDA CIVIC, 1991 r., 230 tys. km, 1500 ccm, granatowy meta
lic. 3-drzwiowy, -11.000 zł. Nysa, tel. 077/448-09-37,0608/55-12- 
33
HONDA CIYIC, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, et. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, stan b. dobry, -14.000 zł. Tarnów Opolski, 
tel. 077/464-45-61 po godz. 16,0607/03-56-88 
HONDA CIYIC, 1991 r.. 142 tys. km, 1600 ccm. benzyna, szary 
metalic, szyberdach, blokada skrzyni biegów, alarm, RO, alum. 
felgi, kpi. kół zimowych, -12.000 zł. Wrocław, tel. 0604/14-91-96 
HONDA CIYIC SEDAN, 1991 r., 148 tys. km, 1400 cęm, 16V, sza
ry metalic, centralny zamek, alarm, reg. kierownica, • 13.000 zł. 
Wrocław, tel. 333-74-89,0501/52-05-95 
HONDA CIYIC SEDAN. 1992/93 r., 1600 ccm. 16V. zielony meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, kfimatyzacja, alarm, 
blokada skrzyni biegów, -14.980 zł (możliwe raty przez komis). 
Wrocław, tel. 0604/11-55-93
HONDA CIYIC, 1992/93 r.. 159 tys. km, 1600 ccm. 16V V-tec, 
grafitowy metalic, 125 KM, 3-drzwiowy, centralny zamek, Mul-T- 
Lock! el. otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, el. reg. 
reflektory, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, sportowy wy
dech, stan b. dobry. -19.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-23-80,0601/ 
79-09-21
HONDA CIYIC, 1992/95 r., czerwony, - 14.000 zl. Głogów, tel. 
0605/61-02-24
HONDA CMC SEDAN, 1993 r.,.169 tys. km, 1500 ccm, 16V, sza
ry metalic, wspomaganie kier.,.ei. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, el. szyberdach, blokada skrzyni biegów, alarm, centralny 
zamek + pilot, immobilizer, RM, z salonu, - 18.300 zł. Wrocław, 
tel. 346-40-96
HONDA CMC, 1993 r.. 87 tys. km, 1500 ccm, 16V, srebmy meta
lic. wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, immobilizer, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, opony letnie i zimowe, stan b. 
dobry, -17.500 zl. Wrodaw, tel. 321-16-11,0601/73-59-42 
HONDA CMC SEDAN, 1993 r... 95 tys. km, 1500 ccm, 16V, gra
natowy metalic, kupiony w salonie, blokada skrzyni biegów, alarm, 
opony zimowe, kpi. dokumentacja, -17.800 zł. Wrodaw, tel. 0607/
62-50-85
HONDA CMC, 1993/97 r.. 110 tys. km. 1500 ccmJ6V. czamy 
metalic, centralny zamek, szyberdach. sportowy układ wydecho
wy, obniżony, aluminiowe felgi, el. reguł, reflektory, wśpom. kie
rownicy, - 19.000 zl. Wrocław, teł. 360-13-55,0601/53-33-21 
HONDA CIYIC SEDAN, 1994 r.. 114 tys. km. 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm, immobilizer, 
-19.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
HONDA CMC, 1994 r., 150 tys. km. 1400 ccm, 16Y, pertowo- 
czarny, 3-drzwiowy hatchback, wspomaganie kier., el. reg. reflek
tory, alarm, centr. zamek, RO + głośniki, alum. felgi, kpi. kół zapa
sowych, dzielona tylna kanapa, serwisowany w ASO Honda, •
15.000 zl. Wrodaw, tel. 0501/74-73-71 (zdjęcia do lej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem - A00373 wwwautogieł- 
da.com.pl)
HONDA CMC, 1994 r.. 103 tys. km, 1300 ccm. 16V, pertowołur- 
kusowy, nowe opony, alarm, centr. zamek, głośniki, welurowa ta
picerka. -19.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-89-87, 0603/11-
87-48
HONDA CMC. 1994 r.. 93 tys. km. 1300 ccm. 16V, niebieski 
metalic, el. reg. reflektory, RO + zestaw głośników, garażowany, 
stan b. dobry, -18.000 zł. Brzeg, tel. 0604/41-13-58 
HONDA CMC, 1995 r., 56 tys. km, 1345 ccm, 16V, turkusowy, 3- 
drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, regulowana kierownica, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, alarm, immobilizer, -
22.600 zl. Wrodaw, tel. 071/342-87-34 
HONDA CMC, 1996 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, VTEC, czerwień 
meksykańska, alum. felgi, szyberdach, pełne wyposażenie elektr., 
ABS, I właśddel w kraju, bez wypadku, wersja sportowa, obniżo
ny, sportowe fotele, kpi. kól zimowych, - 29.000 zł. Żywiec, tel. 
033/861-94-37,0601/24-33-17
HONDA CIYIC, 1996 r.. 97 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 90 
KM. kupiony w salonie, faktura zakupu, książka serwisowa, wspo
maganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, eł. 
reg. reflektory, obrotomierz, reg. kierownica, welurowa tapicerka,

5-drzwiowy, stan b. dobry, • 27.500 zł. Leszno, tel. 065/526-13-36, 
0605/22-53-90
HONDA CMC, 1996/97 r., 77 tys. km, 1500 ccm, V-TEC, czarna, 
klimatyzacja, ABS, centr. zamek ♦ pilot, immobilizer, hak, RO, 
wspomaganie kier., wszystkie el. dodatki, sportowy tłumik, dzie
lona tylna kanapa, • 28.500 zł lub zamienię. Oława, tel. 071/301-
52-59 po godz. 19
HONDA CIYIC. 1996/97 r.. 1400 ccm. 16V, bordowy metalic, I 
właśddel, bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, faktura za
kupu, książka serwisowa, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., immobilizer, 
alarm + pilot, drewno, RM, 90 KM, - 25.900 zł lub zamienię na 
tańszy, stan idealny. Ząbkowice Śląskie, teł. 074/815-66-61,0602/
11-04-88
HONDA CMC, 1997 r., 1400 ccm, niebieski metalic, wspomaga
nie, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 28.000 zl. Głogów, tel. 0600/
45-85-75
HONDA CMC, 1997 r., 58 tys. km, 1400 ccm, DOHC, srebmy 
metalic, garażowany, bez wypadku, zadbany, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, RO. 2 pod. powietrzne, - 31.000 zl. Luba- 
chów, tel. 074/850-98-88
HONDA CIYIC; 1997 r., 58 tys. km, 1400 ccm. kolor grafitowy, 
wspomaganie, centr. zamek, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, •
25.000 zł. Szamotuły, teł. 0608/42-10-92 
HONDA CIYIC, 1997 r., 49 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, zderzaki, klamki i lusterka w kolorze nadwozia, 
aluminiowe felgi, zimowe opony, kołpaki, centralny zamek, alarm, 
immobilizer, radio, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, regulo
wana kierownica, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, - 31.500 
zł. Wrocław, teł. 071/355-89-22 wieczorem. 0602/71-50-71 
HONDA CIYIC, 1997 r., 36 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemnozie
lony metalic, klimatyzacja, wspomaganie, szyberdach, RM, stan 
b. dobry, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-33-19,0601/87-05-68 
HONDA CMC, 1997/98 r., 1400 ccm, granatowy metalic, kupio
ny w salonie, I właśddel, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, książka serwisowa, - 33.000 zl. Mificz, tel. 
071/384-06-20 po godz.16,0607/66-36-30 
HONDA CMC SI, 1998 r., 1400 ccm, czamy metalic. 90 KM, 3- 
drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, na belgijskich tabli
cach, • 9.500 zl. Holandia, lei. 0031/162-43-69-59,168-17-65-53 
HONDA CMC AERODECK, 1998 r., 62 tys. km. 1400 ccm, zielo
ny metalik, kupiony w kraju, pierwszy właścidel, serwisowany, 
wspomaganie, relingi dachowe, 2 poduszki powietrzne, ełektr. otw. 
szyby, reg. lusterka, alum. felgi, opony zimowe, ewent. klimatyza
cja za dopłatą - 3000 zł, bezwypadkowy, zadbany, - 42.000 zl. 
Wrocław, tel. 0501/39-18-18
HONDA CONCERTO, 1992 r., 89 tys. km, 1598 ccm, benzyna. 
DOHC. ciemnoniebieski, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, alarm, 
spoiler tylny, alum. felgi 5 szt, -16.900 zł. Kamieniec Wrocławski, 
teł. 071/318-50-91
HONDA CONCERTO. 1992 r., 1500 ccm. benzyna. -13.200 zł. 
Watorzych, teł. 0603/87-04-33
HONDA CONCERTO, 1992 r., 145 tys. km, 1600 ccm, 16V, szary 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, alarm, centr. zamek, RO, stan idealny, -15.500 zł. Wrocław, 
teł. 071/311-24-41,0602/61-18-93
HONDA CONCERTO. 1993 r.. 102 tys. km, 1500 ccm, 16V, zielo
ny metalic, sprowadzony w całośd, bez wypadku, klimatyzacja, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, reguł. wys. mocowania pa
sów, reg. kierownica, eł. reg. reflektory, welurowa tapicerka, 5- 
drzwiowy, radio, w kraju od roku, I właśddel, książka serwisowa, 
• 16.700 zł. Wrocław, teł. 0608/33-68-45 
HONDA CONCERTO, 1995r., 81 tys. km, 1600ccm, DOHC, czer
wony, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, ABS, el. szyberdach, 
centr. zamek, wspomaganie, RO Sony z RDS - 20.500 zł lub za
mienię na Mazdę 323 F, 93/94 r. Wrodaw, tel. 071/326-04-20,0608/
57-05-34
HONDA CRX, 1985 r., 200 tys. km. 1500 ccm, czamy, atrakc. 
wygląd, sportowy wygląd, - 5.800 zl lub zamienię na inny. Szklary, 
tel. 077/431-20-48
HONDA CRX, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 5-biegowy. 
szyberdach, aluminiowe felgi, - 9.400 zł. Prusice, teł. 071/312-53- 
41,071/312-63-41
HONDA CRX, 1987 r., 1500 ccm, wtrysk, biały, garażowany, spor
towy wygląd, RM, nowe opony i akumulator, 3-drzwiowy, kubełko
we fotele, -10.400 zł. Ścinawa, tel. 0606/91-17-96 
HONDA CRX, 1988/89 r.. .140 tys. km. 1600 ccm. 16V. czamy 
metalic, szyberdach, reg. kierownica, kubełkowe fotele, stan b. 
dobry, -10.900 zł. Bolesławiec, teł. 075/732-86-11, 0606/91-44- 
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HONDA CRX, 1990 r.; 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, czar
ny, el. otw. szyberdach, alum. felgi 15", lotka, ciemne szyby, reg. 
kierownica, alarm + pilot, koła zimowe kpi., zadbany, atrakc. wy
gląd. -14.500 zł. Lubin, tel. 076/844-25-60,0502/65-70-44 
HONDA CRX, 1991 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, 136 
KM, biały, el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, reg. kierowni
ca, alum. felgi 15*, lotka, RM Panasonic + 6 głośników, oddęae 
zapłonu, alarm, atrakc. wygląd, • 16.900 zł. Wrocław, tel. 071/354-
01-48,071/353-17-01
HONDA PRELUDE EX, 1983 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biało-żółty, alarm, szyberdach, nowa tapicerka, zadbany, - 5.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-83-14
HONDA PRELUDE, 1984 r., 204 tys. km, 1800 ccm, 12V, wiśnio- 
wy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, alarm, el. otw. szyby, 
szyberdach, welurowa tapicerka, lustarka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, RO, stan b. dobry, właśddel niepalący, - 5.000 zł. Rze
pin, woj. gorzowskie, tel. 0606/74-88-34 
HONDAPRELUDE, 1986 r., 164 tys. km, 1800 ccm, 12V, srebmy. 
stan b. dobry, regulowana kierownica, el. otwierany szyberdach, 
tylna szyba ogrzewana, kubełkowe fotele, RM + 4 głośniki, - 6.500 
Zł. Wrocław, tel. 329-22-57,0602/32-70-51 
HONDA PRELUDE, 1986/97 r., 1800 ccm. benzyna, bordowy 
metalic, stan b. dobry, alum. felgi, komplet kół zimowych, kubeł
kowe fotele, RO. - 7.560 zł. Wrocław, tel. 0501/72-30-91 
HONDA PRELUDE, 1989 r., 2000 ccm, 16V, żółty, stan dobry, 
radio z RDS, alum. felgi z szerokim rantem, szyberdach, atrakc. 
wygląd, -11.000 zł lub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/520- 
20-48,0502/61-39-54 .
HONDA PRELUDE. 1990 r.. 170 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, alum. felgi, ciemne szyby, bogate wyposażenie, 
alarm, RO Sony, inst. gazowa, atrakc. wygląd, -11.500 zł lub za
mienię na mniejszy. Wałbrzych, tel. 0607/58-71-42 
HONDA PRELUDE. 1991 r., 195 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, RO, kii matyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, 
szyberdach, centr. zamek, alarm, - 13.000 zł. Szczawno-Zdrój, 
teł. 074/843-27-83
HONDA PRELUDE. 1992 r„ 2300 ccm, wtrysk 16V, czerwony, 
centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, pełne wyposażenie el.,. 
szyberdach, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, ciemne szyby, 
- 23.900 zł lub zamienię na inny. Wołów, tel. 071/389-48-06 
HONDA PRELUDE, 1993 r., 100 tys. km, 2300 ccm, 16V, srebmy 
metalic. klimatyzacja, szyberdach, centr. zamek, immobilizer, ABS, 
wszystkie el. dodatki, RO, alum. felgi, serwisowany, - 28.000 zł. 
Lubin, teł. 076/844-73-29
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm, 16V składak, aluminiowe 
felgi 16*, sportowy wydech, centralny zamek, pełne wyposażenie 
elektryczne, kompakt, - 21.500 zł. Wrodaw, tel. 071/352-82-62 
wieczorem, 0607/76-88-06
HONDA PRELUDE, 1994 r., 119 tys. km, 1996 ccm. benzyna, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, -
28.300 zl. Wrocław, tel. 071/346-66-96

HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT, 1995 r., 93 tys. km, 1500 ccm, 12V, biały. 5- 
drzwiowy, ABS, poduszka powietrzna, klimatyzacja, wspomaga

nie, centr. zamek, alarm, RM. eł. otw. szyby, zimowe opony, za
dbany. -18.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-61-14 
HYUNDAI ACCENT GLS, 1995/96 r.. 1500 ccm kupiony w salo
nie w kraju, I właściciel, stan b. dobry, -14.990 zl. Gorzów Wlkp., 
teł. 095/722-38-34,0604/45-06-78 
HYUNDAI ACCENT GLS. 1995/96 r., 83 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, zielony metalic, 5-drzwiowy, poduszka, centr. zamek, reg. 
kierownica, napinacze pasów, regulacja świateł, el. otw. szyby, 
udokum. pochodzenie, z salonu w Polsce, - 20.500 zl. Kwiato
niów, gm. Głubczyce, teł. 077/485-63-93 
HYUNDAI ACCENT .̂1996 r., 1500 ccm. benzyna, zielony, 3- 
drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, -16.000 zl. Św. Katarzy
na, woj. wrocławskie, tel. 0501/61-11-71 
HYUNDAI ACCENT. 1997 r.. 60 tys. km, 1300 ccm, 12V, żółty, 
alum. felgi, spoiler, immobilizer, -19.000 zł. Świdnica, tel. 0601/
94-85-48
HYUNDAI ATOS. 1999 r., 50 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, srebmy 
metalic, katalizator, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
relingi dachowe, tylna szyba ogrzewana, atrakc. wygląd, - 22.500 
zl. Legnica, tel. 076/854-42-54
HYUNDAI EXCEL, 1988 r., 1500 ccm, beżowy metaGc, wersja 
USA klimatyzacja, zderzaki w kolorze nadwozia, boczne oświe
tlenie, 4-drzwiowy, - 5.700 zl lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0681 
321-34-97
HYUNDAI LANTRA, 1993 150 tys. km, 1600 ccm. 16V DOHC. 
grafitowy metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek + pilot 
Mul-T-Lock, wspomaganie kier., hak, kupiony w salonie, -15.500 
zł lub zamienię na Mazdę 626 lub Renault Lagunę, z dopłatą. 
Wrocław, teł. 327-85-81
HYUNDAI LANTRA, 1994 r., 89 tys. km. 1600 ccm, 16V, DOHC. 
srebmy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, Immobilizer, centr. 
zamek, el. otw. szyby i szyberdach, przyciemniane szyby, RM, -
12.700 zł. Świebodzice, teł. 074/854-21-10 
HYUNDAI LANTRA, 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm. biały, klima
tyzacja, 2 pod. powietrzne, I właśddel, stan b. dobry, - 22.000 zł. 
Bolesławiec, teł. 075/735-20-03
HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1996 r., 114 tys. km. 1800 ccm. 16V. 
zielony metalic, ABS, SRS, alarm, immobilizer, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, eł. reg. lusterka, wspomaganie kier., RO Hyundai, centr. 
zamek, relingi, 128 KM, nowy rozrząd, - 25.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Wrocław, teł. 0501/77-87-40 
HYUNDAI PONY SEDAN, 1991 r., 147 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
czerwony, RO, alarm, - 9.800 zł. Wrodaiw, tel. 353-81-56 wieczo
rem. 0501/77-05-29
HYUNDAI PONY SEDAN, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, biały. 5-

drzwiowy. RO, z salonu w Polsce, bez wypadku, immobffizer, stan 
b. dobry, - 7.800 zł. Brzeg, teł. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
HYUNDAI PONY, 1991 r., 1500 ccm, srebmy metaBc, insŁ gazo
wa, ekonomiczny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, weluro
wa tapicerka, alarm, stan b. dobry, - 9.600 zł. Dobkowice, gm. 
Kobierzyce, teł. 071/311-83-94
HYUNDAI PONY, 1991 r., 106 tys. km, 1500 ccm, szary metalic, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, welur, hak, dzielona tylna 
kanapa, z salonu, oznakowany, - 8.000 zł. Wrodaw, teł. 071/783-
89-94
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 kdorze nadwozia, przegląd do 12.2001 
r., alarm, dzielona tylna kanapa, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/324-
91-47
HYUNDAI PONY GLS SEDAN, 1991/92r., 129 tys. km, 1500 ccm, 
srebmy metalic, centr. zamek, el, otw. szyby, RO oryg., szerokie 
opony, garażowany, serwisowany, I właściciel, atrakcyjny wygląd, 
- 9.200 zł. Paszowice, tel. 076/870-17-11 
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, błękitny metalic, kupiony w 
salonie, serwisowany, immobilizer, nowe opony x 4, RM Sony, -
8.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy meta
Gc, 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- 
wice, teł. 071/346-29-81
HYUNDAI PONY GLSI, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
stan dobry, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, - 8.500 zl.., tel. 0502/35-28-40 
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, srebmy metaGc, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, możliwe raty, -10.000 zl. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
HYUNDAI PONY, 1993 r., 1500 ccm, wtrysk, czerwony, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, nowe opony, RO+4 głośniki, dodat
kowe światło .stop’, garażowany, ekonomizer, zadbany, -11.500 
zł lub zamienię. Opole, teł. 077/465-32-40,0600/43-33-94 
HYUNDAI PONY, 1993 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski, 5-biego- 
wy, 4-drzwiowy, stan b. dobry, z salonu, -12.500 zł (możliwe raty). 
Prusice, tel. 071/312-53-41,07t/312-63-41 
HYUNDAI S-COUPE, 1992 r„ 133 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, na białych tablicach, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szy
by, nowe opony, - 2.850 zł. Żary, teł. 068/374-88-94,0604/98-65- 
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HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 1500 ccm, turbo, czerwony, eł. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, 
reg. kierownica, -10.000 zł. Leszno, teł. 065/573-33-98,0607/37- 
13-83
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r„ 125 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kierowni
cy. szyberdach, RO, zadbany, atrakcyjny wygląd, pełna dokumen
tacja, -10.500 zl. Lubin, tel. 076/844-68-79,0608/44-45-86 
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 1500 ccm. turbo, czerwony, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, spoilery w kolorze nadwozia, 
reg. kierownica, -10.000 zl. Poniec, tel. 065/573-33-98,0607/37- 
13-83
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r.. 97 tys. km, 1495 ccm, turbo benzy
na, czerwony, wspomaganie kier., szyberdach, el. otwierane szy
by, sprowadzony i oclony W całośd, zadbany, • 12.500 zl lub za
mienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-78 
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, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, szary metaGc, 
pełne wyposażenie eł.(eł. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, el. 
reg. reflektory), klimatyzacja, welurowa tapicerka, dzielona i skła

dana tylna kanapa, alarm, centralny zamek * 2 piloty, -15.000 zł. 
Wrocław, tel. 322-33-37
HYUNDAI SONATA, 1997/98 r.. 42 tys. km, 3000 ccm. V6. grana
towy metalic, automaGc, pełne wyposażenie, książka serwisowa, 
I właśddel 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 SOYEREIGN, 1990 r., 115 tys. km, 4000 ccm, granato
wy. insi gazowa, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 35.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-56-63,0604/79-13-22 
JAGUAR SOYEREIGN, 1990 r., 4000 ccm, zielony, pełne wypo
sażenie, • 40.000 zł. Wrocław, teł. 0608/25-02-11 
JAGUAR SOVEREIGN, 1992 r., 152 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 
JAGUAR XJSC CABRIO. 1987 r.. 198 tys. km. 3600 ccm, benzy
na, srebmy metaGc, I właśddel w kraju, udokumentowany, nie 
składak, eksploatowany tylko latem, wszystkie dodatki, RO + 
zmieniacz, - 47.000 zl lub zamienię na tańszy(dosl, osob., kopar
ka) do 25.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29 po godz. 20, 
0604/50-67-17

KIA
KIA CARNIYALII, 2000 r., 30 tys. km, 2900 ccm. turbo D. złoty 
metaGc, kfimatyzacja, centr. zamek + pilot, demne szyby, el. otw. 
szyby, tylne szyby uchylane, RO, halogeny, alum. felgi, hak, -
62.000 zl. Wrocław, tel. 0603/97-78-68 
KIA SEPHIA GTX, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm. wiśniowy meta
Gc, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. szyby i antena, ROz 
RDS, zimowe opony, el. reg. lusterka, światła, -14.000 zł lub za
miana. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-46-00,0607/619-61-10 
KIA SEPHIA, 1996 r., 31 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, RO, centr. zamek, szyberdach, immobilizer, dzielone tyl
ne siedzenia, el. otw. szyby, el. reg. reflektory i lusterka, -17.000 
zł. Lubin, tel. 076/847-25-76

LADA
LADA 2103,1978 r., 40 tys. km, 1300 ccm, (2105), czerwony, 
stan b. dobry, po wymianie łożysk, szczęk i klocków ham, • 800 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-24-92
LADA 2106,1979 r., 1500 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, spraw
ny, • 500 zl. Szczawno Zdrój. tel. 074/843-83-29 
LADA 2106,1981 r., 1500 ccm, zielony, karoseria z 1990 r., RO, 
hak, - 2.900 zl. Lubin, tel. 0607/38-74-21 
LADA 2106,1981 r., 45 tys. km, 1500 ccm, benzyna stan idealny, 
po remonde blacharki, po remonde silnika, układu kier., lakiero
waniu, - 2.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-56-08 w godz. 7-8 i 
po 20
LADA 2102, KOMBI, 1983 r., 126 tys. km, 1200 cćm, czerwony, -
1.000 zl. Wrocław, tel. 0603/97-75-86
LADA 2105,1983 r., 1300 ccm, granatowy, stan idealny, zadbany,
- 2.700 zł lub zamienię na mniejszy. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/
813-61-70
LADA 2105.1984 r. przygotowany do rajdów, kubełkowe fotele, 
klatka bezpieczeństawa, - 3.500 zł. Wrodaw, tel. 071/355-02-32, 
0501/25-40-55
LADA 2105,1985 r., 1200 ccm, zielona, inst. gazowa, ważny prze
gląd i OC, stan dobry oraz wszystkie częśd, - 2.100 zł. Kudowa 
Zdrój, teł. 0503/56-16-33
LADA 2107,1986 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, hak, 
nowe opony, nowy akumulator, zadbany, II właśddel, stan dobry,
- 2.600 d. Lubin, teł. 076/846-16-87
LADA 2107, 1986 r., 1300 ccm, beżowy, insL gazowa, silnik • 
stan b. dobry, po remoncie blacharki, po lakierowaniu w 2001 r., 
wersja fińska, obrotomierz, nowe opony, ważny przegląd i OC, -
2.600 zł. Wrocław, tel. 344-42-42,0608/75-16-34 
LADA 2107,1987 r., 99 tys>km, 1300 ccm, niebieski, zadbany, w 
ciągłą eksploatacji, nie wymaga napraw, wersja fińska, nowy aku
mulator (gwarancja) - 2 900 zł lub zamienię na Mercedesa 123 
200 d, w b. dobrym stanie, z dopłatą. Dzierżoniów, teł. 074/831-
19-15
LADA 2107.1988 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, beżowy, 
wersja belgijska, - 3.500 zł. Kotowice, tel. 071/302-94-37 
LADA 2107,1988 r., 3 tys. km, 1300 ccm, beżowy, po remonde 
silnika, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, radio, • 4.000 zl. Wał
brzych, lei. 074/645-41-93
LADA 2107,1988 r., 75 tys. km, 1300 ccm, kolor kremowy, wersja 
fińska, instalacja gazowa, stan dobry, - 3.600 zł lub zamienię na 
diesla, z dopłatą do 1500 zł. Wrocław, teł. 0602/24-38-87, 0609/ 
35-26-61
LADA 2107,1988 r., 96 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan dobry, 
garażowany, wersja fińska, lotnicze fotele, hak, nadkola, ogrz. tył-
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na szyba, nowe opony, - 3.200 zl. Wrocław, tel. 071/349-22-10, 
0502/17*57-44
LADA 2107,1988 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna + gaz, kre
mowy, inst. gazowa, radioodtwarzacz Pioneer, po remoncie za
wieszenia, stan dobry, - 2.700 zl. Wrocław, tel. 0609/35-26-61, 
0602/24-38-87
LADA 2107,1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor ka
wowy, wersja belgijska, -3.000 zł. Wrocław, tel. 071/302-94-37 
LADA 2107,1989 r., 1500 cćm, biały, 5-biegowy, - 2.700 zł. Wro
cław. tel. 071/336-51-11
LADA 2105,1989 r., 1300 ccm, niebieski, stan dobry, • 3.600 zł. 
Żagań, tel. 068/478-35-13
LADA 2107,1990 r., 1300 ccm! kość słoniowa, • 2.700 zł. Gro
dziec, tel. 077/419-62-76
LADA 2107,1990 r. 5-bjegowy, -4.000 zl. Zielona Góra, tel. 0603/ 
17-47-13
LADA 2107,1991 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 5-biegowy, 
stanb. dobry. -2.700 zł. Prusice, tel. 071/312-53-41,071/312-63- 
41
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 intemecie pod numerem • 
AC0185www.autogielda.com.pl)
LADA SAMARA, 1987 r., 1300 ccm, biały, po remoncie silnika, 
nowe części, do poprawek lakierniczych, • 1.980 zł. Legnica, tel. 
076/862-34-17 w godz. 7-15
LADA SAMARA 2109,1988 r., 41 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
beżowy, stan silnika idealny (nowy), nowe opony, dużo nowych 
części, zadbany, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, stan idealny, nowe 
tablice, • 4.200 zł lub zamienię do 1200 ccm, z dopłatą do 2.000 
zł. Bystrzyca Oławska, tel. 071/303-08-48 
LADA SAMARA, 1989 r., 23 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, wersja fińska, ekonomizer, nowy akumulator, nowe opo
ny, RO, nowa hamulce, garażowany. - 4.000 zł. Pieszyce, tel. 074/
836-68-32
LADA SAMARA. 1989 r., 35 tys. km, 1300 ccm, niebieski, po 
remoncie silnika, garażowany, zadbany, 2. właściciel, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 3.700 zl. Wrocław, tel. 0603/79-88- 
70
LADA SAMARA. 1989 r., 1500 ccm, benzyna 5-drzwiowy, inst. 
gazowa, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-79-46,0601/96-43-94 
LADA SAMARA, 1990 r., 1500 ccm, biały, 5-biegowy, 5-drzwio- 
wy, nadkola, tylna szyba ogrzewana, po wymianie oleju i pasków, 
• 4.500 zł lub zamienię. Żary, tel. 068/374-40-30 
LADA SAMARA, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry. -4.500 zł. Grzymalin, tel. 076/887-15-12 
LADA SAMARA, 1990 r., 135 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, wer. fińska. Wrocław, tel. 071/347-68-90 
UDA SAMARA. 1990 r., 103 tys. km, 1300 ccm, turbo E, biały, 
silnik w b. dobrym stanie, nowe opony, zawieszenie, hamulce, -
4.200 zł. Wrocław, tel. 0603/31-04-73 
LADA SAMARA 2108,1990 r., 125 tys. km, 1300 ccm, granato
wy, alum. felgi, centr. zamek, alarm, immobiiizer, 24.000 km po 
remoncie silnika, stan idealny, • 5.200 zł. Wrocław, tel. 0501/28- 
09-13
LADA SAMARA, 1991 r., 1300 ccm, kość słoniowa, 3-drzwiowy, 
- 4.700 zł. Wrocław, tel. 0604/93-49-49 
LADA SAMARA. 1992 r., 120 tys. km, 1500 ccm, biały, II właści
ciel, hak, RO, 2 kompl. opon, stan b. dobry, - 4.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-04-88
LADA SAMARA, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, RO, alarm, dużo nowych części, I właściciel, - 5.000 
zł. Wrocław, tel. 071/322-82-28
LADA SAMARA, 1993 r.. 1500 ccm, biały, sedan, stan idealny, •
6.000 zł. Perzów, tel. 062/786-10-83

LANCIA
LANCIA BETA, 1985 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, po remoncie, 3-drzwiowy, sportowy, alum. fel
gi, wspomaganie, el. otw. szyby + drugi na części, • 6.300 zł. Le
gnica, tel. 0608/36-84-57
LANCIA DEDRA SEDAN, 1990 r., 153 tys. km, 1995 ccm, czarny 
metalic, benzyna bezołowiowa, stan techn. b. dobry, 5-biegowy, 
el. otw. szyby i szyberdach, alarm, centr. zamek, wspomaganie 
kier., reg. kierownica i fotel kierowcy, podgrzewane lusterka, tylna 
szyba ogrzewana, welurowa tapicerka, klimatronik, oryginalna 
roleta, -10.700 zł. Goślinów, tel. 076/887-17-08 
LANCIA DEDRA KOMBI, 1994/95 r., 68 tys. km, 1800 ccm, El, 
wiśniowy metalic, pełna elektryka, szyberdach el., ABVS, 2 pod. 
powietrzne, RO, termotronic. nie eksploatowany w Polsce, -17.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/72-63-79
LANCIA DELTA GT, 1983/93 r., 94 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alum. felgi, halo
geny, obrotomierz, stan dobry, • 3.500 zł lub zamienię na na inny, 
w cenie do 10.000 zł. Lubań, tel. 075/722-60-21 
LANCIA DELTA, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, czerwony, na 
zachodnich tablicach - 1.500 DEM. Gubin, tel. 0603/25-04-43, 
0607/35-86-43
LANCIA DELTA GT, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy metalic, el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi 
(gwiazdy), centr. zamek, RO, stan b. dobry, • 8.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0601/93-76-73
LANCIA DELTA, 1993 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, -14.500 zł. 
Krobia, tel. 0601/07-14-82, woj. leszczyńskie 
LANCIA KAPPA, 1996 r., 87 tys. km, 2000 ccm. 20V, perłowozie
lony, pełne wyposażenie, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, welurowa popielata tapi
cerka, żaluzje, wykończony w drewnie, • 29.000 zł. Opole, tel. 
0602/62-57-72
LANCIA PRISMA, 1985 r., 1600 ccm, DOHC, granatowy, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, hak, centr. zamek, szyberdach, sportowa 
kierownica, - 4.700 żł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
LANCIA PRISMA, 1985 r., 120 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, bezwypadkowy, w bardzo dobrym stanie, nowe klocki, dobre 
opony i dużo części dodatkowych, - 5.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/21-98-80
LANCIA PRISMA, 1988 r., 180 tys. km, 2000 ccm, turbo D, jasno
niebieski, centr. zamek, szyberdach, dodatkowe światło .stop’, reg. 
kierownica, wspomaganie, atrakc. wygląd, • 8.700 zł lub zamienię 
na mniejszy. Legnica, tel. 076/854-42-54 
LANCIA THEMA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, złoty, nie 
wymaga napraw, zadbany, • 11.000 zł lub zamienię najtańszy. 
Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30

LEX U S
LEXUS LS 400,1991 r., 200 tys. km, 4000 ccm, V8, czarny, pełne 
wyposażenie, kpi. dokumentacja, klimatyzacja, szyberdach, alum. 
felgim, ABS, poduszka pow., tempomat, serwisowany, • 36.000 zł 
lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0602/85-30-98

M AZDA
MAZDA 323, 1980 r., 160 tys. km, 1300 ccm, szary metalic, •
7.000 zł. Kłodzko, tel, 074/647-64-29 
MAZDA 323,1980 r„ 1500 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, tylny na
pęd, -1.800 zl. Wilczków, tel. 071/317-64-41,0603/81-06-57 
MAZDA 323,1981 r.. 219 tys. km, 1100 ccm, - 2.300 zł. Wrocław, 
tel. 363-37-98
MAZDA 323 SEDAN, 1981 r.. 1300 ccm, benzyna, czerwony, do 
lekkich poprawek blacharskich, silnik i skrzynia biegów w b. do
brym stanie, -1.300 zl. Zielona Góra, tel. 0609/50-29-31 . 
MAZDA 323,1982 r. nowy lakier, hak - 800 DEM. Szczecin, tel. 
0606/90-88-38,0501/60-43-47
MAZDA 323,1983 r., 153 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, stan 
b. dobry, alarm, radioodtwarzacz, • 4.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-
85-87 po godz. 15
MAZDA 323, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, 4- 
drzwiowy, 5-biegowy, hak, stan b. dobry, • 2.300 zł. Wrodaw, tel. 
071/785-98-21
MAZDA 323 SEDAN, 1984 r., 240.tys. km, 1300 ccm, zielony 
metalic, garażowany, 4-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, ekonomicz

ny, stan b. dobry, - 3.800 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-25-62 lub 
0603/19-52-12
MAZDA 323,1984 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, stan dobry, wiele
częśd, • 2.000 zl. Nysa, tel. 0501/08-81-85
MAZDA 323, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, srebmy metalic, 3-
drzwiowy, zadbany, stan dobry, • 4.500 zl. Gostyń, tel. 0503/80-
73-98
MAZDA 323,1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 2-drzwiowy, 
na białych tablicach - 500 DEM. Zielona Góra, tel. 0601/61-97-52 
MAZDA 323,1986 r., 1700 ccm, diesel, błękitny metalic, 3-drzwio
wy, na białych tablicach -1.000 DEM. Zielona Góra, tel. 0603/78-
58-09
MAZDA 323,1987 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach - 650 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
MAZDA 323,1987 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, na białych tablicach - 650 DEM. 
Gubin, tel. 0601/99-49-54
MAZDA 323,1987 r., 1000 ccm, biały, zadbany, 3-drzwiowy, ra
dio, nowe opony, stan b. dobry, na białych tablicach • 900 DEM. 
Gubin, tel. 0607/12-57-62
MAZDA 323 SEDAN, 1988 r.. 1600 ccm, beżowy metalic, na bia
łych tablicach - 800 DEM. Gubin, tel. 0503/98-81-94 
MAZDA 323, 1988 r., 160 tys. km, 1300 ccm, szary metalic, -
7.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-64-29 
MAZDA 323,1988 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 3-drzwio- 
wy, blacharka do małych poprawek, stan b. dobry, na białych ta
blicach - 900 DEM. Przemków, tel. 076/831-04-41 
MAZDA 323,1989 r., 110 tys. km, 1300 ccm, biały, bez wypadku, 
serwisowany, bez korozji, nowe amortyzatory, nowe opony, do
datkowo komplet oopn z felgami, dużo nowych częśd, stan ideal
ny, na zachodnich tablicach -1.700 zł. Piotrowice, gm. Mędnka, 
woj. legnickie, tel. 0604/70-14-21 
MAZDA 323,1991 r., 175 tys. km, 1700 ccm, diesel, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reg. kierownica, nowe amortyza
tory, dzielone tylne siedzenia, kupiony w salonie w Polsce. -13.200 
zł. Nysa, tel. 077/433-96-44
MAZDA 323 F, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm. 16V, biały, spro
wadzony w całośd, centr. zamek, RM, stan b. dobry, • 10.700 zł 
lub zamienię na inny, - do 17.000 zl. Świdnica, tel. 074/852-20-43, 
0503/10-90-79
MAZDA 323 D, 1991 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwiowy, 
5-biegowy. kupiony w salonie w kraju, książka serwisowa, gara
żowany, stan idealny, - 14.500 zł lub zamienię na diesla, kombi. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-54-18 
MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio- 
wy, ABS, centralny zamek, wspomaganie kierdel, otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, szyberdach, radioodtwarzacz, alarm, za
dbany, garażowany, możliwe raty, -15.500 zł lub zamienię. Ziębi
ce, tel. 0602/37-79-98
MAZDA 323 F, 1991/96 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny, 
RM, -10.500 zł. Głogów, tel. 076/835-32-71.0501/57-22-18 
MAZDA 323,1992 r., 17 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, czarny, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, lu
sterka, centralny zamek, sprowadzony w całośd w 1995 r. -13.600 
zł. Zielona Góra, tel. 068/324-48-93,0600/38-12-24 
MAZDA 323 SEDAN. 1992/97 r., 150 tys. km. 1300 ccm, 16V, 
DOHC, szary metalic, I właśddel w kraju, automatyczne pasy 
bezpieczeństwa, klimatyzacja, reg. kierownica, wspomaganie, RO 
Mazda, alarm, po wymianie oleju, zadbany, -14.000 zł. Wrodaw, 
teł. 071/329-30-21
MAZDA 323,1993 r., 128 tys. km. 1600 ccm, 16 V, wtrysk, szary 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, wspomaganie, centr. 
zamek, reg. kierownica i fotel, RO, regulacja świateł, lotka ze .sto
pem*, -13.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-92-20 po 15 
MAZDA 323 F, 1993 r., 141 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny, el. 
otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, alarm, immobiiizer, RO 
Sony, spoiler, wspomaganie, • 15.500 zł. Wrocław, teł. 0501/23-
42-39
MAZDA 323 S, 1994 r., 1500 ccm, benzyna, zielony metalic, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, spoiler, - 28.000 zł. Cigadce, gm. 
Sulechów, tel. 068/385-91-40
MAZDA 323 S, 1995 r., 102 tys. km, 1500 ccm. benzyna, 16V, 
pertowoszampański, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, wspo
maganie kier., reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, • 20.000 zł. 
Legnica, tel. 076/866-47-46 po godz. 20 
MAZDA 323 F, 1995 r., 90 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, czerwony, 
el. otw. szyby, centr. zamek, alarm + pilot, garażowany, 4-drzwio
wy, stan idealny, - 22.300 zł. Oława, tel. 071/313-32-84 
MAZDA 323 F, 1996 r., 82 tys. km, 1500 ccm, czerwony, • 26.000 
zł., tel. 0601/75-48-27
MAZDA 323 C, 1996 r., 62 tys. km. 1500 ccm. 16V, DOHC, czer
wony, 2 poduszki pow., centr. zamek + pilot i alarm, immobiiizer w 
kluczyku, RO, garażowany, serwo, I właściciel w kraju, stan b. 
dobry, - 22.000 zł. Jawor, tel. 076/870-80-40,0608/41-18-42 
MAZDA 323 C, 1996 r., 64 tys. km, 1500 ccm, 16V, wiśniowy 
metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. za
mek + pilot - 22.000 zł. Witaszyce k. Jarodna, tel. 0604/56-62-56 
MAZDA 626,1979 r., 1984 ccm, złoty metalic, sprawny, - 900 zł. 
Węgry, gm. Żórawina, tel. 0606/57-74-70, woj. wrocławskie 
MAZDA 626, 1980 r., 1600 ccm, OHC, biały, po remonde bla
charki i lakierowaniu, zadbane wnętrze, stan dobry, - 1.300 zł. 
Wołów, tel. 071/389-54-27
MAZDA 626,1982 r., 2000 ccm, OHC, szary metalic, szyberdach 
el., reguł, fotel kierowcy, centr. zamek, - 1.700 zł. Rawięz, tel. 
065/546-34-89 po godz. 18
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, diesel, szary metalic. reg. kie
rownica, reguł, fotel kierowcy, RO, hak, halogeny, dzielona tylna 
kanapa, zadbany, stan b. dobry, - 4.800 zł lub zamienię na uszko
dzony, może być automatic. Kalisz, tel. 0605/41 -02-68 
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, biały, 5-drzwiowy, wspomaganie, 
el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, hak, alarm, stan dobry, -
5.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-78-47,0604/91-57-12 
MAZDA 626 GUC, 1986 r.. 214 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, składak z 96 r., centr. zamek, wspomaganie kier., reg. 
kierownica, szyberdach, ekonomizer, katalizator, welurowa tapi
cerka, dzielona tylna kanapa, el. otw. szyby, RO, 5-drzwiowy, ga
rażowany, zadbany, I właśddel w kraju, • 5.100 zł. Głuchołazy, 
teł. 077/439-30-36
MAZDA 626 SEDAN, 1986 r., 2000 ccm, diesel, srebrny, na bia
łych tablicach, stan b. dobry, • 3.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-
20-75,0607/70-17-73
MAZDA 626,1986 r., 169 tys. km, 2000 ccm, diesel, srebmy 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 cęm, benzyna, biały, 
instalacja gazowa, sedan, automatic,, wspomaganie, klimatyza
cja, el. szyby, centralny zamek, aluminiowe felgi 15", welurowa 
tapicerka, bez wypadku, stan dobry, -̂ 6.800 zł. Wrodaw, tel. 0502/ 
17-7.7-30
MAZDA 626, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, błękitny metalic, 5- 
drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, wspomaganie, z pełną doku
mentacją, - 6.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
MAZDA 626, 1987 r., 130 tys. km, 2000 ccm, GLX, biały, nowy 
model, wspomaganie, el. otw. szyby, RM Grunding', hak, weluro
wa tapicerka, przegląd od 02.2002 r, stan b. dobry, - 6.100 zł. 
Legnica, teł. 0606/80-53-37
MAZDA 626, 1987 r., 120 tys. km, 2000 ccm. wtiysk, grafitowy 
metalic. 5-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie, 5-biegowy, 
zadbany, - 5.400 zł. Paczków, teł. 0603/36-63-27 
MAZDA 626 COUPE GUC, 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 części, zadbany,
• 9.500 zł. Głogów, tel. 0600/89,08-49
MAZDA 626 GUC, 1988 r., 190 tys. km, 2200 ccm 116 KM, el.szy-
by, szyberdach, el.lusterka, automatic, • 9.500 zł. Wrocław, tel.
0607/53-74-62
MAZDA 626,1989 r., 230 tys. km, 2000 ccm, diesel, kość słonio
wa, wspomaganie kierownicy, 5-drzwiowy, siedzenia dzielone, 
pełna dokumetacja, - 9.500 zł. Bolesławiec, tel. 0502/87-09-35 
MAZDA 626,1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, czerwony, 
radio, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, II właściciel, -
11.900 zł. Świebodzice, tel. 074/854-50-70 
MAZDA 626,1989 r., 2000 ccm. metalic, -1.500 DEM. Zgorzelec, 
tel. 075/775-24-36 w godz. 9-17
MAZDA 626,1989/90 r., 195 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielony 
metalic, 4-drzwiowy, kupiony i serwisowany w ASO, zderzaki w 
kolorze nadwozia, reguł, fotele i pasy, alum. felgi + stalowe, RO, 
hak, ekonomiczny, - 11.000 zł lub zamienię na inny, może być 
uszkodzony, do remontu. Kłodzko, tel. 074/647-37-68, 0608/14- 
70-97
MAZDA 626,1990 r., 165 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwony, 
el. otw. szyby. el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, stań b. do
bry. - 8.800 zł. Wroęław, tel. 0608/65-67-25 
MAZDA 626, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebmy 
metalic, alarm, wszystkie el. dodatki, ospoilerowany, el. reg. lu
sterka, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
atrakcyjny wygląd, -12.500 zl. Jerzmanice Zdrój, tel. 076/877-51- 
52,878-70-65
MAZDA 626, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, srebmy metalic, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, wspomaganie kie
rownicy, alarm z pilotem, • 10.000 zł. Wrodaw, tel. 071/352-75- 
45,0605/69-75-83
MAZDA 626 COUPE, 1991 r., 140 tys. km. 2000 ccm, 16V, czer
wony, ABS, centralny zamek, aluminiowe felgi 15”, el. otwierane 
szyby, el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, tempomat, wspoma
ganie kier., I właśddel w kraju, -12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-
62-83 wieczorem
MAZDA 626,1991/96 r., 180 tys. km. 1800 ccm, 12V, biały, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, wspomaganie kier., 
regulowana kierownica, welurowa tapicerka, centralny zamek, zi
mowe opony, RO, - 11.500 zł lub zamienię na mniejszy samo
chód. Wieluń, tel. 0603/22-15-97 
MAZDA 626,1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebmy fneta- 
lic, atrakcyjny wygląd, pełne wyposażenie, ABS, wspomaganie 
kier., centralny zamek, inst. gazowa, -18.500 zł lub. zamienię na 
Rata 126p. Wrodaw, tel. 364-45-83,0602/29-44-35 
MAZDA 626, 1992/93 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor wi
śniowy metalic, ABS, klimatyzacja, tempomat, alum. felgi, RM, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, wspomaganie, 
garażowany, zadbany, - 22.000 zł lub zamienię na droższy. Lubin, 
tel. 076/724-64-37,0606/47-83-55 .
MAZDA 626, 1993 r„ 2500 ccm, V6, 24V, bordowy 

metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, 170 KM, 
tempomat, • 19.500 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023951

MAZDA 626, 1993 r., 97 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, biały, 
wspomaganie, szyberdach, centralny zamek, alarm, RO, alum. 
felgi, -15.900 zł lub zamienię na mniejszy. Krotoszyn, tel. 0606/
25-54-34
MAZDA 626 TDI, 1993 r., 164 tys. km, 2000 ccm, szary metalic, 
wspomaganie, alarm, centr. zamek + pilot el. otw. szyby, szyber
dach, Mul-T-Lock, alum. felgi, el. reg. lusterka, - 21.800 zł (możli
we raty przez komis) lub zamienię. Legnica, tel. 0604/41 -80-47 
MAZDA 626 CRONOS, 1993 r., 96 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, tempomat, automatic, wspomaganie, •
21.500 zł. Głogów, tel. 076/833-96-06,0603/60-98-95 
MAZDA 626,1994 r., 80 tys. km, 2000 ccm, czerwony, automatic, 
klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, tempomat, immobiiizer, -
21.000 zł. Leszno, tel. 065/527-02-47,0607/25-52-58 
MAZDA 626,1994 r., 104 tys. km, 2000 ccm, 16V, benzyna, mor
ska perła, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 27:000 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-65-10,074/731-63-43 
MAZDA 626 KOMBI, 1994 r., 95 tys. km, 2000 ccm, perłowobiały, 
katalizator, alum. felgi, reiingi, hak, szyberdach, welur, -16.800 
zł. Legnica, tel. 0606/53-96-44
MAZDA 626, 1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, 5-drzwiowy, 
wspomaganie kier., immobiiizer, - 25.500 zł. Leszno, tel. 0601/75-
56-60
MAZDA 626,1994 r., 123 tys. km, 2000 ccm, turbo D, biały, kli
matyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, eł. reg. 
reflektory, RO, garażowany, - 23.500 zł. Poznań, teł. 061/814-98- 
47,0502/35-68-69
MAZDA 626, 1994 r., 194 tys. km, 2000 ccm, turbo D, morski 
metalic, wspomaganie kier., RO, aluminiowe felgi, centralny za
mek, el. otwierane szyby i szyberdach, el. reguł, lusterka, alarm, 
stan b. dobry, - 26.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-61-55 po 
godz. 16,0606/72-28-19
MAZDA 626,1995 r., 92 tys. km, 1890 ccm pełne wyposażenie 
oprócz skóry, komplet nowych opon zimowych, RO, • 28.000 zł., 
Zielona Góra tel. 068/321-15-33,0601/76-16-23 
MAZDA 626,1995 r., 115 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, RO Sony, szyberdach eł., 
stan b. dobry, zadbany, -19.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-97-43 
MAZDA 626,1996 r., 38 tys. km, 1800 ccm, perłowogranatowy, 2 
pod. powietrzne, 4 ei. otw. szyby, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, zadbany, kpi. dokumentacja, •
29.000 zł. Syców. tel. 062/785-26-78
MAZDA 626 KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, zielony metalic, serwi
sowany, pełne wyposażenie oprócz skóry, 'stan idealny, - 47.900 
zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 071/314-98-71,0609/16-67-76 
MAZDA MPV, 1990 r., 3000 ccm. czarny, • 18.000 zł. Wrodaw, 
tel. 387-07-02
MAZDA MX-3,1992 r., 130 tys. km. 1800 ccm, V6,240 KM. turku
sowy metalic, klimatyzacja, ABS, alarm, centralny zamek, el. otw. 
szyby i szyberdach, RO + CD, wspomaganie, serwisowany w ASO 
Mazda, bez wypadku, stan b. dobry, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-85-20 po godz. 16
MAZDA MX-3,1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, na bia
łych tablicach • 4.500 DEM. Wrocław, tel. 338-26-70 
MAZDA MX-3,1995 r., 50 tys. km, 1600 ccm, benzyna. 16V, zie
lony metalic, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, alum. felgi, 2 zabezpieczenia, tuning zewnętrzny, 
centr. zamek + pilot, dużo sportowych dodatków, stan b. dobry, •
24.500 zł. Żagań, tel. 0606/13-37-36
MAZDA MX-5 CABRIO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, alum. felgi, wspomaganie, el. otw. szyby, - 28.000 zł. Świd
nica, tel. 0601/94-85-48
MAZDA MX-6 COUPE, 1992 r., 114 tys. km, 2000 ccm, 16V, ben
zyna, czarny, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja. ABS, 
aluminiowe felgi, tempomat, -15.000 zł + cło. Gola Grodkowska, 
gm. Grodków, tel. 077/415-69-25.0608/15-45-64 
MAZDA XEDOS 6,1997/98 r., 70 tys. km, 2000 ccm, V6 skórzana 
tapicerka,.klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
pełne wyposażenie el., tempomat, 5-biegowy, alum. felgi 14*, nowe 
opony, RO Sony, - 52.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-64-30,0601/
78-78-15

M ERCEDES
MERCEDES 140 SE, 1992 r., 320 tys. km, .3200 ccm, V6, czarny, 
pełne wyposażenie, automatic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
tempomat, el. podgrzewane fotele, kupiony w salonie, bez wy
padku, zadbany, • 50.000 zl. Opole, tel. 0501/40-84-23 
MERCEDES 140 S, 1992 r., 4200 ccm, benzyna, pertowoczarny, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, skórzana tapicerka, - 65.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/341 -45-65 w godz. 8-10 
MERCEDES 140 S, 1992 r., 170 tys. km, 4200 ccm, biały, pełna 
opcja oprócz skóry, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 55.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05
MERCEDES 140 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 całośd, kpi. dokumentacja, skó
rzana tapicerka, podg. fotele, - 75.000 zt lub zamienię na tańszy. 
Zielona Góra, tel. 068/321-21-05, 0602/60-33-81 (zdjęda do tej 
oferty można zobaczyć w intemede pod numerem • AG0201 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 140 S, 1993 r., 197 tys. km, 3500 ccm, turbo D, brą
zowy, pełne wyposażenie, • 76.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
0602/47-81-99

MERCEDES 140 S, 1993 r., 206 tys. km. 3500 ccm, turbo D. srebr
ny metalic, pełne wyposażenie, - 68.000 zł lub zamienię na tań
szy. Wrocław, tel. 071/311-80-44,0501/34-42-12 
MERCEDES 140 S, 1996/97 r„ 55 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, wszystkie dodatki oprócz skóry, roleta, dociąga
nie drzwi, stan idealny, • 93.000 zl. Rawicz, tel. 065/545-24-99, 
0601/79-05-39
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1993/94 r., 167 tys. km, 1800 ccm, 
wrzosowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, immobiiizer, 
alarm, alum. felgi, • 34.900 zł. Legnica, tel. 0601/50-97-44 
MERCEDES 180,1996 r., 138 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, klasy C, 2 poduszki powietrzne, katalizator, ABS, SRS, 
wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, immobiiizer, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-23- 
03
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1997 r., 65 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czarny, ABS, 4 pod. powietrzne, serwo, AŚR, pełne wyposażenie 
el., zabezpieczenie antynapadowe, alum, felgi 17”, szyby tytano
we, jasne wnętrze, stylizowany przez firmę AMG, kpi. dokumen
tacja, klucze na podczerwień, el. regulowane zagłówki, stan b. 
dobry, - 48.500 zł., tel. 0604/45-12-21 
MERCEDES 180 C-KLASSE* 1998 r., 25 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, 122 kM, niebieski metalic, ABS, AŚR, 4 pod. powietrzne, 
klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek z 
pilotem, plastikowy kluczyk, alum. felgi, kpi. dokumentacja, -
58.500 zl. Ostrów Wlkp., tel. 0605/57-63-18 
MERCEDES 190,1983 r, 2000 ccm, wtrysk, ciemnozielony me
talic, ospdlerowany, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, przyciemniane 
lampy, do drobnych napraw, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, -
6.300 zł. Wrodaw, tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
MERCEDES 190 E. 1983/84 r., 195 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, wspo
maganie, hak, rozregulowane wtryski, • 10.200 zł lub zamienię na 
Fiata Punto lub VW Golf III, uszkodzone. Dzierżoniów, tel. 0503/ 
68-55-50
MERCEDES 190 E, 1984 r., 180 tys. km. 2000 ccm, biały, atrakc. 
wygląd, alum. felgi, tuning AMG, sportowy układ wydechowy Re- 
mus, obniżony, centr. zamek, szyberdach, - 8.300 zl. Prochowice, 
tel. 076/858-56-56
MERCEDES 190 E, 1984 r., 2000 ccm, kolor groszkowy, inst. gaz., 
ABS, wspomaganie kier., szyberdach, 4-biegowy, RO + 4 głośni
ki, zadbany, stan idealny, -13.500 zl. Świdnica, tel. 0608/62-14- 
35
MERCEDES 190 E, 1984 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny, alarm, 
centralny zamek, demne szyby, obniżony, aluminiowe felgi, atrak
cyjny wygląd, - 9.400 zł. Dzierżoniów, tel. 0600/60-96-09 
MERCEDES 190,1984 r., 2000 ccm, zielony, inst. gazowa, ABS, 
alarm + pilot, RO + 4 głośniki, 4-biegowy, ekonomizer, stan ideal
ny, -11.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-90-53 po godz. 20 
MERCEDES 190 E, 1984 r., 2000 ccm, granatowy, wspomaganie 
kier., centralny zamek, stan b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0604/88-52-31
MERCEDES 190 D, 1985 r., 2000 ccm, diesel, szary, alum. felgi, 
szyberdach, stan b. dobry, • 12.000 zł. Oleśnica, tel. 0502/14-63- 
42
MERCEDES 190,1985 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, hak, zadbany, stan b. 
dobry, na białych tablicach • 1.990 DEM lub 3.600 zł. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
MERCEDES 190, 1985/86 r., 1977 ccm, czeiwony, 5-biegowy, 
ospoilerowany, obniżony, aluminiowe felgi, skórzana tapicerka i 
fotele, RM z equalizerem, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, 
pełna dokumentacja, inne dodatki, • 10.300 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-16-56,0604/86-65-26
MERCEDES 190 E, 1986 r., 2000 ccm, benzyn  ̂biały, sprowa
dzony w całośd, • 12.500 zł tub zamienię. Wilkowice, woj. lesz
czyńskie, tel. 0603/10-60-12
MERCEDES 190 D, 1986 r.. diesel, srebmy metalic, techn. spraw
ny, szyberdach, el. reg. lusterka, hak, - 15.000 zł. Milików, tel. 
075/731-72-24
MERCEDES 190,1986 r., 214 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, RM, hak, 5-biegowy, el. 
reg. reflektory, stan b. dobry, • 14.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-38- 
47,0602/86-94-12
MERCEDES 190 E, 1986/95 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, ABS, automatic, drewniane dodatki, podgrzewane fotele, 
skórzana tapicerka, kpi. dokumentacja, alum. felgi, zadbany, ga
rażowany, • 15.800 zl. Wrodaw, tel. 0608/17-07-60 
MERCEDES 190 D, 1987 r., biały, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyberdach, nowy silnik, -12.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/ 
722-65-79,0601/31-71-95
MERCEDES 190,1987 r., 2600 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, ABS, 
ASD, alum. felgi, wspomaganie, RM, szyberdach, el. reg. luster
ka, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, tylne zagłówki, kpi. doku
mentacja, do poprawek lakierniczych, - 12.500 zł lub zamienię. 
Wąsosz, woj. leszczyńskie, teł. 0601/76-96-78 
MERCEDES 190,1987 r., 2000 ccm, diesel pełne wyposażenie, 
stan b. dobry, -16.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-73-97 
MERCEDES 190 E, 1987 r., 174 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, Wspomaganie kier., szyberdach, alarm + pilot 
centralny zamek, -13.000 zł. Wrodaw, tej. 0605/68-30-07 
MERCEDES 190 D, 1987 r., 192 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka, nowy 
akumulator Bosch, po wymianie oleju i filtrów, nowe klocki, stan 
idealny, zadbany, z urzędu celnego, -15.900 zł. Wrocław, tel. 071/
315-22-04,0602/58-10-47«
MERCEDES 190 E, 1987/88 r., 145 tyś. km, 2300 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, wersja Sport, aluminiowe felgi, centralny zamek, 
wspomaganie kier., drewno, spoiler, wydech BBS, pełna doku
mentacja, -15.500 zł lub zamienię na inny samochód. Komorniki, 
tel. 071/354-22-03 po godz. 19,0605/65-80-69 
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, złoty metalic, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, RM, spoiler, stan b. dobry, -
17.200 zl lub zamienię na mniejszy. Lubin, teł. 076/842-56-94,0609/
40-21-22
MERCEDES 190 E, 1988 r., 2300 ccm. srebmy 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 190,1988 r., 260 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metąlic, dużo dodatków, 5-biegowy, zadbany, -18.500 
zł lub zamienię. Nowa Sól, tel. 068/387-61-64,0604/30-54-82 
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, bordowy, stan b. 
dobry, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, el. 
reguł, lusterka, reg. wys. reflektorów, automatic, atrakcyjny wy
gląd, hak, zadbany, garażowany, sprowadzony w całośd, radio, 
pełna dokumentacja, -16.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/ 
431-73-19,0602/22-73-24
MERCEDES 190,1988 r., 2000 ccm, diesel, biały, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm + pilot, RM, 5-biegowy, zadbany, stan techn. 
b. dobry, • 15.800 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-66 
MERCEDES 190 E, 1988 r.' 180 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
czarny metalic, inst. gazowa, pełny wtrysk, ASD, szyberdach, alum. 
felgi, centr. zamek + pilot, alarm, immobiiizer, el. reguł, i podg. 
lusterka, wspomaganie, obrotomierz, RM Pioneer, zadbany* spro
wadzony w całośd, • 15.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/849-70-38, 
0502/40-98-60 I
MERCEDES 190,1988 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, śliwko
wy metalic, Mul-T-Lock, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyber
dach, wspomaganie, ASD, RO, sprowadzony w całośd, szerokie 
listwy, • 17.800 zł. Wilkowyja, woj. kaliskie, tel. 0601/57-35-88 
MERCEDES 190 E, 1989 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna inst. 
gazowa, szeroka listwa, • 16.500 zł lub zamienię na tańszy, do
5.000 zł. Brody Żarskie, woj. zielonogórskie, tel. 0604/37-25-50 
MERCEDES 190,1989r., 200 tys. km, 2000 ccm zadbany, szero
ka listwa, kpi. kół dodatkowo, centr. zamek + pilot, stan techn. b. 
dobry, -18.500 zł. Zimna Woda, tel. 076/818-73-83,0605/28-37-
66
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MERCEDES 190,1989/90 r., 2000 ccm. diesel, biały, kpi.-doku
mentacja, stan b. dobry, - 19.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
MERCEDES 190 D, 1989/90 r., 205 tys. km, jasnobrązowy meta- ' 
lic, szerokie listwy, stan b. dobry, • 18.700 zł. Niemcza, tel. 074/
837-53-10,0602/55-37-39
MERCEDES 190 E, 1990 r., 134 tys. km, 1800 ccm, benzyna. 

__ czarny metalic, szeroka listwa, wspomaganie kierownicy, otwie
rany dach, garażowany, w dąglej eksploatacji, stan idealny, •
18.000 zł. Lubań, tel. 075/721-58-88,0602/44-21-77 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, ABS, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka i an
tena, szeroka listwa, zadbany, - 18.500 zl. Namysłów, tel. 077/ 
410-24-04,0602/47-21-89
MERCEDES 190 E, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, RO, stan b. 
dobry, -17.500 zł. Złotoryja, teł. 076/878-71-41,0603/10-31-23 
MERCEDES 190 D, 1991 r., 190 tys. km, 2000 ccm. diesel, czer
wony, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, el. szyberdach, 
5-biegowy, obrotomierz, radioodtwarzacz, stan idealny, w kraju 
od tygodnia, - 25.800 zł. Kłodzko, tel. 0607/43-85-45 
MERCEDES 190,1991 r., 181 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, ABS, wspomaganie, szeroka listwa, sportowe zawieszenie, 
szyberdach, alarm, centr. zamek, alum. felgi 15", białe zegary, 
sportowa kierownica, el. otw. i przyciemniane szyby, - 20.000 zł. 
Legnica, tel. 0608/21-43-73
MERCEDES 190,1991 r., 158 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor
dowy, szyberdach, centr. zamek, połokietniki, alum. felgi, szeroka 
listwa, ABS, alum. felgi, el. reg. lusterka, - 22.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-37-89
MERCEDES 190, 1991 r., wrzosowy.metalic, ABS, ASR, alum. 
felgi, szyberdach, obniżony, atrakcyjny wygląd, sprowadzony w 
całości, -18.900 zł. Wrocław, tel. 0603/95-3565 
MERCEDES 190 E, 1991 r., 2300 ćcm, srebmy, zadbany, serwi
sowany, - 20.000 zł. Wrodaw, tel. 355-13-07 
MERCEDES 190 E, 1992 r., 166 tys. km, 2000 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, ABS, wspomaganie, RO z CD, I właśddel, automa
tic, w kraju od 2 mies, - 19.000 zł. Gniezno, teł. 061/425-95-27, 
0602/6544-17
MERCEDES 190 D (201), 1992 r.. 210 tys. km, 2000 ęcm, diesel, 
szary metalic, szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, 
RO Pioneer, bez wypadku, stan b. dobry, - 24.500 zł. Szczytna, 
tel. 074/868-36-52
MERCEDES 190 E, 1992 r., 125 tys. km, 2000 ccm, pertowowrzo- 
sowy, inst. gazowa, ABS, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka i szyberdach, szeroka listwa, wykończenia w 
drewnie, centralny zamek, alarm, automaticr zadbany, serwiso
wany, stan idealny, - 23.900 zł. Wrodaw, tel. 0502/37-31-55 
MERCEDES 190,1992/93 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, szyberdach, immobiii
zer, alum. felgi, • 23.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-67-68,0606/74-86-04
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 142 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
śliwkowy metalic, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, ABS, 4 za
główki, szeroka listwa (Sport Une), elementy drewniane, alumi
niowe felgi, - 23.800 zł lub zamienię. Trzebnica, teł. 0601/89-27- 
22 /
MERCEDES 190,1992/93 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ben
zyna, pertowoczarny, I właściciel, kpi. dokumentacja, pełne wy
posażenie oprócz skóry, garażowany, bez wypadku, • 25.700 zł. 
Złotoryja, tel. 0601/16-90-27
MERCEDES 190 D, 1993 r., 2500 ccm, diesel szeroka listwa, spo
iler, alum. felgi, - 25.500 zł. Wołów, tel. 071/389-02-18 
MERCEDES 200 114,1970 r., 2000 ccm, diesel oryginalny, wy
mieniony silnik, • 2.700 zł. Paczków, woj. opolskie, tel. 0606/15-
33-85
MERCEDES 200 115 D. 1975 r, 2000 ccm, diesel, zielony, szy
berdach, hak, stan dobry, • 1.600 zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 
076/818-01-04
MERCEDES 200,1976 r., 250 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, - 4.800 zł. Jelenia Góra, teł. 0502/52-07-62 
MERCEDES 200123,1976 r., 2000 ccm, diesel, zielony metalic, 
wspomaganie, przegląd do 08.2002 r., blacharka po remonde, 
silnik po remonde, - 6.500 zł. Głuchołazy, tel. 0601/69-64-02 
MERCEDES 200123D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, biały, wspoma
ganie, szyberdach, hak, rozruch w stacyjce, alum. felgi, roleta, 
blacharka do poprawek, • 3.200 zł. Bolków, teł. 075/741-30-19, 
0607/58-71-55
MERCEDES 200123 D, 1977 r., 2000 ccm, czerwony, po remon
de kapitalnym blacharki w 1999 r., alum. felgi, nowy akumulator, 
rozrusznik, hak, siedzenia od 124, podłokietniki, stan dobry, - 4.300 
zł. Krzeczyn Wielki, gm. Lubin, tel. 076/844-82-21,0601/59-78-10 
MERCEDES 200123 E, 1977 r., 300 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
żółty, instalacja gazowa, wspomaganie kier, - 1.950 zł. Leszno, 
tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20.0608/27-86-58 
MERCEDES 200123 D SKŁADAK, 1977 r., 35 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, zielony, po remonde silnika (35 tys km), po remonde bla
charki i lakierowaniu, szyberdach, przegląd do 10.11.2001 r., stan 
b. dobry, - 4.300 zł. Lubeko, tel. 068/372-47-48 prosić Sławka 
MERCEDES 200123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, zielony meta
lic, szyberdach, wspomaganie, alum. felgi, stan dobry, - 4.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/849-07-16,0502/31-04-70 
MERCEDES 200123 D, 1970 r., biały, po remoncie s il

nika (rachunki), • 3.700 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023881

MERCEDES 200 123 D, 1978 r., szary, II właśddel w kraju, hak, 
białe kierunkowskazy, zadbany, stan idealny, - 4.500 zł lub zamie
nię na Audi 80, coupe, diesel, w tej cenie. Polkowice, tel. 076/ 
749-36-03,076/749-76-04
MERCEDES 200123 E, 1978 r., jasnożółty, inst. gazowa 601, po 
remonde blacharki i lakierowaniu, stan techn. b. dobry, wnętrze 
b. zadbane, nowe amortyzatory i opony, - 5.000 zł. Wrodaw, tel. 
0602/28-87-56,071/789-63-26
MERCEDES 200 123D, 1978 r., 2000 ccm, diesel, wiśniowy me
talic, alum. felgi, kwadratowe światła, po remonde silnika, układu 
jezdnego, nowa skrzynia biegów, rozrusznik, dużo częśd, • 5.300 
zł. Wrocław, tel. 0501/78-51-01
MERCEDES 200 123 D, 1978/79 r., 2000 ccm, diesel, błękitny 
metalic, hak, szyberdach, wspomaganie, do remontu blacharka. 
stan silnika b. dobry, w ciągłej eksploatacji, • 3.600 zl. Wrocław, 
tel. 0502/96-51-31
MERCEDES 200123 D. 1979 r., 2000 ccm, diesel, zielony, zare
jestrowany do 10.2001 r.. stan dobry, szyberdach, hak, wspoma
ganie kier., centralny zamek, - 3.100 zł lub zamienię na osobowy, 
możliwa dopłata. Kłodzko, tel. 0605/37-73-41 
MERCEDES 200 123,1979 r., 1600 ccm, zielony metalic, skła
dak, hak, wspomaganie, zapłon w stacyjce, - 4.700 zł. Lubin, tel. 
076/842-37-75 .
MERCEDES 20012$ D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, techń. 
sprawny, szyberdach, wspomaganie, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/
317-16-56
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan 
blacharki i silnika dobry, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewa
na + 4 koła zimowe, • 5.000 zł. Wrodaw, tel. 071/36446-14 
MERCEDES 200123,1979 r.. 3 tys. km. 2000 ccm. diesel, biały, 
po remonde kapitalnym silnika, bez wypadku, stan idealny, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 341-25-47
MERCEDES 200123 D, 1979/80 r., 2000 ccm, diesel, biały, wspo
maganie, zapłon w stacyjce, zielone szyby, stan blacharki i silnika 
dobry, nowy akumulator (gwarancja), hak, zarejestrowany, brak 
przeglądu i OC, zawieszenie do remontu, - 3.700 zł. Bielawa, tel. 
074/645-26-08,0604/32-50-94
MERCEDES 200 123 D, 1979/80 r., 2000 ccm. diesel, żółty, szy
berdach, wspomaganie, hak, alum. felgi, • 6.300 zł. Gromadka, 
tel. 076/817-27-20
MERCEDES 200 123 D, 1980 r.. 2000 ccm. diesel, zielony, hak, 
szyberdach, bez wypadku, RM, opony zimowe, stan b. dobry, -
4.500 zł. Wrodaw, tel. 357-16-53 
MERCEDES 200 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel po remonde silni
ka, niski, długi, -11.000 zł łub zamienię Forda Transita albo Fiata, 
Maxi. Bielawa, tel. 074/831-72-68 
MERCEDES 200 123 D. 1980 r., 279 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, wspomaganie kier., szyberdach, jasna tapicerka, 
nowy akumulator, stan b. dobry, bez wypadku, - 8.500 zł. Kamie
niec Ząbk., tel. 074/81745-73
MERCEDES 200 123D, 1980 r., 190 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
bordowy, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, pokrowce .miś*, 
przegląd do 04.2002 r., garażowany, - 4.400 zł lub zamiana. Nysa, 
tel. 0501/08-81-99
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 2000 ccm. diesel, brązowy, bez 
wypadku, wspomaganie kier., szyberdach, radioodtwarzacz, hak, 
po przeglądzie, garażowany, • 5.850 zł tub zamienię na mniejszy. 
Paczków, tel. 0608/60-1547
MERCEDES 200123,1980 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan dobry
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♦  silnika, do remontu blacharka, - 2.600 zł. Strzelin, tel. 071/392- 
0049
MERCEDES 200123 0 ,1980 r., 2000 ccm, żółty, wspomaganie, 
hak, RO, szyberdach, stan b. dobry, - 5.100 zł lub zamienię. Żary, 
teł. 0607/34-91-06
MERCEDES 200 123 D. 1981 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, 
centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, zadbany, gara
żowany, stan b. dobry, • 6.900 zł lub zamienię. Wołów, tel. 071/ 
389-48-06
MERCEDES 200123,1981 r., diesel, biały, blacharka do remon
tu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, .na chodzie*, 
- 2.450 zł. Wrocław, teł. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., 2000 ccm, diesel, brązowy me
talic, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, - 4.800 zł lub zamie
nię na Mercedesa 406, skrzyniowego. Legnica, tel. 076/721-79- 
73,0601/93-11-07
MERCEDES 200123 D, 1982 r., 2000 ccm, diesel, zielony, wspo
maganie, podłokietnik, RM, stan b. dobry, - 7.500 zł lub zamienię 
na droższy, np. VW Golf, Jetta, Passat. Lwówek Śląski, tel. 0606/
23-43-58
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., 240 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, garażowany, stan b. dobry, - 6.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-36-79
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., 189 tys. km. 2000 ćcm, diesel, 
zielony, z urzędu celnego, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. 
reflektory, RM, bez wypadku, nowy akumulator (gwarancja), stan 
idealny, - 9.600 zł. Rawicz, teł. 0604/86-48-31 
MERCEDES 200 KOMBI, 123 E, 1982/83 r., 2000 ccm, benzyna, 
brązowy, oryg. lakier, z urzędu celnego, 5-biegówy, RM, hak, centr. 
zamek, ciemne szyby, kpi. dokumentacja, - 7.900 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-57-52
MERCEDES 200123 D, 1982/83 r., 2000 ccm. diesel wspomaga
nie, szyberdach, alum. felgi, stan b. dobry, nowy ukł. wydechowy, 
klocki hamucłwe, atrakc. wygląd, zadbany, kpi. dokumentacja, •
7.300 zł. Chocianów, tel. 0605/41-88-85 
MERCEDES 200,1983 r., 170 tys. km, diesel, niebieski metalic, 
zadbany, automatic, 4x elektr. otw. szyby, el. reg. lusterko, el. otw. 
szyberdach, RO + wzmacniacz, drewno, alum. felgi, tech. b. do
bry, - 9.900 zł. Lubin, teł. 076/846-36-67 
MERCEDES 200,1984 r., biały, alum. felgi, - 8.500 zł. Lisowice 
77, gm. Prochowice, tel. 076/858-56-56 
MERCEDES 200 123 D, 1984 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie kierownicy, blaszak, RM, nowy wydech, au
tomatic, nowe amortyzatory, I właściciel, stan b. dobry, bez koro
zji, garażowany, • 7.800 zł lub zamienię na Fiata l26p, do 3.000 

W  zł Oleśnica, tel. 071/314-85-33
MERCEDES 200124 E, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy, el.
reg. szyberdach, inst. gazowa, el. reg. reflektory, dużo dodatków,
-17.500 zł. Lubań. tel. 075/646-12-74
MERCEDES 200124 0 ,1985 r., diesel zadbany, RO, szyberdach,
-16.300 zł. Złotoryja, tel. 0602/53-97-82
MERCEDES 200 124 O, 1986 r., 270 tys. km, 2000 ccm, diesel.
seledynowy, bez wypadku, garażowany, przyciemniane szyby,
alarm, hak, RO, zadbany, • 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-91-
70,0603/31-21-86
MERCEDES 200 124 D, 1986 r., 320 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, bez wypadku, centralny zamek, aluminiowe felgi, alarm 
+ 2 piloty, garażowany, RO, oryginalny lakier, używany jako TAXI, 
przegląd do 11.2001 r. - 17.500 zł. Wrocław, tel. 351-61-53 po 
godz. 19,0502/33-77-17
MERCEDES 200 124 0 .1986 r., 260 tys. km, biały, klimatyzacja, 
centr. zamek, wspomaganie, alarm + pilot, hak, stan techn. b. 
dobry, -16.900 zł. Żary. teł. 068/374-02-43.0607/78-34-02 
MERCEDES 200 124,1986/87 r., 320 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
srebmy metalic, szyberdach, centr. zamek, serwo, białe kierun
kowskazy, RO, zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 17.800 zł 
lub zamienię na tańszy lub w tej cenie. Kamienna Góra, tel. 0603/
61-40-97
MERCEDES 200 124 D, 1987 r., 294 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czamy, el. reg. lusterka, serwo, 5-biegowy, zagłówki tylne, radio, 
alarm, hak, alum. felgi, po wymianie zawieszenia, stan silnika b. 
dobry. -17.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-30-39.0603/39-
53-23
MERCEDES 200 124 D, 1988 r„ 155 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, szyberdach, podłokietniki, drewniane dodatki, Mul-T-Lock, 
welurowa tapicerka, RM, alarm, alum. felgi (gwiazdy), sprowa
dzony w całości, - 20.500 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, eł. reg. lusterka, radiood
twarzacz + pilot, hak, -19.000 zl. Rychwał k. Konina, teł. 0604/
22-60-19
MERCEDES 200 124 D, 1989 r., 230 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, stan b. dobry, zadbany. - 22.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/847- 

. ®57-78
MERCEDES 200 124 D, 1989 r., 180 tys. km. 2000 ccm. diesel, 
zielony metalic, el. otw. szyberdach, ABS, centr. zamek + pilot, 
hak, alum. felgi, alarm, garażowany, stan b. dobry, - 20.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 0601/39-67-38
MERCEDES 200 124,1990/91 r., 216 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
wiśniowy metalic, el. otw. szyby, szyberdach, eł. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, ogrzewanie postojowe, nie składak, centr. zamek, 
wspomaganie, tapicerka w kratka, drewno, stan idealny, ABS, •
24.000 zł., tel. 0602/77-74-98
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 140 tys. km, pertowoczerwony, 
ABS, alum. felgi, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek + pilot, 
szerokie listwy, - 24.500 zł. Krotoszyn, tel. 0603/96-27-02 
MERCEDES 200,1991 r., 2000 ccm, diesel, kolor kremowy, bęz 
wypadku, ABS, centralny zamek, szyberdach. el. reg. lusterka, w 
kraju od tygodnia, odony, zarejestrowany, stan b. dobry, - 21.500 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, teł. 0605/55-48- 
22
MERCEDES 200 124,1991 r., 136 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, el. otwie
rany szyberdach, RM, I właściciel, pełna dokumentacja, - 25.000 
zł. Kłodzko, tel. 0603/86-72-00
MERCEDES 200 124 D, 1991 r., 260 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
wiśniowy metalic, stan idealny, - 34.000 zł. Wrocław, teł. 071/399-
08-41,0501/41-74-00
MERCEDES 200 124 0 ,1991/92 r., 2000 ccm. diesel, kość sło
niowa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wypadku, 
oryg. lakier, wspom. kierownicy, centralny zamek, ABS, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, drewno, szeroka listwa, RM, serwi
sowany, oszczędny, stan idealny, - 21.800 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
MERCEDES 200124 D, 1992 r., 2000 ccm, diesel, beżowy, centr. 
zamek, ABS, wspomaganie, automatic, otwierany dach, sprowa
dzony 05.2001 r., bez wypadku. ta», • 23.000 zł. Zdzieszowice, 
teł. 077/484-45-82,0601/63-72-04 
MERCEDES 200 124 D, 1992/93 r., 80 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, stan idealny, centr. zamek, poduszka pow., 5-biegowy, sze- 
roka listwa, RM + głośniki, ABS, alarm, ekonomiczny, szyberdach,
26.900 zł lub zamienię na inny, nawet uszkodzony. Jelenia Góra, 

"  tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
MERCEDES 200 124 D, 1992/93 r., 170 tys. km, 2000 ccm, die
sel, kość słoniowa, w kraju od tygodnia, odony, zarejestrowany, 
bez wypadku, oryg. lakier, wspom. kierownicy, centralny zamek, 
ABS, eł. reg. lusterka, drewno, szeroka listwa, RM + głośniki, ser
wisowany, oszczędny, stan b. dobry, - 23.500 zi (możliwe raty) lub 
zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
MERCEDES 200 124 D, 1993/94 r., 180 tys. km, 2000 ccm, die
sel, kość słoniowa, w kraju od tygodnia, odony, zarejestrowany, 
bez wypadku, oryg. lakier, automatic, poduszka powietrzna, 
wspom. kierownicy, centralny zamek, ABS, eł. 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
MERCEDES 200 C-KLASSE, 1994 r., 2000 ccm, die

sel, granatowy, ABS, ASD, wspomaganie, centr. 
zamek, skórzana tapicerka, • 39.500 zł lub zamie* 
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/
79-49-88 87023921

MERCEDES 200 124 D. 1994 r., czerwony, E-Klasse, w kraju 2 
miesiące, • 35.000 zł lub zamienię na tańszy. Zielona Góra, teł. 
0502/28-88-71
MERCEDES 200 C, 1994/95 r., 86 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czamy metalic, wersja Sport, el. otwierane szyby, SRS, ABS, inv 
mobilizer, eł. reguł, lusterka, centralny zamek, wspomaganie kier., 
poduszka pow., szyberdach, aluminiowe felgi, pełna dokumenta
cja, - 43.000 zł lub zamienię na inny samochód. Komorniki, teł. 
071/354-22-03 po godz. 19,0605/65-80-69 

ff^MERCEDES 200 f 24 E, 1995 r, 45 tys. km, 2000 ccm, 16V, zi«- 
lony metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. Usterka, szyberdach, 
wspomaganie, radio, reg. kierownica, centr. zamek ♦ pilot, po
duszka pow., oryginalny przebieg, serwisowany, -4.100 zł. Słubi
ce, tel. 0601/98-60-62,0603/51-76-81

MERCEDES 200 C-KLASSE, 1995 r., 105 tys. km. diesel, srebr
ny, ABS, szyberdach, alum. felgi, el. otw. szyby, centr. zamek, -
48.000 zł. Legnica, tel. 076/850-23-58
MERCEDES 200,1995 r., 185 tys. km. 2000 ccm, diesel, zielony 
metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, radioodtwarzacz 
Blaupunkt, 4 zagłówki, ABS, 2 poduszki powietrzne, SRS, stan b. 
dobry, • 39.000 zł lub zamienię. Pokój, tel. 077/469-80-95,0601/
88-50-19
MERCEDES 200 E 210,1997 r.. 50 tys. km, 2000 ccm, 16V. srebr
ny metalic, .okularnik*, wersja Elegance, klimatronic, 4 pod. po
wietrzne, RM, alum. felgi, ABS, ESP, wszystkie eł. dodatki, książ
ka serwisowa, elektroniczne kluczyki, kpi. dokumentacja niemiec
ka. - 58.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-97-24,0601/57-68-94 
MERCEDES 220115,1970 r., 2200 ccm, diesel, biały, zarejestro
wany, techn. sprawny, stan dobry, • 1.500 zł. Leszno, teł. 065/529-
19-55
MERCEDES 220 115,1976 r., 300 tys. km, 2200 ccm, biały, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, nowe: szyba przednia, amorty
zatory, tarcze hamulcowe, hamulec ręczny, szczęki, 4 opony Dun- 
lop, sworznie, fabrycznie nowy zderzak prcedni, tapicerka kremo
wa, stan b. dobry, • 4.800 zł. Częstochowa, tel. 0602/49-80-93 
MERCEDES 220115 D, 1976 r. po remoncie blacharki, nowe opony
1 ukł. wydechowy, zarejestrowany, - 2.000 zł. Wrocław, teł. 071/ 
347-91-81
MERCEDES 220123D, 1979 r., 2200 ccm, diesel, biały, stan do
bry, wspomaganie, szyberdach, hak, - 4.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/751-80-84
MERCEDES 220 123 D, 1979 r., 370 tys. km, 2200 ccm, biały, 
stan b. dobry, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 362-65-90 
MERCEDES 220123,1979/91 r. po wymianie progów, nowe opo
ny, przegląd do 02.2002 r., OC, wspomaganie, stan dobry, • 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 - 
MERCEDES 220 124 TE, 1993 r.. 120 tys. km. 16V. biały, kombi.
2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, automatic, el. reg. luster
ka, wspomaganie, centr. zamek, -41.000 zł. Dzierżoniów, teł. 0601/
58-34-68
MERCEDES 220 124 E, 1993 r., 155 tys. km, 2200 ccm, 16V, 
wrzosowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szy
by, Mul-T-Lock, oznakowany, I właściciel. - 33.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/74-46-92
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 E, 1994 r., 45 tys. km, 16V stan idealny. • 52.000 
zł. Legnica, tel. 0601/78-73-69
MERCEDES 220 C, 1994 r., 150 tys. km, czerwony, automatic, 
szyberdach, el. otw. szyby, hak, sportowa sylwetka, stan b. dobry,
- 47.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
MERCEDES 220 D, 1994 r., 154 tys. km, 2200 ccm, diesel, srebr
ny, elegance, I właściciel w kraju, pełne wyposażenie oprócz skó- - 
ry, stan b. dobry, - 53.000 zł lub zamienię na Opel Omega, VW 
Passat, diesel, automatic. Wrocław, tel. 071/788-43-60 
MERCEDES 220 C, 1995 r., 63 tys. km, 2200 ccm. 16V, czerwo
ny, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek na pilota, el. reg. luster
ka, el. opuszczane tyłne zagłówki, I właściciel w kraju, garażowa
ny, - 48.000 zł lub zamienię na mniejszy.., tel. 077/469-32-17 po 
godz. 19
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 zl. Bole
sławiec, teł. 075/732-46-32,0604/88-72-09 
MERCEDES 220 124 KOMBI, 1996 r., 140 tys. km. 2200 ccm, 
bordowy, klimatyzacja, automatic, elektryka, I właściciel w kraju,
- 49.500 zi. Zgorzelec, tel. 075/773-93-80
MERCEDES 220 E 210.1997 r.. 35 tys. km, 2200 ccnrf, diesel, 
perlowografitowy metalic. .okularnik*, ABS, RM, klimatyzacja, 
alum. felgi, pełne wyposażenie elektr., szyberdach, drewno, im
mobilizer, 4 x SRS, zagłówki, zabezpieczenie, stan idealny, -
78.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-67-47,0605/23-63-47 
MERCEDES 220 E. 1997 r.. 2200 ccm, diesel, ciemnogranatowy, 
pełne Wyposażenie elektryczne, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, 
wspomaganie kier., stan b. dobry, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, - 75.000 zł. Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdjęda do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00524 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 220 E 210W, 1997 r., 114 tys. km. 2200 ccm, diesel, 
srebmy. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, RM + CD, 
alum. felgi, 4 pod. powietrzne, książka serwisowa, kpi. dokumen
tacja, - 72.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/734-83-30,0501/76-65-55 
MERCEDES 220 D, 1998 r., 177 tys. km, 2200 ccm. diesel. 16V,’ 
kolor - kość słoniowa, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, 4 
pod. powietrzne, 5-biegowy, książka serwisowa, I właściciel, stan 
b. dobry, kpi. dokumentacja, .okularnik*, • 70.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0602/27-20-37
MERCEDES 220 C, 1998 r., 80 tys. km, 2200 ccm, diesel, gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, peł
ne wyp. elektr., kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, do la
kierowania 3 elementy, c. zamek, wspomaganie, - 56.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/733-31-94,0601/56-55-59 
MERCEDES 230,1972 r., 2300 ccm, bordowy, stan dobry, nowe 
opony, długa skrzynia ładunkowa, - 3.200 zł. F. Kumoś, 59-860 
Rząsiny 58, gm. Gryfów Śl.
MERCEDES 230123,19774280 tys. km, wtrysk, brązowy me
talic, instal. gazowa, eł. reg. lusterka i szyberdach, automatic, 
nowe opony i tłumiki, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wołczyn, teł. 077/ 
418-84-39,0604/24-64-95
MERCEDES 230 123 E, 1979/83 r., 2300 ccm. benzyna, zielo
ny, inst. gazowa, ABS, tempomat, hak, 4 zagłówki, podłokietnik, 
radio, centr. zamek, immobilizer, alarm, el. reg. lusterka, szy
berdach, stan idealny, • 7.800 zł. Lubin, teł. 0607/64-43-92 
MERCEDES 230 COUPE, 1980 r., 2300 ccm, benzyna, srebmy, 
automatic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, demne szy
by, atrakc. wygląd, -11.900 zł. Zielona Góra, teł. 0601/75-66-02 
MERCEDES 230 124 E, 1986 r.. 240 tys. km. 2300 ccm. zloty 
metalic, el. reguł, zagłówki, el. otwierany szyberdach, el. reguł, 
lusterka, hak, oryginalny lakier, I właściciel, stan b. dobry, •
17.000 zł. Wrodaw, teł. 357-64-92
MERCEDES 230 E, 1987 r., 200 tys. km, granatowy metalic, 
wspomaganie kier., centr. zamek, alum. felgi, hak, szeroka fi- 
stwa, el. reg. reflektory, reg. lusterko, stan b. dobry, -16.200 zł. 
Bojanowo, woj. leszczyńskie, tel. 0501/70-22-30 
MERCEDES 230 124,1987 r., 2300 ccm, benzyna, srebmy me
talic, szeroka listwa, automatic, szyberdach, centr. zamek, wy
kończenie w drewnie, wspomaganie kier., wnętrze E-Klasse, ob
niżony, zamykany z pilota, szyberdach i drzwi, -17.000 zł. Wro- 
cław, tel. 0609/52-75-01,0501/85-40-16 
MERCEDES 230124 E, 1987/88 r., 2000 ccm. benzyna, -18.000 
zł lub zamienię. Żagań, tel. 068/478-35-13 
MERCEDES 230124 E. 1988 r.. 210 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, szary metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
aluminiowe felgi, immobilizer, podgrzewane lusterka, el. szyber
dach, eł. otwierane szyby przednie, el. reg. zagłówki tylne, el. 
reg. lusterko, nie składak, bez wypadku, - 20.500 zł. Opole, tel. 
0605/08-03-29 -
MERCEDES 230 124,1988/95 r., 220 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, demny metalic, ABS, skóra, podłokietnik, roleta + siatka, 
hydrauliczny tył, szerokie listwy, relingi, nowe opony + zimowe, 
zadbany, pełna dokumentacja, - 23.000 zł lub zamienię na vana. 
Wrodaw, tel. 341-58-95 8-16,0602/78-78-77 
MERCEDES 230 124 E. 1989 r., 2300 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, inst. gazowa, wspomaganie, szeroka listwa, roleta, ABS,
4 tarcze hamulcowe, el. reg. lusterka, alum. felgi, stan idealny, -
20.000 zł. Wiązów, teł. 0603/50-83-55
MERCEDES 230124 E. 1989/90 r.. 140 tys. km. 2300 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, inst. gazowa, stan b. dobry, ABS, szy
berdach, alum. felgi, alarm, centr. zamek, • 23.500 zł lub zamie
nię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-
59-50,0609/26-96-78
MERCEDES 230 124 E, 1990 r.. 152 tys. km. perłowy metalic. 
serwisowany, szerokie listwy, szyberdach, automatic, stan ide
alny, - 22.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-03-31 
MERCEDES 230 E 210W, 1995796 r., 2300 ccm, 16V, perłowo- 
granatowy, 150 KM, ABS, ATS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
wszystkie el. dodatki, 4 zagłówki, szyberdach, alum. felgi, pom
powane siedzenia, RM + CO, kpi. dokumentacja, stan idealny, -
51.000 zl. Lubin, tel. 0604/31-96-53
MERCEDES 230 E 210 AVANGARDE, 1996 r., 2300 

ccm, benzyna, srebrny, pełne wyposażenie, I 
właściciel, stan idealny, serwisowany w AS Mer- 
cedesa, • 80.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-40-98, 
0601/70-77-70 81011231

MERCEDES 230 C-KLASSE, 1996 r., 95 tys. km. 2300 ccm. 
benzyna, ciemnografitowy, silnik Compressor 200 KM, pilot, kli
matyzacja, 2 pod. powietrzne, alum. felgi 17" AMG, el. otw. szy

by, eł. reg. lusterka, zabezpieczenie przecipoślizgowe, podgrze
wane siedzenia, • 52.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-30-82 
MERCEDES 240 123 D, 1977 r., 2400 ccm, diesel, beżowy, wspo
maganie, stan dobry, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 0602/58-87-24 
MERCEDES 240 123 D, 1978 r., biały, stan silnika b. dobry, -
2.800 zł. Leszno, tel. 065/520-99-09,065/534-27-44 
MERCEDES 240 123 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, biały, szy
berdach, wspomaganie, alum. felgi, - 4.300 zl. Trzebnica, tel. 
071/387-15-83,0602/82-51 -78
MERCEDES 240123,1978 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, hak, 
szyberdach, wspomaganie kier., zapłon w stacyjce, stan b. do
bry, - 5.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/44-34-24 
MERCEDES 240123,1979 r., 2400 ccm, diesel, żółty, stan do
bry, - 2.900 zł. Lubań. tel. 075/722-37-28 
MERCEDES 240123 D, 1979 r., 200 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
biały, silnik do złożenia. W całósci lub na części. Łagów, teL 
0606/26-07-88
MERCEDES 240 123 0 ,1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, hak, 
wspomaganie, nowe opony, stan dobry, - 6.000 zł. Opole, tel. 
0601/72-28-75
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, piaskowy, 
stan b. dobry, jasna tapicerka, wspomaganie kier., szyberdach, 
centralny zamek, radioodtwarzacz, zadbany, atrakcyjny wygląd, 
- 7.500 żł. Paczków, tel. 077/431-69-70
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MERCEDES 240 D, 1980 r., 230 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, II właścidei, zarejestrowany, .na chodzie*, stan silnika b. do
bry, blacharka do remontu, - 2.800 zł. Piława Górna, tel. 0602/
60-19-47
MERCEDES 240123 0 ,1980 r., 130 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
niebieski, - 2.200 zł. Świebodzice, tel. 074/854-02-18 
MERCEDES 240 123 D, 1980/81 r., 2400 ccm. diesel, ceglany 
metalic, nowy akumulator, nowe opony, centralny zamek, szy
berdach el. otwierany, wspomaganie kier., jasne wnętrze, stan 
b. dobry. - 6.700 zł. Paczków, tel. 0608/68-16-42 
MERCEDES 240123 0 .1981 r.. 260 tys. km. 2400 ccm. diesel, 
demnowiśniowy, wspomaganie, hak, nowy akumulator, stan do
bry, bez rdzy, - 5.500 zł lub zamienię na Fiata Punto, z wyposa
żeniem elektr.. Miłowice, teł. 074/810-25-68 
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., biały, po remoncie blacharki, 
aluminiowe felgi, koła stalowe, - 4.800 zł. Bielawa, tel. 0502/34-
73-97
MERCEDES 240 123D, 1981 r., 180 tys. km, 2400 ccm. brązo
wy, techn. sprawny, - 7.000 zł lub zamiana na bus, w tej cenie. 
Wrocław, tel. 071/367-70-54,311-52-96 po 11 
MERCEDES 240 123,1981 r., 2400 ccm, diesel, zielony, spro
wadzony na mienie, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, RO, 
tapicerka w kolorze nadwozia, zadbany, stan b. dobry, • 4.900 zł 
lub zamienię na inny samochód. Złoty Stok, tel. 074/817-50-81, 
0608/49-74-01
MERCEDES 240 123 D, 1981/82 r., biały, po remoncie kapital
nym blacharki, nowy lakier, silnik w stanie b. dobrym, koła 15*. 
chromowane nadkola, hak, wspomaganie, zapłon w stacyjce, ta
picerka demnoniebieska, - 7.100 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-
17-94,0607/48-86-73
MERCEDES 240123 0 ,1982 r., 180 tys. km, biały, nowe opony, 
wspomaganie kier., szyberdach, spoiler, RO, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach • 2.350 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
MERCEDES 240 123,1982 r., 220 tys. km, 2400 ccm. brązowy
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metalic, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, jasna tapicerka, 
stan techn. b. dobry, - 9.800 zł. Chodanów, tel. 076/81M5-19 
MERCEDES 240 123 0 ,1984 r., 2400 ccm, diesel, złoty meta
lic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, wspomaganie kier., 
RM, szyberdach, hak, el. reguł, reflektory, nadkola, podłokiet
nik, - 9.800 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0605/43-19-42 
MERCEDES 250 115 COUPE. 1976 r., 209 tys. km. 2500 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, drewniane wykończenia, stan b. dobry, -18.000 zł. Wro
cław, teł. 0603/27-03-75 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w intemecie pod numerem -AC0186 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 250124 D, 1986/87 r., 230 tys. km, 2500 ccm, die
sel, czamy metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
zadbany, po przeglądzie, oszczędny, 5-biegowy, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, • 18.900 zł (możliwe raty) lub zamienię na droższy. Wro
daw, tel. 071/372-47-88
MERCEDES 250 124 D, 1989 r., 213 tys. km, 2500 ccm, die
sel, kolor grafitowy, ABS, centr. zamek, RO, szerokie listwy, -
23.000 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-93-49 
MERCEDES 250124 D, 1990 r., 288 tys. km. 2500 ccm, turbo 
O, beżowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. do
bry, - 28.500 zł. Chojnów, tel.. 076/818-98-24,0605/35-72-94 
MERCEDES 250 124 D, 1991/92 r., 180 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, czamy metalic, bez wypadku, oryg. lakier, ABS, szy
berdach, centr. zamek, wspomaganie, alarm, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, - 26.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/ 
431-61-91,0606/39-29-31
MERCEDES 250 124 D, 1992 r., 175 tys. km,'2500 ccm. die
sel, srebmy metalic, automatic, szyberdach, ABS, centr. za
mek, blokada skrzyni biegów, • 26.500 zł. Międzybórz, tel. 0606/
13-50-93
MERCEDES 250 124 D, KOMBI. 1992 r., 151 tys. km. 2500 
ccm. diesel, czerwony metalic, automatic, ABS, wspomaga
nie, szeroka listwa, relingi dachowe, stan b. dobry, - 37.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-21-37,0606/50-45-41 
MERCEDES 250 124 D, 1992/93 r., 174 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, wrzosowy metalic, ABS, ASD, szyberdach, wspomaga
nie kier., RM, w kraju od miesiąca, - 34.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/40-91-00
MERCEDES 250 C ELEGANCE. 1993 r., 182 tys. km, 2500 
ccm, diesel, 20V, srebmy metalic, centr. zamek, alarm + pilot, 
immobilizer, RO, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, alum. fel
gi, pod. powietrzna, podłokietniki, drewniane wykończenia, ga
rażowany, ABS, zadbany, atrakc. wygląd, I właścidei w kraju, 
sprowadzony w całości, - 43.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/15-
81-20,075/734-66-33 po godz. 20 
MERCEDES 250 E, 1993 r., 247 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
20V, kolor kremowy, bez wypadku, silnik nowej generacji, E- 
Kłasse, 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 250124 D, 1993 r., 174 tys. km, grafitowy meta
lic, ABS, hak, alarm, klimatyzacja, podłokietnik, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, drewniane wykończenia, alum. felgi, + felgi 
stalowe, w kraju od 2 lat, garażowany, stan b. dobry, - 36.000 
zł. Polkowice, tel. 076/845-96-30,0606/69-00-27 
MERCEDES 250 124 E, 1993/94 r., 330 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, piaskowy, kombi, RO, 5-biegowy, szyberdach, katali
zator. ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, poduszka pow., sprowadzony w całości, w kraju od 
tygodnia, oclony, bez wypadku, stan idealny, ASD, SRS, -
37.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44,0607/74-57-44 
MERCEDES 250 124D E-KLASSE, 1994/95 r., 137 tys. km, 
2500 ccm, diesel, bordowy, ABS, ASR, 2 pod. powietrzne, kli
matyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, drewno, telefon, hak,

bez wypadku, udokum. pochodzenie, - 46.500 zł. Lubsko, tel. - 
068/371-81-86
MERCEDES 250 124 E, 1995 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel 
20V, perłowoczarny, przydemniane szyby, klimatyzacja, ABS,
2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, manualna skrzynia bie
gów, el. reg. lusterka, alum. felgi od modelu SLK Compressor, 
stan idealny, RM, - 55.000 zl lub zamiana na tańszy z dopłatą, 
poniżej 1990 roku. Ostrów Wielkopolski tel. 062/734-21-71, 
062/739-13-27,0605/51-46-73
MERCEDES 250 C, 1995 r., 166 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
ciemny metalic, alum. felgi, radioodtwarzacz, centr. zamek, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. świateł,
- 47.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-28-19 
MERCEDES 250 C, 1995 r., 2500 ccm, diesel. 20V C-klasse, 
nowy silnik. - 45.000 zł. Radwanice, teł .078/831-12-13,0606/
43-78:24
MERCEDES 250 E \30 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, kli
matyzacja, 4 poduszki pow., I właścidei, ABS, EPS, ASR,' kse- 
nohowe reflektory, relingi dachowe, niveau, -129.000 zł., tel. 
0603/66-56-69, 0603/66-56-55 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0197 www.autogiel- 
da.com.pl)
MERCEDES 260 124 E, 1986 r., 2600 ccm, benzyna, srebrny, 
obniżony, hak, el. dodatki, wspomaganie kier., centr. zamek, 
RO, I właściciel w kraju, blacharka do małych poprawek, -
13.000 zł lub zamienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 075/736-
32-60,0502/26-20-73
MERCEDES 260 124 E, 1987/88 r., 2600 ccm, benzyna stan 
dobry, inst. gazowa, ABS, ASD, centr. zamek, alarm, oddęcie 
zapłonu, el. 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. 
reguł, lusterka, el. szyberdach, aluminiowe felgi, zadbane wnę
trze, - 16.000 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/781-
89-78,0501/94-29-07
MERCEDES 260124,1989 r., 204 tys, km, 2600 ccm, E, srebr
ny metalic, I właściciel, kompletna dokumentacja, alum. felgi, 
ABS, RO, centr. zamek, el. otwierany szyberdach, w kraju od
1.5 roku, opony b. dobre, stan techn. b. dobry, - 19.900 zł lub 
zamienię. Trzeboszowice, tel. 077/431-30-67 
MERCEDES 260 124 D, 1992 r., 180 tys. km, 2600 ccm. kolor 
wiśniowy metalic, automatic, bogate wyposażenie, • 21.000 zł. 
Żagań, tel. 068/477-65-65,0607/31-84-15 
MERCEDES 260 124 E, 1993 r., 125 tys. km. 2600 ccm, ben
zyna, ciemnozielony metalic, stan idealny, 2 poduszki powietrz
ne, 3 zabezpieczenia, pełne wyposażenie oprócz skóry i kli
matyzacji, • 37.000 zł lub zamienię na osobowy albo bus. Bo- 
guszów-Gorce, tel. 074/844-16-41,0606/33-85-06 
MERCEDES 280 116 W. 1977 r.. 250 tys. km, 2400 ccm, die
sel, niebieski metalic. wersja amerykańska, stan dobry, zare
jestrowany, techn. sprawny, wspomaganie, RO, hak, drewnia
ne dodatki, - 9.000 zł. Kościelna Wieś, gm. Gołuchów, tel. 0621 
761-63-12
MERCEDES 280 116 SE, 1978 r., 2800 ecm, wtrysk, granato
wy, skrzynia manualna, hak hol., szyberdach, alum. felgi, stan 
b. dobry, -11.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-63-23 
MERCEDES 280 126 E, 1983 r., 2800 ccm, benzyna, granato
wy, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, alum. 
felgi, RO, centr. zamek, -10.900 zł. Wrocław, tel. 071/387-80- 
57,0501/34-49-63
MERCEDES 280 126 SE, 1985 r., 2800 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, skóra, drewno, el. szyberdach, ABS, aluminiowe felgi 
17*, tylna lotka ze światłem .stop*, centralny zamek, radiood
twarzacz panel, automatic, -15.500 zł. Wrocław, tel. 071/787-
44-84 pogódź. 16
MERCEDES 280124 E, 1993 r., 173 tys. km, 2800 ccm. błękit
ny metalic, klimatyzacja, poduszka pow., alum. felgi, RO z CD, 
garażowany, skórzana tapicerka, - 42.000 zł. Lódź, tel. 0603/
76-95-25
MERCEDES 290 W 210,1996/97 r., 108 tys. km, TDI, czarny 
metalic, Elegance, klimatyzacja, 4 poduszki pow., automatic, 
alum. felgi, pełne wyposażenie elektryczne, książka serwiso
wa, stan b. dobry, - 79.000 zł lub zamienię na tańszy. Gubin, 
tel. 068/359-37-10,0601/39-73-44 
MERCEDES 300 123 D, 1976 r., 3000 ccm, diesel, biały, zare
jestrowany do 12.2001 r., stan dobry, w ciągłej eksploatacji, 
szyberdach, wspomaganie kier., dużo nowych częśd (spręży
ny, amortyzatory, sprzęgło), • 3.000 zł lub zamienię na inny. 
Kłodzko, tel. 0603/16-55-95
MERCEDES 300116 SE. 1978 r., 3000 ccm, diesel, biały, skó
rzana tapicerka, alarm, centr. zamek, el. reg. reflektory, stan 
b. dobry, • 16.300 zł. Bolesławiec, tel. 0502/09-29-06 - 
MERCEDES 300 123 D, 1978 r., 490 tys. km, 3000 ccm. die
sel. niebieski, stan dobry, szyberdach, centr. zamek, hak, wspo
maganie, - 6.000 zł. Świdnica, tel. 0601/94-85-52 
MERCEDES 300 123 D, 1979 r., 120 tys. km, 3000 ęcm, die
sel, złoty metalic, wersja wzbogacona, ABS, tempomat, centr. 
zamek, hydrauliczna tylna oś, 4 zagłówki, alum. felgi gwiazdy, ” 
drewniane dodatki, RO, hak, po remoncie blacharki i silnika, 
zadbany, zabezp. przed kradzieżą, stan b. dobry, kpi. kól zi
mowych, kolorowe szyby, • 10.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-29-43,0602/66-24-36
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., srebmy metalic, stan silnika 
b. dobry, stan techniczny dobry, - 5.400 zl. Kostrzyń nad Odrą, 
tel. 0601/85-64-21
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., srebmy metalic, szyberdach, 
wspomaganie, centr. zamek, - 5.000 zl. Kamienna Góra, tel. 
075/744-45-76
MERCEDES 300 123, 1981 r., 3000 ccm, diesel, wiśniowy, 
wspomaganie kier., el. reg. reflektory, szyberdach, stan dobry,
- 6.500 zł lub zamienię na inny samochód. Ostrzeszów, tel. 
062/791-41-66,0608/86-92-54
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., 189 tys. km, 3000 ccm, die
sel, kolor grafitowy, stan blacharki i silnika b. dobry, koła letnie 
i zimowe, szyberdach, wspomaganie, el. reg. reflektory, kpi. 
dokumentacja, - 8.500 zł. Wisznia Mała, tel. 071/312-74-92 
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., 3000 ccm, diesel, srebrny 
metalic, garażowany, aluminiowe felgi 15*, nowe opony (4), 
wspomaganie kier., centralny żamek, szyberdach, hak, zadba
ne wnętrze, podłokietnik, po remoncie blacharki w 1999 r., bez 
korozji, atrakcyjny wygląd, 4 zagłówki, • 7.250 zł lub zamienię 
na Skodę Favorit, inne. Wrocław, tel. 0604/93-43-11 
MERCEDES 300 126 SD, 1983 r., 120 tys. km, 3000 ccm, po
pielaty, 5-biegowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by i szyberdach, RM + pilot, stan tech. b. dobry, • 14.500 zł. 
Opole. tel. 077/454-38-79
MERCEDES 300 124 D. 1986 r., 187 tys. km, 3000 ccm, die
sel, wrzosowy, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, 
stan b. dobry, garażowany, - 20.500 zł. Przesieczany, tel. 075/ 
771-68-08
MERCEDES 300, 1986 r., 3000 ccm, diesel, czarny metalic, 
bez wypadku, stan b. dobry, -19.000 zł. Głogów, tel. 076/833-
29-68
MERCEDES 300 124,1987 r., 190 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek, Mul-T-Lock, 5-biegowy, alum. felgi, - 18.900 zł. Bole
sławiec, tel. 0603/33-73-96
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 200 tys. km, 3000 ccm, die
sel, kolor wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby 
i szyberdach, alum. felgi, el. reg. lusterka, centr. zamek, 5- 
biegowy, • 22.500 zł lub zamienię na mniejszy. Kępno, tel. 062/
782-81-01
MERCEDES 300 124,1987 r., 165 tys. km. 3000 ccm, benzy
na, popielaty, automatic, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, bia
łe zegary, szeroka listwa, alum. felgi, alarm, zadbany, atrakc. 
wygląd. • 15.000 zl. Lubań, tel. 075/721-69-69,0604/72-63-07 
MERCEDES 300 124 E. 1987 r., 270 tys. km, 3000 ccm, die
sel, szary metalic, składak, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, alarm, wykończenia w drewnie, -19.000 
zł. Porajów, tel. 075/773-81 -40 ,
MERCEDES 300124 E KOMBI, 1987 r., 24 tys. km, 3000 ccm, 
benzyna, biały, automatic. ABS, ASD, el. otwierane szyby, ra
dioodtwarzacz, wycieraczki na reflektory, garażowany, stan b. 
dobry, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-19-66, 0602/57-15- 
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MERCEDES 300 E, 1987 r., 200 tys. km. 3000 ccm. diesel, 
biały, el. reguł, reflektory, el. otwierany szyberdach, 5-biego
wy, sprowadzony w całości, 2 poduszki pow., zadbany, gara
żowany, • 23.000 zł lub zamienię na Mercedesa MB-100. Wro
cław, tel. 0501/62-40-39,0608/84-92-20 
MERCEDES 300 126E, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, kolą let
nie i zimowe, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
MERCEDES 300 124,1987/88 r., 190 tys. km, 3000 ccm, ben-
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zyna, czarny metalic, klimatyzacja, skóra, ABS, ASD, automa
tic, 200 PS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otwierany szy
berdach, centr. zamek, alum. felgi, podgrzewane lusterka i fo
tele, wspomaganie kier., RO z RDS, katalizator, telefon Nokia, 
sprowadzony ze Szwajcarii, - 20.500 zł. Oleśnica, tel. 0603/ 
99-80-55
MERCEDES 300 123 D, 1988 r., 209 tys. km, granatowy, za-' 
dbany, bez wypadku, - 22.900 zł. Góra, tel. 0605/60-62-62 
MERCEDES 300 124 E, 1988 r., 174 tys. km. 2932 ccm, ben
zyna, szary metalic, szeroka listwa, podgrzewane siedzenia, 
klimatyzacja, ABS, ASD, ASR, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, garażowany, stan b. dobry, • 20.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/87-43-84
MERCEDES 300 126 TD, 1989 r., 3000 ccm, turbo D, • 33.000 
zł. Bielawa, tel. 074/833-43-83,0601/99-78-10 
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., 3000 ccm, diesel, jasnonie
bieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alum. 
felgi, • 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 me
talic, ABS, el. otw. szyberdach, szeroka listwa, welurowa tapi
cerka, drewniane dodatki, aium. felgi, wspomaganie, el. reg. i 
podgrzewane lusterka, kpi. dokumentacja, stan techn. b. do
bry. • 29.500 zł. Nowa Sól, tel. 0601/76-90-57 
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., 3000 ccm, diesel, szary me
talic, wspomaganie kier., el. szyberdach, stan dobry, - 23.500 
zł. Wrocław, tel. 071/315-71-03 
MERCEDES 300 124 E, 1990 r., 190 tys. km, 3000 ccm, ben
zyna, pertowozłoty, udokum. pochodzenie, alum. felgi, ABS, 
szyberdach, el. reg. reflektory, wspomaganie, reguł. wys. mo
cowania pasów, el. reg. lusterka, automatic, centr. zamek, Mul- 
T-Lock, bez wypadku, zadbany, - 29.700 zł. Bralin, tel. 062/
781-29-86,0606/27-83-39
MERCEDES 300 124 D, 1991 r., 180 tys. km, 3000 ccm, turbo 
O, kolor grafitowy metalic, odony w całości, pełne wyposaże
nie oprócz skóry, ABS, ASD, klimatyzacja, stan b. dobry, -
35.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/
74-86-04
MERCEDES 300 KOMBI, 124,1991 r., 3000 ccm, turbo D, czar
ny, ABS. ASD, RO. klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, el. otw. szyberdach, termometr zewnętrzny, centr. zamek, 
podłokietnik, alarm, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, hak, 
automatic, drewniane wykończenia, hydrauliczne teleskopy, 
opony zimowe, - 33.000 zł lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, 
tel. 0609/42-00-31
MERCEDES 300 124 D, 1992 r.. 177 tys. km. 3000 ccm. srebr
ny metalic, ABS, szerokie listwy, wspomaganie, hak, alarm, 
podłokietniki, miesiąc w kraju, • 28.500 zł. Lubin, teł. 0601/05-
58-33

' MERCEDES 300 124 E, 1992 r., 123 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
benzyna, jasny metalic, ABS. pełne wyposażenie elektryczne, 
manulana skrzynia biegów, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, I 
właścidei w kraju, 1. rej. w 05.2001 r., stan techn. b. dobry, 
alum. felgi, drewniane dodatki, centr. zamek, el. reg. i podg. 
lusterka, • 34.000 zł. Nowa Sól, tel. 0601/76-90-57 
MERCEDES 300 124,1992 r., 230 tys..km, 3000 ccm, demny 
metalik, stan idealny, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0503/67-36-71 
MERCEDES 300, 1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 

czarny metalic, E-klasse, automatic, centr. za
mek, ABS, podwójna klimatyzacja, el. otw. szy- 
by I szyberdach, skórzana tapicerka, podgrz. 
fotele, alum. felgi, RM ze zmieniaczem CD, bez 
wypadku, stan idealny, • 39.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-94-00 wewn. 253, 0603/79-87-48 
01024021

MERCEDES 300 124 D KOMBI, 1992 r., 197 tys. km, 3000 
ccm, diesel poduszka pow., ABS, centralny zamek, radiood
twarzacz, relingi, stan b. dobry, pełna dokumentacja, - 37.800 
zł. Kunice, tel. 076/857-58-13.0603/93-97-53.0603/06-64-71 
MERCEDES 300124 D. 1993 r.. 308 tys. km. 3000 ccm. diesel, 
szary metalic, ABS, el. otwierane szyby, hak, poduszka pow., 
fotel ortopedyczny, - 3.500 zł. Wrodaw, teł. 0601/70-07-53 
MERCEDES 300,1994 r.. 120 tys. km. 3000 ccm. 24V diesel, 
zielony metalic, klasy E, pełna dokumentacja, stan idealny, peł
ne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, • 46.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-73-73,0502/40-91-08 
MERCEDES 300 D, 1995 r., 166 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
srebrny metalic, .okularnik*, wersja Elegance, pełne wyposa
żenie, stan b. dobry, w kraju od roku, I właścidei, • 77.500 zł. 
Rozdrażew, tel. 062/722-11-80,0605/37-55-05 .
MERCEDES 300 124 E, 1995 r., 175 tys. km* 3000 ccm, Die
sel 24V, perłowoczarny metalic, klimatyzacja, poduszka po
wietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, automatic, ABS, bez 
wypadku, do lakierowania 3 elementy, - 53.500 zł. Kalisz, lei. 
062/762-24-99 do godz. 18,0601/77-21-51 
MERCEDES 300 E 210,1996 r.. 76 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
24V, fioletowy metalic, wersja Avantgarde, szyberdach, sen
sor deszczu, spryskiwacze lamp, hak, składane lusterka, pod
grzewane fotele i inne dodatki, • 82.000 zł lub zamienię na tań
szy. Lubań. tel. 0604/69:28-77
MERCEDES 300, 1996/97 r., 86 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
perłowogranatowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 95.000 
zł. Wrocław, tel. 071/311-17-90 
MERCEDES 300 TD. 1998 r., 38 tys. km, 2500 ccm, granato
wy metalic, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alum. fel
gi, el. reg. lusterka, komputer póki., klimatyzacja, 4 poduszki 
pow., I właściciel, kpi. dokumentacja, model «2000, - 115.000 
zl. Wrocław, tel. 071/311-52-97,0602/48-10-55 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0196 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 310 MAXI, 1993 r., 2900 ccm. diesel, biały, alarm 
+ pilot, stan idealny, - 29.000 zł.., tel. 0601/49-54-22 
MERCEDES 380 126 SEL, 1981 r., 3800 ccm, benzyna inst. 
gazowa, alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. luster
ka, ABS, • 14.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/21-47-52 
MERCEDES 380126,1986 r., 230 tys. km, 3800 ccm. srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, radioodtwarzacz, -18.000 zł. Wro
cław, tel. 071/315-11-26
MERCEDES 420 126 SEC. 1991 r„ 165 tys. km, 4200 ccm, 
wtrysk, szary metalic. tapicerka skórzana wiśniowa, pełne wy
posażenie, aluminiowe felgi (nowe), nowe opony, - 43.000 zl. 
Bielawa, tel. 074/833-43-83,0601/99-78-10 
MERCEDES 420124 E, 1995 r., 4200 ccm, benzyna, perłowo- 
czarny, pełne wyposażenie, alum. felgi, przód .Lorinser*. -
56.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-65.0607/56-92-76 
MERCEDES 500 CÓUPE, SEC; 1983 r., niebieski, automatic, 
klimatyzacja, skóra, tempomat, poduszka pow., el. otw. szyby 
i fotele, podgrzewane fotele, ogrzewanie postojowe, stan b. 
dobry, • 27.950 zł. Zielona Góra, tel. 0601/29-39-91 
MERCEDES 500 SEC COUPE, 1984 r. automatic, tempomat, 
el. otw. szyby, el. reguł, siedzenia, klimatyzacja, alum. felgi, •
22.950 zł. Zielona Góra, tel. 0603/29-39-91
MERCEDES 500 126 SEL, 1987 r., 280 tys. km, 5000 ccm, 
benzyna, złoty metalic, pełne wyposażenie, • 20.000 zł. Ko
ścian, tel. 065/512-95-14
MERCEDES 500 126 SE, 1990 r., 170 tys. km, 5000 ccm. V8. 
czamy metalic, klimatyzacja, ABS, ASR, skórzana tapicerka, 
el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, wspo
maganie, centr. zamek, wykończenia w drewnie, stan b. dobry,
- 33.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08 
MERCEDES 500 124 E, 1993 r., 134 tys. km, 5000 ccm, ben
zyna, czamy metalic, pełne wyposażenie, - 49.000 zł. Oława, 
lei. 071/313-00-56,0601/55-41-77 
MERCEDES 560 126 SEC, 1986 r., 124 tys. km, 5600 ccm, 
złoty metalic, 2-drzwiowy, po tuningu, pełne wyposażenie, -
19.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/311-80-44,0501/34- 
42-12
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MITSUBISHI
MITSUBISHI CARISMA GLX, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., el. otw. szyby, 
el. reguł, lusterka i reflektory, RM, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/05-43-93
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 62 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerw.ony, 5-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, ABS, 
centr. zamek, el. otw.-szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, stan 
b: dobry, kpi. dokumentacja, - 27.700 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0607/72-87-09
MITSUBISHI CARISMA. 1996 r., 26 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, zielony metalic, I właściciel w kraju, nie eksploatowany, 
wszystkie el. dodatki, RO, ABS, SRS, • 32.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0600/16-5643
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 87 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, pełne 
wyposażenie, zadbany, - 27.900 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-71-38
MITSUBISHI CARISMA GDI, 1998 r., 1800 ccm, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 4 pod. powietrzne, 
stan idealny, - 48.000 zł. Głogów, tel: 076/835-62-12 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, w kraju 6 
miesięcy, stan b. dobry,.- 34.000 zł. Jawor, tel. 0604/18-05-38 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 45 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyby i szyber
dach, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, el. reg. reflek
tory, stan b. dobry, klimtronic, - 43.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/81*75-25,071/789-58-56 
MITSUBISHI CARISMA, 1999 r., 33 tys. km, 1800 ccm, GDi, 
bordowy, pełne wyposażenie, hatchback, - 56.000 zł lub za
mienię na tańszy. Oława, tel. 0602/77-40-76 
MITSUBISHI COLT. 1981 r., 1400 ccm,-benzyna, złoty meta
lic, 5-drzwiowy, po remoncie podłogi, stan silnika dobry, po 
przeglądzie, brak OC, -1.300 zł lub zamienię na rower kolar
ski, dobrej klasy. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-68, 
0605/07-02-55
MITSUBISHI COLT, 1986 r„ 200 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 071/372-46-66 
MITSUBISHI COLT, 1989 r., 147 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
czerwony, ospoilerowany, radio Alpine, wspomaganie, reguł, 
fotel kierowcy, reg. kierownica, atrakc. wygląd, • 8.000 zł lub 
zamienię na tańszy, w cenie do 6.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-99-15
MITSUBISHI COLT, 1990 r., 1500 ccm, wtrysk, czerwony, stan 
b. dobry + drugi silnik, na białych tablicach -1.200 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0608/86-76-21
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 170 tys. km, 1500 ccm. ciemno
zielony, szyberdach, el. reg. lusterka, stan dobry, -10.000 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-33-43,0603/09-99-32 
MITSUBISHI COLT. 1994 r.. 127 tys. km. 1300 ccm, 12V, 
wtrysk, czarny metalic, wspomaganie, alum. felgi, katalizator, 
szerokie opony, alarm + pilot, immobilizer, po przeglądzie 
techn., I właściciel niepalący, • 16.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/322-75-27
MITSUBISHI COLT, 1995 r., 79 tys. km, 1297 ccm, granatowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, obrotomierz, welurowa 
tapicerka, stan tech. b. dobry, zadbany, oszczędny, alarm, 
immobilizer, - 17.800 zł. Mirsk. tel. 075/783-45-96 
MITSUBISHI COLT. 1996 r.. 105 tys. km. 1600 ccm. 16V, bia
ły, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, nowy model, atrakc. 
wygląd. - 24.900 zł. Wrocław, teł. 0604/97-21-77 
MITSUBISHI COLT. 1997 r.. 100 tys. km. 1600 ccm. 16V. nie
bieski, el. reguł, lusterka, sprowadzony w całości, ABS, stan 
b. dobry, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 0604/91-21-77 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1993 r., 116 tys. km, 2000 ccm, tur
bo, niebieski, pełne wyposażenie, wersja .Laser”, silnik do 
remontu, • 16.400 zł lub zamienię na tańszy samochód. Brzeg, 
tel. 0600/54-98-67
MITSUBISHI GALANT, 1985 r.. 1800 ccm, turbo D, szary 
metalic, po remoncie kapit. silnika, lakier do drobnych popra
wek, 5-biegowy, hak, reg. kierownica, welurowa tapicerka, 
oszczędny, - 6.000 zł. Karolew, teł. 065/571-65-18 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, biały,
4-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., 
reg. kierownica, welurowa tapicerka, alum. felgi gwiazdy, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, różne dodatki, stan b. 
dobry, hak, - 6.300 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/47-05-39 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 1800 ccm, turbo D, grafitowy 
metalic, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, stan b. do
bry, atrakcyjny wygląd, brak przeglądu, - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/77-87-40
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 278 tys. km, 2000 ccm inst. 
gazowa, 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, • 6.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87023571

MITSUBISHI GALANT. 1989 r., 172 tys. km, 2000 ccm, 16V 
DOHC GTi, srebmy metalic, ABS, 4x4,4WS, 150 KM, blacha 
ocynkowana, wspomaganie kier., pełne wyposażenie elek
tryczne, podgrz. lusterka, szyberdach, podłokietnik, regulo
wana kierownica, centralny zamek + pilot, - 11.000 zł. Wro
cław, tel. 071/361-91-73,0503/38-68-92 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., .160 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, zielony metalic, katalizator, wspomaganie kier., centr. 
zamek, el. reg. lusterka, 4-drzwiowy, RO, kpi. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, zadbany, - 10.900 zł. Lubin, tel. 
076/844-35-22
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 138 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
szary metalic, wspomaganie kier., alarm, RO, tylna szyba 
ogrzewana, spoiler + światło stopu, reguł, pasy, stan b. do
bry, -12.000 zł. Głogów, tel. 076/833-49-42 
MITSUBISHI GALANT, 1Ś93 r., 2000 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, klfmatyzacja, pełne wyposażenie, - 28.000 zł lub 
zamienię. Prusice, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
MITSUBISHI GALANT, 1993/94 r., 70 tys. km. 2000 ccm. 16V, 
srebrny metalic, RO, 5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka i podgrzewane, szyberdach, reg- kierownica, el. reg. re
flektory, el. wysuwana antena, ABS, poduszka pow., alum. 
felgi, stan b. dobry, - 24.500 zł (możliwe raty). Wrooław. tel. 
071/325-28-50
MITSUBISHI GALANT, 1997 r., - 41.000 zł. Żary, teł, 
0602/51-05-11
MITSUBISHI GALANT KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, bordowy 
metalic, klimatronic, 4 pod. powietrzne, pełne wyposażenie 
elektr., ABS, ASD, lekko przetarta lewa strona, • 44.000 zł. 
Michałowice k. Brzegu Opolskiego, tel. 0600/66-28-22, 
077/404-51-40
MITSUBISHI LANCER, 1980 r., 46 tys. km, 1570 ccm, ben
zyna, czerwony, ekonomiczny, hak, szyberdach, 5-biegowy, 
oryg. RO Philips, reg. kierownica, przegląd do 2002 r, • 1.600 
zł. Wrocław, tel. 0503/94-33-46 - 
MITSUBISHI LANCER, 1984 r., 180 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czerwony, techn. sprawny, • 2.900 zł. Wrocław, tel. 
0604/95-93-70
MITSUBISHI LANCER, 1985 r., 1.40 tysl km, 1200 ccm. ben
zyna, złoty metalic, 5-biegowy, RO. nowy zderzak przedni i 
błotniki, stan silnika i blacharki b. dobry, - 3.800 zł. Lubin, tel. 
076/749-48-39
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, biały: stan 
dobry, na zachodnich tablicach • 750 DEM. Żary, tel. 
0602/11-40-63
MITSUBISHI LANCERKOMBI. 1987 r., 166 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, ciemnoniebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ga
rażowany, przegląd do 05'2002 r., stan dobry, - 5.200 zł. Piła
wa Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/53-50-17 po godz. 15. 
MITSUBISHI LANCER SKŁADAK, 1987/94 r., 1500 ccm. ben

zyna, złoty metalic, inst. gazowa, alarm, centr. zamek, stan 
dobry, - 5.700zł. Wrocław, tel. 0503/51-85-74 
MITSUBISHI LANCER, 1988 r., 1468 ccm, benzyna pełna 
dokumentacja, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, obroto
mierz, RO, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 3.900 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-76-82,0600/85-82-95 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, 5-biegowy, dużo nowych części, na białych 
tablicach, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 0604/66-12-28 
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1990 r., 110 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, brązowy metalic, 4-drzwiowy, na białych tabli
cach -1.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/28-98-55 
MITSUBISHI LANCER. 1991 r.. 145 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, 12V, beżowy metalic, po wymianie amortyzatorów, aku
mulatora, paska rozrządu i napinacza, stan b. dobry* ekono
miczny (7 1/100 km), - 11.000 zł. Opole. tel. 077/457-61-07; 
0604/80-79-37
MITSUBISHI LANCER GLXI, 1991 r.. 188 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna, ciemnoniebieski metalic, katalizator, el. reg. luster
ka, 5-drzwiowy, hak, nowe amortyzatory i klocki ham, • 11.500 
zl. Ciosaniec, tel. 068/356-78-07 
MITSUBISHI LANCER. 1991 r., 170 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, 12V, kolor grafitowy metalic, kompl. dokumentacja, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, podgrzew. fotele, alarm, RO, Ił 
właściciel, kupiony w salonie w kraju, -11.000 zł. Twardogó
ra, tel. 071/315-88-18
MITSUBISHI LANCER GLXI, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm. 
16V, czerwony metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspo
maganie, RM, lakierowane zderzaki, - 13.500 zł. Lubań, tel. 
075/722-40-06, 721-36-11
MITSUBISHI LANCER GUC. 1995 r.. 105 tys. km. 2000 ccm. 
diesel, granatowy, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i szyber
dach, centr. zamek, immobilizer, RO + głośniki, podgrzewa
ne, el. reg. lusterka, wspomaganie, sprowadzony w całości, 
dzielona tylna kanapa, I rej. w 97 r., reguł, reflektory, w ciągłej 
eksploatacji, stan b. dobry, - 22.000 zł. Osetno, tel. 
065/543-26-19,0601/92-11-50 
MITSUBISHI SPACE STAR, 1999 r., 9 tys. km, 1300 ccm, 
16V, czerwony, 4 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, kom
puter, książka serwisowa, • 36.600 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-83-19,0502/38-67-59 
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1987/97 r.. 135 tys. km, 1800 
ccm, turbo D. fioletowy, wspomaganie, • 11.500 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-49-68
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1990/91 r., 193 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, granatowy, inst. gazowa, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, tylna szyba ogrzewana, 
7-ósobowy, welurowa tapicerka, - 14.000 zł lub zamienię na 
inny, o większej pojemności. Legnica, tel. 0606/11-80-91' 
MITSUBISHI SPACE WAGON. 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, bordowy, instal. gazowa, 7-osobowy, klimatyzacja, 
ABS, el. otw. szyby, szyberdach, - 21.500 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 0607/10-56-92
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
16V, biały, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 7-osobowy, el. 
otw. szyby i szyberdach, RM, alum. felgi, dodatkowo 5 kół, 
stan b. dobry, - 24.000 zł. Świebodzin, tel. 068/382-56-31, 
382-97-43
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1997 r., 60 tys. km. 2000 ccm, 
turbo D, biały, 5-7 osób, pełne wyposażenie, garażowany, -
42.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-33-95

NISSAN
NISSAN 100 NX. 1974 r.. szary metalic, dach typu Targa, el. 
otw. szyby, centr. zamek, - 11.500 zł. Leszno, tel. 
065/52948-79
NISSAN 100 NX, 1991 r.', 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, dach Targa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
alum. felgi, RO, welur, stan b. dobry, lotka, -11.500 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
NISSAN 100 NX, 1991 r.. 143 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, alum. felgi, -11.500 zł. Głogów, tel. 0501/57-05-35 
NISSAN 200 SX, 1989 r., 115 tys. km, 1800 ccm, turbo E, 
granatowy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
16 zaworowy silnik, 180 kW, • 13.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-49-68
NISSAN 200 SX, 1989/90 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, gra
natowy metalic, aluminiowe felgi, sportowy wydech, ABS, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, regulowana kierow
nica, welurowa tapicerka, • 9.500 zl. Namysłów, tel. 
077/410-53-48
NISSAN 200 SX, 1990 r.. 200 tys. km, 1800 ccm, turbo, bor
dowy metalic, alum. felgi, opony 225, lotka, pełna elektryka, 
ABS, nowa sprężarka, zawieszenie, świece, sprzęgło, techn. 
sprawny, - 13.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-11-71, 
0601/88-51-11
NISSAN 200 SX. 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, DOHC 16V, 
bordowy metalic, turbo intercooler, 180 KM, el. otwierane szy
by, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., centralny zamek, 
radioodtwarzacz, obniżony, aluminiowe felgi, pełna dokumen
tacja, stan idealny, -16.000 zł lub zamienię na tańszy. Wam
bierzyce, tel. 074/871-90-86
NISSAN 200 SX, 1991 r. obniżony, szerokie koła, sportowy 
ukł. wydechowy, -17.500 zł. Wrocław, tel. 0605/06-90-68 
NISSAN 200 SX, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V turbo, 
wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie kier., alarm, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, - 15.500 zł. 
Szydłowice, woj. opolskie, tel..0604/14-75-91.
NISSAN 200 SX, 1993 r., 60 tys. km, 1800 ccm, turbo, czer
wony, pełne wyposażenie el., alarm, immobilizer, aluminiowe 
felgi, ABS, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, stan 
idealny, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 354-16-68,0601/92-97-24 
NISSAN 200 SX, 1999 r., 10 tys. km, zielony metalic, biała 
skóra, lotka z tyłu, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, stan 
idealny. - 70.000 zł. Wrocław, tel. 0602/85-77-07 
NISSAN ALMERA, 1996/97 r.. 41 tys.km, 1400 ccm. benzy
na, czerwony, wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, 
el. reguł, lusterka, immobilizer, 3-drzwiowy, zadbany, w kraju 
od 2 lat, - 23.000 zł. Żagań, tel. 068/377-13-38 wieczorem 
NISSAN ALMERA, 1997 r., 30 tys. km, 1400.ccm, 16V, czar
ny, poduszki pow., wspomaganie, otwierany dach, el. reg. lu
sterka, immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierownica, ob
rotomierz, ciemne szyby, • 27.900 zł (możliwe raty). Legnica, 
tel. 076/862-77-03
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). Legni
ca, tel. 076/862-77-03 *
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1981 >., 250 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, czerwony, techn. sprawny, ważny przegląd, blachar- 
ka do częściowego remontu, stan techn. dobry, - 1.300 zł* 
Przecławice, woj. wrocławskie, tel. 0603/99-75-32 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI. 1983 r.. 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, stan dobry, przegląd do 05.2002 r.. w ciągłej eks
ploatacji, • 1.800 zł. Bolków, tel. 075/741-31-76 
NISSAN BLUEBIRD, 19901, 120 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
srebrny metalic, w kraju ód 1997 r„ kpL dokumentacja,
4-drzwiowy, zarejestrowny, ważny przegląd, zadbany, - 9.800 
zł. Wrocław, tel. 0502/10-98-80 \
NISSAN CHERRY, 1980 r., 1200 ccm. benzyna, niebieski, 
ekonomiczny, 3-drzwiowy, alum. felgi, przegląd do 10.2001 
r„ zadbane wnętrze , halogeny, tylne szyby uchylane, stan sit 
nika i blacharki dobry, - 1.800 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-99-89 _
NISSAN CHERRY, 1982 r„ .1200 ccm, kolor wiśniowy, -1.300 
zł. Świdnica, teł. 074/327-30-33 
NISSAN CHERRY, 1983 r., 19 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, po remoncie alternatora, rozrusznika, lakierowany,
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, - 3.200 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-51

NISSAN MAXIMA/1991 r., 180 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyza
cja, tempomat, instalacja gazowa, alum. felgi, - 18.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-19-39
NISSAN MAXIMA, 1991/92 r., 166 tys. km, 3000 ccm, V6, 
benzyna, bordowy metalic, kpi. dokumentacja, wspomaganie, 
centr. zamek, klimatyzacja, ABS, el- reg. lusterka, el. otw. szyby 
i szyberdach, • 13.800 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/854-97-60,0601/17-06-01 
NISSAN MAXIMA, 1994 r., 175 tys. km, 3000 ccm, zielony, 
stan dobry, - 25.000 zł. Głogów, tel. 076/736-75-15 
NISSAN MAXIMA, 1994 r., 3000 ccm, granatowy, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka i fotele, tempómat, aluminiowe felgi, seiwisowany, -
29.900 zł. Wrocław, tel. 071/339-89-94 do godz. 16, 
0605/35-71-99
NISSAN MAXIMA, 1995 r., 95 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
perlowobiały, stan idealny, automatic, 200 KM, klimatronic, 
ABS, wspomaganie kier., skórzana tapicerka, alum. felgi-, el. 
otw.'szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, podg. siedzenia, alarm, tempomat, poduszki pow., RO 
+ CD Bossę, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-49-84 
NISSAN MICRA K 10, 1987 r., 1000 ccm, benzyna, biały,
2-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 500 DEM. Bo
gatynia, tel. 0602/81-23-32
NISSAN MICRA, 1990 r., 106 tys. km. 1280 ccm, czerwony, 
stan dobry, alarm, radio, po przeglądzie (do 05.2002 r.), - 6.500 
zł. Wrocław, tel. 071/354-30-71 
NISSAN MICRA, 1991 r., 59 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, - 11.000 zł. Syców, 
tel. 062/785-35-10 .
NISSAN MICRA, 1992 r., 94 tys. km, 1235 ccm, czamy meta
lic, stan b. dobry, • 11.000 zł lub zamienię na Citroena ZX, 
inny lekko uszk., do 8000 zł. Konin, tel. 063/243-55-00 
NISSAN MICRA, 1992 r., 1200 ccm, V, czerwony, automatic, 
Mul-T-Lock, katalizator, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-41-70 po godz. 17
NISSAN MICRA, 1994 r., 89 tys. km, 998 ccm, 16V, turkuso
wy metalic, wspomaganie, szyberdach, elektr. otw. szyby, 
centralny zamek, immobilizer, RO Sony, • 12.500 zł. Kroto
szyn, tel. 062/725-44-13,0608/76-87-06 
NISSAN MICRA, 1995 r., 72 tys. km, 1000 ccm, szary meta
lic, 5-drzwiowy, I rej. 1996 r., opony zimowe, immobilizer, 
Mul-T-Lock, I właściciel, - 17.700 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-17-79
NISSAN MICRA, 1996 r., 60 tys. km, 1000 ccm, biały, po
duszka pow., immobilizer, alarm, • 15.100 zł. Syców, tel. 
062/785-32-96,0601/79-75-12 
NISSAN MICRA, 1997 r., 28 tys. km, 1000 ccm, morski meta
lic, 3-drzwiowy, poduszka pow., immobilizer, reg. kierownica, 
oryginalne radio z panelem, hak, - 17.500 zł. Legnica, tel. 
076/851-20-97
NISSAN MICRA, 1998 r., 50 tys. km, 1300 ccm. 16V, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, wspo
maganie, centr. zamek, RM, • 22.900 zł. Świdnica, tel. 
074/852-46-28,0601/71-36-82 
NISSAN MICRA, 1999 r.. 49 tys. km, 1000 ccm, żółty, klima
tyzacja, wspomaganie kierownicy, regulowana kierownica, 
centralny zamek z pilotem, ABS, 4 poduszki powietrzne, im
mobilizer, 5-drzwiowy, - 23.700 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/45-13-00
NISSAN MICRA, 1999 r., 57 tys. km. 1000 ccm, 16V, żółty, 
kupiony w salonie, I właściciel, 5-drzwiowy, na gwarancji, 
poduszka pow., immobilizer, - 23.000 zł. Milicz, tel. 
0603/74-28-89
NISSAN MICRA, 1999 r., 40 tys. km, 1000 ccm, 16V, czerwo
ny, I właściciel, immobilizer, kupiony w salonie, serwisowany, 
przystosowany do nauki jazdy, na gwarancji, • 22.000 zl. Wro
cław. tel. 0602/61-62-79
NISSAN MICRA, 1999 r., 1000 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
kupiony w salonie, - 21.900 żł. Wrocław, tel. 0606/05-33-05 
NISSAN MICRA, 1999/00 r., 16V, czerwony, poduszka pow., 
kupiony w salonie, I właściciel, - 22.700 zł. Legnica, tel. 
0601/33-48-04
NISSAN PRIMERA. 1991 r.. 165 tys. km, 2000 ccm, 16V, ko
lor 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, 1991 r., 2000 ccm. diesel, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
5-drzwiowy, RO, hak, stan b. dobry, - 16.900 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-41-22
NISSAN PRIMERA SEDAN. 1991 r.. 1600 ccm. 16V, błękitny 
metalic, bez wypadku, 5-biegowy, wspom. kierownicy, welu
rowa tapicerka, spoiler, stan b. dobry, • 12.500 zl (możliwe 
raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
NISSAN PRIMERA GT, 1991/92 r., 95 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, Twin Cam, perłowoczarny metalic, stan b. dobry, 
150 KM, el. otw. szyby i szyberdach, ABS, ospoilerowany, 
halogeny, I właściciel, kpi. dokumentacja, alum. felgi + koła 
zimowe, sportowe fotele, • 11.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/61 -59-50.0609/26-96-78 
O  NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, niebieski 

metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 
wszystkie el. dodatki, szyberdach, -13.800 zł lub 
zamienię. Żary,, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023961

NISSAN PRIMERA, 1992 r., 122 tys. km. 2000 ccm, granato
wy, alarm, immobilizer, centralny zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, 
RM, serwisowany, stan b. dobry, - 15.500 zł. Legnica, tel. 
0601/77-62-76
NISSAN PRIMERA SEDAN. 1992 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czarny, centralny zamek, alarm, instalacja gazowa, -
12.500 zł. Wrocław, tel. 071/787-47-90,0603/85-13-81 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 1600 ccm, 16V, kolor grafitowy 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, tapicerka welurowa, 
radioodtwarzacz, centr. zamek, szyberdach, -12.700 zł. Żary, 
tel. 0604/50-59-32.0604/50-85-58
NISSAN PRIMERA. 1992 r.. 1600 ccm, 16V, kolor grafitowy 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, tapicerka welurowa, 
radioodtwarzacz, centr. zamek, szyberdach, -12.700 zł. Żary, 
tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
NISSAN PRIMERA. 1993 r., 1600 ccm, 16V, bordowy meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, w kraju od tygodnia, -16.500 
zł. Leszno, tel. 0609/45-99-56
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 40 tys. km, 2000 ccm, biały, centr. 
zamek, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie kier., ABS, 
-.15.500 zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V ben
zyna, zloty metalic, sprowadzony w całości, pełna dokumen
tacja, RM, szyberdach el., welurowa tapicerka, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, regulowana kie
rownica, reguł, fotel kierowcy, 4 zagłówki, ABS, el. reg. reflek
tory, nowe opony, immobilizer, - 18.000 zł. Kłodzko, tel. 
0502/04-39-54
NISSAN PRIMERA, 1993 r.. 1600 ccm, 16V bogata wersja, •
15.500 zł. Małachowo, gm. Dolsk, tel. 0607/04-56-67 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 81 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
automatic, pełne wyposażenie, ABS, sprowadzony w całości, 
udokum. pochodzenie, garażowany, stan b. dobry, • 19.800 
zł. Wrocław, tel. 071/362-80-53
NISSAN PRIMERA SLX SEDAN, 1994 r., 100 tys. km. 1600 
ccm, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, reg. kolumny kie
rownicy, centralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, elektrycznie 
starowane szyby i lusterka, podgrzewane lusterka, łamana 
tylna kanapa, garażowany, I właściciel w Polsce, 6 głośników, 
-18.500 zł. Wrooław. teł. 349-43-95 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1994 r.. 76 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, szary metalic, sprowadzony w całości, stan b. do
bry, -17.000 zr. Legnica, tel. 076/722-85-18 
NISSAN PRIMERA LX, 1994 r.. 132 tys. km, 160Ó ccm, ben
zyna, 16V, czamy, reg. kierownica, welurowa tapicerka, RO 
Panasonic, nowe opony Continental, 4 koła zimowe, komplet

na dokumentacja/zdjęcia, stan b. dobry, -18.200 zł. Legnica, 
tel. 076/856-47-66,0603/78-79-36 «
NISSAN PRIMERA, 1994/95 r., 148 tys. km, 2000 ccm, die
sel, bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspoma
ganie, welur, podłokietniki, immobilizer, alum. felgi gwiazdy 
15", el. reg. lusterka podgrzewane, garażowany, - 22.500 zł. 
Rudna, tel. 076/749-39-12,0601/58-68-15 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 
16V, wtrysk, zielony metalic, welurowa tapicerka, wspoma
ganie, poduszka pow., centr. zamek ♦ pilot, immobilizer, hak, 
halogeny, stan b. dobry, bez wypadku, do sprowadzenia z 
Niemiec,.* 18.500 zł z cłem. Lubin, tel. 076/847-30-39, 
0604/93-11-37
NISSAN PRIMERA. 1995/96 r.. 70 tys. km. 1600 ccm. bordo
wy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, -
25.000 zł lub zamienię na Forda Focusa, 99/00 r., z dopłatą. 
Milicz, tel. 071/383-07-08
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 104 tys. km, 1600 ccm, 16V, ko
lor grafitowy metalic, klimatyzacja, bogate wyposażenie, spo
iler, dodatkowe światło .stop”, RM z panelem, drewniane wy
kończenia, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 28.500 zł. Wro
cław, tel. 071/783-80-77,0608/37-05-75,
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 40 tys. km,1600 ccm, 16V, sta
lowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,c. 
zamek, radioodtwarzacz, wspomaganie, 5-drzwiowy, pełna 
dokumentacja, ks. serwisowa, - 28.500 zł. Kalisz, tel. 
062/769-23-49,0501/70-09-90 
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 84 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
czarny, ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, centr. zamek, 
reg. kierownica, wspomaganie, RM, halogeny, • 32.500 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/847-91-93 
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 60 tys. km..1800 ccm, granato
wy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, komputer, podgrzewane fotele, radio + 6 
głośników, welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, haloge
ny, kupiony w salonie, serwisowany, - 49.500 zł (możliwe raty). 
Legnica, tel. 076/862-77-03
NISSAN PRIMERA SLX, 1999 r., 42 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebmy metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, kupiony w salonie (gwarancja), RO 
Blaupunkt z CD + 6 głośników, - 40.000 zł. Oleśnica, tel. 
0601/74-00-95
NISSAN PRIMERA. 1999 r.. 2000 ccm, TD, biały, ABS, klima
tyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, 
welur, alarm, alum. felgi, radioodtwarzacz, chromowane klam
ki, stan idealny, 4 elementy do lakierowania, kupujący zwol
niony z  opłaty skarbowej, • 34.500 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/592-03-79,0607/58-17-17 
NISSAN SERENA CARGO, 1998 r., 53 tys. km. 2300 ccm, 
diesel, wiśniowy metalic, poduszka powietrzna, klimatyzacja, 
centr. zamek + pilot, wspomaganie, podgrzewane fotele, bez 
wypadku, obustronnie rozsuwane boczne drzwi, sprowadzo
ny na nowych warunkach, - 32.000 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/738-36-25,0606/21-11-47 
NISSAN SILVIA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, wspo
maganie kier., centralny zamek, et. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, el. reg. reflektory przednie, aluminiowe felgi, 
atrakcyjny wygląd, • 6.500 zł lub zamienię na Forda Taurusa. 
Kłodzko, tel. 074/866-07-40 po godz. 19 
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm, wtrysk automatic, po 
żle przeprowadzonej naprawie blacharskiej, silnik i skrzynia 
biegów stan idealny, pełna dokumentacja, - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
NISSAN SUNNY. 1983 r.. 150 tys. km, wiśniowy, - 1.500 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-67-63
NISSAN SUNNY B11,1984/91 r., 1300 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, części zapasowe, przegląd do 02.2002 r, •
2.500 zł. Bożnowice, gm. Ziębice, tel. 074/810-24-64 
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1700 ccm, niebieski metalic, gara
żowany, stan b. dobry, - 5.000 zł lub Zamienię na pianino. 
Bojanowo, tel. 0603/89-23-00
NISSAN SUNNY SEDAN, 1985 r.. 1500 ccm, benzyna, biały, 
hak, stan dobry, - 4.100 zł. Wrocław, tel. 071/336-26-32 
NISSAN SUNNY, 1987 r. stan b. dobry -1.000 DEM. Szcze
cin. tel. 0606/90-88-38,0501/60-43-47'
NISSAN SUNNY. 1988 r.. 1600 ccm. biały, - 8.000 zł. Chełm, 
tel. 082/567-16-14
NISSAN SUNNY SEDAN, N-13,1988 r., 1600 ccm, benzyna, 
biały. • 8.700 zł. Nysa. tel. 0602/55-99-21 
NISSAN SUNNY N-13.1988 r., 175 tys. km. 1300 ccm. ben
zyna, czerwony, nowe amortyzatory, nowe opony i akumula
tor, nowa przednia szyba. - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-86-87
NISSAN SUNNY N13.1989 r.. 240 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
złoty metalic, po wymianie amortyzatorów tylnych, po remon
cie zawieszeń, stan b. dobry, 4,61/100 km, kupiony w salonie, 
• 9.500 zł. Krępnica, gm. Bolesławiec, tel. 0604/25-36-59 
NISSAN SUNNY, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, I 
właściciel w Polsce, garażowany, stan dobry, - 6.500 zł. Mi
licz, tel. 0502/87-66-54
NISSAN SUNNY, 1989 r. 125PS, szyberdach, alum. felgi, stan 
dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-25-54 po godz. 20, 
0502/04-61-80
NISSAN SUNNY COUPE, 1989 r., 100 tys. km, 1300 ccm, 
16V, GTi, czerwony, wspomaganie, kubełkowe fotele, spoile- 
ry, • 8.300 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 0501/35-98-74 
NISSAN SUNNY, 1989 r., 167 tys. km, 1600 ccm. biały, nowy 
akumulator, opony, 3-drzwiowy, białe tablice, stan b. dobry -
I.200 DEM. Wrocław, tel. 071/355-99-90
NISSAN SUNNY, 1990 r.. 1600 ccm, czerwony, na białych 
tablicach, zadbany - 1.100 DEM. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
NISSAN SUNNY, 1990 r., 102 tys. km, 1400 ccm, 12V, biały, 
instalacja gazowa, 5-drzwiowy, - 10.800 zł. Kalisz, tel. 
062/764-41-32,0604/08-36-62 
NISSAN SUNNY N-13,1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, 12V, 
granatowy metalic, el. reg. reflektory, RM Blaupunkt, serwi
sowany, I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 8.900 zł. Oława, 
tel. 0601/57-41-94
NISSAN SUNNY SEDAN, 1990 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 
czerwony, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0603/16-41-92 
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 B12, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
hatchback, 2-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach -1.000 
DEM. Jawor, tel. 076/870-35-21,0604/45-26-23 
NISSAN SUNNY, 1991/92 r., 121 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
srebmy metalic; bez wypadku, nowy model, oryginalny lakier,
4-drzwiowy. 5-biegowy, kpi. dokumentacja, RM + 4 głośniki, -
II.990 zl lub zamienię, (zwolnienie z opłaty skarb.). Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
NISSAN SUNNY N-14,1991/92 r., 95 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., ABS, 
welurowa tapicerka, el. reg. światła, regulowana kierownica, 
stan b. dobry, -10.900 zł- Rydzyna, tel. 065/538-88-37 
NISSAN SUNNY N-44,1991/93 r., 137 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, granatowy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, RO, el. 
reg. reflektory, kpi. dokumentacja, - 13.500 żł. Sucha, tel. 
076/847-24-75
NISSAN SUNNY, 1992 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, dzielona 
tylna kanapa, 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 SEDAN, 1992 r., 145 tys. km,.2000 ccm, 
diesel, biały, sprowadzony z zagranicy w całości, w kraju od 
3̂ lat, kompletna dokumentacja, centr. zamek * alarm, CD + 
korektor, el. reg. reflektory, halogeny, wspomaganie kier., 
welurowa tapicerka, alum. felgi, kpi. kół zimowych, -14.000 
zł. Lubawka, teł. 075/741-13-98,0606/21-06-05 
NISSAN SUNNY, 1993 r., 115 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szarozielony metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek,

z pełną dokumentacją, nowe opony i klocki hamulcowe, stan j-
b. dobry, -16.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-96 . ^
NISSAN SUNNY KOMBI, 1993 r., 2000 ccm, diesel, czerwo
ny, na białych tablicach - 3.800 DEM. Zielona Góra, tel. 
0609/28-01-58
NISSAN SUNNY, 1993 r., 95 tys. km, 1400 ccm, 16V, biały,
3-drzwiowy, stan b. dobry, wspomaganie, reguł, reflektory, reg. 
kierownica, • 12.300 zł. Wrocław, tel. 071/782-85-60, 
0607/54-18-91
NISSAN SUNNY, 1993 r., 119 tys. km, szary metalic, hetch- 
back, 5-drzwiowy, komplet opon zimowych, stan b. dobry, •
14.000 zł! Wrocław, tel. 0601/87-44-46 
NISSAN SUNNY, 1994 r., 1700 ccm, diesel, biały, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, stan techn. b. dobry, zadbany,
- 14.000 zł. Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem • A00525 
www.autogielda.com.pl)
NISSAN SUNNY, 1994 r., 112 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierownica, I wła
ściciel, w kraju od 1997 r., zabezpieczony przed kradzieżą, 
kpi. dokumentacja, zdjęcia, stan b. dobry, garażowany, -
16.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-90-49,0602/63-30-41

OLTCIT
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 50 tys. km, 1130 ccm, boxer, 
srebrny, ważny do 30.08.2001 r., okładzina sprzęgła do wy
miany, na białych tablicach • 1.200 zł. Oława, tel. 
071/303-31-66
OLTCIT CLUB, 1992 r., srebmy, stan dobry, .na chodzie’ , 
przegląd do 10.2001 r, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0607/52-62-38 
OLTCIT CLUB, 1992 r., 88 tys. km, 1100 ccm, benzyna, kolor 
piaskowy, nowe opony, bez wypadku, stan b. dobry, - 2.500 
zł. Wrocław, tel. 071/364-40-75,0501/31-44-24 
OLTCIT CLUB, 1992 r. stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-89-67
OLTCIT CLUB, 1992 r„ 48 tys. km, 1100 ccm, RL. srebmy 
metalic, RO, hak, garażowany, techn. sprawny, bez rdzy, -
2.800 ił. Wrocław, tel. 071/354-22-13

OPEL
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, 1978 r., 1600 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, 
hak, obrotomierz, -1.200 zł. Gostyń, tel. 065/572-54-68 
OPEL ASCONA, 1978 r., 2000 ccm, srebmy, 3-drzwiowy, hak, 
inst. gazowa, do lakierowania, • 1.000 zł. Osiek, tel. 
076/849-11-20
OPEL ASCONA, 1980 r., 1600 ccm, czerwony, 4-drzwiowy, 
hak, stan b. dobry, • 1.200 zł lub zamienię. Oława, tel. 
0608/47-10-04
OPEL ASCONA SEDAN; 1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty 
metalic, szyberdach, alum. felgi, hak, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
kpi. dokumentacja, stan dobry, • 3.200 zł. Raciborowice Gór
ne, tel. 076/818-97-37
OPEL ASCONA, 1981 r., 2000 ccm, diesel, brązowy, po re
moncie silnika, blacharka do małych poprawek, przegląd do 
2002 r, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/63-24-06 
OPEL ASCONA GLE, 1981/82 r., 100 tys. km, 1600 ccm. pia
skowy. hak. owiewki, lotka, alarm Boxer, stan b. dobry, dzie
lona tylna kanapa, reguł. wys. mocowania pasów, ekonomicz
ny, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 369-52-82,0602/24-81-23 
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, hak, z urzędu celnego. - 3.000 zł. Skała 5. gm. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-83 
OPEL ASCONA C SEDAN. 1982 r.. 1800 ccm, OHC, srebmy-.. 
metalic, po remoncie silnika, 5-biegowy, przegląd do 03.2002W* 
r., stan dobry, - 3.200 zł. Strzelin, tel. 0602/68-86-14 
OPEL ASCONA, 1982 r., 1300 ccm, benzyna insL gazowa, 
5-drzwiowy, zadbany, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0605/20-69-30 
OPEL ASCONA C, 1983 r.,81 tys. km, 1600 ccm, OHC, biały, 
5-drzwiowy, nowy akumulator, pokrowce, 5-biegowy, RM, 
zadbany, pełna dokumentacja, stan b: dobry, • 3.200 zł. Strze
lin, tel. 071/392-09-39,0601/92-63-61 
OPEL ASCONA, 1983 r„ 1600 ccm, benzyna nowa tapicer
ka, hamulce i amortyzatory, - 2.500 zł. >Środa Śl., tel. 
0607/57-86-25
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
-5-drzwiowy, stan dobry, • 3.500 zł. Tarnowiec, gm. Zawonia, 
tel. 071/312-91-10
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r.. 1300 ccm, OHC, srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny, oryginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek, - 2.150 
zł. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/77-61-54 _
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 1600 ccm, 105 KM, czer
wony, 4-drzwiowy, zawieszenie obniżone i poszerzone, nowe 
opony i amortyzatory, - 3.500 zł. Legnica, tel. 076/862-32-37 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, diesel, seledynowy me
talic, - 3.900 zł lub zamienię na tańszy. Liśowice 77, gm. Pro
chowice, tel. 076/858-56-56
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 1800 ccm, benzyna + gaz, 
czerwony, hak, 2 nowe opony, pełny wtrysk, 5-biegowy, nowy 
akumulator, • 4.700 zł lub zamienię na Uaza z inst. gazową. 
Bolków, tel. 0604/17-95-67
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, kolor grafitowy, inst. ga
zowa, szyberdach, blokada skrzyni biegów, hak, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, alum. felgi, przegląd do 04.2002 r, - 4.200 zł. Ja
wor, tel. 076/870-59-96,0600/89-15-17 
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 1600 ccm, czerwony,
4-drzwiowy, obniżony, poszerzony, nowe opony i amortyza
tory, - 3.500 zł. Legnica, tel. 076/862-32-37,0603/24-87-87 ^  
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy, stan' 
dobry, na zachodnich tablicach - 2.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-44-41,0606/41-49-67 (k00084)
OPEL ASCONA. 1985 r.. 107 tys. km. 1600 ccm. OHC. nie
bieski metalic, 2-drzwiowy, szyberdach, nowa pompa, gaż- 
nik, nowy akumulator, hak, RM Philips, zadbany, - 3.000 zł. 
Grodziszcze, tel. 074/850-12-37.
OPEL ASCONA SEDAN, 1985 r., 110 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, welurowa tapicerka, hak, ważny prze
gląd, stan dobry, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-55-51 
OPEL ASCONA GSI, 1985/86 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, po 
tuningu, ospoilerowany, kubełkowe fotele, alum. felgi, RM, el. 
otw. szyby, szyberdach, deska digital, ciemne szyby, po tu- 
ningu, j 6.000 zł lub zamienię. Ścinawa, tel. 076/843-67-04 
OPEL ASCONA, 1986 r., 1300 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
hatch-back, bez wypadku, zadbany, hak hol, -1.200 zł. Zielo
na Góra. tel. 068/385-57-73
OPEL ASCONA. 1987 r.. 1800 ccm, S, złoty metalic, centr. 
zamek, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, alum. felgi,
4-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. lakier, garażowany, RO, pory
sowany lakier, - 4.800 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781 -22-42 
OPEL ASCONA, 1987 r., 1800 ccm, srebmy. oryg. lakier, stan 
techn. b. dobry, • 3.700 zł. Wrocław, tel. 0501/43-03-23 
OPEL ASCONA C, 1988 r., 167 tys. km, 2000 ccm. srebmy. 
radio, centr. zamek, garażowany, II właściciel, welurowa tapi
cerka, nowe opony i klocki hamulcowe, automatic, zadbany, 
stan idealny, • 2.500 zł. Lubin, tel. 0604/70-61-39 
OPEL ASCONA GT. 1988 r„ 2000 ccm, wtiysk, czerwony,'^.
4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach -
2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03
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OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, czerwony, alarm, 
stan dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 

♦  O  OPEL ASTRA SEDAN LUB CORSA kupionego w 
salonie w Polsce, od I właściciela, w dobrym sta* 
nie, KUPIĘ. Świebodzice, tel. 074/854-55*80, 
0607/83-71-95 84016611

OPEL ASTRA, 1991 r., 44 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 2-drzwiowy, -11.500 zł. Dłoń, tel. 065/547-77-36 
OPEL ASTRA, 1991 r., 110 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, I właściciel, centralny zamek, wspomaganie kier., szyber
dach, poduszka pow., 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 16.700 zł. 
Lipniki, tel. 077/431 -21 -79.0606/12-83-05 
OPEL ASTRA, 1991 r., 92 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy meta
lic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, centralny 
zamek, welurowa tapicerka, stan b. dobry, po przeglądzie, -
12.200 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-48-58,0600/56-55-90 
OPEL ASTRA, 1991 r., 143 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, hak, RO, el. 
antena, welur, alum. felgi, tłumik Remus, obrotomierz, lakie
rowane zderzaki, bez wypadku, garażowany, tuning, I właści
ciel, • 13.000 zł. Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-60-87
OPEL ASTRA, 1991 r., 1400 ccm, bordowy metalic, 5-drzwio- 
wy, hak, radio, zadbany, w kraju od 07.05.2001 r, -11.800 zł. 
Żary. tel. 0608/35-00-89 .
OPEL ASTRA GT, 1991/92 u, 121 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, 3-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kołdrze nadwozia, 
wspomaganie, szyberdach, el. reg! lusterka, reguł, fotel kie
rowcy, zielone szyby, dzielona kanapa, RO + 6 głośników, 
czerwone wykończenia, I właściciel w kraju, zadbany, • 13.500 
zł. Gostyń, tel.0608/45-26-09
OPEL ASTRA KOMBI, 1991/92 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, morski metalic, sprowadzony w całości, w kraju od 
tygodnia, bez wypadku, oryginalny lakier, 5-drzwiowy, wspo
maganie kier., serwisowany, RM, welurowa tapicerka, el. re
guł. reflektory, - 12.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-39, 
0605/23-25-67 '
OPEL ASTRA GLS, 1991/92 r., 138 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, błękitny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 
welurowa tapicerka, el. antena, RM, bez wypadku, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 14.250 zł. Rawicz, tel. 
0605/61-79-12

a  OPEL ASTRA, 1991/92 r., 185 tys. km, 2000 cćm, wtrysk,
™  16V, GSI, niebieski metalic, pełna elektryką, ABS, SRS, wspo

maganie, alum. felgi 15", ospoilerowany, układ wydechowy 
Remus, alarm + pilot, szyberdach,RM Blaupunkt, • 19.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-01-48 "
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 1400 ccm, czerwony, szyberdach, 
zabezp. przed kradzieżą, RM, oclony. • 11.500 zł. Żary, tel. 
068/363-80-27
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r„ 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
niebieski metalic, wspomaganie, RO, reiingi dachowe, nowy 
ukł. wydechowy i akumulator, -15.500 zł lub zamienię na do
stawczy. Herby, woj. częstochowskie, tel. 0608/01 -90-87 
OPEL ASTRA, 1992 r., 145 tys. km. 1400 ccm. biały. 3-drzwio- 
wy, RO, alarm, el. reg. światła, pierwszy właściciel w kraju, 
pełna dokumentacja, garażowany, - 13.500 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-42-07
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, zadbany, -13.600 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r., 160 tys. km, 1700 ccm, nie
bieski, TDi, roleta, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
dzielona tylna kanapa, radio, stan dobry, garażowany, -15.900 
zł lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
0602/33-69-85
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 18 tys. km. 1700 ccm. diesel, 
turkusowy, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, reiingi dachowe, bez wypadku, w kraju od 5 dni, -
15.300 zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 
065/545-45-51,0609/37-02-84 '
OPEL ASTRA, 1992 r., 140 tys. km. 1600 ęcm, biały, 3-drzwio
wy, ABS, wspomaganie, szyberdach, kubełkowe fotele, RM 
stereo, -11.600 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15,0603/63-13-56 
OPEL ASTRA, 1992 r.. 95 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, hatchback, szyberdach, wspomaganie, reg. 
reflektory, alum. felgi, I właściciel, 3-drzwiowy, kubełkowe fo
tele, sportowy wygląd, welurowa tapicerka, -12.500 zł. Strze
lin, tel. 0604/44-92-20 

/W}PEL ASTRA TDI, 1992 r., 130 tys. km, 1700 ccm, granato- 
metalic, kombi, wspomaganie, ABS, radio, bez wypadku, 

w kraju od 2 dni, stan b. dobry, - 15.200 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07 
O  OPEL ASTRA, 1992 r., 133 tys. km, 1600 ccm, gra

natowy, centr. zamek, reguł, fotele, wspomaga
nie, RO, • 13.500 zł. Z ie lona Góra, tel. 
068/320-00-93 87024081

OPEL ASTRA GLS, 1992 r., 122 tys. km, 1600 ccm. wiśnio
wy, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, welu
rowa tapicerka, RO, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna ka
napa, grill, model 1995 r., 5-drzwiowy, - 12.900 zł. Bolesła
wiec, tel. 0608/67-08-26
OPEL ASTRA, 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, radioodtwarzacz, 
zderzaki w kolorze nadwozia, możliwość sprzedaży na raty, -
14.000 zł. Bralin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18, 
0603/13-97-64
OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r.. 160 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, biały, 5-drzwiowy, wersja Club, reiingi, alum. felgi, ku
bełkowe fotele, wspomaganie kier., centr. zamek, RO Philips 
+ 6 głośników, zielone szyby, -13.500 zł. Gołaszyn, woj. zie
lonogórskie, tel. 0606/48-25-32 
OPEL ASTRA, 1992 r., 110 tys. km, 1600 ccm, biały, centr. 
zamek, szyberdach, alum. felgi, po wymintanie wielu części, 
stan b. dobry, - 12.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-72-92, 
0603/89-71-98
OPEL ASTRA, 1992 r., 61 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic; 5-drzwiowy, - 12.500 zł. Góra, tel. 
065/543-22-30,0603/98-61-24 
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 119 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wy
padku, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, • 14.800 zł 
lub zamienię. Góra, tel. 065/543-28-78,0606/44-28-11 
OPELASTRA KOMBI, 1992 r., 143 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 

^granatowy, zadbany, serwo, wspomaganie kierownicy, cen
tralny zamek, szyberdach, stan b. dobry - 4.100 DEM + 3.000 
cło. Jelenia Góra, tel. 075/646-38-10,0604/81-51-93 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 160 tys. km. 1700 ccm, TDi, 
niebieski, roleta, szyberdach. wspomaganie kier., radio, skła
dana i dzielona tylna kanapa, zaabany, el. reg. reflektory, •
15.900 zł lub zamienię na tańszy, do 10.000 zł. Kamienica, 
tel. 077/431-78-88,0602/33-69-85 
OPELASTRA, 1992 r„ 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, RM Opel, stan b. dobry, 
bez wypadku, -11.200 zł. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, berv 
zyna, biały, reiingi dachowe, roleta, wspomaganie kier., cerv 
tralny zamek, el. reg. reflektory, kubełkowe fotele, welurowa 
tapicerka, w kraju od 2 tygodni, • 14.700 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-23-79.0607/23-18-53 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r.. 130 tys. km. 1400 ccm, biały, 
szyberdach, re|ingi dachowe, roleta, ABS, wspomaganie kier., 
sprowadzony, s&n b. dobry, - 12.500 zł. Kostomłoty, tel. 
071/317-02-91.0607/80-16-46 
OPELASTRA, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy, 5-drZwiowy, centr. zamek, szyberdach, RM, bez 
wypadku,- • 11.600 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
OPEL ASTRA GSI, 1992 r.,; 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
136 KM, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, kubełkowe fotele, alum. felgi, komputer, im
mobiiizer, reguł, fotel kierowcy, obniżony, RO, - 16.500 zł. 

£ lu b in .  tel. 0605/05-85-01
OPEL ASTRA, 1992 r„ 131 tys. km. 1400 ccm, benzyna, per-

łowoczamy. alum. felgi, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 12.500 zł 
lub zamienię na VW T4, diesla albo VW Passata, z dopłatą. 
Lubin, tel. 076/842-80-38,0604/26-47-33 
OPEL ASTRA SEDAN, 1992 r., 75 tys. km, 1400 ccm, bordo
wy, centr. zamek, ABS, alarm, szyberdach, RM, książka ser
wisowa, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 14.500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-23-08,0607/79-39-76 
OPELASTRA KOMBI, 1992 r.. 150 tys. km, 1600 ccm. bordo
wy metalic, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, reiingi 
dachowe, welurowa tapicerka, hak, radio, serwisowany - 3.000 
DEM, na gotowo,- 11.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-54-08 po godz. 20
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 158 tys. km, 1700 ccm. diesel, 
biały, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku, wspomaga
nie, ABS, hak, reiingi dachowe, kpi. kół zimowych - 4.200 DEM 
lub 13.500 zł. Lwówek Śląski, tjel. 0602/63-01-69. 
0607/06-07-44
OPELASTRA, 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, RO, wspomaganie, stan techn. b. dobry, • 14.000 zł. 
Milicz, tel. 071/383-00-78
OPEL ASTRA, 1992 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, RO ♦ gło
śniki, el. antena, alarm *  2 piloty, reiingi dachowe, bez wy
padku, w kraju od 07.2000 r., garażowany, stan b. dobry, •
12.800 zł. Olszyna, tel. 075/721-25-43 
OPEL ASTRA, 1992 r., 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, -
14.300 zł. Paczków, tel. 077/431-57-27 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1400 ccm, platy
nowy metalic, halogeny, centralny zamek + pilot, zadbany, bez

wypadku, stan b. dobry, sprowadzony w całości, reiingi da
chowe, - 13.200 zł. Paczków, tel. 077/431-63-Z8. 
0035/221-761-789
OPEL ASTRA, 1992 r„ 130 tys. km. 1400 ccm', kolor wiśnio
wy, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, -12.500 zł. Pleszew, 
tel. 062/742-17-78
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r„ 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, reiingi, wspomaganie, szyberdach,. centr. zamek, welu
rowa tapicerka, hak, el. reg. lusterka, • 13.500 zł (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0605/78*94-65,0605/22-90-89 
OPELASTRA, 1992 r.. 127 tys. km, 1600 ccm, bordowy me
talic, wspomaganie kier., radio Blaupunkt, halogeny, weluro
wa tapicerka, przegląd, el. reg. lampy,.el. antena, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, centralny zamek, - 13.800 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-47-49,0606/51-38-01 
OPEL ASTRA SEDAN GL. 1992 r.. 119 tys. km. 1400 ccm. 
wtrysk, szary metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
radioodtwarzacz, centralny zamek, zadbany, stan b. dobry, 
el. reg. reflektory, tylna kanapa dzielona, w kraju od 5 dni, -
13.900 zł. Rawicz, tel. 0607/40-13-01
OPEL ASTRA GSi, 1992 r.. 123 tys. km, 2000 ccm, czerwo
ny, ABS, radio, wspomaganie kier., immobiiizer, szyberdach, 
ospoilerowany, sportowa kierownica, aluminiowe felgi, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, - 16.500 zł. Rawicz, tel. 
0601/93-24-39
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, centr. 
zamek, 5-drzwiowy, wspomaganie. Rawicz, tel. 0604/58-61-65 
OPELASTRA KOMBI, 1992 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., roleta, RM 
stereo, książka serwisowa, welurowa tapicerka, sprowadzo
ny z Niemiec, oclony, w kraju od tygodnia, -14.000 zł. Sobót
ka, tel. 071/316-27-43,0608/87-22-61 
OPEL ASTRA, 1992 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, szyberdach, blokada skrzyni biegów, 3-drzwiowy, •
10.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-11-18 
OPEL ASTRA, 1992 r., 130 tys. ktn, 1600 ccm, srebmy meta
lic, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, welu
rowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, kpi. dokumentacja, -
12.500 zł. Syców. tel. 062/785-19-18,0609/63-51-12 
OPEL ASTRA, 1992 r., 98 tys. km, 1400 ccm, srebmy meta
lic, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, immobiiizer, w 
kraju od 2 mies., możliwe raty, • 12.900 zl lub zamienię, może 
być uszkodzony. Trzebnica, tel. 071/312-18-87.0607/40-20-17 
OPEL ASTRA. 1992 r.. 149 tys. km, 1700 ccm, diesel, bordo
wy, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, el. re
guł. lusterka, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, welurowa tapicer
ka, dzielone tylne siedzenia, zadbany, bez wypadku, do spro
wadzenia, - 12.800 zł (na gotowo). Unikowice, tel. 
077/431-63-78,0035/221-761-789 
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 129 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oszczędny, immobiiizer, 
alarm, centr. zamek, pilot, kpi. dokumentacja, zderzaki w ko
lorze nadwozia, -13.000 zł. Wałbrzych, tel. 0607/74-06-53 
OPELASTRA, 1992 r.. 82 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, w 
kraju od tygodnia, komplet opon zimowych, RM, zadbany, po 
przeglądzie, oclony w całości, bez wypadku, 3-drzwiowy, •
11.400 zł. Wrocław, tel. 0607/30-23-42 
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 164 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czarny, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, szyberdach, wspoma
ganie kier., el. reg. reflektory, kubełkowe fotele, dzielona tyl
na kanapa, reg. pasy, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, 5-bie
gowy, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-76-27,071/351-71-24, 
071/361-18-11
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, szyberdach, alum. felgi, roleta, reiingi dachowe, alarm 
+ pilot; centr. zamek, wspomaganie, RO, - 12.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-88-28,0600/16-74-14 
OPELASTRA KOMBI, 1992r., 1600 ccm, benzyna, biały, re- 
lingi dachowe, wspomaganie kier., centralny zamek, RM, szy
berdach, welurowa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, -
13.200 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/88-89-68 
OPELASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, wspomaganie, centr. zamek, w kraju od tygodnia, stan b. 
dobry, -14.500 zł. Żary, tel. 0605/59-03-89 
OPELASTRA SEDAN, 1992 r., 87 tys.km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski metalic, na białych tablicach, centr. zamek, szy
berdach, nowe opony, hak, wspomaganie, - 12.900 zł. Żary, 
tel, 068/374-88-94.0604/98-65-56 
OPEL ASTRA, 1992/93 r.. 94 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
perłowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy. 5:biegowy, ser
wisowany, RM, sprowadzony z Niemiec, oryg. lakier, alum. 
felgi, książka serwisowa, nowy akumulator (gwarancja), za
dbany. - 14.20azł. Bolesławiec, tel. 075/732-65-66, 
0608/35-62-25
OPEL ASTRA GL, 1992/93 r., 163 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, RM 
Blaupunkt, 5-drzwiowy, bez wypadku, I właściciel w kraju, -
15.900 zł. Brzeg, tei. 077/469-70-89,0608/77-04-68 
OPELASTRA, 1992/93 r., 116 tys.km, 1700 ccm, diesel, bor
dowy metalic, bez wypadku, kpi. dokumentacja, sprowadzo
ny w 2000 r. w całości, eł, otw. szyberdach, RO, - 13JB00 zł 
lub zamienię na Fiata 126p, Cinquecento. Henryków, tel. 
074/819-90-62,0600/81-45-48
OPEL ASTRA, 1992/93 r.. 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, fio
letowy, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wy
padku, oryg. lakier I przebieg, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. RM + głośniki, zagłówki - 4 szt., 
serwisowany, oszczędny, bez korozji, stan idealny, -13.800 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
OPEL ASTRA, 1992/93 r„ 140 tys. km, 1700 c f̂i, diesel, nie
bieski metalic, szyberdach, wspomaganie kier., RO, weluro
wa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, - 15.500 zł (możli
we raty) lub zamienię na nowszego Opla, diesla. Kłodzko, tel, 
0604/87-53-33
OPEL ASTRA, 1992/93 r , 130 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, centralny za
mek, wspomaganie kier., szyberdach, welurowa tapicerka, bez 
wypadku, • 12.900 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 
076/854-57-19,0602/38-55-22

OPELASTRA GLS, 1992/93 r., 102 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
szary metalić, wspomaganie, centr. zamek, immobiiizer, el. 
reg. reflektory, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 6 głośników, 
RO + RDS, kpi. opon zimowych, udokumentowany przebieg, 
-14.900 zł. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0602/47-46-95 
OPELASTRA, 1992/93 r., 110tys.Jem, 1600 ccm, benzyna, 
błękitny metalic, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, welu
rowa tapicerka, radio z RDS, halogeny, stan idealny, po prze
glądzie, w kraju od tygodnia, - 14.900 zł. Rawicz, tel. 
0605/61-79-12
OPEL ASTRA, 1992/93 r.. 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy, 5-drzwiowy, alarm *  pilot, - 12.500 zł. Rawicz, tel. 
065/547-48-11,0604/94-24-50 
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, perłowografitowy metalic, bez wypadku, wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, ABS, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, RM, el. reg. reflektory, w kraju od tygodnia, -15.700 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-52-76, 
0604/26-53-15
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, morski błękit, sprowadzony w całości na kołach, w 
kraju od 4 dni, bez wypadku, wspomaganie, el. reg. reflekto
ry, RM oryginalny + 6 głośników, zderzaki w kolorze nadwo
zia, książka serwisowa, stan idealny, - 14.500 zł (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
OPEL ASTRA GLS, 1992/93 r., 107 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
perłowoniebieski metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. 
zamek + pilot, immobiiizer, ABS, wspomaganie, halogeny, 
welurowa tapicerka, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
w kraju od 2 dni, książka serwisowa, -15.200 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76,0604/26-53-15

OPEL ASTRA GT, 1992/93 r., 128 tys. km, 1400 ccm, MPi, 
biały, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, od
cięcie zapł., RO,.obrotomierz, el. reg. reflektory, aluminiowe 
felgi, I właściciel, stan b. dobry, - 12.000 zł lub zamienię na 
inny samochód. Strzegom, tel. 074/855-72-26,0606/32-06-40 
OPELASTRA KOMBI, 1992/93 r., 92 tys. km, 1400 ccmr ben
zyna, bordowy, szyberdach, roleta, immobiiizer, RO, raty przez 
komis, -14.400 zł lub zamienię na Opia Corsę, Seata Jbizę. 
Wrocław, tel. 071/367-06-39,0501/29-92-63 
OPELASTRA, 1992/93 r., 88 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
ciemnoniebieski, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, hak, na 
białych tablicach - 3.300 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/28-06-94 
OPEL ASTRA. 1992/93 r.. 145 tys. km. 1700 ccm, TDI. nie
bieski metalic, bez wypadku, ABS, wspomaganie kier., szy
berdach, el. reg. lusterka, 5-biegowy, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, obrotomierz, hak, 5-drzwio- 
wy, w kraju od 2 tygodni, I właściciel, kpi. dokumentacja, nie 
eksploatowany w kraju, • 15.700 zł. Żary, tel. 068/470-59-20, 
0602/39-35-22
OPEL ASTRA CD, 1992/96 r., 127 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy metalic, Mul-T-Lock, wszystkie el. dodat
ki, RM + 6 głośników, garażowany, kpi. dokumentacja, 
3-drzwiowy, zadbany, - 14.500 zł. Gryfów śl., tel. 
075/781-27-72,0602/74-83-45 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 1600 ccm wspomaganie, szy
berdach, alum. felgi Borbet 15". Ro, kubełkowe fotele, skó
rzana kierownica + kpi. kół zimowych, w kraju od 3 dni, • 14.500 
zł. Chojnów, tel. 076/819-62-27, 0602/66-79-96, 
0604/08-56-65
OPELASTRA GLS, 1993 r.. 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, 
bogate wyposażenie, zdjęcia do wglądu, książka serwisowa 
• 3.700 DEM + cło. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-75, 
0607/30-64-13
OPELASTRA, 1993 r., 137 tys. km, 1700 ccm, diesel, perło- 
woatramentoWy, sprowadzony w całości na kołach, w kraju 
od tygodnia, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. 
reflektory, RM oryginalny, 6 głośników, dzielona tylna kana
pa, - 15.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0604/25-21-53
OPEL ASTRA, 1993 r., 116 tys. km, 1600 ccm, wtrysk bez 
wypadku, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, RM 
oryginał, bardzo zadbany, - 12.700 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 0604/97-38-95 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r„ 90 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy, wspomaganie, szyberdach; 4-drzwiowy, w kra
ju od miesiąca, stan idealny, radio, • 15.300 zł. Syoów, tel. 
062/785-35-30,0606/37-88-48 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, benzyna, wtrysk, 
ciemnoniebieski, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby,
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el. reg. reflektory, alarm + pilot, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, RO Blaupunkt, roleta bagażnika, bez wypadku, 
zadbany, • 15.000 zł. Tomaszów Bolesławiecki, gm. Warta 
Bolesławiecka, tel. 076/818-91-74 
OPELASTRA 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, fabrycz
nie ospoilerowany, sportowy tłumik, I właściciel w kraju, stan 
techn. b. dobry, - 17.800 zł. Wrocław, tel. 071/336-22-38, 
0601/32-55-87
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 137 tys. km, 1400 ccm, bordo
wy, -11.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-23-98 
OPEL ASTRA, 1993 r., 103 tys. km. 1400 ccm, kolor grafito
wy metalic, bez wypadku, katalizator, centr. zamek, szyber
dach, el. reg. reflektory, napinacze pasów, 5-drzwiowy, RM, 
zadbany, odony, w kraju od 4 dni, kpi. dokumentacja, stan 
techn. i wizualny idealny, - 13.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Żary, tel. 068/470-18-12,0503/03-40-92 
OPELASTRA, 1993 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesff. biały.
3-drzwiowy, stan dobry, garażowany, kpi. dokumentacja, hak, 
-13.000 zł. Bogatynia, tel. 0502/42-38-58.075/773-21-01 po 
godz. 20
OPEL ASTRA, 1993 r., 137 tys. km, 1600 ccm, metalic, ku
piony w salonie w kraju, alarm, Mul-T-Lock, • 18.500 zł. Bo- 
guszów-Gorce, teł. 074/844-84-61 
OPEL ASTRA, 1993 r., 114 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
kombi, reiingi dachowe, wspomaganie kier., dzielona tylna 
kanapa, centralny zamek, szyberdach, RO, -16.500 zł. Bole
sławiec, tel. 0608/67-08-26
OPELASTRA, 1993 r.. 110 tys: km, 2000 ccm, 16V, 180 KM, 
czerwień meksykańska, wersja limitowana, komputer, ABS, 
szyberdach, contról-traktion, wydech Remus, alum. felgi, spo
ilery, wzmocnione zawieszenie, hofnologacja rajdowa. -
24.000 zł. Głogów, tel. 076/834-77-58 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993r f.,-1600 ccm, jasnoniebieski 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, welurowa 
tapicerka, w kraju 2 tygodnie, - 14.500 zł. Gubin, tel. 
068/359-38-03,0606/95-16-12 
OPELASTRA, 1993 r., 75tys. km, 1600 ccm, wtrysk. szary 
metalic, sżyberdach, radio, 5-drzwiowy, bez wypadku, stan b. 
dobry, • 15.500 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 120 tys. km„1400 ccm, wtrysk, 
biały, kupiony w salonie, I właśddel, stan b. dobry, • 14.900 
zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02

OPELASTRA GSI, 1993 r.. 155 tys. km, 2000 ccm wspoma
ganie, ABS, kubełkowe fotele, RO Opel, sprowadzony w ca
łości, w kraju od tygodnia, bez wypadku, stan idealny, -16.500 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-09-75 po godz. 20.065/546-23-98 
do godz. 20, Rawicz
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 180 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, • 15.000 zł. Kruszyn, woj. jeleniogórskie, tel. 
0601/55-54-24 ‘ \
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 64 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, szy
berdach, immobiiizer, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 
książka serwisowa, • 17.700 zł. Kwilcz, tel. 061/291-52-29. 
0605/21-26-08
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 153 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, sprowadzony w całośd, -14.000 zł lub 
zamienię na Opla Vectrę. Forda Escorta. Leszno, tel. 
065/526-34-39 *
OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, •
16.000 zł. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, biały, radio, 
Mul-T-Lock, alarm, szyberdach, 5-drzwiowy, kupiony w salo
nie w Polsce, - 13.700 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-29-12 po 
godz. 16,0603/84-60-94
OPEL ASTRA. 1993 r.. 110 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
Mul-T-Lock, oznakowany, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, stan b. dobry, • 16.000 zł. Nysa, tel. 0604/85-84-37 
OPELASTRA GSI, 1993 r., 111 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metalic, komputer, ABS, centr. zamek, kubełkowe fotele, ospo
ilerowany, wspomaganie kier., katalizator, alarm, RO, stan b. 
dobry, • 18.200 zł lub zamienię na inny do 10.000 zł, możli
wość rat. Paczków, tel. 0606/72-64-42 
OPEL ASTRA, 1993 r., 110 tys. km, 1600 ccm. czerwony 
metalic, hatchback, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, 
• 14.500 zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75 
OPEL ASTRA F-CC, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 105 KM, 
granatowy metalic, radio, centr. zamek, immobiiizer, wspo
maganie, poduszka pow., szyberdach, udokum. pochodze
nie,- 14.000 zł. Świdnica, tel. 0602/45-36-68,074/853-93-30 
OPEL ASTRA GL, 1993 r., 114 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
ciemnoniebieski, 3-drzwiowy, katalizator, el. reg. reflektory, 
dzielone i rozkładane tylne siedzenia, RO ♦ 6 głośników, hak, 
alarm, garażowany, wymienione sprężyny zawieszeń, amor
tyzatory, przegląd do 01.200 r., stan dobry, -13.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-65-22
OPELASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1700ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia z wersji GSi, welu-
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rowe pokrowce, 6 głośników, halogeny, zadbany, stan b. do
bry, -17.000 zł. Wrodaw, tel. 325-85-66,0609/47-10-70 
OPEL ASTRA, 1993 r., 75 tys. km, 1600 ccm, niebieski meta
lic. -14.700 zł. Wschowa, tel. 065/540-19-20,0609/28-32-64 
OPEL ASTRA, 1993 r., 110 tys. km, 1600 ccm, niebieski me
talic, stan b. dobry, - 12.400 zł lub zamienię. Żagań, tel. 
068/477-65-65,0607/31-84-15 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993/94 r., 170 tys. km. 1700 ccm, 
perłowoniebieski metalic, TDi, RM, serwo, reiingi dachowe, 
centr. zamek, zielone szyby, reguł, fotele, obrotomierz, welu
rowa tapicerka, książka serwisowa, sprowadzony 05.2001 r., 
bez wypadku, I właśddel, kpi. dokumentacja, stan idealny, -
17.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993/94 r.. 120 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, wiśniowy metalic, reiingi dachowe, • 14.000 zł. Kłodz
ko, tel. 0603/53-75-30
OPELASTRA, 1993/94 r., 160 tys. km, 1700 ccm, TDi, perło- 
wogranatowy. wspomaganie, obrotomierz, dodatkowe świa
tło .stop', RO + głośniki, po wymianie paska rozrządu, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -.18.000 zł lub 
zamienię. Niemcza, tel. 074/837-68-26 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993/94 r., 110 tys. km, 1400 ccm. 
benzyna, bordowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, -12.900 zł. 
Paczków, tel. 077/431-71-10,0608/03-49-93 
OPEL ASTRA SEDAN. 1993/94 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, bez 
wypadku, sprowadzony w całośd, stan b. dobry, • 15.300 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-46-00 
OPELASTRA CL. 1993/94 r.. 98 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, perłowobordowy metalic, stan idealny, sprowadzony w 
całości, bez wypadku, 6 mies. w kraju, książka serwisowa, 
pełna dokumentaqa. zadbany, 5-biegowy, szyberdach, ozna
kowany, garażowany. -13.900 zł (możliwe raty). Wrodaw, tel. 
071/372-47-88
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 100 tys. km. 1600 ccm, Si, 
zielony metalic, 100 KM, ABS, wspomaganie, alum. felgi, ro
leta, reiingi dachowe, radio, immobiiizer, szyberdach, podusz
ka pow., centr. zamek, stan idealny, • 19.300 zł. Jasień, tel. 
068/371-07-30
OPEL AST^A, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, centr. 
zamek, wspomaganie, stan b. dobry, • 13.900 zł lub zamie
nię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA GL SEDAN. 1994 r.. 102 tys. km, 1400 ccm. 
czerwony, kupiony w salonie, immobiiizer, centr. zamek, alarm 
+ pilot, stan idealny, zadbany, - 19.§00 zł. Żary, tel. 
0608/59-65-31
O  OPEL ASTRA GSI, 1994 r., niebieski metalic, 

wspomaganie kier., centr. zamek, • 16.700 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023801

OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r„ 110 tys. km,. 1800 ccm, ben
zyna, granatowy, obrotomierz, wspomaganie, centr. zamek, 
kpi. dokumentacja, ABS, -11.700 zł. Brzeg, tel. 0504/92-00-56 
OPELASTRA, 1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, sprowadzony w całośd, 5-drzwiowy, centralny zamek, 
szyberdach, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, • 18.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Brzeg, tei. 077/416-53-70, 
0501/36-37-18
OPEL ASTRA. 1994 r., 73 tys. km, 1600 ccm, benzyna, dem- 
noniebieski metalic, szyberdach, pod. powietrzna, wspoma
ganie, el. reg. reflektory, wielofunkcyjny wyświetlacz elektro
niczny, zadbany, garażowany, po wymianie paska rozrządu, 
amortyzatorów, świec i oleju, - 17.400 zł. Głogów, tel. 
076/835-32-20.0602/71-06-73 
OPEL ASTRA, 1994 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, bez wypadku, RM + 6 gło
śników, -14.999 zł. Głogów, tel. 076/833-14-89,0601/95-74-59 
OPEL ASTRASEDAN, 1994 r., 72 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, kupiony w salonie, poduszką pow., alarm, 
Mul-T-Lock, RO, opony letnie i zimowe, aktualny przegląd, •
18.500 zł. Legnica, tel. 076/722-66-72 
OPELASTRA KOMBI. 1994 r.. 2000 ccm, benzyna, błękitny. 
ABS, szyberdach, alum. felgi, el. reg. lusterka, wspomaga
nie. centr. zamek, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, spro
wadzony w całości, • 12.200 zł. Lubin, tel. 0603/48-51-94 . 
OPEL ASTRA, 1994 r., 95 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebmy 
metalic, 5-drzwiowy, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., 
centralny zamek, welurowa tapicerka, kierownica skórzana, 
poduszka pow.. el. reg. reflektory, bez wypadku, zadbany, 
garażowany, obrotomierz, zderzaki i lusterka lakierowane, -
17.300 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-38-80 w 40. po godz. 16 
OPEL ASTRA. 1994 r.. 65 tys. km.1600 ćcm. benzyna, śliw
kowy metalic, -̂drzwiowy, sedan, sprowadzony, stan b. do
bry, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier, -18.700 
zł lub zamienię. Prochowice, tel. 076/858-40-55, 
0604/64-81-09
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 135 tys. km. 1700 ccm; diesel, 
perłowogranatowy. garażowany, { właściciel, alarm, central
ny zamek, radioodtwarzacz Philips + 6 głośników, reiingi da

chowe, bagażniki, nowe opony, amortyzatory, rej. do 03.2002 
r., stan b. dobry, • 16.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-03-52, 
0604/14-16-85 -
OPELASTRA, 1994 r., 91 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwto- 
wy. sprowadzony w całości, w kraju od miesiąca, szyberdach, 
zadbany, • 15.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Świdnica, 
tel. 074/851-63-87,0604/93-87-75 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 126 tys. km, 1700 ccm. TDi, 
niebieski, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., 
reiingi dachowe, welurowa tapicerka, do sprowadzenia, do 
poprawek lakierniczych (4 elementy), • 16.800 zł (na goto
wo). Unikowice, tel. 077/431-63-78.0035/221-761-789 
OPEL ASTRA, 1994 r., 139 tys. km, 1700 ccm, TDi, czerwo
ny, ABS, poduszka powietrzna, el. reguł, lusterka, centralny 
zamek, wspomaganie kier., szyberdach, radioodtwarzacz, 
halogeny, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, 5-drzwiowy, bez 
wypadku, techn. sprawny, immobiiizer, do sprowadzenia, -
17.200 zł (na gotowo). Unikowice, tel. 077/431-63-78, 
0035/221-761-789
OPEL ASTRA, 1994 r., 89 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony 
metalic, pod. powietrzna, szyberdach, alarm + pilot, RM, dzie
lona tylna kanapa, dodatkowe światło .stop’ , welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, • 16.800 zł. Wrodaw, tel. 0501/84-81-52 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 90 tys. km, 1700 ccm. TDI, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, alarm, szyberdach, 
poduszka, RO, lakierowane zderzaki i lusterka, profilowane 
siedzenia, silnik Isuzu, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-89 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 117 tys. km, 1400 ccm, ben
zyną, bordowy, poduszka pow., alarm, centr. zamek, 
Mul-t-Lock, dzielona tylna kanapa, opony zimowe, kupiony 
w salonie, zadbany, -14.900 zł. Wrocław, tel. 071/343-90-92 
dogodź. 15,0603/67-22-11
OPEL ASTRA, 1994 r., 1700 ccm, diesel, szary metalic, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, alarm, wspo
maganie, RO, - 17.500 zł. Zielona Łąka, gm. Pleszew, tel. 
062/74249-26,0605/73-29-19 
OPEL ASTRA SEDAN, 1994 r., 112 tys. km, 160(rccm, kolor 
wiśniowy metalic, wspomaganie, RM, centr. zamek, szyber
dach, sprowadzony w 01.2001 r, - 15.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-13-04
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, el. reg. reflektory, napinacze pasów, oryg. RO Blaupunkt, 
zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, stan idealny, -
16.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-26-63 
OPEL ASTRA SEDAN, 1994 r., 54 tys. km, 1400 ccm, biały, 
centr. zamek, alarm, immobiiizer, RM, kupiony w salonie, -
17.500 zł. Żagań, tel. 068/368-91-40 do godz. 15.377-02-59 
po godz. 15
OPELASTRA, 1994 r., 118 tys. km, 1600 ccm, SI, ciemnofio- 
letowy metalic, 101 KM, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek ♦ pilot, RO, kubełkowe fotele, ukł. wy
dechowy Remus, stan idealny, - 17.600 z\. Żary, tel. 
068/363-64-17,0602/75-27-17 
OPEL ASTRA SEDAN, 1994 r., 102 tys. km, 1400 ccm, GL, 
czerwony, kupiony w salonie w kraju, immobiiizer. centr. za
mek, alarm na pilota, stan idealny, oszczędny, zadbany, -
19.500 zł. Żary, tel. 0608/85-95-31
O  OPELASTRA KOMBI, 1994/95 r., 119 tys. km, 1700 

ccm, TDi, biały, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, reiingi dachowe, 4 zagłówki, RO, dzie
lona tylna kanapa, sprowadzony i oclony w cało
ści, bez wypadku, kpi. dokumentacja, w kraju od 
3 tygodni, zarejestrowany, stan idealny, • 18.900 
.zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-69-57, 
0609/29-02-07 84016291

OPEL ASTRA, 1994/95 r.. 121 tys. km. 1700 ccm, turbo D, 
biały, 3-drzwiowy, garażowany, 2 poduszki pow., wspomaga
nie kier., immobiiizer, oryg. radio, książka serwisowa  ̂spro
wadzony w całości w 09.2000 r, • 20.500 zł. Bogatynia, tel. 
075/774-14-54
OPEL ASTRA, 1994/95 r., 120 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
katalizator, 2 pod. powietrzne, szyberdach, wspomaganie, el. 
reg. reflektory, sprowadzony w całości, radio, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, -15.000 zł. Bolków, tel. 0603/08-04-75 
OPEL ASTRA KOMBI. 1994/95 r., 122 tys. km. 1700 ccm, 
turbo D, czerwony, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, reiingi 
dachowe, reguł, pasy, el. reg. reflektory, RO Sony, dzielona 
kanapa tylna, hak, garażowany, stan b. dobry, • 19.900 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-84-66 po godz. 16 
OPEL ASTRA KOMBI. 1994/95 r.. 120 tys. km. 1700 ccm. 
Isuzu. turbo D. biały, I właśddel w Polsce, ABS, reiingi da
chowe, szyberdach, poduszka pow., wspomaganie kier., re-

ful. światła, roleta bagażnika, hak, RO, -18.000 zł. Oborniki 
ląskie, tel. 071/310-27-06

O  OPEL ASTRA, 1995 r.t 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 87023631

OPEL ASTRA, 1995 r.. 140 tys. km. 1700 ccm. biały. DTL,
3-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, podusz
ka pow., wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi 15', el. otw. 
szyby, radio Philips + 6 głośników, • 22.500 zł lub zamienię, 
możliwa dopłata. Bielawa, tel. 074/645-74-12,0605/95-81-11 
OPEL ASTRA, 1995 r.. 47 tys. km. 1600 ccm. 16V, ECOTEC. 
bordowy, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaga
nie, halogeny, klimatyzacja, welurowa tapicerka, RM, alum. 
felgi, w kraju od tygodnia, • 20.900 zł. Chojnów, tel. 
076/818-78-18,0607/05-07-75 
OPEL ASTRA SEDAN. 1995 r.. 115 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, biały, automatic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, im
mobiiizer, alarm, dzielona tylna kanapa, RO z RDS-em, sys
tem kontroli poślizgu, -18.000 zł. Prudnik, tel. 0605/34-01-89 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r.. 132 tys. km, 1700 ccm, nie
bieski metalic, TDi, poduszka pow., reiingi dachowe, wspo
maganie, el. otw. szyby, stan b. dobry, do wymiany, - 21.400 
zł. Syców. tel. 062/785-94-95.0604/27-78-61 
OPELASTRA, 1995 r., 114 tys. km, 1700 ccm, turbo D, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, immobiiizer, blokada skrzyni biegów, 
centr. zamek, el. otw. szyby przednie, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, hak, nowe opony, nowe tarcze i klocki ham., 
komplet kół zimowych + 2 dodatkowe koła zapasowe, • 21.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-21-00.071/373-53-05 
OPEL ASTRA, 1995 r., 84 tys. km, 1700 ccm. turbo D. srebr
ny metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, szyberdach, 
ABS, w kraju od 1.5 roku, zadbany, - 22.500 zł. Głuchów, gm. 
Pogorzela, woj. leszczyńskie, tel. 0603/99-23-96 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r.. 128 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, szary metalic, poduszki pow., centr. zamek, szyberdach, 
hak, sprowadzony w całośd, w kraju od tygodnia, • 18.500 zł. 
Góra, tel. 0601/57-29-32
OPEL ASTRA KOMBI. 1995 r.. 80 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, reiingi dachowe, nie eksploatowany w kraju, stan b. 
dobry. - 16.300 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Gryfów Śl., tel. 
075/781-38-50,0602/70-18-39 
OPEL ASTRA SEDAN,.1995 r., 75 tys. km, 1400 ccm, bordo
wy metalic, kupiony w salonie, faktura zakupu, centralny za
mek, alarm + pilot, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, szyberdach, 
dzielona kanapa, poduszka pow, • 17.400 zł. Kamienica, tel. 
077/431-73-47,0604/94-51-32 
OPEL ASTRA, 1995 r.. 1600 ccm, benzyna, srebmy metalic. 
5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, szyberdach, wspomaga
nie kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, radioodtwarzacz+CD JVC! 6 gło
śników, aluminiowe felgi 15”. dzielona tylna kanapa; garażo
wany, I właściciel. - 22.600 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-62-15,0606/27-86-96 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r.. 159 ty s .M  170p ccm. TDI. 
biały, RO, reiingi, nie eksploatowany w Polsce, ciemne szy
by/- 21.000 zł. Legnica, tel. 076/862-97-09 
OPELASTRA KOMBI. 1995 r.. 68 tys. km, 1600 ccm. ECO
TEC, niebieski metalic, 2 pod. powietrzne; wspomaganie, 
centr. zamek, roleta, reiingi dachowe, RM, -18.300 zt. Legni
ca, tel. 076/862-03-91,0605/63^7-78 
OPEL ASTRA, 1995 r., 129 tys.km, 1700 ccm, TDi, biały, centr.

i S k u p  s a m o c h o d ó w  z a  g o t ó w k ę
S WSZYSTKIE MARKI • PO 1990 r. - GOTÓWKA w 10 min. Legnica, tel. 0-805 28 37 83
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zamek, wspomaganie, 2 poduszki pow,.- 16.000 zł. Leszno, 
tel. 0608/82-80-90
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., niebieski metalic,.pełne wy
posażenie elektr., wspomaganie, 2 pod. powietrzne, - 16.500 
zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-99 
OPEL ASTRA GLS SEDAN, "1995 r„ 105 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, atramentowy metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, radio + 4 głośniki, serwisowany, 
stan b. dobry • 6.500 DEM lub na gotowo -17.300 zł. Lwówek 
Śląski, teł. 075/782-54-08 po godz. 20,0604/46-34-26 
O P a  ASTRA CABRIO, 1995 r.. 60 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
perłowopomarańczowy. el. otw. dach, alum. felgi, ABS, wspo
maganie, el. otw. szyby, halogeny, zderzaki w kolorze nad
wozia, stan b. dobry, RM, el. wysuwana antena, el. reg. lu
sterka, - 28.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 0605/15-35-06 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, srebmy 
metalic, I właściciel, sprowadzony w całości w 04.2000 r., sil
nik wzmocniony, ABS, wspom. kierownicy, centralny zamek, 
relingi dachowe, poduszka powietrzna, szyberdach, lusterka 
i zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, - 21.200 zł lub 
zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/665-23-36, 
0608/57-73-74
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 112 tys. km, 1700 ccm, TDi. 
biały, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, szyberdach, 
roleta, relingi dachowe, RM Grundig, w kraju od tygodnia, 
oclony, bez wypadku, aktualny przegląd, stan idealny, • 21.500 
zł. Wrocław, tel. 071/351-83-43 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 82 tys. km, 1600 ccm, wiśnio
wy, 2 poduszki pow., RO, ABS, ASR, automatic, szyberdach, 
centr. zamek, wspomaganie kier., relingi, roleta, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, • 15.900 zł. Żary, tel. 
0607/57-12-35
OPEL ASTRA KOMBI, 1995/96 r.. 150 tys. km, TDi, niebieski 
metalic, bez wypadku, w kraju 2 tygodnie, wspomaganie, centr. 
zamek, 2 pod. powietrzne, koła zimowe, halogeny, radio, -
22.500 zł. Polanica Zdrój. tel. 074/868-74-48,0501/31-49-31 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995/96 r., 86 tys. km, 1700 ccm, czer
wony, TDi, sprowadzony w całości na kołach, 2 pod. powietrz
ne, ABS, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, centr. 
zamek, relingi dachowe, roleta, atermiczne szyby, kpi. doku
mentacja, stan idealny, * 22.400 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r.. 1600 ccm, 16V, Ecotec, czer
wony, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, relin
gi dachowe, - 21.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w 
godz. 9-17
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 160 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, niebieski, hak, bez wypadku, poduszka pow. kierowcy, ra
dio, immobilizer, wspomaganie, relingi dachowe, - 23.100 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-47-23 po godz. 20 
OPEL ASTRA KOMBI. 1996 r., 75 tys. km, 1700 ccm. turbo D, 
bordowy metalic, sprowadzony w całości, wspomaganie kier., 
centralny zamek, poduszka pow., relingi dachowe, silnik Isu- 
zu, stan b. dobry, - 23.000 zł lub zamienię na tańszy. Brzeg, 
tel. 077/416-53-70,0501/36-37-18 
OPEL ASTRA SEDAN, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, MPi, 
zielony metalic, kupiony w salonie, I właściciel, ABS, pod. 
powietrzna, centr. zamek, obrotomierz, alarm + pilot, oznako
wany, dzielona tylna kanapa, halogeny, bez wypadku, gara
żowany, stan b. dobry, - 23.500 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
OPEL ASTRA, 1996 r., 76 tys. km, 1400 ccm, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, poduszka pow., blokada skrzyni 
biegów, immobilizer, zagłówki tylne, bez wypadku, garażo
wany, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 20.500 zł. Legnica, 
tel. 0606/95-08-98
OPEL ASTRA. 1996 r.. 76 tys. km, 1400 ccm, 16V, grafitowy, 
centr. zamek, alarm, komplet opon zimowych, - 20.000 zł. 
Łęknica, woj. zielonogórskie, tel. 0602/81-93-17 
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 kana
pa, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, poduszka pow., 
RM + głośniki, - 25.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-80-52, 
0602/70-15-45
OPEL ASTRA, 1996 r., 85 tys. km, 1700 ccm, TDi, niebieski, 
nierejestrowany w kraju, radio, wspomaganie kier., bez wy
padku, immobilizer, -19.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-16-35 
OPEL ASTRA, 1996 r., 68 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fiole
towy metalic, klimatyzacja, alum. felgi, 3-drzwiowy, 5-biego- 
wy, obrotomierz, RO z RDS, wspom. kierownicy, alarm, cen
tralny zamek, I właściciel, w kraju od 1998 r., pokrowce, stan 
b. dobry, - 20.900 zł. Wałbrzych, teł.- 074/848-12-93, 
0604/52-69-35
OPEL ASTRA, 1996 r„ 83 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, ABS, wspomaganie, zde
rzaku lusterka w kolorze nadwozia, 2 pod. powietrzne, 4 za
główki, - 19.900 zł. Złotoryja, tel. 0606/81-65-93 
OPEL ASTRA, 1996/97 r., 53"tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 2 pod. 
powietrzne, immobilizer, zderzaki w kolorzfe nadwozia, halo
geny, RO, termometr, 4 zagłówki, napinacze pasów, dzielona 
tylna kanapa, stan b. dobry, - 22.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/87-27-71
OPEL ASTRA, 1996/97 r„ 70 tys. km, 1700 ccm, TDs, niebie
ski metalic, pod. powietrzna, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, immobilizer, - 23.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-3 -̂27
OPEL ASTRA KOMBI. 1996/97 r., 63 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony, alarm, immobilizer, centr. zamek, pod. po
wietrzna, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0601/49-42-35 
OPEL ASTRA DTL, 1997 r„ 70 tys. km, 1700 ccm 3-drzwio
wy, centr. zamek, el. otw szyby, wspomaganie, pod. powietrz
na, el.reg. reflektory, - 25.000 z ł.., tel. 0604/67-05-86 
OPEL ASTRA, 1997 r., 60 tys. km. 1700 ccm, TDI, biały, ABS, 
szyberdach, relingi dachowe, stan b. dobry, sprowadzony w 
całości, z pełną dokumentacją, - 28.500 zł. Czernica* tel. 
071/318-06-86.0602/67-64-71 '
OPEL ASTRA. 1997 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy 
metalic. 5-biegowy, inst. gazowa, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alarm, poduszka pow., I właściciel, kpi. dokumenta
cja, kupiony w salonie, bez wypadku, 4 zagłówki, koła zimo
we i letnie, termometr zewn, - 23.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0603/58-25-35, 0604/21-41-62 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem • AG0191 www.autogiel- 
da.com.pl)
OPEL ASTRA KOMBI. 1997 r., 67 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
złoty metalic, 2 ‘pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaga
nie, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, radio, - 26.400 
zł. Lasocice, gm. Święciechowa, tel. 065/533-83-85 
OPEL ASTRA GL, 1997 r., 1600 ccm, złoty metalic, kpi. doku
mentacja, inst. gazowa, wspomaganie, ABS, welurowa tapi
cerka, poduszka pow., kubełkowe fotele, halogeny, RM Blau- 
punkt, alum. felgi, stan techn. b. dobry, - 20.900 zł. Legnica, 
tel. 076/854-78-08.0602/36-07-03 
OPEL ASTRA, 1997 r., 67 tys. km. 1600 ccm, jasny metalic. 
ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, RM, stan b. dobry, - 23.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0604/46-34-26
OPEL ASTRA KOMBI. 1997 r., 64 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaga
nie, immobilizer, obrotomierz, roleta, książka serwisowa, -
23.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-36-79 
OPEL ASTRA TDI, 1997 r., 75 tys. km, 1700 ccm, złoty meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, dzielona tylna ka
napa, - 26.500 zł. Rawicz, tel. 0604/96-73-82 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1997 r., 47 tys. km, 1400 ccm, szam
pański, 60 KM, immobilizer, centr. zamek, alarm, serwisowa
ny, I właściciel, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 0603/77-17-75 
OPEL ASTRA SEDAN. 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, kpi. dokumentacja, ABS, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, automatic, halogeny, welurowa ta
picerka, radio + głośniki, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, immobilizer, opony zimowe. I właściciel w kraju, stan 
b. dobry, • 24.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-26-98. 
0602/57-08-48.0502/33-73-36 
OPEL ASTRA, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra

natowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, centralny zamek, wspoma
ganie kier., el. szyberdach, 2 poduszki powietrzne, el. reg. 
reflektory, radio, stan b. dobry, - 23.333 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-17-37
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 131 tys. km, 1700 ccm, TDi. 
perłowogranatowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, relingi dachowe, hak, immobilizer, radio + CD, ga
rażowany, zadbany, - 26.000 zł. Głogów, tel. 076/834-53-61 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 55 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, halo
geny, welurowa tapicerka, centr. zamek, radio + głośniki, zde
rzaki w kolorze nadwozia, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
dodatkowe światło .stop’ , obrotomierz, - 26.800 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-00-13 po godz. 17 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1997 r., 68 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, alarm, kupiony w salonie, • 21.800 zł. 
Leszno, tel. 0603/98-08-34
OPEL ASTRA KOMBI. 1997 r.. 76 tys. km. 1700 ccm. turbo D. 
butelkowozielony metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., 
immobilizer, alum. felgi, el. otw, szyby, el. reg. lusterka i pod
grzewane, poduszka pow, - 27.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-89-03,0603/54-86-98 
OPEL ASTRA, 1997 r.. 40 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyber
dach, wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, haloge
ny, RO + 6 głośników, dzielona tylna kanapa, - 21.000 zł. Nysa, 
tel. 0608/37-02-79
OPEL ASTRA, 1997 r., 118 tys. km, 1600 ccm, KA, beżowy 
metalic, ważny przegląd, I właściciel, • 20.000 zł. Opole, tel. 
077/453-88-81 dogodź. 15
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r.. 1600 ccm, wtrysk, beżowy 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, el. reguł, 
lusterka, el. otwierane szyby, welurowe siedzenia, 4 zagłów
ki, radio, relingi dachowe, roleta, - 27.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/736-06-29,0503/58-89-47 
OPEL ASTRA, 1997 r., 33 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, centralny zamek, otw. szyberdach, RM, fotele kubełko
we, ABS, wspomaganie kierownicy, 5-drzwiowy, - 24.000 zł. 
Rogaszyce, gm. Ostrzeszów, tel. 062/730-88-40 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r„ 56 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
zielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
immobilizer, szyberdach, relingi, - 27.500 zł. Sośnie, tel. 
062/739-10-90,0602/34-51-74 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 80 tys. km wspomaganie, cen
tralny zamek, poduszka, relingi, nie eksploatowany w kraju, -
20.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-36-01.0601/79-66-78 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r.. 63 tys. km, 1600 ccm, 16V. 
grafitowy metalic. centralny zamek, ABS, automatic, wspo
maganie kier., klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, el. otwie
rane szyby, el. reg. lusterka z podgrzewaniem, RM z RDS, 
welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, koła zimowe, immobili
zer, garażowany, - 28.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/645-40-58, 
0604/59-55-17
OPEL ASTRA, 1997 r., 62 tys. km, 1400 ccm, 16V, biały, ku
piony w salonie, ABS, poduszka powietrzna, el. otw, szyby, 
centr. zamek, wspomaganie, halogeny, alarm, oznakowany, 
faktura zakupu, serwisowany, kpi. opón zimowych, • 23.000 
zł lub zamienię na mniejszy. Wołów, tel. 071/389-40-06 po 
godz. 17.0604/12-48-71
OPEL ASTRA, 1997 r., 45 tys. km, 1400 ccm, benzyna, jasny 
metalic. - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0600/32-05-87 
OPEL ASTRA. 1997 r., 48 tys. km. 1400 ccm 5-drzwiowy. RM. 
centr. zamek, poduszka pow., alarm, wspomaganie, kupiony 
w salonie, - 21.000 zł. Żarów, teL 074/857-04-71, 
0605/08-06-76
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r„ 102 tys. km, 1700 ccm, 
TDi, niebieski, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. szyberdach, 
centralny zamek, alarm, immobilizer, radioodtwarzacz + 6 gło
śników, w kraju od 2 lat, książka serwisowa, 4 opony zimowe, 
kierowca niepalący, • 27.500 zł. Legnica, tel. 0605/22-01-22 
OPEL ASTRA KOMBI. 1997/98 r.. 53 tys. km. 1400 ccm. 16V. 
biały, z salonu, 90 KM, ABS, poduszka pow., centralny za
mek, immobilizer, alarm + 2 piloty, wspomaganie kier., relingi 
dachowe, hak, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 4 
zagłówki, zadbany, - 24.800 zł lub zamienię na tańszy, mniej
szy. Paczków, tel. 0606/50-92-16 
OPEL ASTRA CDX, 1997/98 r., 57 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
atramentowy metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie kier., RM + RDS, nowe opo
ny, welurowa tapicerka, immobilizer, termometr, halogeny, w 
kraju od 2 dni, bez wypadku, - 24.900 zł. Sobótka, tel. 
071/390-31-69 po godz. 18,0604/14-21-23 
OPEL ASTRA SEDAN, 1998 r., 63 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
srebmy metalic, kupiony w salonie w kraju, I właściciel, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, pod. powietrzna, zadba
ny, el. reg. reflektory, - 23.300 zł. Gostyń, tel. 0607/22-43-49 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 27 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
ABS*, szyberdach, - 29.900 zł lub zamienię na Seata, VW 
94/95, TDi, może być 3-drzwiowy. Wąsosz, tel. 065/543-72-65, 
0603/51-75-61
OPEL ASTRA, 1998 r., 47 tys. km, 1400 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, I właściciel, serwisowany.w Oplu, garażowa
ny, RM Panasonic, - 25.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-25-04, 
0602/70-12-88
OPEL ASTRA SEDAN, 1998 r.. 63 tys. km. 1400 ccm, i. srebr
ny metalic, kupiony w salonie w kraju, I właściciel, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, poduszka pow., zadbany, el. reg. 
reflektory, - 23.300 zł. Gostyń, tel. 0607/22-43-49 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 20 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
DTI, biały, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 poduszki pow., 
ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., relingi dachowe, centr. 
zamek + pilot, RO + RDS, pirotechniczne napinacze pasów, 
halogeny, - 41.500 zł. Lubin, tel. 076/847-55-06 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 47 tys. km, 1600 ccm, zielony meta- 
lię, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. 
lusterka i reflektory, centr. zamek + pilot, RM, blokada elektr. 
i mechaniczna, zdjęcia, garażowany, zadbany, stan idealny, •
36.900 zł. Lubin, tel. 076/844-66-77,0503/32-22-43 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, ciemnozielony, ABS, RO. centr. zamek + pilot, immobi
lizer, 4 pod. powietrzne, roleta, relingi, wspomaganie, alum. 
felgi, el. reg. reflektory, kpi. kół zimowych, stan b. dobry, •
33.500 zł. Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 0602/39-93-98, 
071/393-97-96
OPEL ASTRA, 1998 r., 60 tys. km, 1700 ccm, diesel, kolor 
grafitowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, 
radio z RDS, alarm, el. reg. reflektory, • 27.800 zł. Ostrów 
.Wlkp., tel. 062/736-19-67'
OPEL ASTRA I, 1998 r., 1700 ccm, turbo D centr. zamek, 
wspomaganie, stan b. dobry, do sprowadzenia - 7.800 DEM 
+ 2.500 zł transport + cło 6.800 zł. Sława, tel. 0603/86-42-23 
OPEL ASTRA 1,1998 r., 97 tys. km, 1400 ccm, bordowy me
talic, stan b. dobry, RM, I właściciel, garażowany, bez wypad
ku, wspomaganie, immobilizer, - 25.000 zl. Środa śląska, tel. 
0602/71-74-66
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r„ 26 tys. km:, 1200 ccm, 16V, 
biały, relingi dachowe, 2 x podłokietnik, 4 pod: powietrzne, 
ABS, wspomaganie kier., RO + CD + 8 głośników, książka 
serwisowa, z pełną dokumentacją (pojazd z leasingu), model 
Edition 2000, stan idealny, alarm, immobilizer, reguł, fotel kie
rowcy, oznakowany, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 0605/61-15-22, 
0607/10-46-61
OPEL ASTRA, 1998 r., 80 tys. km, 1400 ccm, bordowy meta
lic, centralny zamek, alarm, radio, garażowany, I właściciel, 
poduszka powietrzna, stan b. dobry, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-51-71
OPEL ASTRA SEDAN, 1998/99 r., 63 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właści
ciel, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, poduszka po
wietrzna, zadbany, el. reg. reflektory, - 23.300 zł. Gostyń, tel. 
0607/22-43-49

OPEL ASTRA II, 1998/99 r., 9 tys. km, 1400 ccm, 16V, szary 
metalic, pełna dokumentacja, pełne wyposażenie oprócz kli
matyzacji, do lakierowania 3 elementy, • 31.000 zł. Kłodzko, 
tel. 0502/40-91-08
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998/99 r,, 42 tys. km, biały, wspo
maganie, centr. zamek, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, re
lingi dachowe, kpi. dokumentacja, - 35r600 zł. Wołów, tel. 
071/389-01-06,0604/32-22-91 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998/99 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 
biały, garażowany, 4 poduszki pow., wspomaganie, centr. za
mek + pilot w kluczyku, ABS, immobilizer, relingi dachowe, 
siatka w przedziale bagażowym, klimatyzacja, - 37.000 zł. 
Wołów, tel. 071/389-23-52 wieczorem 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1998/99 r., 31 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, 5-drzwiowy, I właściciel, kupiony 
w salonie, blokada skrzyni biegów, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, - 27.500 zł. Wrocław, tel. 0600/45-00-45 
OPEL ASTRA II, 1998/99 r., 56 tys. km, 1800 ccm, 16V, fiole
towy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, 
ABŚ, TC, radio, pełne wyposażenie elektr., bez wypadku, w 
kraju od 4 dni, stan idealny, • 36.700 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 40 tys. km, 1700 ccm, turbo D. czer
wień meksykańska, ABS, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot,
2 pod. powietrzne, alarm, radio z CD. alum. felgi, ospoilero
wany, po tuningu, - 40.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-50-44 
OPEL ASTRA CLASSIC. 1999 r.. 23 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
ECOTEC, granatowy, 4-drzwiowy, I właściciel, kupiony w sa
lonie, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, reflektory przyciem
niane, centr. zamek, RO, reg. kierownica, blokada skrzyni bie
gów, przyciemnione szyby, bez.wypadku, - 34.000 zł. Wro
cław, tel. 364-15-88
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, czarna perła, 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 KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, metalic, I właści
ciel, - 48.000 zł. Legnica, tel. 076/722-18-59 po godz. 16 
OPEL ASTRA KÓMBI, 1999 r.. 130 tys. km, 1400 ccm relingi 
dachowe, radio, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -
15.300 zł lub zamienię na inny. Leszno, tel. 0609/27-12-31 
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 1600,ccm, 16V, granatowy, 
100 Edition, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 39.000 zł. 
Męcinka, woj. legnickie, tel. 0608/23-76-74 
OPEL ASTRA CLASSIC, .1999 r.( 30 tys. km. 1600 ccm. zielo
ny metalic, halogeny, kupiony w salonie, 2 poduszki pow., 
alarm, blokada skrzyni biegów, pełna dokumentacja, • 27.500 
zł. Milicz, tel. 071/384-03-34,0601/40-44-90 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemno
zielony metalic, kupiony w salonie, I właściciel, książka ser
wisowa, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, el. otw.- szyby, 
el. reg. lusterka, centralny zamek z pilotem, RM w kierowni
cy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kierownicy, stan ideal
ny. - 41.500 zł. Milicz, tel. 0603/94-60-51 
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, 16V, granatowy, 
100 Edition, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, -
39.000 zł. Piotrowice, woj. leszczyńskie, tel. 0503/66-18-92, 
0608/23-76-74 ,
OPEL ASTRA II. 1999 r., 30 tys. km, 1700 ccm, TDi, biały, 
wszystkie el. dodatki, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, radio, 
ABS, immobilizer, - 38.500 zł. Poznań, tel. 0605/26-14-56 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy metalic, 4 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
centr. zamek, alum. felgi, immobilizer, klimatyzacja, ABS, dzie- 
loda tylna kanapa, • 39.500 zł. Rawicz, tel. .065/545-16-03, 
0604/62-27-71
OPEL ASTRA, 1999 r., 56 tys. km, 1700 ccm, turbo D, zielo
ny, kombi, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach,
4 poduszki powietrzne, w kraju od 3 dni, - 41.000 zł. Sobótka, 
tel. 071/316-22-14
OPEL ASTRA II SPORT, 1999 r., 20 tys. km, 2000 ccm, DTi, 
czamy metalic, aluminiowe felgi 16", klimatyzacja, ABS, 100 
KM, 4 poduszki powietrzne, pełne wyposażenie elektryczne,
- 48.000 zł. Świdnica, tel. 0604/09-25-86
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 14 tys. km, 1400 ccm, gra
natowy, centralny zamek, el. reguł, reflektory, blokada skrzy
ni biegów, 5-drzwiowy, RM, książka serwisowa, - 26.200 zł. 
Wrocław, tel. 0501/97-42-85
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, biały, 
kupiony w salonie, garażowany, I właściciel, 2 pod. powietrz
ne, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-73-57 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 23 tys. km, 1700 ccm, srebmy meta
lic, TDi, immobilizer, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, obrotomierz, RM, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna 
kanapa, - 40.800 zł. Żmigród, tel. 071/385-33-69, 
0604/37-67-03
OPEL ASTRA II, 1999/00 r., 8 tys. km. 1600 ccm, 16V. srebr
ny, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie, - 44.000 zł: Wrocław, tel. 
0503/91-73-47
OPEL ASTRA SEDAN. 1999/00 r., 1400 ccm, 8V, granatowy, 
stan b. dobry, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, serwi
sowany, welurowa tapicerka, 2 pod. powietrzne, immobilizer 
w kluczyku, dzielona tylna kanapa, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/54-30-34
OPEL ASTRA II, 2000 r., 17 tys. km, srebmy, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, klimatyzacja, alum. felgi,
- 48.500 zł. Opole, tel. 0604/75-24-61
OPEL ASTRA II, 2000 r., 16 tys. km, 1600 ccm, 16V, szara 
perła, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, Immobilizer, centr. 
zamek + pilot, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, alum. felgi, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, RM, kpi. dokumentacja, - 41.000 
zł. Strzelin, tel. 0605/34-85-78 
OPEL ASTRA, 2000 r., 17 tys. km, 1400 ccm, srebmy meta
lic, 60 KM, 2 pod. powietrzne, garażowany, I właściciel, z sa
lonu, - 30.500 zł. Świdnica, tel. 0605/22-22-28 
OPEL ASTRA II, 2000/01. r., 3 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, RO + CD + stero
wanie przy kierownicy, alum. felgi, kpi. dokumentacja, 
5-drzwiowy, pierwsza rejestracja 04.2001 r, - 44.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 0604/21-17-42,074/831-19-35 
OPEL CALIBRA, 1990/91 r., 135 tys. km, 2000 ccm, granato
wy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, -12.500 
zł. Zgorzelec, tel. 0604/96-86-50 
OPEL CALIBRA, 1990/91 r., 133 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, ABS, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, radio code, 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 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, szary me
talic, centr. zamek, el. otw. szyby. alum. felgi, ABS, klimatyza- * 
cja, sprowadzony w całości, pilnre, - 15.500 zł. Brenno, woj. 
leszczyńskie, tel. 0607/34-41-22 
OPEL CALIBRA, 1991 r.. 145 tys. km, 2000 ccm, biały, I wła
ściciel, ABS, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, sporto
wy ukł. wydechowy, białe zegary, pełne wyposażenie elektr., 
nowy lakier, konserwacja, - 16.500 zł. Olesno, tel. 
034/358-34-95 wieczorem
OPEL CALIBRA, 1991 r., 133 tys. km, 1998 ccm, czerwony, 
klimatyzacja, elektr. ustawiane i podgrzewane lusterka, ABS, 
alum. felgi, alarm, ustawiana wysokość fotela kierowcy, elktr. 
reg. światła, - 15.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-99-87 
OPELrCALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, biały, ABS, wspo
maganie, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, szy
berdach, RO Sony, alum. felgi, 3 alarmy, 150 KM, -18.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/376-30-05 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 105 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, centralny zamek, 
ABS, stan b. dobry, nie używany w kraju, książka serwisowa,
-14.500 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0606/42-51-38

OG993999
OPEL CALIBRA, 1991 1., 98 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
115 KM, w kraju od 5 miesięcy, ABS, el. otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka, po przeglądzie, udokumentowany przebieg, 
alum. felgi, dodatkowe światło .stop’ , stan b. dobry, -17.500 
zł. Wrocław, tel. 0603/03-60-16 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, 150 
KM, perłowoczarny, ABS, alum. felgi, el. otw. szyberdach, RO, 
stan idealny, -14.000 zł. Wrocław, tel. 0601/64-78-23 
OPEL CALIBRA, 1991 r„ 2000 cęm. 16V, biały. ABS. wspo
maganie, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, szy
berdach, RM Sony, alum. felgi, 3 x alarm ♦ pilot, 150 KM, -
18.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/376-30-05
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, grana
towy metalic, ABS, wspomaganie, el. reg. reflektory, el. otw. 
szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, alum. felgi, RO, 
po przeglądzie, -15.900 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-58-38 
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 175 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, ABŚ, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, el. reg. lusterka, szyberdach, RM ♦ 4 głośniki, sporto
wa kierownica, koła zimowe, serwisowany, garażowany, atrak
cyjny wygląd,: 17.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-74-93, 
0605/76-57-45
OPEL CALIBRA, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
wtrysk, granatowy metalic, ABS, centr. zamek, immobilizer, 
alarm, oznakowany, RO, ukł. wydechowy Remus, stożkowy 
filtr powietrza, alum. pedały, el. reg. lusterka, alum. felgi 15”, -
17.000 zł. Gostyń, tel. 0607/22-43-49
OPEL CALIBRA, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, I, DOHC, 
granatowy metalic, ABS, centr. zamek, immobiliźer, alarm, 
oznakowany, RO, ukL wydechowy Remus, stożkowy filtr po
wietrza, alum. pedały, el. reg. lusterka, alum. felgi 15", -17.000 
zł. Gostyń, tel. 0607/22-43-49
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, i, turkusowy metalic, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. otwierany szyberdach, el. reg. 
lusterka, wspomaganie kier., alum. felgi 15”, sportowy ukł. 
wydechowy, sportowa kierownica, - 17.000 zł. Iłowa, tel. 
068/377-40-27,0607/74-49-64 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 177 tys. km. 2000 ccm, 16V. czamy 
metalic, 4x4, 6-biegowy, centr. zamek, wspomaganie, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, komputer, 
ABS, RO, spoiler, alarm, oznakowany, kpi. dokumentacja, •
23.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-62,0601/79-98-15 
OPEL CALIBRA. 1992 r.. 150 tys. kra. 2000 ccm, 16V, czer
wony, ABS, komputer, el. otw. szyby, szyberdach, wspoma
ganie, alum. felgi, el. reg. lusterka, obniżony, sportowa kie
rownica i tłumik, centr. zamek, immobilizer: 5.000 DEM lub 
na gotowo -14.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08 po 
godz. 20,0604/46-34-26
OPEL CALIBRA, 1992 r., 103 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
srebmy metalic, ABS, klimatyzacja, immobilizer, el. reg. re
flektory, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi 15”, welurowa 
tapicerka, RO, - 18.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-21-56, 
0601/77-81-57
OPEL CALIBRA, 1992 r., 160 tys. km, czerwony, ABS, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg, lusterka, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi, • 17.400 zł lub zamienię. Świebodzice, tel. 
074/850-91-71
OPEL CALIBRA, 1992/93 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
natowy metalic, klimatyzacje, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie. ABS, alum. felgi, drewniane dodatki, - 20.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-13-32, 0502/61-34-16, 
0607/85-26-13
OPEL CALIBRA, 1993 r., 60 tyś. km. 2000 ccm. kolor śliwko
wy metalic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, poduszka pow., 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, alum. fel
gi, stan b. dobry, • 18.500 zł. Modlikowice, tel. 076/877-42-87 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 183 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, nie
bieski, ABS, SRS, automatic, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, wspomaganie kier., klimatyzacja, immobilizer, -
17.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-37, 
0604/61-02-42
OPEL CALIBRA, 1993 r., 106 tys. km, 2000 ccm, czarny 
metalic, el. reg. lusterka i szyberdach, spoiler. ABS, po lakie
rowaniu, sportowy ukł. wydechowy, alum. felgi, -. 19.300 zł. 
Polkowice, tel. 076/847-93-44,0608/67-51-05 
OPEL CALIBRA, 1993 r.. 120 tys. km, 2000 ćcm, ciemnozie
lony metalicr klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, szyberdach, komputer, bez wypadku, -19.000 
zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 144 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
ABS, alum. felgi, wspom. kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, • 19.500 zł. Walim, tel. 
074/845-73-56
OPEL CALIBRA. 1993 r., 102 tys. km, 2000 ccm, 16V, turbo, 
srebmy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, szyber
dach, 4x4, stan b. dobry, I właściciel w kraju, • 27.000 zł. Wie
ruszów, tel. 062/784-46-66
OPEL CALIBRA, 1993 r., 98 tys. km, 2000 ccm, śliwkowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., napinacze pasów, 
el. otwierane szyby, szyberdach, el.-regul. lusterka, centralny 
zamek, wspomaganie kier., alarm, blokada skrzyni biegów, 
aluminiowe felgi, sportowy układ wydechowy, spoiler,.- 20.500 
zł. Wrocław, tel. 071/325-83-53,0607/63-28-10 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zie
lony, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, - 22.500 
zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0606/33-73-68 
OPEL CALIBRA, 1994 r., 2000 ccm, 16V, czamy metalic, po 
tuningu w Niemczech, ospoilerowany, skóra, klimatyzacja, el. 
otw. szybyrel. reg. lusterka, szyberdach, stan idealny, - 20.000 
zł. Brzeg, tel. 0600/54-58-85,0503/65-81-37 
OPEL CALIBRA, 1994 r.. 97 tys. km, 2500 ccm, V6,24V, per- 
łowozielony. po tuningu, ABS, 2 poduszki powietrzne, klima
tyzacja, pełne wyposażenie el., spoilery, lampy soczewkowe, 
ACV, TC, alarm, immobilizer, V maks. 250 km/h, I właściciel, 
stan idealny, - 32.500 zł. Sobótka, tel. 0602/79-54-84 
OPEL CALIBRA, 1994 r., 118 tys. km, 2500 ccm, V6, kolor 
śliwkowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, centr. zamek, podgrzew. lusterka, alum. felgi, -
23.500 zł. Syców, tel. 0604/79-30-50 
OPEL CALIBRA, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, serwo, 
centr. zamek na pilota, alarm, ABS, pełne wyposażenie el., 
alum! felgi, przyciemnione szyby, - 22.500 zł. Szczecin, tel. 
0609/23-73-10
OPEL CALIBRA, 1995 r., 122 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, - 27.000 zł lub zamienię na TDI. Leszno, tel. 
0601/57-13-91
OPEL CALIBRA, 1995 r., 143 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi, nowe 
opony, spoiler tylny, el. reg. lusterka, sportowy wydech, ku
bełkowe fotele, garażowany, atrakc. wygląd, - 25,000 zł. Woł
czyn, tel. 077/418-92-30
OPEL COMMODORE, 1981 r., 106 tys. km. 2490 cęm. bor
dowy, automatic, stan dobry, welurowa tapicerka, nowy aku
mulator, nowa skrzynia biegów, tłumiki, nowe amortyzatory, 
nowe opony, przegląd do 2002 r.. szyberdach, - 1.000 zł. Zgo
rzelecki. 0602/55-72-11
OPEL CORSA, 1985 r., 92 tys. km, 1200 ccm, srebrny meta
lic, sportowe zawieszenie, wydech i kierownica, felgi 7J/13, 
opony 175/50, atrakcyjny wygląd, z urzędu celnego, pełna 
dokumentacja, stan dobry, - 6.700 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/36-44-93
OPEL CORSA, 1985/86 r., 1,200 ccm, OHC, ciemnozielony 
metalic, stan b. dobry, po remoncie blacharki i lakierowaniu,
4-drzwiowy, szyberdach, alarm, • 5.000 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73 
OPEL CORSA, 1986 r., 137 tys. km, 1200 ccm, czerwony,
3-drżwiowy, po wymianie łożysk i hamulców, stan bardzo do
bry, zadbany, • 5.500 zl. Kłodzko, tel. 0608/02-93-18 
OPEL CORSA. 1986 r., 1300 ccm, czerwony, stan dobry, II 
właściciel, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 0608/09-05-64 
OPEL CORSA, 1986 r., 150 tys. km, 1000 ccm. benzyna, bia

ły, 3-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, zadbany,, ekono
miczny, pełna dokumentacja, - 5.200 żł. Wrocław, tel. 
326-91-63 ,
OPEL CORSA SEDAN, 1987 r.. 109 tys. km, 1200 eon, OHC, 
niebieski metalic, atrakc. wygląd, zadbany, konserwacja,
4-drzwiowy, oszczędny, odcięcie zapłonu, ogrzew. tylna szy
ba, skórzane pokrowce, dod. światło .stop”, przegląd do
02.2002 r., w Polsce od 1994 r, - 6.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0605/68-95-99
OPEL CORSA, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwiowy, oryginalny lakier, - 7.200 zł. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41
OPEL CORSA, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, oryginalny lakier. - 7.200 zł. Prusice k. Trzebni
cy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL CORSA, 1987 r., 1500 ccm, diesel, biały, opony zimo
we i letnie, garażowany, - 6.500 zł. Ratno Dolne, tel. 
074/871-20-12
OPEL CORSA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna, żółty, 3-drzwio- 
wy, na białych tablicach • 700 DEM. Zgorzelec, tel. 
0602/87-73-60
OPEL CORSA, 1988 r., 90 tys. km, 1200 ccm, niebieski, od
cięcie zapłonu, - 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-62-05 
OPEL CORSA, 1988 r., 132 tys. km, 1200 ccm, benzyna, bia
ły, stan dobry, bez korozji, kpi. dokumentacja niemiecka, na 
białych tablicach, • 1.200 zł. Jelenia Góra. tel. 0609/63-68-09 
OPEL CORSA, 1988 r„ 1200 ccm, bordowy metalic, I właści
ciel, garażowany, • 6.000 zł. Legnica, tel. 076/855-09-11 
OPEL CORSA, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, aluminiowe fel
gi, nowe amortyzatory, kubełkowe fotele, pełna dokumenta
cja, serwisowany, nowy przegląd, stan b. dobry, - 7.000 zł lub 
zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 077/431-79-54. 
0608/08-85-77
OPEL CORSA, 1989 r„ 1300 ccm, biały, 5-biegowy stan ide
alny, na zachodnich tablicach - 600 DEM. Żary, tel. 
0604/69-35-91
OPEL CORSA, 1989/90 r., 125 tys. km, 1200 ccm. czamy,
4-biegowy, 3-drzwiowy, obrotomierz, RO, II właściciel w kra
ju, sportowy silnik, • 6.900 zł. Rychtal, tel. 062/781-60-12 
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, biały, 3-drzwiowy, katali
zator, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 7.500 zł lub zamie
nię na Fiata Cinquecento, 95 r., 900 ccm. Bojanowo, tel. K  
065/545-73-57 po godz. 15
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy,
5-drzwiowy, - 11.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/20-65-65 
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, czerwony, na białych ta
blicach, zadbany - 1.100 DEM. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
OPEL CORSA, 1990 r., 78 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czamy, 
stan idealny, garażowany, nowe opony, RM, katalizator, - 8.800 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-72-85 
OPEL CORSA, 1990 r., 120 tys. km, 1000 ccm, benzyna, wi
śniowy, nowe opony, 3-drzwiowy, szyberdach, stan idealny, 
na zachodnich tablicach • 650 DEM. Chojnów,' tel. 
0604/89-53-53 •
OPEL CORSA, 1990 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy, 5-drzwiowy, inst. gazowa, - 10.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0502/20-65-65 I
OPEL CORSA, 1990 r., 118 tys. km, 1400 ccrń, benzyna, gra
natowy, 3-drzwiowy, ospoilerowany, w kraju od róku, - 7.800 
zl. Lwówek Śląski, lei. 0602/29-77-37 
OPEL CORSA, 1990 r., 120 tyś. km, 3300 cćm, benzyna, czer
wony, stan dobry, 3-drzwiowy, RO. bez wypadku, - 7.500 zł. 
Wrocław, tel; 071/345-12-38
OPEL CORSA, 1990 r.. 95 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, Mul-T-Lock, hak, RM, udokum. pochodzenie, 
nowe opony, zadbany, stan techn. b. dobry, • 7.200 zł. Wro
cław, tel. 071/359-51-42
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, niebieski metalic, 2-drzwio-
wy -1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 0606/50-63-46
OPEL CORSA, 1990 r., 66 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
2-drzwiowy. 5-biegowy, nowy panel, na białych tablicach - 650 
DEM. Zgorzelec, tel. 0602/28-06-94
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 87023971

OPEL CORSA, 1991 r., 125 tys. km, 1500 ccm, diesel, Isuz-wgj:̂  
bordowy metalic, stan dobry, 3-drzwiowy, alarm, oryg. szp^ 
berdach, el. reg. reflektory, model przejściowy, oszczędny. -
10.500 zł lub zamienię na diesla, do 1900 ccm. Domaniów, 
woj. wrocławskie, teł. 0608/51 -55-96 
OPEL CORSA, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, 5-biegowy, RM, 
el. reg. reflektory, na białych tablicach, - 1.900 zł. Chojnów, 
tel. 0600/57-31-65
OPEL CORSA SEDAN. 1991 r.. 160 tys. km, 1500 ccm, die
sel, szary metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alarm, 
garażowany, • 8.400 zł. Oleśnica, tel. 071/314-92-81 
OPEL CORSA, 1991 r., 160 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czar
ny, regulacja świateł, pasów, - 8.000 zł. Świdnica, tel. 
0603/59-09-25
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 87023981

OPEL CORSA, 1992 r., 125 tys. km, 1200 ccm, benzyna, nie
bieski, do sprowadzenia z Niemiec, 3-drzwiowy, - 2.200 zł * 
cło. Jawor, tel. 0604/07-98-31
OPEL CORSA CITY, 1992 r., 1200 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, komplet opon zimowych, -10.500 zł. Mariusz Ziara, 42-660 
Kalety, ul. 1 Maja, woj. częstochowskie 
OPEL CORSA, 1992 r., 82 tys. km, 1200 ccm. wtrysk, czamy, 
radioodtwarzacz, - 9.500 zł. Kalisz, tel. 062/757-07-67 
OPEL CORSA SWING. 1992 r., 87 tys. km. 1200 ccm, benzy
na, srebrny metalic, do sprowadzenia z Niemiec, stan ideal
ny, 5-drzwiowy, alum. felgi, - 9.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0602/63-01-69,0607/06-07-44 
OPEL CORSA, 1992 r., 1200 ccm, benzyna, wiśniowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, możliwe raty, -10.500 
zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,0717312-63-41 
OPEL CORSA, 1992/93 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., el. reg. lu
sterka, centralny zamek, aluminiowe felgi, sportowa kierów^, 
nica. -16.800 zł. Opole, tel. 0605/38-95-69 ”
OPEL CORSA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1500 ccm, diesel, czer
wony, katalizator, 5-biegowy, radio, nowe opony, garażowa
ny, oszczędny, stan b. dobry, - 12.800 zł. żary, tel. 
068/375-90-90
OPEL CORSA CITY, 1993 r., 70 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, immobilizer, bez korozji, bez uszkodzeń, mo
del przejściowy, nie wymaga napraw, książka serwisowa, 
zadbany, ładny wygląd, ekonomiczny, używany przez pracow
nicę salonu Opla w Niemczech, do sprowadzenia • 2.000 DEM, 
z cłem, transportem i dostawą pod dom, - 9.000 zł. Bolesła
wiec. tel. 0608/36-56-73
OPEL CORSA B, 1993 r., 8 tys. km, 1200 ccm, biały, stan 
dobry, garażowany, bez wypadku, RO Sony, opony zimowe,
3 .stop’ , - 13.000 zł. Grabowno Wlk., tel. 071/315-76-43. 
0605/31-79-77
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, per- 
łowobordowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestro
wany, bez wypadku, oryg. lakier i przbieg, I właściciel.
3-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. RM + głośniki, el. reg. reflekto
ry, 4 zagłówki, garażowany, oszczędny, serwisowany, stan b. 
dobry, -14.600 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, 
tel. 0606/23-66-76
OPEL CORSA B GS!. 1993/94 r.. 70 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, turkusowy metalic, wspomaganie. ABS, szyberdach, e!^r 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, kubełkowe fotele**?1 
RO, sportowa kierownica i pedały, oclony w całości, stan b. 
dobry. -14.900 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94
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na, biały, deska rozdz. digital, szyberdach, centr. zamek, alum. 
felgi, kubełkowe fotele, - 5.200 zł. „ tel. 0605/03*38-91 l 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, srebmy meta
lic, 5-drzwiowy, welurowa tapieerka, szyberdach, alarm, stan 
b. dobry, • 5.600 zł. Miejska Górka, woj. leszczyńskie, tel. 
0608/61-32-53
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, ciemnoszary, .łezka’ , 
5-drzwiowy, 4-biegowy, sygnał włączonych świateł, RO, pla
stikowe nadkola, alarm + pilot, garażowany, - 5.800 zł. Idzi- 
ków, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-01-51, 
0604/84-44-75
OPEL KADETT, 1985 r., 165 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, zadbany, przegląd do 2002 r., szyber
dach, RO Blaupunkt, 4 głośniki, okazja, - 6.100 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/754-42-80,642-04-41 
OPEL KADETT, 1985 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, .łezka’ , 5-drzwiowy, pokrowce, po remoncie blacharki 
i silnika, stan dobry, - 4.800 zł lub zamienię, może być bus. 
Kowary, tel. 0603/61-40-97
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, OHC, kość słoniowa, 
5-drzwiowy, pełna dokumentacja, szyberdach, stan techn. b. 
dobry, - 5.200 zł lub zamienię. Krotoszyn, tel. 0602/80-65-32 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1600 com, diesel, żółty,
4-drzwiowy, garażowany, stan idealny, • 5.900 zł lub zamie
nię. Prudnik, tel. 077/437-61-30
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, stań dobry, - 5.200 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 
065/548-25-37
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm. biały, .łezka’ , po remon
cie zawieszenia, nowe oponft nowy akumulator, - 3.850 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-26-30
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r.,1300 ccm. benzyna, czamy 
metalic, 5-drzwiowy, po remoncie silnika, garażowany, stan 
b. dobry, - 5.600 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, krebrny meta
lic, .łezka, - 4.300 zł lub zamienię. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-75-73
OPEL KADETT GSi, 1985 r., 105 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny, 3-drzwiowy, zadbany, na białych tablicach - 2.600 zł. 
Wrocław, tet. 0605/40-30-03
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r.. 75 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, obrotomierz, reg. wys. pasów, 
szyberdach, RM + panel, nowy akumulator, w 1998 r. wymie
niony silnik, po wymianie sprzęgła, łożysk, kół, przegląd do
30.04.2002 r, • 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-07 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, niebieski, .łezka’ , 
3-drzwiowy, szyberdach, nowa blacharka i lakier, alarm, •
5.500 zł: Wrocław, tel. 071/785-99-86
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 87023911

OPEL KADETT KOMBI. 1986 r.. 1600 ccm. diesel, biały, alum. 
felgi, reguł, pasy, do wymiany bendix, do małych poprawek 
blacharskich, - 5.200 żh Bogatynia, tel. 0604/16-58-07 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, sprowadzony w całości, szyberdach, RO, przegląd do
05.2002 r., stan b. dobry, - 7.200 zł. Chróścina Nyska, tel. 
077/431-85-20 po godz. 15
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, biały, - 4.400 zł. Lubin, 
tel. 076/724-65-02,0601/84-44-50 
OPEL KADETT, 1986 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielo
ny, II właściciel, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja,
3-drzwiowy, stan silnika b. dobry, • 7.200 zł. Lubin, tel. 
076/846-83-14,0606/27-60-41 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, biały, zadbany, 
stan b. dobry, zderzaki w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, .łez
ka’ , RO + głośniki, bez korozji - 7.000 zł lub zamienię z do
płatą na diesla lub benzynę z inst. gazową, bus, kombi. Nowa 
Ruda. tel. 074/873-37-00
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, na bia
łych tablicach, - 2.200 zł. Zgorzelec, tel. 0501/52-81-31 
OPEL KADETT, 1986 r.. 135 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, zadbany, 5-drzwiowy, - 6.200 zł. Brzeg, tel. 
077/416-18-05
OPEL KADETT. 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, bor
dowy, stan b. dobry, spoiler, dodatkowe światło .stop’ , RO, 
dużo dodatków, - 6.500 zł. Dobra, tel. 075/644-95-53 
OPEL KADETT GSi, 1986 r., 102 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, metalic, aluminiowe felgi, szyberdach, obniżony, ospoile- 
rowany, stan b. dobry, - 7.800 zł. Jawor, tel. 0601/73-72-86 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm. biały, 3-drzwjowy, 4 za
główki, RO Daewoo, .łezka’, stan dobry, - 5.000 zł lub zamie
nię na uszkodzony. Legnica, tel. 076/852-34-08 
OPEL KADETT, 1986 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, sedan, szyberdach, hak, stan b. dobry, - 5.600 zł. 
Lubin, tel. 076/846-83-18
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 900 DEM. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-54-08 po godz. 20,0604/46-34-26 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel po remon
cie silnika, przegląd do 12.2001 r., stan dobry, - 7.300 zł. 
Osiecznica, tel. 075/731 -20-00 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski,
5-drzwiowy, centralny zamek, radioodtwarzacz, alarm, stan 
b. dobry, - 6.200 zł. Paczków, tel. 0604/08-58-29, 
0608/23-73-03

zadbany, szyberdach, • 8.000 Zł. Strzelin, tel. 0608/78-63-28, 
071/392*3-53
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, srebmy metalik, 5-biego- 
wy, 5-drzwiowy, alarm + pilot, stan dobry, - 5.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 0600/35-31-17
OPEL KADETT GSi, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
inst. gazowa, szyberdach, spoilery, hak, alum. felgi, kubełko
we fotele, RO, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-63-97 
OPEL KADETT, 1987 r., 150 tys. km, 1300 ccm, czamy, 
3-drzwiowy, alum. felgi, kubełkowe fotele, tylny spoiler, stan 
techn. i wizualny b. dobry, • 6.300 zł lub zamienię na samo
chód z inst. gazową bądź diesla. Głogówek, tel. 
077/437-25-97,0608/77-52-97 
OPEL KADETT, 1987 r., 180 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
sedan, garażowany, 4-biegowy, po remoncie blacharki, nowe 
progi i błotniki, nowe amortyzatory i bębny, komplet nowych 
opon letnich i zimowych, szyberdach, podgrzewany fotel kie
rowcy, - 8.800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-17-25 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały/spro
wadzony w całości w 1993 r., pełna dokumentacja, garażo
wany, radioodtwarzacz, po wymianie filtrów, paska rozrządu, 
klocków, tarcz, szczęk, bębnów hamulcowych, łożysk i prze
gubów, stan b. dobry, roleta, - 8.450 zł. Nadolice Wielkie, tel. 
071/318-98-67
OPEL KADETT KOMBI. 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały. 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumulator, stan b. dobry, -
8.200 zł. Oława, tel. 071/313-19-46 
OPEL KADETT TIFFANY, 1987 r., 138 tys. km, 1300 ccm, 
OHC, czerwony, garażowany, nowy akumulator, filtry - 800 
DEM. Opole. tel. 0602/55-19-33 
OPEL KADETT SEDAN. 1987 r.. 160 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, szary metalic, stan dobry, - 4.900 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-78-88,077/431-75-08 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 150 tys. km; 1300 ccm, ben
zyna, czerwony akryl, sprowadzony w całości, odcięcie za
płonu, stan b. dobry, garażowany, - 7.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-67-73,0604/77-15-95 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czer
wony, relingi dachowe, kubełkowe fotele, szyberdach, hak, 
RM, I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 8.500 zł. Piława Gór
na, tel. 074/837-23-13
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, srebmy metalic, 
sprowadzony. 5-biegowy, stan dobry, - 6.500 zł. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 4-drzwiowy, aluminiowe ielgi, - 7.600 zł. Prusice 
k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL KADETT. 1987 r.. 1600 ccm, diesel sprowadzony w 
całości, 5-biegowy, szyberdach, hak, stan b. dobry, - 6.800 zł 
lub zamienię na inny samochód. Strzelin, tel. 0604/21 -09-81 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, inst. ga
zowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, stan 
techn. b. dobry, dod. światła .stopu’ , zadbany, - 7.500 zł. Śro
da Śląska, tel. 071/317-41-28
OPEL KADETT, 1987 r.. 193 tys. km. 1300 ccm. kość słonio
wa, 3-drzwiowy, po wymianie amortyzatorów, zadbany, stan 
b. dobry, • 7.300 zł lub zamienię na Opla Corsę, VW Polo. 
Wałbrzych, tel. 074/810-22-76 
OPEL KADETT GSI, 1987 r.. 180 tys. km, 2000 ccm. żółty, 
atrakc. wygląd, sportowe zawieszenie, alum. felgi, centr. za
mek, deska digital, RO, głośniki, po wymianie tarcz ham., 
alarm. - 7.500 zł. Wałbrzych, tel. 0600/43-29r22 
OPEL KADETT GL. 1987 r.. 130 tys. km, 1281 ccm, OHC, 
szary metalic, szyberdach, RO, nowy akumulator, 5-drzwio
wy, stan b. dobry, - 6.200 zł. Wójdce, tel. 071/318-62-18 
OPEL KADETT, 1987 r.. 170 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, kubełkowe fotele, RO, przyciemnione szyby, ospoilero
wany, nowy wydech, przegląd do 2002 r, • 6.800 zł. Wrocław, 
tel. 0605/74-67-32
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 140 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, niebieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach
- 2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel stan dobry, na bia
łych tablicach -1.150 DEM. Wrocław, tel. 071/346-60-84 
OPEL KADETT, 1987 r.. 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, - 6.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-96-46,0601/73-20-98 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, biały, zadbany, I właści
ciel, pełna dokumentacja, 5-drzwiowy, szyberdach, przegląd 
do 05.2002 r., nowe opony, nadkola, stan b. dobry, • 5.800 zł. 
Złoty Stok, tel. 074/817-50-82,0603/76-55-88 
OPEL KADETT GSI, 1987/88 r., 2000 ccm. czamy. szyber
dach, alum. felgi, sportowe zawieszenie i tłumik, • 6.500 zł. 
Ścinawka Średnia, tel. 074/871-56-20 
OPEL KADETT, 1987/93 r., 1600 ccm, diesel, biały, sedan, -
5.800 zł. Wrocław, tel. 0607/47-71-17 
OPEL KADETT, 1987/94 r., 106 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, po przeglądzie, 5-drzwiowy, 5 biegowy, szy
berdach, welurowa tapicerka, pełna dokumentacja, zadbany,
- 7.000 zł. Wrocław, tel. 321-65-27
OPEL KADETT. 1987/94 r.. 165 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szary metalic, 4-biegowy, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, 
zadbany, - 6.500 zł. Wrodaw, tel. 349-50-53 po godz. 17 
OPEL KADETT, 1987/96 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, 5-drzwiowy, alarm, alum. felgi, welurowa ta
picerka, garażowany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, za
dbany, • 7.500 zł. Burgrabice, gm. Głuchołazy, tel. 
077/439-85-00

OPEL CORSA. 1993/94 r.. 1400 ccm, benzyna 5-drzwiowy, 
stan b. dobry, -14.500 zł. Nysa, tel. 0602/68-80-66 
OPEL CORSA, 1994 r., 95 tys. km, 1200 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, sprowadzony w całośd, el. reg. lusterka, ra
dio, -14.200 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
OPEL CORSA B, 1994 r., 104 tys. km, 1400 ccm, Si, czamy 
metalic, 90 KM, wersja sportowa, 3-drzwiowy, centr. zamek, 
wspomaganie, alum. felgi, el. otw. szyby, radio, welurowa ta
picerka, atrakc. wygląd, • 15.900 zł. Jasień, tel. 0606/97-93-24 
OPEL CORSA, 1994 r., 1400 ccm, czamy, 3-drzwiowy, centr. 
zamek, zadbany, - 16.000 zł. Leszno, tel. 065/535-01-78, 
0605/60-36-46
OPEL CORSA, 1994 r., 7. tys. km. 1200 ccm, czerwony, szy
berdach, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel kierowcy, 
radioodtwarzacz + 4 głośniki, • 16.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-23-13 po godz. 20
OPEL CORSA, 1994 r., 1200 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
sprowadzony w całości, zadbany, -15.200 zł.Lwówek śląski, 
tel. 075/782-29-99
OPEL CORSA B, 1994 r., 98 tyś. km, 1400 ccm, biały, 
3-drzwiowy, ABS, immobilizer, wspomaganie, stan b. dobry, 
w kraju od 2 mies., możliwe raty, - 14.900 zł lub zamienię, 
może być uszkodzony. Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 
0607/40-20*17 -
OPEL CORSA, 1994 r., 70 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, automatic, wspomaganie, welurowa-tapicerka, el. otw. 
szyby. - 15.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-37-21 
OPEL CORSA. 1994/95 r.. 105 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, szyberdach, el. reg. lusterka, termometr 
zewn., RO oryginalny, napinacze pasó, bez podatku, -14.200 
zł. Rawicz, tel. 0605/78-94-65,0605/22-90-89 
OPEL CORSA B, 1995 r., 54 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne OK, immobilizer, RM + 6 gło- - 
śników, sprowadzony w całości, - 17.500 zł. Jawor, tel. 
0607/52-42-26
OPEL CORSA, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, 16V, czarny, 
centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, poduszka pow., ob
niżony, sprowadzony w całośd, -16.800 zł. Prochowice, tel. 
0604/06-73-86
OPEL CORSA, 1995/96 r., 76 tys. km, 1200 ccm, benzyna 
poduszka pow., bez wypadku, • 16.500 zł. Legnica, tel. 
0503/58-27-07,0608/23-76-74 
OPEL CORSA, 1996 r., 47 tys. km, 1200 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, dzie
lone tylne siedzenia, reguł, fotel kierowcy, RO, I właścidel w v 
kraju, -18.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-35-20 
OPEL CORSA, 1996 r., 78 tys. km, 1400 ccm, wtrysk bez 
wypadku, 5-drzwiowy, RM Opel, • 17.900 zł. Syców, tel. 
062/785-33-10,0502/43-81-20 
OPEL CORSA, 1996 r., 78 tys. km, 1400 ccm, 16V centr. za
mek, alarm, ABS, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, alum. felgi, 
RM, serwisowany, kupiony w salonie w Polsce, • 18.000 zł 
lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/845-33-30 wieczorem 
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, ga
rażowany, bez wypadku, immobilizer, ciemne szyby, sporto
wy tłumik, stan idealny, • 19.000 zł lub zamienię na BMW, do
17.000 zł. Bogatynia, tel. 0608/85-24-15
OPEL CORSA, 1996 r., jasnozielony, stan b. dobry, -17.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-88-79,0604/18-36-85 
OPEL CORSA, 1996 r., 78 tys. km, 1400 ccm, 16V, Ecotec z 
salonu, serwisowany, poduszka pow. kierowcy, ABS, immo
bilizer, centralny zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, el. 
otwierane szyby. el. reg. reflektory, dodatkowe światło .stop*, 
sygnalizacja biegu wstecznego, aluminiowe felgi, RO, -18.500 
zł lub zamienię na diesla albo TDi. Jugowice, tel. 
074/845-33-30 po godz. 16,090/27-96-36 w godz. 7-15 
OPEL CORSA, 1996 r., 76 tys. km, 1200 ccm, biały, 2.pod. 
powietrzne, RO, zadbany, bez wypadku, -16.500 zł. Legnica, 
tel. 0608/23-76-74,0503/66-18-92 
OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km,* 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -16.500 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
OPEL CORSA, 1996 r., 50 tys. km, 1200 ccm, niebieski me
talic, poduszka powietrzna, alum. felgi, c. zamek, obrotomierz, 
el. reg. światef, kupiony w salonie w Niemczech, garażowa
ny, 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-drzwiowy, immobilizer, stan b. dobry, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 18.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0603/60-78-99,0601/25^92-07 
OPEL CORSA, 1996 r., 126 tys, km, 1400 ccm. ECO, biały, I 
właścidel, stan'b. dobry, kupiony w salonie, udokumentowa
ne pochodzenie, garażowany, 3-drzwiowy, oryginalny ląkier,
-16.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-77-71,0601/89-93-76 
OPEL CORSA, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, kupiony w salonie, 3-drzwiowy, poduszka 
pow., centr. zamek, alarm, el. otw.-szyby, reguł, fotel kierow
cy, zegar, termometr, serwisowany, - 20.000 zł. Wrocław, tel.
373-73:74 po godz.19,0607/60-85-81 
OPEL CORSA, 1997 r., 65 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, kupiony w kraju, - 21.900 zł (możli
we raty) lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
OPEL CORSA, 1997 r., 53 tys. km, 16V, 90 KM, biały, po- 
duszkąpow., wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, oryg. 
radio, 6 głośników, 3-drzwiowy, alarm, pilot, I właściciel w kra
ju. -19.400 zł. Brzeg, tel. 077/416-46-60,0609/35-24-14 
OPEL CORSA, 1997 r.. 24 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 
3-drzwiowy, centr. zamek, RO, welur, dzielona tylna kanapa,
- 17.900 zł. Gostyń, tel. 065/572-29-84
OPEL CORSA, 1997 r., 52 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lock, alum. 
felgi 14”, RO, kupiony w salonie, el. reg. reflektory, • 20.500 zł 
lub zamienię na VW Lupo, Renault, Clio II. Jelenia Góra, tel. 
0502/59-31-83
OPEL CORSA, 1997 r., 73 tys. km, 1200 ccm, cytrynowy, w 
kraju 2 lata, garażowany, immobilizer, stan b. dobry, -18.000 
zł. Legnica, teł.' 076/866-08-10,0603/20-52-09 
OPEL CORSA, 1997 r., 64 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, centr. zamek, ciemne szy
by, dzielona tylna kanapa, immobilizer, RO, 5 zagłówków, -
22.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-18-64 x
OPEL CORSA, 1997 r., 1200 cćm, benzyna, czamy, nie reje
strowany w kraju, stan b. dobry, - 19.200 zł. Wrodaw, tel. 
071/345-64-09,0501/92-84-59 
OPEL CORSA, 1998 r., 28 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, poduszki pow., RO, immobilizer, I właściciel, zadbany,
- 20.500 zł. Lubin, tel. 076/846-96-17
OPEL CORSA, 1998 r., 40 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec, 
czarny, 3-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
szyberdach, ABS, EPS, 2 pod. powietrzne, oryg. RO Opel z 
RDS-em, - 21.000 zł. Sławęcin, woj. leszczyńskie, tel. 
0602/66-49-89
OPEL CORSA, 1998 r., 22 tys. km, 1000 ccm, 12V, jasnozie
lony, 3-drzwiowy, szyberdach, 2 poduszki pow., RO, wspo
maganie, sprowadzony z Niemiec, nie eksploatowany w kra
ju, • 21.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-32-60,0502/26-20-73 
OPEL CORSA, 1998 r., 39 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., immobilizer, el. 
reg. reflektory, skórzana kierownica, • 22.900 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-02-55 po g. 18
OPEL CORSA, 1998 r., 53 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, RM, sprowa
dzony w całości, rejestracja do 03.2003 r, - 21.600 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-79-48
OPEL CORSA, 1998 r., 50 tys. km, 1200 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 2 poduszki powietrzne, 5-drzwiowy, central
ny zamek, radio + 6 głośników, aluminiowe felgi BBS, sporto
wy wydech Remus, atrakcyjny wygląd, stan idealny, do spro
wadzenia z Niemiec, cena 5.500 DEM + cło. Lwówek śląski, 
tel. 0601/17-88-45,0606/60-16-70 
OPEL CORSA, 1998 r., 15 tys. km, 1400-Ccm, czerwony, po
duszka powietrzna, klimatyzacja, wspomaganie, welur, el. otw. 
szyby, c. zamek, obrotomierz, el. reg. świateł, RM + RDS i 6

głośników, zderzaki I lusterka w kołdrze nadwozia, garażo
wany, stan b, dobry, 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, niebieski metalic, 3-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka 
pow., garażowany, - 18.800 zł. Pakosławice, tel. 
077/435-76-16
OPEL CORSA, 1998 r., 30 tys. km, 1200 ccm, niebieski, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, w kraju od ty
godnia, - 23.800 zł. Żarów, tel. 074/857-04-71,0605/08-06-76 
OPEL CORSA, 1999 r., 12 tys. km, 1200 ccm. 16V, Ecotec. 
granatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. re
flektory, klimatyzacja, poduszka pow., dodatkowe światło 
.stop’ , klimatyzacja, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, -
27.500 zł. Bralin, tel. 062/781-26-11, 062/781-29-26, 
0608/32-37-46
OPEL CORSA, 1999 r„ 13 tys. km, 1000 pcm, 12V, biały, 
5-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, centralny 
zamek, poduszka pow., EPS, wspomaganie kier., immobili
zer,. RO, książka serwisowa' - 25.000 zł. Rawicz, tel. 
065/546-21-56,0601/77-81-57 
OPEL CORSA, 1999 r., 1500 ccm, turbo D, zielony, 4-drzwio
wy, do sprowadzenia - 7.800 DEM + 2.500 zł transport + ok.
6.500 zł cło. Sława, tel. 0603/86-42-23
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, 2000 r., 16 tys. km, 1000 ccm, groszkowy, 
3-drzwiowy, radio, alarm, opony zimowe, - 25.500 zł. Legni
ca. tel. 0606/95-70-76
OPEL CORSA, 2000 r., 10 tys. km, 1000 ccm, 12V, czamy, 
5-drzwiowy, wspomaganie, obrotomierz, lusterka i zderzaki 
w kolorze nadwozia, poduszka pow., centr. zamek, pirotech
niczne napinacze pasów, dodatkowe światło .stop’ , zadbany,
- 25.800 zł. Sośnie, tel. 062/739-16-00,0606/62-98-65 
OPEL KADETT, 1976 r., 68 tys. km, 1200 ccm, benzyna, żół
ty, techn. sprawny, nowy akumulator, w ciągłej eksploatacji, 
bardzo dużo części zamiennych, - 1.300 zł. Chojnów, tel. 
076/818-77-04
OPEL KADETT, 1980 r., 158 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, po remoncie blacharki, nowy lakier, pokrowce, 
alum. felgi, hak hol., stan b. dobry, • 4.200 zł. Rawicz, tel. 
065/546-18-87
OPEL KADETT, 1980 r.r 1300 ccm, benzyna, czamy, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, alum. felgi, nowe hamulce, sprzęgło, amorty
zatory, - 2.900 zł. Trzebnica, tel. 0608/46-71 -83 
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, biały, po remon
cie blacharki, przegląd do 04.2002 r., stan dobry, - 2.700 zł. 
Wałbrzych, tel, 074/665-49-09 
OPEL KADETT, 1980 r., 180 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, zadbany, garażowany, hak, 5-drzwiowy, stan dobry, -
2.300 zł. Wołów, tel. 071/389-22-73 po godz. 18 
OPEL KADETT. 1980 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, 
inst. gazowa, stan dobry, - 4.000 zł lub zamienię na droższy. 
Wrodaw. tel. 071/794-38-89
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, czer
wony, - 1.800 zł lub zamiana na Fiat 126p. Złotoryja, tel. 
076/878-27-96,878-70-78
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, stan nad
wozie i mechaniczn/b. dobry, 3-drzwiowy, hak, szyberdach,
- 3.500 zł lub zamienię na Audi .cygaro’ , rozbity. „ tel. 
0607/58-13-40
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, zużyde 
paliwa 61/100 km, nowy układ wydechowy, 3-drzwiowy - 3.500 
zł lub zamienię na diesla lub benzyna z inst. gazową, kombi, 
busa lub Audi .cygaro’ , rozbity. Nowa Ruda, tel . 074/873-37-00 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, brązowy, auto
matic, 5-drzwiowy, przegląd do 12.2001, stan dobry, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/85-75-56,325-40-92 
OPEL KADETT. 1981 r.. 1300 ccm. OHC, żółty, ospoilerowa
ny, stan dobry, zarejestrowany, • 1.800 zł. Korfantów, woj. 
opolskie, tel. 0600/5244-80
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1200 ccm, pomarańczowy, 
stan b. dobry, - 3.500 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-77-28 
OPEL KADETT, 1981/82 r.. 96 tys. km, 1300 ccm, OHC. bia
ły, po remoncie silnika i blacharki 05.1999 r., po wymianie 
pompy hamulcowej i alternatora, nowy akumulator, łożyska, 
tłumiki, klocki i szczęki hamulcowe, • 3.050 zł: Jelenia Góra, 
tel. 0605/26-37-14
OPEL KADETT, 1982 r., 190 tys. km, 1300 ccm,, benzyna, 
czerwony, zadbany, stan dobry, - 3.100 zł lub zamienię. Nysa, 
tel. 0600/39-71-94
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
nowy akumulator (na gwarancji), po remonde układu hamul- 
cowego, stan dobry, - 3.300 zł lub zamienię na Fiata 126p w 
tej cenie. Bolesławiec, tel. 0604/12-50-86 
OPEL KADETT, 1982 r., 1300~ccm, złoty metalic, 5-drzwio- 
wy, nowy akumulator (gwarancja), opony w stanie dobrym, 
kpi. dokumentacja, do remontu, • 2.200 zł, Chocianów, tel. 
076/818-54-86
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, diesel szyberdach, - 3.200 
zł. Zgorzelec, tel. 0608/05-29-80,075/775-11-99 
OPEL KADETT, 1983 r., diesel, biały, przegląd do 09.2001 r,
- 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/782-07-36,0502/53-16-56 
OPEL KADETT CL, 1983 r., 280 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, szyberdach, kpi. dokumentacja, stan do
bry, - 2.400 zł. Zielona Góra, tel. 0601/87-24-98
OPEL KADETT GTI, 1983 r„ 130 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, brązowy, do małych poprawek blacharskich, aluminiowe 
felgi, fotele kubełkowe, stan silnika dobry, - 4.400 zl. Szczyt
na, tel. 074/868-31-81 wieczorem 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, stan 
ogólny dobry, RO, zadbany wewnątrz, - 2.900 zł lub zamienię 
na Fiata 126p, od 1986 r., z dopłatą. Twardogóra, tel. 
071/399-89-63
OPEL KADETT GTE. 1983 r.. 1800 ccm. wtrysk, żółty, szy
berdach, aluminiowe felgi, tłumik sportowy, fotele Recaro,
3-drzwiowy, 5-biegowy, - 3.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99.0608/2a-30-95 
OPEL KADETT, 1984 r., 158 tys. km, 1600 ccm, diesel spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, Brief, oclony, 4-drzwio
wy, zadbany, bez korozji, welurowa tapicerka, RO, szyber
dach, koła 14*, atrakc. wygląd, - 5.300 zł lub zamienię na do
stawczy, diesel albo VW Golfa, Jettę II. Lubin, tel. 
076/846-83-14
OPEL KADETT, 1984 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
OHC, brązowy, stan b. dobry, nowe opony, • 3.900 zl. Złotory
ja, tel. 076/87841-32,0603/03-19-08 
OPEL KADETT, 1984 r„ 120 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
zielony metalic, nowy akumulator, halogeny i światła .stopu*, 
4 głośniki, po remoncie przednich hamulców, stan dobry, -
3.500 zł. Jawor, tel. 076/871-8246,0602/82-91-54
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, turkusowy, po remoncie 
silnika, ważny przegląd i OC, stan dobry, - 3.500'zł. Kudowa 
Zdr., tel. 0503/56-16-39
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski 
metalic, .łezka”, 5-drzwiowy, hak, stan silnika idealny, po wy
mianie progów, reperaturek, dobre opony, do poprawek la
kierniczych + farba, - 3.600 zł. Opole, tel. 0607/4448-16 
OPEL KADETT GTE, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, alum. felgi, - 5.300 zł. Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, OHC, czerwony, szyber
dach, stan b. dobry, pasy bezwł., przegląd do 05.2002 r, -
3.700 zl. Siedlce, tel. 071/302-90-10 
OPEL KADETT, 1984 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, sprowadzony w całości, 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
pełny wtrysk, 110 KM, ospoilerowany, sportowe zawieszenie, 
stan b. dobry, - 4.400 zł lub zamienię na inny samochód. Wro
daw, tel. 071/784-34-11
OPEL KADETT, 1985 r., 146 tys. km, 1300 ccm, bordowy, -
5.200 zł., tel. 075/734-62-99, po 19
OPEL KADETT GSI, 1985 r., 190 tys. km, 1800 ccm. benzy

OPEL KADETT. 1986 r.. 1600 ccm. diesel, biały, 3-drzwiowy,
4-biegowy, na białych tablicach, - 1.900 zł. Piechowice, te1> 
0607/65-59-61
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 115 
KM, 3-drzwiowy, 5-biegowy, nie składak, deska digital, kom
puter, aluminiowe felgi 14”, wspomaganie kierownicy, szyber
dach, alarm, centralny zamek, hak. lotka, fotele kubełkowe, •
7.000 zł. Proszówka, gm. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-56 
OPEL KADETT E KOMBI, t986 r., 1300 ccm, benzyna, wtrysk, 
żółty, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 6.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/850-97-60,640-77-27
OPEL KADETT, 1986 r., 138 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, kubełkowe fotele, obrotomierz, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, obniżony, ospoilerowany, 
sportowy wygląd, alarm, stan b. dobry, * 5.300 zł. Wrocław, 
tel. 0602/12-51-35
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, biały, 5-drzwiowy, nowe 
opony, inst. gazowa, - 6.700 zł. Wrodaw, tel. 071/35746-08 
po godz. 21,0605/57-97-27
OPEL KADETT, 1986/96 r., 140 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
czerwony, .łezka”, 3-drzwiowy, I właściciel w kraju, kierowca 
niepalący, zadbany, dod. światło .stop', stan b. dobry, - 6.900 
zł. Świdnica, tel. 074/640-69-11,0503/50-02-84 
OPEL KADETT GSI, 1986/96 C1800 ccm, czamy, szyber
dach, deska digital, alum. felgi, alarm, - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 345-28-37, 0608/68-34-88
OPEL KADETT, 1986/96 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 4-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, 
alum. felgi, bez korozji, aktualny przegląd, opłacone OC, w 
ciągłej eksploatacji, stan techn. b. dobry, zadbany, - 4.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-7247,0609/15-60-18 
O  OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, bordo

wy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, szy
berdach, - 7.500 zł iub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87023941

OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 2 
spoilery, kubełkowe fotele, sportowy tłumik, • 5.600 zł. Legni
ca, tel. 0604/05-94-52
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 1800 ccm, benzyna wspomaga
nie, szyberdach, alum. felgi, - 6.500 zł. Opole, tel. 
077/457-74-55,0606/65-55-32 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, OHC, biały, 5-drzwiowy,
5-biegowy, szyberdach, RM, kpi. dokumentacja, nowe opony, 
- 6.500 zł. Rawicz, tel. 065/54549-83,0607/0347-59 
OPEL KADETT, 1987 r.. złoty metalic, sprowadzony w cało
ści, I właściciel w Polsce, nowe amortyzatory, garażowany,

OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biało-nie- 
bieski, spoilery, • 8.200 zł. Dobromierz, tel. 074/858-6141, 
0601/44-08-83
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 120 tys. km, 2000 ccm. benzy
na, Repsol Radng, ospoilerowany, progi, duża lotka, czarne 
szyby, poszerzone nadkola, felgi 9”, obniżony i utwardzony, 
ukł. wydechowy DTM, artystyczne malowanie, atrakc. wygląd, 
kpi. dokumentacja, • 8.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/87-32-65 
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, kolor wiśniowy 
metalic, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, - 6.200 zł. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-59-90 
OPEL KADETT, 1988 r., 137 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO + kieszeń, 
nowy ukł. wydechowy, szyberdach, 5-drzwiowy, zadbany, stan 
b. dobry, - 6.200 zł. Lubin, tel. 076/749-26-53 po godz. 18 
OPEL KADETT, 1988 r.. 151 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, inst. gazowa (butla w kole zapasowym), zadbany, 
welurowa tapicerka, szyberdach, centr. zamek, el. reg. luster
ka, zderzaki W kolorze nadwozia, ekonomiczny, - 7.900 zł. 
Wrodaw, tel. 071/787-37-86
OPEL KADETT, 1988 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebmy, 4-biegowy, 2-drzwiowy, w ciągłej eksploatacji, kubeł
kowe fotele, przegląd do 09.2001 r., blacharka do remontu, •
5.500 zł. Wrocław, tel. 0604/85-86-77 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biały. • 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/10-89-20
OPEL KADETT, 1988 r., 193 tys. km. 1300 ccm, OHC. biały.
3-drzwiowy, szyberdach, RM, nowy akumulator, I właściciel 
w kraju, - 6.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-59-15 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, żółty, 5-drzwiowy, 
II właściciel, szyberdach 2-stopniowy, oznakowany, dużo no
wych częśd, 4 zagłówki, przegląd do 12.2001 r., kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 7.900 zł. Brzeg, tel. 077/411-34-15, 
0604/38-16-52 v
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, RM, alarm, garażowany, stan dobry, - 7.500 zł. Brzeg 
Dolny. tel. 071/319-77-59
OPEL KADETT, 1988 r., 96 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, stalo
wy metalic, Pb/, alarm, centralny zamek, radioodtwarzacz, 
roleta, relingi dachowe, szyberdach, stan b. dobry, • 8.000 zł. 
Kamieniec Ząbk., tel. 074/81744-11 
OPEL KADETT, 1988 r., 183 tys. km, 2000 ccm, biały, szy
berdach, inst. gazowa, hak, • 7.450 zł. Krapkowice, tel. 
077/466-33-78,0603/46-01-04 
OPEL KADETT, 1988 r., 80 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
alarm, garażowany, stan b. dóbry, - 8.100 źł. Legnica, tel. 
076/854-87-31 po godz. 17

OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, nie składany, akumula
tor (gwarancja), RO Blaupunkt, lakierowane zderzaki, klapa 
z modelu GSI, alarm + pilot, fotele kubełkowe, - 7.900 zł. Le
gnica, tel. 076/862-73-11
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, bez wypadku, radiood
twarzacz, kubełkowe fotele, stan idealny, • 8.300 zł lub za
mienię. Lubin, tel. 0601/19-44-86 
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, szary 
metalic, wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. 
felgi, brak OC, sprawny, do małych poprawek mechanicznych,
- 5.900 zł. Lubin, tel. 076/849-10-92
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach - 850 DEM. 
Pyrzyce, woj. szczedńskie, tel. 0609/49-52-10 
OPEL KADETT KOMBI. .1988 r.. 1300 ccm, benzyna, biały, -
7.500 zł. Wrodaw. tel. 071/32549-58 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, OHC, czerwony, 
wtrysk, ospoilerowany, szyberdach, sportowe zawieszenie, 
kubełkowe fotele, nowe sprzęgło i progi, stan b. dobry, - 6.300 
zł. Wrodaw, tel. 071/321-09-30,0603/04-94-84 
OPEL KADETT COMBI, 1988 r., 1800 ccm, niebieski, radio
odtwarzacz, relingi dachowe, poobijany, sprawny technicz
nie, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r.. 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, reg. pasy, lusterka w kolorze nadwozia, 
kubełkowe fotele, oznakowany, przegląd do 03.2002 r„ stan 
b. dobry, - 7.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/321-34-97 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach, kubełkowe fotele, RM, stan dobry, -
6.990 zł. Zielona Góra, tel. 0601/87-24-67 
OPEL KADETT, 1988 r -̂4300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, .łezka*, 5-drzwiowy, szyberdach, po remonde kapitalnym 
silnika, po wymianie progi, RO. techn. sprawny, przegląd do
03.2002 r. - 6.300 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-39-95, 
0607/74-51-25
OPEL KADETT GT, 1988 r., 142 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
niebieski metalic, szyberdach, 5-biegowy, kubełkowe fotele,
spoiler, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 7.900 zł. Złotoryja, tel.
076/878-35-39,0605/85-58-00
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony,
5-drzwiowy. - 7.900 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-54-11,
0605/29-30-48
OPEL KADETT, 1988/89 r., 175 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, - 7.000 zl. Wrodaw, tel. 0604/19-64-99 
OPEL KADETT GSI, 1988/93 r., 2000 ccm, OHC, czerwony, 
szyberdach, aluminiowe felgi, • 5.700 zł. Opole, tel. 
077/465-28-80,0608/3743-95 
OPEL KADETT, 1988/94 r., 1800 ccm, benzyna, szary meta
lic, welurowa tapicerka, wspomaganie, szyberdach, kubełko
we fotele, .na chodzie*, do drobnych poprawek mechnićznych,
- 5.800 zł. Lubin. tel. 076/849-10-92
OPEL KADETT CABRIO. 1988/97 r.; 138 tys. km, 2000 ccm, 
GSi, biały, deska digital, alum. felgi, obniżony, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, • 11.200 zł. Legnica, tel. 0609/52-02-20 
OPEL KADETT, 1988/97 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, .łezka*, oryginalny lakier, bez korozji, atrakcyjny wy
gląd, bez wypadku, stan silnika i nadwozia b. dobry, przegląd 
do 01.2002 r, - 6.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. Sobótka, 
tel: 071/390-37-31,0600/53-39-76 
OPEL KADETT E-CC, 1968/97 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 intemecie pod numerem • A00365 
www.autogielda.com.pl)
OPEL KADETT, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, biały, katali
zator, 3-drzwiowy, w kraju od 8 lat, kpi. kół zimowych, - 7.800 
zł. Łubki. tel. 075/713-62-20.0606/17-1647 
OPEL KADETT, 1989 r., 105 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, - 9.500 zł. Wrocław, tel.
362-25-68, 0607/04-00-50
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., 130 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, kakaowy metalic, 5-biegowy, stan b. dobry, 4-drzwio
wy, welurowa tapicerka. centr. zamek, wspomaganie kier., RO, 
zadbany, na białych tablicach • 1150 DEM. Gubin, tel. 
068/35946-51
OPEL KADETT GL, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, 1-punktowy wtrysk, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 
alarm, immobilizer, szyberdach 2-położeniowy (z szybą ater- 
miczną), - 6.900 zł lub zamienię, na każdy, nawet rozbity. Je
lenia Góra. tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
OPEL KADETT, 1989 r., 1700 ccm, diesel, srebmy metalic,
4-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumulator (gwarancja), amor
tyzatory i tapicerka, przydemniana przednia szyba, po remon
cie blacharki, stan b. dobry, - 9.600 zł. Legnica, tel. 
076/854-18-16,0502/29-9042
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, stan 
dobry, - 5.500 zł. Legnica, tel. 076/854-88-20,878-5142 
OPEL KADETT, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
inst. gazowa, szyberdach, garażowany, kubełkowe fotele, 2 
komplety kół, dużo nowych częśd, stan b. dobry, - 8.700 zł. 
Milicz, tel. 071/384-1643 po godz. 20 
OPEL KADETT GSI, 1989 r.. 135 tys. km, 2000 ccm, perło- 
woszary, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi 15” z 
rantem, deska digital, fotele kubełkowe podgrzewane, halo
geny, szyberdach, spoiler, atrakcyjny wygląd, stan idealny, 
pilne, - 8.900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-24-97,0604/83-54-93 
OPEL KADETT, 1989 r., 80 tys. km, 1200 ccm, granatowy, 
.łezka’, zużyde paliwa 5.51/100 km, przegląd do 01.2002 r., I 
właśddel w kraju, nowe amortyzatory przednie, okładziny 
ham., akumulator, garażowany, stan b. dobry, - 7.500 zł. Pa
kosławice, tel. 077/435-60-19
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 175 tys. km, 1600 ccm. die
sel, biały, RM, szyberdach, tylna roleta, zadbany, garażowa
ny, stan techn. b. dobry, - 8.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-01-06
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., 1700 ccm, diesel, biały, za
dbany, garażowany, po wymianie silnika, RM, dodatkowy kom
plet opon letnich i zimowych, - 9.000 zł. Radzimów Górny 16/3, 
gm. Sulików
OPEL KADETT, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm. 16V. turku
sowy, 3-drzwiowy, sportowe zawieszenie, bogate wyposaże
nie, kpi. dokumentacja, garażowany, atrakc. wygląd, • 11.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-56-17.0601/56-34-06 
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 145 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
kolor śliwkowy metalic, 150 KM, 5-drzwiowy, centr. zamek, 
pilot + alarm, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
RO, atrakc. wygląd, alum. felgi, zadbany, • 11.000 zł. Wał
brzych, tel. 0605/41-37-05,074/880-50-12 
OPEL KADETT, 1989 r., 178 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały,
5-drzwiowy. 4-biegowy. alum. felgi, garażowany, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, - 9.400 zł. Witków, tel. 074/845-04-57 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 113 tys. km. 1300 ccm. ben
zyna 3-drzwiowy, - 7.000 zł. Wrodaw, tel. 071/326-13-07 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, czerwony metalic, welu
rowa tapicerka, przydemnione szyby, alum. felgi, RO + gło
śniki, spoiler, po konserwacji, nowy ukł. wydechowy, amorty
zatory, nowy akumulator (gwarancja), stan b. dobry, - 7.500 
zł lub zamienię na tańszy. Wrodaw, tel. 0607/10-95-50 
OPEL KADETT, 1989 r., 135 tys. km, 1300 ccm, wtrysk 5-bie
gowy, zielone szyby, nowe amortyzatory (gwarancja), 
Mul-T-Lock, radioodtwarzacz Blaupunkt, sprowadzony w ca
łości, wersja eksportowa, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/321-60-32,0502/93-87-30
OPEL KADETT, 1989 r., 140 tys. km, 1300 ccm, czerwony, I 
właścidel, instalacja gazowa, - 6.900 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/324943
OPEL KADETT GSI SEDAN, 1989/90 r., 162 tys. km, 2000 
ccm, wtrysk, DOHC, 16V, perłowofioletowy metalic, 150 PS, 
ospoilerowany, komputer, sportowe zawieszenie i ukł. wyde
chowy, 4-drzwiowy, komputer, alum. felgi 15”, skórzana kie
rownica Momo, kubełkowe fotele (podgrzewane), spoiler tyl
ny + dodatkowe światło .stop”, RM Opel, atrakc. wygląd. -
11.000 zł lub zamienię na osobowy albo na vana, do 10.000 
zł. Kalisz, tel. 0608/53-23-04 (SMS)
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OPEL KADETT, 1989/93 r., 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebmy metalic, stan b. dobry, ABS, alarm, immobiiizer, gara
żowany,. pełna dokumentacja, katalizator, kubełkowe fotele, 
nowe opony i klocki hamulcowe, - 9.700 zł. Wrocław, tel. 
349-42-00,0606/38-63-01
OPEL KADETT, 1989/94 r., 146 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szaro-niebieski, centr. zamek + pilot, reiingi dachowe, szy
berdach, roleta, hak, kubełkowe fotele, alarm + pilot, RM, nowe 
zawieszenie i ukł. kierowniczy, nowy akumulator i opony let
nie + 2 opony zimowe, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 345-14-78 po 
godz. 18
OPEL KADETT SEDAN. 1989/97 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 
OHC, srebmy metalic, 105 KM, katalizator, alum. felgi, kubeł
kowe fotele, szyberdach, komputer, RO Pioneer, 2 alarmy, 
ospoilerowany, garażowany, nowy akumulator i tłumik, welu
rowa tapicerka, sportowy ukł. wydechowy, nowe pokrowce, 
oszczędny, • 8.100 zł. Legnica, tel. 076/866-08-74, 
0605/07-59-42
OPEL KADETT, 1989/97 r., 125 tys. km, 1300 ccm, biały, bez 
wypadku, po remonde blacharki, kubełkowe fotele, spoiler, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, - 6.600 zł. Zebrzydowa 135, gm. 
Nowogrodziec, tel. 0609/06-42-27 
OPEL KADETT, 1990 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny metalic, - 9.500 zł. Lubin, tel. 076/844-81-83 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, bordowy, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, radio, w kraju od 12.2000 r., stan b. dobry, - 8.900 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-76,0602/85-29-65 
OPEL KADETT, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, biały, w do
brym stanie, silnik z roku 1990, szyberdach, • 6.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/44-41-00,328-24-40 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-biegowy, 5-drzwiowy, hak, halogeny, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, fotele kubełkowe, reiingi dachowe, bez 
korozji, atrakcyjny wygląd, - 9.200 zł lub zamienię na BMW 
316i, 1990 r. z dopłatą. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-05-97 
OPEL KADETT GSI, 1990 r„ 178 tys. km, 2000.ccm, wtrysk, 
szary metalic, 3-drzwiowy, sportowy tłumik, alum. felgi, szy
berdach, welurowa tapicerka, deska digital, radio + 6 głośni
ków, kpi. dokumentacja, atrakcyjny wygląd, stan dobry, - 6.000 
zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-56-64,0603/38-15-86 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, biały, w kraju 
od 1997 r., I właściciel, alarm, - 10.000 zł. Legnica, tel. 
076/855-36-22 do godz. 18,076/866-19-64 po godz. 18 
OPEL KADETT CABRIO, GSI, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
czarny, alum. felgi, deska digital, obniżony, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, - 12.500 zł. Milicz, tel. 071/383-12-53, 
0609/53-42-89
OPEL KADETT GSI, 1990 r.. 2000 ccm, benzyna. 115 kM, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, szyberdach, alum. fel
gi, skórzana tapicerka, kpi. kół zimowych, -10.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/356-11-24
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, wtrysk, OH, 
czerwony, 3-drzwiowy, katalizator, ekonomiczny, RM + gło
śniki, blokada kierownicy, stan b. dobry, • 7.600 zł lub zamie
nię na Fiata 126p z 1993/94 r.. Ogorzelec, gm. Kamienna Góra, 
tel. 075/746-40-26
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 140 tys. km, granatowy 
metalic, stan b. dobry, alum. felgi, sportowe siedzenia i za
wieszenie, sportowy ukł. wydechowy, - 12.500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0607/17-87-39
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie
gowy, stan b. dobry, - 8.800 zł lub zamienię. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL KADETT, 1990 r., 160 tys. km. 1600 ccm, diesel, biały, 
ospoilerowany, obniżony, dodatki od modelu GSi, szyberdach, 
el. otw. szyby, zadbany, alum. felgi 15”, atrakcyjny wygląd, -
9.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-43
OPEL KADETT, 1990 r., 21 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
3-drzwiowy, stan dobry, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/339-24-80.0603/76-57-30 
OPEL KADETT. 1990 r.. 91 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
szyberdach, centralny zamek, alarm -*- pilot, nowe opony i 
amortyzatory, lotka, obrotomierz, zadbany, 5-biegowy, - 7.400 
zł. Wrocław, tel. 071/353-37-20,0605/10-40-32 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, grana
towy, 4-drzwiowy, centralny zamek, alarm, RM, zadbany, ga
rażowany, stan b. dobry, pełna dokumentacja, • 9.300 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
OPEL KADETT, 1990 r., 1300 ccm 5-biegowy, szyberdach, 
stan idealny, na białych tablicach - 1.200 DEM. Żary, tel. 
0604/69-35-91
OPEL KADETT, 1990/91 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, szyberdach, ciemne szyby, zadbany, stan 
b. dobry, - 10.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-90-78, 
0605/92-84-13
OPEL KADETT. 1990/91 r., 1600 ccm, srebrny metalic, szy
berdach, 4-drzwiowy, welur, • 10.000 zł. Pieńsk, tel. 
075/778-61-49
OPEL KADETT, 1990/95 r., 117 tys. km, 1389 ccm. benzyna, 
granatowy, alarm; radio z CD, - 7.900 zł. Mirków, tel. 
071/315-19-09
OPEL KADETT GSi, 1990/96 r., 178 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
szary metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, aluminiowe felgi, 
atrakcyjny wygląd, sportowy wydech, deska digital, weluro
wa tapicerka, pełna dokumentacja, stan dobry, • 6.000 zł. 
Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-56-64,0603/38-15-86 
OPEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, czarny metalic, 
bogate wyposażenie, - 8.000 zł. Boszkowo, tel. 065/537-14-38 
OPEL KADETT. 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach, spoilery, stan dobry, - 8.500 zł. Czerni
ca, tel. 071/318-06-86,0602/67-64-71 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 93 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
śliwkowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
radio, welurowa tapicerka, I właściciel, serwisowany, w kraju 
od tygodnia, stan idealny, • 11.500 zł. Jasień, tel. 
0606/97-93-24
OPEL KADETT. 1991 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, bordowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. 
felgi ATS 14”, el. reg. reflektory, alarm + pilot, RM, zadbany, 
ekonomiczny, stan b. dobry, - 9.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
0606/63-44-66
OPEL KADETT, 1991 r., 109 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, stan idealny, książka serwisowa, radio, 5-drzwiowy, •
9.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Krobia, tel. 
0605/27-49-30
OPEL KADETT, 1991 r., 120 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., 
szyberdach, immobiiizer, stan idealny, zadbany,,- 8.500 zł. 
Legnica, tel. 076/850-75-73,0602/88-71-66 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r.t 86 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie, szyberdach, • 9.000 zł. Lesz
no. tel. 0608/82-80-90
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, - 9.900 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78, 
0603/84-64-66
OPEL KADETT, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
reiingi dachowe, roleta, welurowa-tapicerka, radio, nowe amor
tyzatory, - 9.600 zł lub zamienię na uszkodzony VW, Opel, 
TD, TDi, 93/98 r.. Leszno, tel. 0603/37-35-55 
OPEL KADETT, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, czerwony, -
8.200 zł. Lipniki, tel. 077/431-25-60 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio, 
immobiiizer, I właściciel, - 6.900 zł (możliwe raty). Lubin, tel. 
0602/83-67-93
OPEL KADETT, 1991 r., 137 tys. km, 1600 ccrrl, fioletowy 
metalic, szyberdach, reg. pasów i wys. świateł, pełna doku
mentacja, stan bardzo dobry, nie eksploatowany w kraju, -
7.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/74-23-48
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm'wtrysk, Pb/, bordowy, 
ekonomiczny, w kraju od 1996 r., zadbany, stan b. dobry, •
8.500 zł- Strzegom, tel. 074/855-82-53
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 82 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, stan techn. idealny, centr. zamek, el. otw. szy

by,- szyberdach, hak hol:, reiingi dachowe, RO, w kraju od 1 
mies, -10.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-85-08 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 78 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, stalowy rhetalic, szyberdach, welurowa tapicerka, 5-błe- 
gowy, stan b. dobry, radio, zużycie paliwa 5,21/100 km, - 9.700 
zł. Złotoryja, tel. 0605/07-59-63 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r.^HO tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicer
ka, radio, obrotomierz, bez wypadku, stan idealny, - 9.200 zł. 
Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r„ 100 tys. km, 1300 ccm, ben* 
zyna, wtrysk, kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, RO + 4 gło
śniki, stan b. dobry, kpi. opon zimowych, - 9.500 zł. Brzeg, tel. 
077/444-29-09
OPEL KADETT. 1991r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, 
obrotomierz, czarne wnętrze, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, na zachodnich tablicach - 1.650 DEM. Chojnów, tel. 
0604/89-53-53
OPEL KADETT, 1991 r., 40 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic. garażowany, hak, przegląd do 05. 2002 r., RO, 
szyberdach, - 10.200 zł. Chojnów, tel. 076/818-66-57, 
0606/25-36-78
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, szary metalic, stan b. dobry, szyberdach, alarm, centr. 
zamek, garażowany, • 9.800 zł. Dzierżoniów, tel. 
0605/07-84-19
OPEL KADETT, 1991 r., 127 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, reg. reflektory, welurowa tapicerka, 
RM, immobiiizer, centralny zamek, obrotomierz, fabryczny 
szyberdach, dzielona kanapa, reg. wyśl mocowania pasów, 
przegląd do 03.2002 r., reg. fotel, - 9.500 zł. Gorzów, tel. 
095/769-02-32,0608/62-23-89 
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
el. reg. reflektory, kubełkowe siedzenia, zadbany, - 9.000 zł. 
Góra, tel. 0607/34-42-17,065/543-40-16 
OPEL KADETT, 1991 r., 125 tys. km. 1600 ccm. OHC. perło- 
wobordowy metalic, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, Szyber
dach, immobiiizer, reiingi dachowe, - 9.900 zł. Gromadka, tel. 
076/817-25-35
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi ATS R 
14, el. reg. reflektory, alarm + pilot, RM, stan b. dobry, zadba
ny. ekonomiczny. - 9.600 zł. Jelenia Góra. tel. 0606/63-44-66 
OPEL KADETT, 1991 r., 153 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, jasny metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RM, opony 
zimowe, el. reg. reflektory, alarm, immobiiizer, stan dobry, •
9.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-92-16 w godz. 7 -15, 
0605/54-76-78
OPEL KADETT, 1991 r., 137 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, immobiiizer, spoiler, 
RM, - 8.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316*74-99, 
0606/39-62-63
OPEL KADETT, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, stan b. dobry, ABS, kubełkowe fotele, bez wypadku, 
oclony w całości, radio, - 9.900 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, srebrny, 5-drzwiowy, szy
berdach, centralny zamek, wspomaganie kier, - 9.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-82-78
OPEL KADETT, 1991 r., 165 tys. km, 1700 cćm, diesel, gra
natowy, 3-drzwiowy, - 10.500 zł. Konin, tel. 063/248-11 -82. 
0600/51-29-12
OPEL KADETT, 1991 r., 126 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
sprowadzony w całości, wspomaganie kier., szyberdach, bez 
wypadku, I właściciel, stan b. dobry, radioodtwarzacz, - 8.500 
zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
.OPEL KADETT, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, srebr
ny metalic, książka serwisowa, alum. felgi, 5-biegowy, bez 
wypadku, • 8.300 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
OPEL KADETT, 1991 r., 114 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, centr. zamek, szyberdach, radio, w kraju od 
tygodnia, stan idealny, udokum. przebieg, - 9.600 zł. Leszno, 
tel. 065/534-09-00,0605/23-98-86 
OPEL KADETT. 1991 r., 121 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
bordowy metalic, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapi
cerka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reguł, fotel kierowcy, el. reg. 
reflektory, garażowany, zadbany, - 10.500 zł. Lubin, tel. 
076/749-75-52,0604/91-25-27 
OPEL KADETT, 1991 r., 163 tys. km, 1600 ccm, kolor grafito
wy, wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka, zadba
ny, -10.200 zł. Lubin, tel. 076/844-72-58,0605/23-08-62 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 133 tys. km, 1700 ccm, die
sel, wiśniowy metalic, I właściciel w kraju, stan dobry, zadba
ny, Mul-T-Lock, alarm, RM, - 11.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-59-21
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości w 2001 r., el. reg. reflek
tory, RO, -10.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-13-24 
OPEL KADETT FRISCO, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, stan b. dobry, szyberdach, ABS, obrotomierz, kubeł
kowe reguł, fotele, alarm, centr. zamek, sportowy ukł. wyde
chowy, ciemne lampy, halogeny, lakierowane lusterka i zde
rzaki, sprowadzony w całości, zadbany, atrakcyjny wygląd, 
spoilery, - 9.600 zł. Namysłów, tel. 0602/51 -70-03 
OPEL KADETT GT, 1991 r., 151 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, ABS, wspomaganie kier., 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
aluminiowe felgi 15", szyberdach, welurowa tapicerka, pod
łokietnik, spoiler, obrotomierz, stan b. dobry, -12.000 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-72-76,0609/64-03-44 
OPEL KADETT E, 1991 r., 138 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
wrzosowy metalic, RO, szyberdach, 5-biegowy, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, wspomaganie kier, • 11.000 zł. Przemków, 
tel. 076/831-06-81
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, czerwony, bez wypadku, 3-drzwiowy, sprowadzony w 
całości, I właściciel w kraju, 4-biegowy, welurowa tapicerka, 
RO, zadbany, stan techn. dobry, - 8.400 zł. Strzegom, tel. 
074/855-53-53,0609/42-37-49 
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r.. 106 tys. km, 1700 ccm, die
sel, biały, stan b. dobry, - 11.000 zł. Tułowice, tel. 

'077/460-06-38
OPEL KADETT GSI, 1991 r., 115 tys" km, 2000 ccm, bordo
wy, 4-drzwiowy, centralny zamek, aluminiowe felgi, szyber
dach, deska digital, fotele kubełkowe, sportowy wygląd, stan 
b. dobry, -11.500 zł. Wolsztyn, tel. 068/384-86-25 
OPEL KADETT, 1991 rM 115 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały,
3-drzwiowy, ABS, alarm + pilot, do poprawek blacharskich, 
sprawny, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-30-92 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk silnik Vec- 
try, centralny zamek, kładzione tylne oparcia, kołpaki, - 6.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-78-40 
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, kolor grafito
wy, .łezka', nowe opony, ABS, centr. zamek, halogeny, 
Mul-T-Lock, ei. otw. szyby, lusterka, kubełkowe fotele, szy
berdach, hak, - 8.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wro
cław, tel. 0609/38-97-33
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, die
sel, szary metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, RO, szyberdach, 
reguł, fotel kierowcy, I rejestracja w 01.1992 r., przegląd do
01.2002 r., zadbany, -10.600 zł. Wrocław, teł. 071/325-88-17 
OPEL KADETT, 1991 r., 146 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, - 8.900 zł. Wschowa, tęl. 065/540-19-20, 
0609/28-32-64
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ben
zyna, miodowy, szyberdach 2-stopniowy, nowe opony, 5-bie- 
gowy, 4-drzwiowy, stan idealny, - 12.800 zł lub zamienię na 
tańszy, mniejszy. Zielona Góra, tel. 0502/53-72-71 '
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek + pilot, alarm, 
RO Sony, dodatkowe światło .stop', reguł. wys. mocowania 
pasów, nowe opony i nowy akumulator, - 9.900 zł. Żerków k. 
Jaworzyny, tel. 062/740-32- 0 
OPEL KADETT KOMBI. 1991/92 r., 160 tys. km, 1600 ccm,

wtrysk, granatowy metalic, komputer, ABS, centr. zamek, RO', 
wspomaganie, immobiiizer, alarm, alum. felgi, szyberdach, kpi. 
opon zimowych z felgami, • 8.600 zł. Karpacz, tel. 
075/761-87-43,0601/95-26-04 
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 65 tys. km, 1600 ccm, fiole
towy metalic, welurowe siedzenia, wspomaganie, zadbany, -
14.500 zł. Męcinka, woj. legnickie, tel. 0608/23-76-74, 
0503/66-18-92
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r.,’65 tys. km, 1600 ccm, fiole
towy metalic, welurowa tapicerka, wspomaganie, bez wypad
ku, zadbany, - 13.000 zł. Piotrowice, tel. 0503/66-18-92, 
0608/23-76-74
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 50 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, alum. felgi, sportowy układ wydechowy, ciemne szyby, 
welurowa tapicerka, alarm + pilot, centr. zamek, stąn idealny, 
atrakc. wygląd, wspomaganie, wersja Bertone, • 16.000 zł. 
Sława, tel. 068/356-68-66,0603/68-12-28 
OPEL KADETT SEDAN, 1992 r., 130-tys. km, 1400 ccm, bor
dowy metalic, zadbany, lakierowane lusterka, dużo nowych 
części, stan b. dobry, • 9.300 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0608/45-10-46
OPEL KADETT SKŁADAK, 1996 r„ 1300 ccm, benzyna + gaz, 
czerwony, stan b. dobry, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 
071/354-24-92
OPEL MANTA, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, okrą
głe lampy, alum. felgi, ospoilerowany, RO, białe zegary, sport, 
wnętrze i pedały, lotnicze fotele, szyberdach, - 2.800 zł. Świd
nica, tel. 074/850-97-21,074/853-82-20 
OPEL MONZA, 1986 r., 170 tys. km, 2500 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach el. 
otw., el. reg. lusterka, tylne szyby uchylne, alum. felgi, auto
matic, welurowa tapicerka, stan dobry, - 6.800 zł lub zamie
nię. Wąsosz, tel. 065/543-08-47,0605/82-34-81 
OPEL MONZA GSE, 1987 r., 3000 ccm, biały, wspomaganie, 
deska digital, szyberdach, welurowa tapicerka, fotele Reca- 
ro, alum. felgi, stan b. dobry, po tuningu, 215 KM, - 4.300 zł. 
Świdnica, tel. 0601/17.14-35
OPEL OMEGA, 1986/87 r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski me
talic, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 4 zagłówki, RM, 
• 5.900 zł lub zamienię na Forda Transita, 2.5 D, 9-osobowe- 
go, z 1995 r. Opole, tel. 0605/38-95-69 
OPEL OMEGA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, złoty metalic, stan 
dobry, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, automatic, do 
poprawek lakierniczych, - 6.000 zł. Lubin, tel. 0601/05-58-28 
OPEL OMEGA, 1987 r., 213 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
automatic, komputer, RO Kenwood, 6 głośników, el. reg. lu
sterka, wspomaganie kier., zadbany, • 7.900 zł. Wrocław, tel. 
0502/97-15-08
OPEL OMEGA KOMBt, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
welurowa tapicerka, RO, stan dobry, pilne, - 6.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-02-90
OPEL OMEGA, 1987 r., 1800 ccm, szary metalic, skrzynia 
biegów i zawieszenie po remoncie, alum. felgi 16/225 z ran
tem, alarm, stan techn. i wygląd b. dobry, zadbany, -10.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-81-21,0602/81-92-94 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 2300 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, do wymiany przedni prawy błotnik, składane tylne sie
dzenia (niesymetrycznie), reg. mocowania pasów, 5-biego
wy, el. reguł, lusterka, kołpaki, - 4.990 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 2000 ccm stan dobry, bez 
przeglądu, pełna dokumentacja, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/23-14-28
OPEL OMEGA, 1987 r.. 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, stan b. dobry, wspomaganie kier., hak, nowe opony 
(GoodYear), - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0503/83-75-63 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, automatic, szyberdach, komputer, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, na białych tablicach, • 2.600 zł. Zgorzelec, tel. 
0605/31-14-11
OPEL OMEGA GLS SEDAN, 1987 r., 162 tys. km, 2000 ccm, 
wUysk, bordowy, wspomaganie, szyberdach, obrotomierz, 
welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, karta pojazdu, I re
jestracja w 09.2000 r., z urzędu celnego, stan b. dobry, • 8.300 
zł lub zam. na VW Golfa, Skodę Favorit, Fiata 126p bądź inny. 
Zgorzelec, tel. 0608/84-88-38
OPEL OMEGA, 1987/88 r.. 177 tys. km, 2300 ccm, turbo D. 
czerwony metalic, szyberdach, el. reg. i podg. lusterka, gara
żowany, kpi. dokumentacja, sprowadzony w 96 r., zadbane 
wnętrze, atrakc. wygląd, RO + 6 głośników, oszczędny, prze
gląd do 11.2001 r., I właściciel w kraju, stan b. dobry, -11.000 
zł lub zamienię na Audi, VW Passata, Golfa. Wysoka, gm. 
Przemków, woj. legnickie, tel. 0600/60-79-46 
OPEL OMEGA SEDAN, 1988 r., 120 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna. czarny, nowe opony. 4-drzwiowy. 5-biegowy. szyber
dach, wspomaganie kier., halogeny lampy tylne helia, hak, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, na za
chodnich tablicach • 1.250 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
OPEL OMEGA, 1988 r., 160 tys. km, 2300 ccm, diesel, nie
bieski metalic, wspomaganie, zadbany, ekonomiczny, -10.500 
zł. Świdnica, tel. 074/851-62-31 
OPEL OMEGA SEDAN, 1988 r., 180 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, brązowy, na białych tablicach -1.100 DEM. Jawor, tel. 
076/871-15-51,0608/53-41-79 
OPEL OMEGA SEDAN, 1988 r., 175 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, złoty metalic, instalacja gazowa, wspomaganie, centr. 
zamek, hak, RM, komputer pokładowy, - 6.600 zł. Laski, gm. 
Trzcinica, tel. 062/781-83-30,0502/58-49-05 
OPEL OMEGA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, beżowy metalic, 
alum. felgi, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, garażowa
ny, oryg. lakier, stan b. dobry, - 9.900 zł. Legnica, tel. 
076/850-70-97,0608/19-48-18 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2300 ccm, turbo D, czerwony, 5-bie- 
gowy, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, 
alarm na gwarancji, - 9.000 zł. Legnica, tel. 076/722-67-19 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, bordo
wy, el. reg. lusterka, na białych tablicach, stan b. dobry, - 2.000 
zł. Lubin, tęl. 0606/89-10-88
OPEL OMEGA. 1988 r., 1800 ccm, benzyna,"biały, - 6.500 zł. 
Lubin, tel. 0607/68-55-04
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm, diesel do małych 
poprawek, techn. sprawny, - 5.700 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA, 1988 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny, instalacja gazowa, - 8.200 zł. Perzów, woj. kaliskie, tel. 
0603/23-50-65
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebmy metalic. wspoma
ganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, centralny zamek, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-73-33 
po godz. 16
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, szary, szyber
dach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, instalacja gazowa, stan 
dobry. - 8.100 zł: Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45, 
0601/55-20-51
OPEL OMEGA CL, 1988 r., 163 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
platynowy, stan dobry, wspomaganie kier., centralny zamek, 
5-biegowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, hak, • 9.500 
zł lub zamienię na Mercedesa 123, VW Golfa, Passata. Złoto
ryja, tel. 076/878-47-82
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 1800 ccm, granatowy metalic, 
5-drzwiowy,-bagażnik dachowy, nie składak, stan b. dobry, -
6.500 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13. 
0602/38-55-22
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie, kom
puter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, spro
wadzony w całości, zadbane wnętrze, • 6.500 z ł , okazja. 
Wrocław, tel. 0601/77-61-54,071/348-34-78 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, - 4.000 
zł. Janowiec, tel. 068/378-04-02 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 156 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
benzyna, czerwony, szyberdach, wspomaganie,, radio, stan 
dobry, pompowane tylne amortyzatory, • 7.800 zł. Złotoryja, 
tel. 0605/85-58-00
OPEL OMEGA, 1989 r., 3000 ccm, bordowy, ABS, klimatyza

cja, do malowania błotniki tylne, - 9.000 zł lub zamienię na 
motocykl. Niechlów, tel. 065/543-56-80 
OPEL OMEGA KOMBI. 1989 r., 200 tys. km, 2300 ccm, die
sel, czerwony, el. reg. lusterka, reiingi dachowe, nowy aku
mulator (gwarancja), wspomaganie, -12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-91-54,0605/66-65-87 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, niebie
ski, wspomaganie, siatka dzieląca, reiingi dachowe, zaczep, 
RO fabryczne, el. reg. lusterka, stan b. dobry, garażowany. -
10.200 zł., tel. 0603/34-41-11
O  OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, kolor 

wrzosowy metalic, szyberdach, roleta, reiingi 
dachowe, wspomaganie, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, • 12.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87023701

OPEL OMEGA, 1990 r., 190 tys. km, 2000 cqm, benzyna, 
bordowy metalic, alum. felgi, katalizator, RO, stan dobry, -
10.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-92-44
OPEL OMEGA. 1990 r., 227.tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
garażowany, bez wypadku, stan b. dobry, nowy akumulator, 
szyberdach, reiingi dachowe, radioodtwarzacz, właściciel nie
palący, zadbany, - 10.500 zł lub zamienię. Otmuchów, tel. 
077/431-30-45, 0604/89-34-96 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor wiśniowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, szyberdach, -10.900 zł lub zamienię. Rawicz, 
tel. 065/548-25-37
OPEL OMEGA, 1990 r., 144 tys. km, 2300 ccm, diesel, kolor 
• kość słoniowa, alarm, oznakowany, RO, wspomaganie, re
guł. fotel kierowcy, el. reg. reflektory, -11.400 zł lub zamienię 
na inny, z inst. gazową. Wałbrzych, tel. 074/843-38-11 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 135 tys. km, 2400 ccm, wtrysk, 
perłowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie, klimatyza
cja, centr. zamek, el. reg. lusterka, hak, RO + 6 głośników, 
pompowane zawieszenie, - 11.000 zł. Wschowa, tel. 
0605/08-67-15
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 148 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, wtrysk, granatowy metalic, el. otw. szyby, podgrzewa
ne, el. reg. lusterka, el. szyberdach, wspomaganie, reguł, pasy, 
fotel kięrowcy i reflektory, - 10.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-64-52,0605/85-57-87 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czerwony, wspomaganie, automatic, alum. felgi, zadba
ny, zawieszenie tylne pompowane, -12.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0602/46-26-89 ,
OPEL OMEGA, 1991 r., 174 tys. km, 2300 ccm, diesel, bor
dowy, centr. zamek, alarm + pilot, szyberdach, spoiler, hak, 
stan b, dobry, • 15.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731 -62-36 
po godz. 19
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, wiśniowy metalic, el, reg. 
lusterka, bak, - 9.500 zł. Sulechów, tel. 068/385-26-76 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 125 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, wtrysk wspomaganie, ABS, szyberdach, oznakowany, 
RM, kpi. dokumentacja, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/783-86-51, 076/842-19-35,0604/79-93-31 
OPEL OMEGA, 1991 r., 190 tys. km, 2000 ccm, El, bordowy, 
w Polsce od 3 mies., If właścicielT bez wypadku, centr. za
mek, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyberdach, welur, dzie
lona kanapa, garażowany, • 12.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-21-06,0607/11-44-24 
OPEL OMEGA KOMBI. 1991 r.. 145 tys. km, 2600 ccm, kolor 
grafitowy metalic, model 92, bogate wyposażenie, -12.900 
zł. Leszno, tel. 065/520-05-33 '
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach, stan 
b. dobry, • 10.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0602/58-37-06
OPEL OMEGA DIAMOND, 1991 r., 220 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, kolor śliwkowy metalic, sedan, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, hak, zagłówek, 
RO, szyberdach, alum. felgi, składane tylne siedzenia, ei. otw. 
szyby, el. podgrzewane lusterka, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/86-08-00
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, diesel, piaskowy, 
stan b. dobry, wspomaganie kier., reiingi dachowe, centralny 
zamek, koła 15", welurowa tapicerka, radioodtwarzacz Sony 
+ 6 głośników, szyberdach, składane tylne siedzenia (niesy
metrycznie), reg. mocowania pasów, 5-biegowy, el. reguł, lu
sterka, kołpaki, • 13.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, grafitowy, wspo
maganie kier., ABS, radioodtwarzacz + 4 głośniki, el. reguł, 
lusterka (podgrz.), el. reg. reflektory, szyberdach, reiingi da
chowe, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, roleta, stan 
idealny. -13.000 zł. Wrocław, tel. 071/390-55-06 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 182 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, ciemnoniebieski metalic, kpi. dokumentacja, nie skła
dak, zadbany, garażowany, stan dobry, -12.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-61-19
OPEL OMEGA, 1991/97 r„ 230 tys. km, 3000 ccm, 24V. czar
ny metalic, skóra, klimatyzacja, el. otwierane szyby, szyber
dach, aluminiowe felgi, podgrz. fotele, - 14.700 zł. Wrocław, 
tel. 0601/22-84-22.0606/97-43-77 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 176 tys. km. 2300 ccm, TDi, 
bordowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, halogeny, - 16.500 zł. 
Leszno, tel. 0608/82-80-90
OPEL OMEGA, 1992 r., 170 tys. km, 2300 ęcm, diesel, biały, 
wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, zderzaki 
w kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, stan techn. b. 
dobry, • 11.400 zl lub zamienię na tańszy. Tomisław ŚL, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/731-20-53,0605/46-15-91 
OPEL OMEGA DIAMOND KOMBI. 1992 r., 162 tys. km, 2300 
ccm, TDi, kolor śliwkowy metalic, ABS, reiingi dachowe, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. podgrzewane lusterka, szyberdach, 
toleta, welurowa tapicerka, RO, hak, reg. kierownica, alum. 
felgi, -15.500 zł. Zaręba, gm. Siekierczyn, tel. 075/722-18-33, 
075/775-54-04
OPEL OMEGA, 1992 r., 110 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perto- 
wobordowy, limuzyna, wspomaganie kierownicy, serwo, cen
tralny zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
reg. głębokie fotele, oszczędny 6.51/100 km, elektromagne- 
tyzer, ABS, antena w szybie, bez wypadku, stan b. dobry, w 
kraju od listopada, • 11.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/646-38-10,0604/81-51-93 
OPEL OMEGA DIAMOND, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 
czarny metalic, stan idealny, zadbany, w kraju od 3 tygodni, I 
właściciel, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, kpi. kół 
zimowych, - 16.900 zł. Kluczbork, tel. 077/418-72-99, 
0602/19-25-85
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, biały, 
do sprowadzenia, stan dobry, • 12.500 zł. Kostomłoty, woj. 
wrocławskie, tel. 0607/80-16-46 
OPEL OMEGA, 1992 r., 185 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, beżo
wy, bez wypadku, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, hak, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, RO, 
alarm, nowe opony, stan b. dobry, - 12.900 zł. Legnica, tel. 
076/857-57-16,0601/71-02-84 
OPEL OMEGA SEDAN, 1992 r„ bordowy, centr. zamek, ABS, 
szyberdach, el. reg. i podg. lusterka, wspomaganie kier., RO, 
welurowa tapicerka, el. otw. szyby, w kraju od 4 miesięcy, -
12.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/29-77-37
OPEL OMEGA LS SEDAN, 1992 r.. 136 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, złoty metalic, el. reg. lusterka, szyby i szyberdach, 
wspomaganie, hak, centr. zamek, • 11.000 zł. Opole, tel. 
0503/59-9P-41
OPEL OMEGA, 1992 r., 160 tys. km, szary metalic, wspoma
ganie, el.szyby, bez wypadku, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-58-25
OPEL OMEGA, 1993 r., 73 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
zdejmowany hak, komputer, wersja z niklowymi wykończe
niami, RO Grundig, stan idealny, książka serwisowa, • 21.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-14-84 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 175 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
czarny metalic, bez wypadku, ABS, centr. zamek, wspoma
ganie, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,

szyberdach, alum. felgi, automatic, roleta, reiingi dachowe, 
hak, drewno, podgrzewane fotele, - 16.200 zł. Legnica, tel. 
0605/96-26-56
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 220 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, morski metalic, szyberdach, klimatyzacja, welurowa 
tapicerka, halogeny, el. reg. lusterka, ABS, reiingi dachowe, 
immobiiizer, centr. zamek, wspomaganie, -18.000 zł lub za
mienię. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-54-97,0605/26-34-03 
OPEL OMEGA, 1993 r., 100 tys. km,'2600 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, 
drewniane dodatki, wspomaganie kier., hak, szyberdach, 
alum. felgi, bez wypadku, • 19.000 zł. Sulechów, tel. 
0604/59-98-75
O  OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm, benzy

na, óiały, ABS, szyberdach, welurowa tapicerka, 
pilnie, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/780-40-18 
81011681

OPEL OMEGA SEDAN, 1993 r., 168 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, złoty metalic, automatic, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/57-10-45
OPEL.OMEGA, 1993 r., 154 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, szyber
dach, el. reg. lusterka, sprowadzony w całości, I właściciel, -
15.400 zł. Żary, tel. 0604/29-24-13 
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 87024031

OPEL OMEGA B, 1994 r.. 105 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, kombi, klimatyzacja, blacharka do małych 
poprawek, techn. sprawny - 7.000 DEM. Jasień, woj. zielono
górskie, tel. 0604/89-54-95
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
bordowy, bez wypadku, ABS, pełne wyposażenie elektr., we
lurowa tapicerka, klimatyzacja, nie eksploatowany w kraju, -
28.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 0604/46-34-26
OPEL OMEGA CD B, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
drewniane wykończenia, komputer, klimatyzacja, garażowa
ny, - 31.000 zł. Lwówek ŚląskT tel. 075/782-59-34 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 160 tys. km, 1998 ccm, ben
zyna, biały, ABS, centr. zamek -*- pilot z kluczykiem, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, bez wypadku, • 24.500 zł. Osiny, gm. 
Kępno, tel. 0609/49-77-17
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtiysk, 
srebmy metalic, RM z RDS-em,. hak, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, immobiiizer + 2 piloty, 2 pod. powietrzne, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyberdach. el. reguł, fotel kierowcy, 
alum. felgi, zadbany, kpi. dokumentacja, - 25.500 zł lub za
mienię. Polkowice, tel. 076/749-67-87,0604/88-64-03 *■* 
OPEL OMEGA, 1994 r., 139 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, reiingi dachowe, weluro
wa tapicerka, RM stereo. - 14.000 zł. Rawicz, tel. 
065/546-29-15,0603/63-13-56 
OPEL OMEGA MV6 SEDAN. 1994 r.. 3000 ccm, 24V, bordo
wy, pełne wyposażenie, bez wypadku, - 35.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-37-85,0605/33-94-33 
OPEL OMEGA B4,1994 r„ 120 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, RO, 5-biegowy, 4WD,-wspomaganie kier., alum. fel
gi, el. reg. lusterka, alarm, el. reg. lusterka, poduszka pow., I 
właściciel, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, - 29.000 zł. 
Żary, tel. 068/374-68-03,0606/52-46-88 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0207 
www.autogielda.com.pl)
O  OPEL OMEGA, 1994 r. wspomaganie, centr. za

mek, el. reg. lusterka, ABS, 2 pod. powietrzne, I 
właściciel, - 27.000 zł. Żary, tel. 0606/52-46-88 
84016491

OPEL OMEGA B, 1994 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 16V, biały, 
ABS, centr. zamek, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, reguł, fotel kierowcy, el. reg. lusterka, el. roleta, welu
rowa tapicerka, tempomat, kompakt, • 27.500 zł. Góra, tel. 
065/543-43-90,0501/44-89-82 
OPEL OMEGA B CD, 1994 r., 132 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
ecotec, kolor grafitowy metalic, książka serwisowa, klimaty
zacja, el. otw. szyby, podgrzewane, el. reg. lusterka, podgrze
wane, el. reguł, fotele, el. szyberdach, ABS, tempomat, spro
wadzony w całości, komputer, stan b. dobry, - 28.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Góra, tel. 065/543-41-65,0603/94-44-40 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km. 2000 ccm, 16V, ECO
TEC, srebrny metalic, pełne wyposażenie elektr., poduszka 
pow., ABS, komputer, alarm, szyberdach, centr: zamek, welu
rowa tapicerka, - 26.200 zł. Jędrzychowice, tel. 075/778-21-27, 
0603/40-54-75
OPEL OMEGA B ELITE, 1994 r„ 2000 ccm, ecotec, kolor śliw
kowy metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, el. szy
berdach, halogeny, kpi. opon zimowych, sport, zawieszenie, 
atrakc. wygląd, - 27.000 zł lub zamienię na nowszy. Kamie
niec Ząbkowicki, teł. 074/817-45-77,0608/48-48-34 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk, wiśniowy meta
lic, el. reguł, lusterka, reguł, fotel kierowcy, el. reg. reflektory, 
2 poduszki powietrzne, centralny zamek + 2 piloty, immobiii
zer, garażowany, dzielona tylna kanapa, RO, welurowa tapi
cerka, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 29.500 zł. Mało
mice, tel. 068/376-90-81
OPEL OMEGA B, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biaiy, kombi, bez wypadku, pełne wyposażenie oprócz klima
tyzacji, po wymianie paska rozrządu, radio fabryczne z wy
świetlaczem w desce rozdz., 2 pod. powietrzne, - 25.500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-20-30 wieczorem, 0605/43-49-76 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., 2000 ccm. benzyna 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, el. reg. fotele, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, zadbany, biały welur, I właściciel w Polsce, -
32.000 zł. Oleśnica, tel. 071/3J4-91-86,0601/72-56-81 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., TDi pełne wyposażenie, 
bez wypadku, - 35.500 zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15,0601/79-30-54
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, 16V, bordowy metalic, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, szyberdach, podgrzewane 
lusterkar reguł, fotel kierowcy, centr. zamek, wspomaganie, 
ABS, alum. felgi, automatic, atrakcyjny wygląd, • 33.000 zł. 
Świdnica, tel. 0605/43-69-59
OPEL OMEGA B, 1994 r., 156 tys. km, 2000 ccm, 16V, biały, 
w kraju od 2 tygodni, oclony, bez wypadku, I właściciel, po 
przeglądzie, 2 poduszki powietrzne, automatic, immobiiizer, 
stan b. dobry, książka serwisowa, I właściciel w Niemczech, -
27.900 zł. Wrocław, tel. 071/327-96-98
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 122 tys. km. 2000 ccm. 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reguł, fotele, 
el. reg. lusterka, ABS, 2 pod. powietrzne, RM z RDS, centr. 
zamek, alarm ♦ pilot, szyberdach, welurowa tapicerka, kpi. 
dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, • 27.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-55-32,0601/71-26-69 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 97 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, alarm, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, eł. reg. reflektory, im
mobiiizer, 5 zagłówków, siatka, roleta, reiingi dachowe, ra
dioodtwarzacz, w kraju od 3 miesięcy, I właściciel, stan ideal
ny, • 31.500 zł lub zamienię na BMW 5. Wrocław, tel. 
071/341-21-93
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., 97 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, 16V, zielony metalic, welurowa tapicerka, serwo, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, RO, centr. za
mek + pilot, 2 pod. powietrzne, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, przegląd do 2002 r., stan dobry, - 31.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Wrocław, tel. 071/781-64-73,0604/62-91-01 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 175 tys. km. 2000 ccm, 16V, biały, 
ABS, klimatyzacja, I rejestracja w 06.1995 r., szyberdach, el. 
otw. szyby, spoiler, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka. 
wykończenia w drewnie, reguł, fotel kierowcy, • 26.000 zł. 
Zagrodno, tel. 076/877-37-38
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 142 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, wszystkie et. dodatki, 2 pod. powietrzne, szy-
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berdach, hak, alum. felgi, immobiiizer, sprowadzony w cało
ści, bez wypadku, - 32.500 zł lub zamienię na tańszy. Złotory
ja. tel. 076/878-52-75,0604/22-43-22 
OPEL OMEGA B, 1994/95 r.. 108 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor śliwkowy metalic, pełne wyposażenie oprócz klima
tyzacji, szyberdach, sportowe zawieszenie, zadbany, kpi. opon 
zimowych, atrakc. wygląd, • 27.000 zł lub zamienię na inny. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-45-77,0608/48-48-34 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994/95 r., 154 tys. km, 2500 ccm, 
TOS, ciemnogranatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz 
skórzanej tapicerki, • 39.900 zł (możliwe raty przez komis). 
Prudnik, tel. 0605/08-10-22
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994/95 r., 210 tys. km, 2000 ccm, 
16V, biały, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek + 
pilot, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, im
mobiiizer, • 23.000 zł. Szamotuły, woj. poznańskie, tel. 
0503/36-04-82
OPEL OMEGA B KOMBI CD, 1994/95 r.. 112 tys. km, 2500 
ccm, turbo D, zielony metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaga
nie kier., el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
fotele, hak, halogeny, tempomat, automatic, centr. zamek, 2 
poduszki pow., roleta bagażnika,.RO + dżojstik, - 32.000 zł. 
Ulanowice, gm. Otmuchów, woj. opolskie, tel. 0608/76-60*07 
OPEL OMEGA CD, 1994/95 r.;, 123 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
kolor śliwkowy metalic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka i fotele, welurowa tapicerka, hak, nowe 
opony, nowy akumulator (gwarancja), bez wypadku, serwi
sowany, alarm, stan idealny/- 30.500 zł. Wrocław, tel. 
071/787-82-28 po godż. 19,0606/81-11-22 
OPEL OMEGA KOMBI. 1995 r.. 90 tys. km. 2000 ccm. 16V. 
niebieski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, immobiiizer, RM, 
centr. zamek, reiingi dachowe, bez wypadku, - 31.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 0603/12-47-27
OPEL OMEGA, 1995 r., 84 tys. km. 2500 ccm, V6, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie, sprowadzony w całości, - 28.500 
zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
OPEL OMEGA CD, 1995 r., 130 tys. km. 2000 ccm, 16V, gra
natowy, ABS, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektrycz
ne, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, alum. felgi, stan b. do
bry, udokum. pochodzenie i przebieg, - 33.000 zł. Lubomierz, 
tel. 0601/81-47-85
OPEL OMEGA B. 1995 r., 119 tys. km, 2500 ccm, V6, Ecotec. 
ciemnozielony, wersja CD, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek + pilot, welurowa tapicerka, bez wypadku, spro
wadzony w całości, - 36.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-27-33
OPEL OMEGA B. 1995 r., 160 tys. km. 2000 ccm, 16V, perło
wozielony, 1. rej. w kraju w 03.2001 r., stan,idealny, klimaty
zacja, el. otw. szyby, 2 poduszki pow., el. roleta, el. reg. fotel 
kierowcy, ABS, immobiiizer, - 31.500 zł. Nowa Sól, tel. 
068/356-24-04,0605/54-39-70 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 160 tys. km. 2500 ccm. TD, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 36.500 zł. 
Nowogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 65 tys. km. 2000 ccm, i 16V, 
srebmy metalic, wspomaganie, c. zamek, ek otw. szyby, el. 
reg. lusterka, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. foteli, alum. 
felgi, radioodtwarzacz, welur, serwisowany, sprowadzony w 
całości, I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, •
29.900 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
OPEL OMEGA, 1995 r., 110 tys. km, 2500 ccm, TDI, zielony 
metalic, bez wypadku, klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, wspo
maganie kier., centr. zamek. el. szyberdach, ABS, 2 poduszki 
pow., immobiiizer, reiingi dachowe, roleta, w kraju od tygo
dnia, - 37.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/25-89-72 
OPEL OMEGA, 1995 r., 140 tys. km, 2500 ccm, TDS, kolor 
śliwkowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 37.000 
zł. Kluczbork, tel. 0502/50-39-89 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 2000 ccm, benzyna. 16V, 
kolor grafitowy, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. 
zamek, komputer, el. otw. szyby, el. reg; lusterka, reiingi da
chowe, w kraju 2 tygodnie, el. otwierany szyberdach, - 29.000 
zł. Legnica, tel. 076/721-79-05 
OPEL OMEGA B CD KOMBI, 1995 r., 100 tys. km, 2000 ccm. 
16V, srebmy metalic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, alum. 
felgi, reiingi dachowe, el. reg. lusterka, roleta, hak, - 31.200 
zł. Lwówek śląski, tel. 0605/15-35-06 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 145 tys. km. 2000 ccm, 
16V, kolor grafitowy metalic, oclony w całości, 2 poduszki pow., 

Automatic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek + pilot, ABS, wspomaganie, Welurowa tapicerka, relin- 
gi dachowe, roleta, książka serwisowa, stan b. dobry, - 31.700 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/76-82-98,0603/74-73-17 
OPEL OMEGA KOMBI,’ 1995 r.. 98 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, ABS, bez wypadku, podgrzewane sie
dzenia, stan techn. b. dobry, - 33.000 zł lub zamienię ha tań
szy. Nowa Sól, tel. 068/387-55-21,0602/22-35-84 
OPEL OMEGA CARAVAN CD, 1995 r., 155 tyś. km. 2500 ccm, 
TDi, ciemnografitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyza
cja, skórzana kierownica, immobiiizer, bez wypadku, • 38.000 
zł lub zamienię na VW Golfa IV. Opla Astrę II. diesel. Oława, 
tel. 071/313-43-08,0503/02-19-44 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r.. 2000 ccm, 16V, granatowy, 
bez wypadku, pełna dokumentacja, 2 poduszki pow., klimaty
zacja, ABS, centralny zamek, RM, roleta, reiingi dachowe, stan 
idealny, • 27.500 zł lub zamienię. Piława Górna, tel. 
074/837-23*43,0604/94-06-88 
OPEL OMEGA C, 1995 r., 68 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
srebmy metalic, automatic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
nie zarejestrowany w Polsce, - 36.500 zł. Przemków, tel. 
076/831-95-93
OPEL OMEGA B, 1995 r., 148 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, kombi, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, bez wypadku, kompl. dokumentacja, - 29.500 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-19-57,0602/30-11-80 
OPEL OMEGA KOMBI, 19951., 180 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna hak demontowany, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, szyberdach, pompowane amortyzatory, 
wspomaganie kierownicy, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, roleta bagażnika, reiingi dachowe, radio CD, alum. felgi, 
nietypowe zabezpieczenia, • 34.000 zł homologacja na cię
żarowy. Wrocław, tel. 0601/86-08-00 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 81 tys. km, 2000 ccm, ben

zyna inst. gazowa, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 34.000 
zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 
0602/81-52-87
OPEL OMEGA SEDAN, 1995 r„ 115 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy metalic, bez wypadku, automatic, 2 pod. po
wietrzne, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. reflektory, 
alum. felgi, klimatyzacja, stan idealny, - 30.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/785-58-38 po godz. 20,0602/44-63-93 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 132 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic, klimatyzacja, komputer, wykończenia w drewnie, 
wszystkie el. dodatki, kpi. dokumentacja, - 31.400 zł lub za
mienię na droższy. Wrocław, tel. 071/372-68-84, 
0606/34-52-37
OPEL OMEGA B, 1995 r., 105 tys. km, TDS, szaroniebieski 
metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., ABS, el. reg. luster- 
Ea, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, obniżony, atrakcyjny 
wygląd. - 41.500 zł. Żary, tel. 068/374-37-75,0606/45-34-61 
OPEL OMEGA, 1995 r., 123 tys. km, 2000 ccm, 16V ABS, 
klimatyzacja, wspomaganie, 2x poduszka pow., el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, el. reg. fotele, radiood-. 
twarzacz, komputer, • 29.900 zł. Żary, tel. 0604/50-59-32, 
0604/50-85-58
OPEL OMEGA KOMBI CD, 1995/96 r., 158 tys. km, 2500 ccm,. 
TDS, perłowozielony metalic, klimatyzaq'a, ABS, wspomaga
nie kier., 2 poduszki pow., szyberdach, alum. felgi, wszystkie 
el. dodatki, welurowa tapicerka, w kraju od 6 miesięcy, bez 
wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -
24.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-01.

.OPEL OMEGA, 1995/96 r„ 94 tys. km, 2000 ccm, zielony, 
kombi, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 
szyberdach, ABS, centralny zamek, poduszki pow., bez wy
padku, • 30.900 zł. Legnica, tel. 076/854-18-41,0606/61-21-36

OPEL OMEGA B KOMBI. 1996 r., 2500 ccm, tds, biały, klima
tyzacja, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, po remoncie, 
kapitalnym silnika, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, reflektory i fotele, blokada skrzyni biegów, welurowa tapi
cerka, reiingi dachowe, stan idealny, • 38.500 zł. Strzelin, tel. 
0604/89-08-67, 0607/60-84-00 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0217 www.a utogie I- 
da.com.pl)
O  OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., bordowy, klima

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

OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r.. 84 tys. km, 2000 ccm, biały, 
ABS, centr. zamek z pilotem, el. reg. lusterka i szyby, • 30.000 
zł. Grabów, tel. 062/730-59-62 
OPEL OMEGA CD, 1996 r., 71 tys. km. 2000 ccm, srebr- 
no-szary, ABS, klimatronic, komputer, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. reg. fotele, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, drew
niane wykończenia, automatic, RM, welurowa tapicerka, książ
ka serwisowa, stan Idealny, - 33.900 zł. Kalisz, tel. 
062/782-20-94,0605/38-35-37 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r., 2000 ccm, 16V, grafitowy 
metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, ASR, Szy
berdach, reiingi dachowe, I właściciel, sprowadzony w cało-' 
ści, pełna dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, - 29.900 
zł. Kamienica, tel. 077/431-79-56,0606/48-91-65 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 75 tys. km, 2500 ccm, turbo D, zie
lony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, •'
42.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-40-24
OPEL OMEGA, 1996 r., 36 tys. km, 2000 ccm, granatowy, 
ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 2 pod. 
powietrzne, el. reg. lusterka, Mul-T-Lock, immobiiizer, kata
lizator, RO z CD, bez wypadku, I właściciel, garażowany, •
36.000 zł. Poznań, teł. 061/810-72-55.0502/65-34-24 
OPEL OMEGA B CD, 1996 r.. 81 tys. km, 2000 ccm, 16 V, . 
złoty metalic, kombi, 2 pod. powietrzne, ABS, drewno i skóra, 
welur, el. otw. szyby, szyberdach. regulacja siedzeń, welur, 
RO, siatka, hak, halogeny, reiingi, alum. felgi, el. reg. luster
ka, komputer, klimatyzacja, - 36.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-62-22,0607/57-28-97
OPEL OMEGA CD KOMBI, 1996/97 r., 2500 ccm, TDS pełne 
wyposażenie oprócz skóry, - 41.000 zł. Legnica, tel. 
0602/48-44-43
OPEL OMEGA B, 1996/97 r., 60 tys. km. 2000 ccm, 16V, ko
lor grafitowy metalic, inst. gazowa, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. 
felgi 16", welurowa tapicerka, bez wypadku, immobiiizer, -
34.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27 
OPEL OMEGA B CD, 1997 r., 138 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., 
drewniane dodatki, komputer, reiingi dachowe, roleta bagaż-' 
nika, zadbany, garażowany, - 33.500 zł. Nysa, tel. 
0606/95-33-97
OPEL OMEGA KOMBI. 1997 r.. 80 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
biały, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, el. otwiera
ne szyby, RM, reiingi dachowe, 5 zagłówków, klimatyzacja, 
el. reg. lusterka, el. reg. fotele, welurowa tapicerka, stan ide
alny, - 37.800 zł. Opole, tel. 0605/38-95-69 
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, wspomaganie, centr. zamek, immobiiizer, 4 pod. po
wietrzne. 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,' 
TDS, srebrny, pełne wyposażenie oprócz skóry, drewniane 
dodatki, klimatyzacja, -48.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
OPEL OMEGA B KOMBI, 1999 r.. 136 tys. km. 2500 ccm. 
TDS, czarny metalic, pełne wyposażenie, klimatronic, - 44.800 
zł. Wrocław, tel. 0601/55-35-64,071/338-02-01 
OPEL REKORD, 1978 r.. 71 tys. km. 1900 ccm. benzyna, 
czerwony, oryginalny lakier, automatic, bez wypadku, stan 
idealny, z urzędu celnego, - 5.100 zł. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL REKORD, 1978 r., 1956 ccm, zielony metalic, central
ny zamek, RO, hak, wymieniony silnik w 1999 r„ wymieniona 
skrzynia biegów i progi, zadbany, w ciągłej eksploatacji, roczny 
akumulator, nowy wydech, stan dobry, -̂1.750 zł. Wrocław, 
tel. 349-68-93,0600/82-77-81
OPEL REKORD KOMBI, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, niebie
ski, inst. gazowa, hak, jasna tapicerka, po remoncie, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 071/321-63-97 
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm. złoty metalic, automatic, 
welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyber
dach, RO Pioneer/alum. felgi, zadbany, garażowany, stan b. 
dobry. -1.700 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
OPEL REKORD, 1979/86 r.. 2200 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, wspomaganie, welurowa tapicerka, szyberdach, sil
nik VW Vectra, stan dobry, • 3.000 zł lub zamienię na VW Golf 
ID. Pieszyce, tel. 0607/73-58-27 
OPEL REKORD, 1980 r., 98 tys. km, 2200 ccm, diesel, rubin,
4-drzwiowy, pasy bezwł. tylne i przednie, hak, nowe pokrow

c e ,  radio, stan silnika i karoserii b. dobry, 4-drzwiowy, - 4.500 
zł lub zamienię na busa. Wrocław, tel. 328-83-29 
OPEL REKORD KOMBI, 1980 r., 2000 ccm, - 850 zł. Choj
nów, tel. 0600/57-31-65
OPEL REKORD, 1981 r., 2300 ccm, diesel, szary, centr. za
mek, blacharka do remontu, dokumentacja, brak OC i prze
glądu, - 800 zł lub zamienię na Poloneza; Sulechów, tęl. 
068/384-62-89
OPEL REKORD, 1982 r., 2000 ccm, wtrysk stan silnika i skrzy
ni biegów dobry, do remontu blacharka, ważny przegląd, -
1.800 zł lub zamienię na Fiata 126p, 125p, Wartburga, w tej 
cenie. Lwówek Śląski, tel. 0605/28-69-98 
OPEL REKORD, 1982 r.. złoty metalic, silnik z 1986 r., kpi. 
dokumentacja, - 3.000 zł. Mokry Dwór, tel. 071/391-95-11 
OPEL REKORD BERLINA, 1982 r., 2300 ccm, diesel, złoty 
metalic, el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, sprowadzony 
z Austrii, oclony, - 3.500 zł. Wrocław, tel, 071/391-95-11 
OPEL REKORD KOMBI, 1982 r., 2000 ccm, zielony, centr. 
zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, 
hak, stan dobry, - 3.250 zł. Wrocław, tel. 793-40-64 
OPEL REKORD, 1983 r.. 2000 ccm, benzyna, wtrysk, ciem
noniebieski, blokada kierownicy, Mul-T-Lock, 2 nowe opony, 
stan dobry, - 2.700 zł. Lubin, tel. 076/847-32-25 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, złoty, inst. ga
zowa, centr. zamek, szyberdach, do poprawek, - 1.900 zł. 
Wrocław, tel. 0502/39-65-13'
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm inst. gazowa; stan dobry,
- 3.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-06-54 
OPEL REKORD, 1984 r., 2000 ccm, niebieski. - 4.000 zł lub 
zamienię na Poloneza, z inst. gazową. Świebodzice, tel. 
074/854-61-76
OPEL REKORD, 1987/93 r., 2000 ccm, brązowy metalic, insL 
gazowa, stan b. dobry, ospoilerowany, atrakc. wygląd, - 6.600 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57,0604/46-67-64 
OPEL REKORD, 1994 r., 116 tys. km. 1800 ccm. OHC. biały, 
inst. gazowa, 5-biegowy, alum. Telgi, centr. zamek, el. otw. 
szyby, RO, halogeny, welurowa tapicerka, zadbany, - 5.700 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57 
O  OPEL SENATOR, REKORD, MONZA, COMMODO- 

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

OPEL SENATOR, 1981 r., 40 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
czarny, automatic, stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 
700 DEM. Iłowa, tel. 068/377-45-29 
OPEL SENATOR, 1981 r., 2800 ccm, benzyna, granatowy,

ABS,- inst gazowa, klimatyzacja, komputer, wszystkie el. do
datki, welurowa tapicerka, alum. felgi, wspomaganie, prze
gląd do 03.2002 r.. deska digital, stan dobry, - 5.400 zł lub 
zamienię na tańszy. Lubin, tek 076/749-61-99,0604/70-92-56 
OPEL SENATOR, 1984 r., 170 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, inst. gazowa, ek otw. szyby i inne dodatki, 
alum. felgi, atrakc. wygląd, po regeneracji przodu, • 6.300 zł. 
., tek 0603/30-2&-69
OPEL SENATOR. 1987 r.. 170 tys. km, 3000 ccm, zielony, 
inst. gazowa, klimatyzacja, hak, pełne wyposażenie ek, szy
berdach, ABS, skóra, alum. felgi, drewno, roleta, wycieraczki 
reflektorów, stan idealny, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 
071/368-77-55,0602/74-84-24 
OPEL SENATOR B, 1988/89 r., 3000 ccm, wtrysk, beżowy, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, nowy 
akumulator (gwarancja), ek reg. lusterka i reflektory, kompu
ter, halogeny, RO, welurowa tapicerka, automatyczna reguł, 
zawieszenia tylnego, kpi. dokumentacja, oryg. lakier, spro
wadzony w całości, - 9.600 zł. Złotoryja, tek 076/878-29-47, 
0604/80-17-52
OPEL SENATOR, 1990 r., 196 tys. km, 2969 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, automatic, ABS, klimatyzacja, ek reg. re
flektory, ek reg. i podg. lusterka, wspomaganie kier., alarm + 
pilot, centr. zamek, chromowane nadkola, welurowa tapicer
ka, garażowany, dzielona i rozkł. tylna kanapa, podłokietniki, 
przegląd do 21.09.2001 r dużo części, 177 KM, cena -10.000 
zł lub zam. na terenowy. Wrocław, tel. 071/347-60-04, 
0607/47-96-02 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem - AC0221 www.autogielda.com.pl)
OPEL SENATOR, 1990 r., 153 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, inst. gazowa, komputer pokk, ABS, ek otwie
rany szyberdach, ei. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, kli
matyzacja. stan dobry, • 13.500 zł. Wrocław, tek 0502/41-58-58 
OPEL SENATOR. 1992 r.. 160 tys. km, 3000 ccm, 24V, kolor 
śliwkowy metalic. klimatyzacja, ABS, szyberdach, alum. felgi 
16”, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 17.900 zł. Bolesła
wiec, tek 0604/08-89-34
OPEL SINTRA ECOTEC, 1997 r., 83 tys. km, 2200 ccm, 16V, 
ciemnozielony metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki po
wietrzne, 7-osobowy, alum. felgi, pełne wyp. elektr., stan b. 
dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 42.000 zł lub 
zamiana na tańszy. Ostrów Wielkopolski, tek 062/733-31 -94, 
0601/56-55-59
OPEL UGRA; 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, czarny, klimaty
zacja, poduszka pow., pełne wyp. elektr., alum. felgi, - 27.000 
zł. Wrocław, tek 0601/73-37-66 
OPEL TIGRA, 1995 r., 100 tys. km, atramentowy, alum. felgi, 
klimatyzacja, ek reg. lusterka, ek otw. szyby, halogeny, spor
towy tłumik, stan b. dobry, - 22.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Dzierżoniów, tek 074/645-83-11,0600/25-91-04 
OPEL TIGRA, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, perłowo- 
granatowy, alum. felgi, szyberdach, ek otw. szyby, centr. za
mek, ABS, halogeny, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry, - 25.900 
zł. Leszno, tek 065/538-84-39,0602/24-44-54 
OPEL TIGRA, 1995/96 r., 54 tys. km, 1400 ccm, benzyna', 
czarny, ek otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, alarm + pi
lot, RM, wspomaganie, 2 poduszki pow., stan idealny, • 23.000 
zł. Bolesławiec, tek 075/732-71-31 
OPEL TIGRA, 1996 r., 56 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., radio, -
25.500 zł. Bralin, tek 062/781-20-97,0607/35-01-35 
OPEL TIGRA, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 
wszystkie ek dodatki, halogeny, centr. zamek, klimatyzacja, 
RO, poduszki pow., wspomaganie kier., immobiiizer, - 25.700 
zł. Leszno, tek 065/543-46-94,0502/67-23-85 
OPEL TIGRA, 1997 r., 35 tys. km, 1400 ccm, czerwony, stan 
idealny, - 26.500 zł. Wrocław, tek 0503/67-36-71 
OPEL TIGRA, 1998/99 r„ 37 tys. km, 1400 ccm, 16V, grana
towy metalic, ek otw. szyby, centr. zamek + pilot, radioodtwa
rzacz, poduszka powietrzna, atrakcyjny wygląd, - 31.000 zł 
lub zamiana na tańszy. Pleszew, tel. 062/742-57-69, 
0608/15-86-55
OPEL VECTRA GT, 1989 r., 2000 ccm, czerwony, kpi. doku
mentacja, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
kubełkowe fotele, 5-drzwiowy, alum. felgi, RM stereo, stan 
techn. b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legni
ca, tek 076/854-78-08,0602/36-07-03 
OPEL VECTRA GT, 1989 r., 127 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, RM, centr. zamek + pilot, alarm + an- 
tynapad, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, spoiler, spor
towe zawieszenie, serwo, listwy progowe, zadbany, atrakc. 
wygląd, możliwe raty, - 9.300 zł. Kępno, tek 062/781-27-03, 
0606/49-89-13
OPEL VECTRA GLS, 1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm 5-drzwio- 
wy, ek otwierane szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., 
nowe opony, alarm, zderzaki w kolorze nadwozia, I właściciel 
w Polsce, sprowadzony w całości, - 11.200 zł. Legnica, tek 
0601/16-87-69
OPEL VECTRA, 1989 r., 1800 ccm, granatowy, wspomaga
nie, stan b. dobry, model 90 r, - 8.900 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Legnica, tek 0605/28-37-83 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, szary metalic, sprowadzony w całości, garażowany, stan 
b. dobry, - 9.800 zł. Namysłów, tek 077/41044-83 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 
RM + 6 głośników, zimowe opony, stan b. dobry, - 9.800 zł. 
Opole, tek 0606/8546-84
OPEL VECTRA, 1989 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
błękitny metalic, RM, hak, I właściciel w kraju, stan b. dobry, -
9.800 zł. Polkowice, tek 0601/97-96-24 
OPEL VECTRA, 1989 r., 2000 ccm, szary metalic, centr. za
mek, alarm, wspomaganie, szyberdach, welur, dzielona ka
napa, - 8.200 zł. Wrocław, tek 0609/47-98-51 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 139 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, nowe opony, nowy tłumik, wtrysk, konserwacja podwo
zia, szyberdach, stan techn. dobry, przegląd do 03.2002 r., 4 
zagłówki, - 9.900 zł. Zgorzelec, tek 075/648-90-51 
OPEL VECTRA, 1989/90 r., 1700 ccm, diesel, złoty metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, obrotomierz, RO, spoiler tylny, prze
gląd do 03.2002 r., atrakc. wygląd, stan b. dobry, -10.900 zł. 
Nysa, tek 077/43546-23,0603/56-37-67 
OPEL VECTRA, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, centr. zamek, alarm, RO, zadbany, kpi. doku
mentacja • 11.300 zł lub zamienię na tańszy, Poloneza, Opla 
Kadetta, Forda Escorta, w cenie około 6.000 zł. Głuszyca, tek 
074/845-6046,0604/22-72-85 
OPEL VECTRA, 1990 r., 146 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, błę
kitny metalic, wspomaganie, centralny zamek, pilot, alarm, 
alum. felgi, spoiler, szyberdach, Mul-T-Lock, kompl. dokumen
tacja, • 10.500 zł lub zamienię na inny, do 24 000 zł. Ostrów 
Wlkp., tek 062/592-12-68 po 18 lub 0608/65-80-95 
OPEL VECTRA, 1990 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
szary metalic, - 1.800 DEM. Zgorzelec, tek 075/771-3643, 
0502/66-20-42
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, biały, centr. zamek, alarm, 
ek otw. szyby, katalizator, ek reg. reflektory, • 11.000 zł. Brzeg, 
tek 077/416-44-94 do godz. 17.0606/47-38-52 i 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, szary metalic, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, wspomaganie kier., stan b. dobry, na zachodnich 
tablicach • 1.950 DEM. Chojnów, tek 0604/89-53-53 
OPEL VECTRA. 1990 r., 145 tys. km. 2000 ccm, 16V, czarny, 
ABS, alarm, centr. zamek, wspomaganie, ek otw. szyby, szy
berdach, alum. felgi, komputer, stan b. dobry, -15.600 zł. Ja
wor, tek 0606/95-51-57
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, benzyna zadba
ny, • 9.200 zł. Jelenia Góra, tek 075/752-3241.0601/5540-97 
OPEL VECTRA, 1990 r., 81 tys. km, 1600 ccm, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, pilot, ek otw. szyby, 
alarm, el. wysuw, antena, spoiler, podłokietnik, obrotomierz, 
halogeny, alum. felgi + 4 stalowe z oponami, 6 głośników, 
zderzaki w kolorze nadw., dzielona tylna kanapa, reg. kie
rownica i fotel, garażowany, - 11.800 zł. Legnica, tel. 
0607/99-30-95,076/854-32-68 
OPEL VECTRA, 1990 r„ 137 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bor-
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dowy, 4x4, ABS, alarm, sprowadzony w całości, centr. zamek, 
szyberdach, garażowany, nowy akumulator i opony, zadba
ny, RO, wspomaganie, rejestracja do 05.2002 r, • 13.200 zł. 
Nowogrodziec, tek 0605/31-27-81 
OPEL VECTRA, 1990 r., 170 tys. km, 1998 ćcm, benzyna, 
biały, ABS, centr. zamek, ek reg. lusterka, wspomaganie, -
8.500 zł. Osiny, gm. Kępno, tek 0609/49-77-17
OPEL VECTRA SEDAN. 1990 r., 15 tys. km, 1998 ccm, ben
zyna, szary metalic, ABS, alum. felgi, ek reg. lusterka, I wła
ściciel, wspomaganie, centr. zamek, -10.200 zł. Paczków, tek 
077/431-72-56
OPEL VECTRA GT, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, wspomaganie, RO, blokada biegów, oznako
wany, alum. felgi, szyberdach, białe zegary, lakier do popra
wek, - 9.000 zł. Wrocław, tek 071/355-61-19 wieczorem, 
0608/8446-03
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, 16V, czarny, 160 KM, 
zadbany, -14.300 zł. Złotoryja, tek 0602/53-97-82 
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 120 tys. km, 1600 ccm, złoty 
metalic, centr. zamek + pilot, alum. felgi, 5-drzwiowy, katali
zator, - 10.700 zł. Ostrów Wielkopolski, tek 062/738-35-84, 
0502/41-01-17
OPEL VECTRA SEDAN, 1990/94 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 
bordowy metalic, 4 x 4 , komputer, alarm, centr. zamek, 
Mul-T-Lock, el. otw. szyby i szyberdach, podgrzewane luster
ka, reg. reflektory, RM + 6 głośników, zielona szyba, stan b. 
dobry, • 9.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tek 0502/28-32-99, 
074/811-24-72
OPEL VECTRA, 1990/97 r., 170 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
biały, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny -11.000 zł lub za
mienię na mniejszy, w cenie do 6.000 zł, może być VW Gar
bus z 1975 r bądź starszy. Malczyce, tel. 071/317-95-15 
OPEL VECTRA, 1991 r., 100 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, -
11.900 zł. Dobroszyce, tek 071/314-11-83
OPEL VECTRA GLS, 1991 r., 191 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, ABS, wspomaganie, centralny zamek + pilot, szyberdach, 
RO + głośniki, welur, - 10.500 zł. Lwówek Śląski, teł. 
075/782-36-61
O  OPEL VECTRA CD, 1991 r., 2000 ccm, złoty me

talic, ABS, 4x4, centr. zamek, wspomaganie kier., 
szyberdach, kubełkowe fotele, • 12.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87023811

OPEL VECTRA, 1991 r.. 114 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry - 2.500 DEM 
+ cło. Bolesławiec, tel. 075/734-6645.0604/75-02-92 
OPEL VECTRA, 1991 r.( 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic. inst. gazowa, ek otw. szyby, welurowa ta
picerka, alum. felgi, - 13.500 zł lub zamienię. Głogów, tek 
076/834-70-76,0601/88-01-62 
OPEL VECTRA, 1991 r., 125 tys. km, 1600 ccm, srebmy 
metalic, sprowadzony w całości, szyberdach, centralny za
mek, ek reg. reflektory, radioodtwarzacz, katalizator, dzielo
na tylna kanapa, 4-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, -
11.500 zł. Głogów, tek 076/834-59-94
OPEL VECTRA, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, złoty meta
lic, fwłaściciel, sprowadzony w 1995 r., 4-drzwiowy, -12.500 
zł. Jelenia Góra, tek 0502/63-02-89 
OPEL VECTRA, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalic, elektryka, ABS, instalacja gazowa, hak, - 11.000 zł 
lub zamiana na busa. Kalisz, tek 062/752-82-73 po godz. 19 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czarny metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, hak, RO, bez wy
padku, kpi. opon zimowych, • 13.500 zł. Kłodzko, tel. 
0601/40-91-00
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 107 tys. km, 2000 ccm, bor
dowy metalic, wspomaganie kier., ABS, radioodtwarzacz, szy
berdach, centralny zamek, stan idealny, -12.900 zł. Kłodzko, 
tek 0607/09-69-17
OPEL VECTRA, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, fioletowy 
metalic. stan dobry, -11.000 zł. Kostomłoty, tek 071/317-02-91, 
0607/80-1646
OPEL VECTRA GT, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, pełne wyposażenie, sprowadzony w całości, serwi
sowany, I właściciel, stan b. dobry, - 13.200 zł. Leszno, tek 
0608/22-2546
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic, katalizator, serwo, centr. zamek, nie rejestrowany w 
kraju, stan b. dobry, • 12.000 zł. Lubań, tel. 075/722-3&-14 
OPEL VECTRA GT, 1991 r., 120 tys. km,, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, ABS, RO, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, 
el. reg. reflektory, ospoilerowany, szyberdach, 5-drzwiowy, 
kubełkowe fotele, • 12.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/78246-60
OPEL VECTRA, 1991 r„ 100 tys. km, 1600 ccm, srebmy 
metalic, stan b. dobry, szyberdach, wspomaganie, -11.800 
zł. Lwówek śląski, tek 0605/15-35-06 
OPEL VECTRA, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, do sprowadzenia z Niemiec, 4x4, centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach, ek otw. szyby, ABS, alum. 
felgi BBS, • 10.500 zł. Lwówek Śląski, tek 0602/63-01-69, 
0607/06-07-44
OPEL VECTRA GT, 1991 r., 154 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, 
spoiler, obrotomierz, podłokietnik, alum. felgi 15”, RO Opel, 
kubełkowe fotele, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 11.900 zł 
lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 077/431-72-76, 
0609/64-03-44
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, wiśniowy me
talic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, nie rejestrowany 
w kraju, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, -12.500 zł. Pro
chowice. tek 076/85840-55
OPEL VECTRA SEDAN. 1991 r., 150 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, perłowy. szyberdach, RO, dzielona kanapa tylna, welu
rowa tapicerka, zadbany, • 11.900 zł. Radków Kłodzki, tek 
074/871-22-02
OPEL YECTRA GT, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm. biały, w 
kraju od 6 mies., ABS, szyberdach, kubełkowe fotele, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny, stan b. dobry, -
13.500 zł. Wrocław, tek 0501/36-82-09
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 102 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, grafitowy metalic, wspomaganie kier., radioodtwa
rzacz, szyberdach, stan b. dobry, sprowadzony w całości, -
11.900 zł. Wrocław, tek 071/373-77-14.0601/76-35-52 
OPEL VECTRA, 1991 r.. 120 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
grafitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna dokumen- 
tacja, szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwarzacz + 
6 głośników,opony zimowe, welurowa tapicerka, -12.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-61-37 po godz. 20,0603/84-99-70 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm. biały, wspoma
ganie kier., ABS, el. reguł, lusterka, szyberdach, aluminiowe 
felgi, welurowa tapicerka, RM + 6 głośników, ek antena, cen

tralny zamek, alarm, - 11.500 złlub zamienię. Wrocław, teł.
352-82-91.0600/82-26-36
OPEL VECTRA, 1991 _r., 158 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, sprowadzony z 
Niemiec, I właściciel w kraju, - 13.000 zł. Zielona Góra, tek 
068/320-18-31
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 147 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
ciemnobordowy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
ospoilerowany (Kamei) - listwy, progi, ciemne szyb, sportowy • 
wygląd, stan b. dobry, - 12.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0503/36-46-39
OPEL YECTRA SEDAN, 1991/92 r., 124 tys. km, 1998 ccm, 
perłowy metalic, ABS, centr. zamek, ek reg. lusterka, ek reg. 
reflektory, oryg. lakier, RO, automatic, welurowa tapicerka. 
stan idealny, -12.900 zł. Chojnów, tek 0604/85-75-67 
OPEL VECTRA GL, 1991/92 r., 99 tys. km, 1600 ccm. s âry 
metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, szyberdach, wspo
maganie kier., centralny zamek, katalizator, radio, welurowa 
tapicerka, po przeglądzie, pełna dokumentacja, • 11.800 zł. 
Kłodzko, tek 0503/09-72-63
OPEL YECTRA, 1991/92 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy me
talic, w kraju od roku, bez wypadku, wspomaganie, szyber
dach 2-stopniony, alum. felgi, RM Opel, -12.500 zł (możliwe 
raty) lub zamienię. Legnica, tek 076/866-33-33,0602/71-07-00 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., 125 tys. km. 1600 ccm, 
granatowy, w kraju ód 3 miesięcy, zarejestrowany, kpi. doku
mentacja, I właściciel, centr. zamek, ABS, wspomaganie kier., 
ek otw. szyberdach, immobiiizer, oryg. RO, ek reg. reflektory, 
stan b. dobry, - 13.500 zł lub zamienię na Opla Kadetta, 
5-drzwiowego, diesla. Leszno, tek 065/529-23-21 
OPEL VECTRA CD, 1991/92 r., 132 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, bez wypadku, centralny zamek, wspomaganie 
kier., szyberdach, ABS, el. reguł, lusterka. 4 zagłówki, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia. -13.100 zł. Rawicz, tek 
0608/03-76-19
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., 135 tys. km, 1700 ccm^ 
diesel, granatowy metalic, ABS, wspomaganie kier., hak, cen
tralny zamek, szyberdach, bez wypadku, -13.900 zl lub za
mienię. Rawicz, teł. 0604/58-81-81 
OPEL YECTRA CD. 1991/92 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, w kraju od tygodnia, bez wypadku, wspomaganie, 
ABS, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, stan 
b. dobry, -11.400 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tek 
0602/58-37-06
OPEL VECTRA, 1991/95 r., 140 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, zielone szyby, zderzaki w ko
lorze nadwozia, -10.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-2442 
OPEL VECTRA, 1992 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
nowy model, serwo. centr. zamek, alum. felgi 15" Tytan, radio 
oryginalne Blaupunkt, w kraju od 6 miesięcy, stan b. dobry, 
kpi. dokumentacja, - 13.000 zł. Prochowice, tel. 
076/858-51-95,0604/79-36-63 
OPEL VECTRA, 19921,68 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, wspomaganie, centr. zamek, ek reg. lusterka, 
ABS, szyberdach, alum. felgi - 3.500 DEM + cło. do sprowa
dzenia, - 11.800 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-3643, 
0502/66-2042
OPEL VECTRA, 1992 r., 2000 ccm, 16V, 150 KM. bordowy 
metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, ek otw. szyby, ek 
reg. lusterka, podgrzewane siedzenia, szyberdach, alum. fel
gi, -13.900 zł. Ziębice, tek 0502/55-70-95,074/819-21-11 
O  OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, 

wspomaganie kier., centr. zamek, • 12.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87023821

OPEL VECTRA SEDAN. 1992 r.. 1600 ccm. bordowy, katali
zator, wspomaganie, ABS, alum. felgi, immobiiizer, centr. za
mek, alarm, szyberdach. ek reg. reflektory, - 13.000 zł. Bol
ków, tel. 0603/08-04-75
OPEL VECTRA CD, 1992 Ą 101 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie kier., welurowa tapicer
ka, alum. felgi, alarm, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, 
czerwone zegary, drewniane dodatki, szyberdach, RO, -
14.200 zł. Głogów, tek 0602/6248-07 
OPEL VECTRA, 1992 r., 126 tys. km. 1800 ccm, złoty meta
lic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier. - 3.500 DEM 
+ cło i transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
OPEL VECTRA, 1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
stalowy metalic, ABS, hak, wspomaganie kier., centralny za
mek, szyberdach, przegląd do 02,2002 r„ welurowa tapicer
ka (ciemna), -13.400 zł. Leszno, tek 0605/23-95-07 
OPEL VECTRA, 1992 r., 89 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, grafi
towy metalic, bez wypadku, oryginalny lakier, I właściciel w 
Niemczech, ABS, wspomaganie kier., ek otwierane szyby, 
szyberdach, centralny zamek, welurowa tapicerka, dzielona 
kanapa, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan idealny,
-14.800 zł. Oleśnica, tek 071/398-91-31,0501/37-12-15 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 130 tys. km. 1600 cap, 
wtrysk, śliwkowy metalic, szyberdach, wspomaganie kier., 
aluminiowe felgi, halogeny soczewkowe, spoiler, garażowa
ny, lakierowane zderzak i lusterka, -14.500 zł. Oleśnica, tek 
071/314-91-74 wieczorem, 0603/16-55-05 
OPEL VECTRA, 1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 16V, DOHC. 
150 kM, kolor grafitowy metalic, ABS, komputer, ek reg. re
flektory, wspomaganie, szyberdach, kubełkowe fotele, alum. 
felgi, 5 szt., sport. ukł. wydechowy, dzielona kanapa, stan b. 
dobry, - 13.900 zł lub zamienię na inny, D. Stronie śk, tel. 
0602/30-76-70,
OPEL VECTRA, 1992 *., 162 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, automatic, ABS, centralny zamek, hak, halogeny, reg. 
świateł, -10.500 zł lub zamienię na motocykl Honda CBR 600, 
Kawasaki ZZR 600. Świerzawa, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/34-71-57
OPEL YECTRA SEDAN, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, czar
ny, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, alarm, centralny za
mek + pilot, radioodtwarzacz, ek otwierane szyby, -12.000 
zł. Wrocław, tek 0609/39-31-39 
OPEL VECTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, welurowa tapicerka, stan 
opon dobry, -12.000 zł. Wrocław, tek 0601/76-14-56 
OPEL VECTRA, 1992 r.. 171 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
granatowy, -14.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tek 074/817-01-21.
816-00-84
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 102 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, ek reg. lusterka, ek otw. szyby, 
RM stereo, welurowa tapicerka, białe zegaiy, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, hak, I właściciel, kpi. dokumentacja, sprowadzo-. 
ny w całości, stan b. dobry, - 13.800 zł. Złotoryja, tel. 
0601/16-90-27
OPEL VECTRA, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm 5-drzwiowy, 
katalizator, wspomaganie, centr. zamek, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja, w kraju od tygodnia, - 11.800 zł. Żary, tek 
0604/28-83-88
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 93 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
benzyna, bordowy metalic, wspomaganie, ABS, szyberdach. 
stan b. dobry, -14.200 zł. Lubin, tek 076/844-52-54 
OPEL VECTRA CD, 1992/93 r„ 130 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, wiśniowy metalic, bez wypadku, do sprowadzenia z 
Niemiec, bogate wyposażenie, zdjęcia do wglądu, pomoc przy 
cle, cena - 3.800 DEM + opłaty celne ok. 4.500 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-75,0607/30-64-13 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 125 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, perfowografitowy metalic, sprowadzony w całości, w 
kraju od 2 tygodni, centr. zamek, halogeny, el podgrzewane 
lusterka, ek reg. reflektory, RM, welurowa tapicerka, 4 zagłów
ki, stan idealny, -13.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz. tel. 0604/25-21-53
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r.. 121 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perłowośliwkowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, RM, atermiczne szyby, w kraju od tygodnia, -13.700 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tek 065/546-52-76, 
0604/26-53-15
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic. wspomaganie, szyberdach, książ-
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ka serwisowa. RM_, bez wypadku, - 13.300 zł; Legnica, teL 
076/862-03-91.0605/6^y-7i, -  -
OPEL VECTRA,19§3 r., 120 tys. km, 1700 qcrn,-diesel ,-kotOr 
śliwkowy, wspomaganie, centr,. zamek;V kraju od 5 dni, -
15.300 zł (kupujący qie płaci podatku). Rawicz, tel. 
065/545-45-51 v
OPEL VECTRA, 1993 r., 170 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
srebmy metalic, centr. zamek, szyberdach, ABS, wspomaga
nie kier., hak, -17.900 zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75 
O  OPEL VECTRA, 1993 rM 2500 ccm, V6, błękitny 

metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie kier, • 19.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023751

OPEL VECTRA, 1993 r., 137 tys. km, 1600 ccm, metalic, z 
salonu w kraju, Mul-T-Lock, - 18.500 zł. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-84-61
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, granatowy meta
lic. -15.300 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17 
OPEL VECTRA, 1993 r., 135 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, bia
ły, inst. gazowa, centr. zamek, alarm, ABS, hak, wspomagar 
nie kier., automatic, oznakowany, -15.800 zł lub zamienię na 
Poloneza, do 5.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-65-91 
OPEL VECTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, kolor śliwko
wy metalic, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm + pilot, nowy akumulator, komplet opon zimowych na 
gwarancji, inst. gazowa, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/33-50-82
OPEL VECTRA, 1993/94 r., 80 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
perłowozielony metalic, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, 
szyberdach, przyciemnione szyby, - 17.000 zł. Dłużyna Dol
na, tel. 075/771-84-13,0607/30-91-12 
OPEL VECTRA, 1993/94 r., 99 tys. km, 1800 ccm, kolor śliw
kowy metalic, ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kie
rownicy, szyberdach, centralny zamek, od 1 mies. w kraju, -
15.800 zł kupujący zwolniony z podatku. Rawicz, tel. 
065/545-31-57,0502/45-24-23 
OPEL VECTRA, 1994 r., 103 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, radio, stan b. dobry, - 14.900 zł. Le
gnica, tel. 076/722-70-48,0601/72-33-19 
OPEL VECTRA, 1994 r.. 90 tys. km, 1600 ccm. zielony, I wła
ściciel, serwisowany, garażowany, kupiony w salonie, alarm, 
blokada skrzyni biegów, RO, - 16.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-63-58,0604/49-41-72 
OPEL VEcłRA, 1994 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. 
zamek, poduszka pow., szyberdach, ABS, el. reg. reflektory, 
bez wypadku; • 19.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-02-55 
pog. 18 (ke0101)
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 110 tys. km, 2000 ccm, eco
tec, srebmy metalic, pełna dokumentacja^pełne wyposaże
nie, klimatyzacja, ABS, - 21.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-38-63,0608/47-71-25 
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r.. 145 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, perłowy metalic, kpi. dokumentacja, I właściciel, ABS, 2 
pod. powietrzne, klimatyzacja, centr, zamek, immobilizer, 
wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, bez wypadku, stan 
techn. b. dobry, • 21.000 zł. Legnica, tel. 076/858-41-90, 
0607/34-18-75
OPEL VECTRA, 1994 r., 2000 ccm, TDI, granatowy, 5-drzwio
wy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, welur, RO, immobilizer, ABS, -11.980 zł. 
Lubin. tel. 0601/93-35-12
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 98 tys. km, 2000 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, inst. gazowa na gwarancji, 2 pod. 
powietrzne, ABS, wszystkie el. dodatki, immobilizer, centr. 
zamek, garażowany, wspomaganie, alarm + pilot, oznakowa
ny, szyberdach, halogeny, alum. felgi, drewniane dodatki, 
welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, zadbany, • 23.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-29-70,0601/28-50-59 
OPEL VECTRACDX, 1994 r., 93 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, grafitowy metalic, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, podgrzewana szyba i luster
ka, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, stan b. dobry, - 20.500 
zl. Środa Śl.. tel. 0607/57-86-25 
OPEL VECTRA, 1994 r., 133 tys. km, 1600 ccm, fioletowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, centr. zamek, 
alarm + pilot, el. reg. reflektory, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/08-80-07
OPEL VECTRA, 1994 r., 93 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciem
nozielony metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., 2 
poduszki pow., szyberdach, alarm, ciemne szyby, atrakc. 
wygląd, stan idealny, - 19.900 zł. Żary, tel. 068/363-64-17, 
0602/75-27-17
OPEL VECTRA SEDAN CDX, 1994/95 r., 2000 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony, 2 poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, szyberdach, centr. zamek, alum. 
felgi, sprowadzony w całości, garażowany, - 20.500 zł lub 
zamienię. Chojnów, tel. 076/818-79-36,0503/08-11 -64 
OPEL VECTRA SEDAN, 1994/95 r.. 135 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, welurowa ta
picerka, stan b. dobry, -18.500 zł. Jawor, tel. 076/870-56-72 
O  OPEL VECTRA SEDAN GT, 1995 r., 2000 ccm ABS, 

wspomaganie, automatic, centr. zamek, alum. fel
gi, -19.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87023611

OPEL VECTRA, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, hatchback, pod. powietrzna, napinacze pasów, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alarm + pilot, stan 
b. dobry, -18.500 zł. Góra Śl., tel. 065/544-73-48 
OPEL VECTRA DTK. 1995 r., 75 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, turkusowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, pełne wypo
sażenie elektr., welurowa tapicerka, drewno, wspomaganie, •
22.500 zł lub zamienię na kombi, TD, z dopłatą do 5.000 zł. 
Grodków, tel. 077/415-45-99
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r„ 150 tys. km, 1700 ccm, tur
bo D, kość słoniowa, 5-biegowy, ABS, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, alarm, dzielona tyl
na kanapa, RM stereo, stan b. dobry, - 22.700 zł. Grzegorz 
Sroka, Lubawka, tel. 075/741-19-41 grzecznościowy 
OPEL VECTRA, 1995 r., 60 tys. km, 1800 ccm, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szy
berdach, 2 pod. powietrzne, RM, welurowa tapicerka, stan 
idealny, sprowadzony, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 
książka serwisowa, - 19.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-54-84,0600/11-38-66 
O  OPEL VECTRA, 1995 r., 93 tys. km, 2000 ccm, 16V, 

ECOTEC, zielony metalic, klimatyzacja, 2 podusz
ki pow., ABS, centr. zamek, el. otw. szyby i szy
berdach, welurowa tapicerka, wspomaganie, 
drewniane wykończenia, skórzana kierownica, 
alum. felgi 15", nie używany w kraju, stan b. do
bry, - 22:300 zł. Wrocław, tel. 0608/05-26-15 
81011801

O  OPEL VECTRA, 1995 r., 1600 ccm, bordowy me
talic, 2 poduszki pow., wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, szyberdach, -19.600 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023681

OPEL VECTRA A SEDAN, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, granatowy metalic. ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
katalizator, 2 poduszki pow., alarm + pilot, immobilizer, szy
berdach, RM, reg. fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, we
lurowa tapicerka, I właściciel w kraju, • 20.500\ł. Bielawa, 
tel, 074/833-57-67,0606/58-88-49 
OPEL VECTRA A, SEDAN, 1995 r„ 1600 ccm ABS, wspoma
ganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, bez wypadku, spro
wadzony w całości, - 18.500 zł lub zamienię. Głogów, tel. 
0603/95-.86-32
OPEL VECTRA, 1995 r., 138 tys. km, 1700 ccm, TDi, bordo
wy metalic, silnik Isuzu, sprowadzony z Niemiec w całości,

bogate wyposażenie, atrakcyjny wygląd, - 25.900 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-81-36 wieczorem 
OPEL VECTRA, 1995 r., 67 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, CDX, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
otw. szyby i lusterka, szyberdach, 4-drzwiowy, - 24.500 zł. 
Kwilcz, tel. 061/291-52-29,0605/21-26-08 
OPEL VECTRA SKŁADAK, 1995 r., 102 tys. km. 1600 ccm, 
kolor śliwkowy metalic, szyberdach, RM stereo, wspomaga
nie, podłokietnik, wyłącznik zapłonu, el. reg. reflektory, -
14.500 zł. Legnica, tel. 076/855-20-48,0608/08-39-76 
OPEL VECTRA, 1995 r., 1800 ccm, zielony metalic, automa-. 
tic, 2 pod. powietrzne. ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, -17.900 zł. Lesz- 
np, tel. 0605/44-73-47
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 87 tys. km, 1800 ccm, kolor,, 
wiśniowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, immobilizer, ABS, szyberdach, hak, RM, stan techn. b. 
dobry, - 22.000 zl (w rozliczeniu może być Polonez, Daewoo 
Matiz lub Tico). Lubin. tel. 0601/59-55-43 
OPEL VECTRA, 1995 r., 89 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, szyber
dach, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, •
22.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-36-01
OPEL VECTRA, 1995 r., 66 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, klimatyzacja, pod. powietrzna, el. otw. szyby, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, immobilizer, radio, centr. zamek, -
21.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27
OPEL VECTRA, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 5-drzwiowy, atrak
cyjny wygląd, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 071/301-04-29, 
0602/41-88-29
OPEL VECTRA, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, Immobilizer, Mul-T-Lock, napinacze pasów, haloge
ny, zegar, termometr zewnętrzny, RM stereo, welurowa tapi
cerka, szyberdach, atermiczne szyby, kpi. dokumentacja, 
książka serwisowa, • 21.900 zł. Wrocław,-tel. 071/328-02-42, 
0501/85-25-16
OPEL VECTRA B, 1996 r., 49 tys. km, 1700 ccm, TDI, fioleto
wy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. Szyby, 
oryg. radio, - 35.000 zł. Dąbrowa Bolesławiecka 6b, tel. 
075/736-96-28
OPEL VECTRA B, 1996 r., 31 tys. km, 1600 ccm, 16V, perło
wozielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, ABS, 
wspomaganie, radioodtwarzacz, el. reg. lusterka, - 30.000 zł. 
Jątocin, tel. 062/747-34-97,090/61-92-03 
OPEL VECTRA B SEDAN, 1996 r., 95 tys. km, 1600 ccm, 
czamy metalic, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, ABS, podusz
ka pow., wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, alarm + 
pilot, RO, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, dodatkowe światło 
.stop', garażowany, stan idealny, • 31.800 zł lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
OPEL VECTRA, 1996 r., 92 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, halogeny, RM, centr. zamek, immobi
lizer. reguł, fotel kierowcy, stan b. dobry, • 30.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-58-20,0609/17-18-37 
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r., 1600 ccm, 16V, niebieski 
metalic, szyberdach, wspomaganie kier., centralny zamek, 2 
poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, I właściciel, garażowa
ny, ABS, pełna dokumentacja, • 31.700 zł. Paczków, tel. 
077/431-77-52,0602/67-58-35 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 107 tys. km, 1700 ccm, TDi, bor
dowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, ABS, 
poduszka pow., alum. felgi, - 31.000 zł. Skokowa, gm. Prusi
ce, tel. 071/312-57-96
OPEL VECTRA, 1996 r., 1900 ccm, turbo D nowy model, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia - 9.500 DEM 
+ 2.500 zł transport + 7.300 zł cło. Sława, tel. 0603/86-42-23 
OPEL VECTRA B, 1996 r.. 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, eco
tec, zielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
bagażnik, opony zimowe z felgami, garażowany, kupiony w 
salonie, - 31.000 zł. środa Śląska, tel. 071/317-59-02 wie
czorem
OPEL VECTRA CD EXCLUSIV, 1996 r., 100 tys. km, 2500 
ccm, V6, ecotec, czarny metalic, klimatronic, poszerzony, 
obniżony, skóra, drewno, pełne wyposażenie, alum. felgi AEZ 
16", zawieszenie po tuningu Irmsher, opony 225/45 ZR 16*, 
kpi. dokumentacja, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, -
41.000 zł. Topola, tel. 074/817-40-18 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 116 tys. km. 1700 ccm, TDI, grafi
towy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, serwo, centr. 
zamek, welurowa tapiceika, RO, poduszka pow., w kraju od 
tygodnia, książka serwisowa, do wymiany, - 31.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-66-13,0601/79-66-69 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 110 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
fioletowy metalic, klimatyzacja, wersja CD, alum. felgi, alarm,
- 28.000 zł. Wrodaw, tel. 0606/65-16-32 
OPEL VECTRA B, 1996 r.. 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, śliwko
wy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, ABS, wspoma
ganie kier., centralny zamek, alarm + pilot, 2 poduszki po
wietrzne, szyberdach, immobilizer, aluminiowe felgi, radiood
twarzacz, serwisowany w ASO Opel, komplet kół zimowych, 
stan b. dobry, - 28.800 zł. Wrocław, tel. 071/352-36-55, 
0602/62-42-79
OPEL VECTRA, 1996/97 r„ 1600 ccm, oliwkowy metalic, ABS, 
klimatyzacja, wspomaganie i reg. kierownicy, centr. zamek + 
pilot, poduszka pow., el. otw. szyby, alarm, immobilizer, RO z 
CD, serwisowany, bez wypadku, kupiony w salonie w kraju, 
książka serwisowa, kpi. nowych opon, garażowany, - 30.000 
zł. Szamotuły, tel. 061/291-81-20,0605/67-89-03 
O  OPEL VECTRA B, 1997 r., granatowy, klimatyza

cja, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek + pilot, - 28.000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0601/47-73-67 81011741

OPEL VECTRA, 1997 r„ 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, śliwko
wy metalic, najbogatsza wersja, klimatyzacja, ABS, centr.. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, radio fabryczne, kon
trola traucji, 2 pod. powietrzne,' 136 KM, kupiony w salonie, 
serwisowany, stan idealny, - 34.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel". 
077/481-07-93,0604/98-49-33 
OPEL VECTRA, 1997 r., groszkowy metalic, klimatyzacja, 
szyberdach, el. otw. szyby, ABS, centr. zamek + pilot, wspo
maganie, - 30.000 zł. Wielichowo, tel. 061/443-34-53 
OPEL VECTRA, 1997 r., 65 tys. km. 1700 ccm, TDi, srebrny 
metalic, limuzyna, pełne wyposażenie oprócz skóry, alumi
niowe felgi, stan idealny, stoi w Niemczech - 14.400 DEM + 
do 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/646-38-1070604/81-51-93 
OPEL VECTRA, 1997 r.. 34 tys. km, 1800 ccm, 16V, złoty 
metalic, 4 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby, wspo
maganie kier., centr. zamek, ABS, alum. felgi, RO + panel ste
rowania w kierownicy, immobilizer, - 36.900 zł. Jelenia Góra, 
tel.075/713-02-55pog. 18 (ke0105)
OPEL VECTRA B, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, ABS, centr. zamek + pilot, alum. felgi, oryg. RO, w 
kraju od roku, zadbany, kompletna dokumentacja, - 32.000- 
zł. Lubin, tel. 076/842-00-40.0604/17-73-78 
OPEL VECTRAB, 1997 r., 98 tys. km, 1600 ccm, 16V, grana
towy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek + pilot, • 28.000 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0601/47-73-67 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 64 tys. km/1600 ccm, wtiysk I 
rejestr, w 1998 r., kupiony w salonie, ABS, ARB, immobilizer. 
centralnny zamek, alarm, Mul-T-Lock, alum. felgi, - 29.000 zł 
(możliwość sprzedaży przez komis). Oleśnica, tel. 
071/315-47-81
OPEL VECTRA B, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 16V, perło- 
wotytanowy metalic, klimatyzacja, centralny zęmek + pilot, 
ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, welurowa 
tapicerka, szyberdach, el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, 
sprowadzony z Niemiec, w kraju od roku, zadbany, garażo
wany, - 34.000 zł. Paczków, tel. 077/431-66-48. 
0602/13-65-32,0609/51-26-89 
OPEL VECTRA, 1997 r., 49 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
100 KM, pełny wtrysk, poduszki pow., wspomaganie, centr. 
zamek, komputer, - 29.000 zł. Pisarzowice, tel. 077/466-82-49

OPEL VECTRA, 1997 r., 74 tys. km. 1799 ccm, kolor wiśnio
wy, hak, opony zimowe, stan b. dobry, I właściciel, kupiony w 
salonie, 2 pod. powietrzne, ABS. el. otw. szyby, centr. zamek 
+ pilot. - 35.000 zł. Wrocław, tel. 372-97-48,0607/60-86-64 
OPEL VECTRA, 1997 r., 2000 ccm, 16V, srebrny metalic, ABS, 

. 2 poduszki powietrzne, pełne.wyposażenie, aluminiowe felgi, 
kupiony w salonie, I właściciel, stan idealny, 5-drzwiowy, -
36.500 zł. Wrocław, tel. 0601/76-12-10 _>■ '
OPEL VECT.RA, 1997 r., 75 tys. knv1600 ccm, 16V, biały, 
ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny 
zamek, alarm, kupiona-w salonie, I właściciel, - 31.000 zł. 

' Wrodaw, tel. 071/324-90-89, 0503/84-39-17 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 1600 ccm, 16 V, niebieski metalic, 
wspomaganie, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, alum. 
felgi, RO, el. otw. szyby i światła, immobilizer, - 31.500 zł. 
Wrocław, tel. 313-46-46 po 17 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
TDi, 16V, atramentowy, ABS, centr. zamek + pilot, podgrze
wane fotele, wspomaganie, alum. felgi 15*, klimatyzacja, ro
leta, relingi dachowe, książka serwisowa, - 37.800 zł. Lesz- 

. no, tel. 065/549-60-40,0603/33-92-68 
OPEL VECTRA DLI KOMBi, 1997/98 r., 100 tys. km. 2000 
ccm, diesel, 16V, biały, 2 poduszki pow., szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie kier., kpi. dokumentacja, roleta, relingi, 
stan b. dobry, - 31.900 zł. Otok k. Bolesławca, tel. 
0601/57-72-19 '
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r.. 98 tys. km, 1800 cćm. 
16V, czarny metalic, kupiony w salonie, serwisowany, 2 pod. 
powietrzne, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, halogeny, 
komputer, RM, blokada skrzyni biegów, relingi dachowe, -
33.500 zł. Wrodaw, tel. 050.1/60-81-00
OPEL VECTRA, 1997/98 r., 60 tys. km, 1800 ccm, wtrysk 16V, 
zielony, komplet dodatków, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/41-11-94
OPEL VECTRA B, 1998 r., 50 tys. km, 2000 ccm, 16V, ECO
TEC, wtrysk, błękitny metalic, sedan, alum. felgi, klimatyza
cja, 4 pod. powietrzne, ABS, RM, 4 zagłówki, centr. zamek + 
pilot, stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, - 35.000 zł. 
Lubin,teł. 076/847-30-39.0604/93-11-37 
OPEL VECTRA, 1998 r.. 100 tys. km, 2000 ccm, 16V, czamy 
metalic, DTi, klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie elektr., 
poduszka pow., RM, bez wypadku, stan idealny, 5-drzwiowy, 
nie eksploatowany w kraju, • 39.500 zł. Wadowice, tel. 
076/818-99-70,0601/56-40-04 
OPEL VECTRA TDI, 1998 r., 75 tys. km, 2000 ccm, szary 
metalic, sedan, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, klimatyzacja, alum. 
felgi. - 41.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-36-43,0502/66-2042 
OPEL VECTRA, 1998 r., 23 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, złoty metalic, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, wszyst
kie el. dodatki, kpi. dokumentacja, ABS, RM + CD, alum. felgi, 
centr. zamek, koła zimowe, • 44.000 zł. Borek Wlkp., tel. 
065/571-62-90,0603/22-17-07 
OPEL VECTRA, 1998 r., 43 tys. km, 1600 ccm, benzyna, Eco
tec, kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek 
+ pilot, alarm, drewniane dodatki, • 36.500 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/813-02-82
OPEL VECTRA B, 1998 r., 32 tys. km, 1800 ccm. 16V, ciem- 
nografitowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, peł
na elektryka, halogeny, reg. kierownica, 4 pod. powietrzne, 
alum. felgi, welurowa tapicerka, klimatyzacja, nabywca zwol
niony z opłaty skarbowej, • 36.800 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-0741
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 120 tys. km, 2500 ccm. V6, 
zielony metalic, wersja CDX, 1 właścidel, kupiony w salonie, 
tempomat, komputer, klimatyzacja, 4 poduszki, el.szyby, lu
sterka, możliwość wystawienia faktury Vat, • 48.000 zł. Wro
daw, tel. 0601/70-25-40
OPEL VECTRA KOMBI. 1998/99 r., 32 tys. km, 1600 ccm, 
16V, Ecotec, granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, 4 pod. 
powietrzne, alum. felgi, RM z RDS-em, centr. zamek + pilot, 
wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, el. reg. reflektory, komputer, immobilizer, welurowa tapi
cerka, relingi dachowe, roleta, I właśddel, • 39.500 zł. Lesz
no, tel. 065/529-64-29,0609/44-73-69 
OPEL VECTRA KOMBI. 1999 r., 81 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, I właścidel, kupiony i serwisowany w AS, bez 
wypadku, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. szy
by, klimatyzacja, centr. zamek, welurowa tapicerka, haloge
ny, alarm, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, faktura VAT, 
rejestracja na dężarowy, • 46.000 zł. Ujazd, woj. wrocław
skie. tel. 0609/29-25-68 

'  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,_l 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 +, telefon •
45.000 zł netto, tel. 077/474-79-69 po godz. 18, 
0604/11-38-79 01028601

OPEL VECTRA DTH, 1999 r., 73 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebmy metalic, 101 KM, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrz
ne, skórzana tapicerka (podgrzewana), komputer, drewno, CD 
oryginalne, ze sterowaniem w kierownicy, tempomat, pełne 
wyposażenie elektryczne, alum. felgi, alarm, Immobilizer, ser
wisowany, garażowany, I właścidel, - 49.900 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-92-27,0605/08-11-99 
OPEL VECTRA B SEDAN, 1999 r., 38 tys. km, 2500 ccm, V6, 
ECOTEC, czamy, pełne wyposażenie, czarna skóra, - 65.000 
zł. Olęśnica, tel. 0502/56-92-18 
OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 45 tys. km. 2000 ccm, TDi, 
16V, zielony metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
podgrzewane lusterka, el. otw. szyby, 4 pod. powietrzne, hak, 
wersja jubileuszowa, klimatronic, • 49.000 zł. Wrodaw, tel. 
0501/46-01-48
OPEL VECTRA, 2000 r., 27 tys. km, 1600 ccm, 16V, ECO
TEC, perłowogranatowy, pełne wyposażenie oprócz skóry,

. alum. felgi, - 50.000 zł. Lubin, tel. 076/849-10-60, 
0606/75-04-34

PEU G EO 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, czer
wony, stan b. dobry, • 8.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/722-64-77,0604/08-92-15 
PEUGEOT 106 XR, 1992 r., 70 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie, nowe opony, amortyzatory i 
pasek rozrządu, szyberdach, alarm, -10.500 zł. Wrodaw, tel. 
071/784-86-33
PEUGEOT 106,1992/93 r., 100 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, w kraju od 
tygodnia, stan techn. b. dobry, -11.400 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-71-96,0604/60-82-80 
PEUGEOT 106,1993 r., 106 tys. km, 1400 ćcm, diesel, ciem
nozielony metalic, b. ekonomiczny, RO, immobilizer, dzielona 
tylna kanapa, stan techn. b. dobry, -14.200 zł. Grodków, tel. 
077/415-57-13,0608/58-58-94 
PEUGEOT 106,1994 r., 70 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zie
lony metalic, radio, hak, wspomaganie kier., I właśddel, szy
berdach, książka serwisowa, stan idealny, sprowadzony w

całości z Niemiec, -15.000 zł. Krzycko, gm. Zbarzewo, tel. 
065/537-09-45,0609/42-03-32 
PEUGEOT 106,1994 r., 12 tys. km, 1400 ćcm, diesel, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, stan b. dobry, -11.000 zł. Nowa Sól, 
tel 068/387-28-72
PEUGEOT 106 KID, 1994 r., 98 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwień meksykańska, oznakowany, Mul-T-Lock, alarm, ka
talizator, radioodtwarzacz + 5 głośników, żaluzje boczne i tyl
ne, 5-biegowy, atrakcyjny wygląd, dużo kosmetyków, - 9.800 
zł. Wrocław, tel. 071/373-20-28,0502/45-00-08 
PEUGEOT 106,1995 r., 78 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, katalizator, zadbany, RM, w kraju od tygo
dnia, • 13.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Krotoszyn, tel. 
0605/46-62-51
PEUGEOT 106 XN, 1995 r., 73 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
-16.200 zł. Pomianów Górny, tel. 074/817-70-30 
PEUGEOT 106,1996 r., 86 tys. km, 1100 ccm* zielony meta
lik, z grudnia 1996 r., I właściciel, • 15.000 zł.Kotórz Mały k. 
Opola, tel. 0605/73-00-19
PEUGEOT 106 XA, 1996 r.,75 tys. km, 954 ccm, czerwony, 
katalizator, stan dobry,-11500 zł. Legnica, tel. 076/866-55-26, 
0606/96-53-15..
PEUGEOT 106,1996 r., 57 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, radio, el. otw. szyby, dzielona 
tylna kanapa, książka serwisowa, I właściciel, nowe opony, 
tylne szyby uchylane, stan techn. b. dobry, -17.500 zł. Lubin, 
tel. 076/846-73-50
PEUGEOT 106,1996 r., 77 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, RO, zadbany, - 14.500 zł. Rawicz, tel. 
065/545-17-01
PEUGEOT 106,1996 r., 61 tys. km, 1100 ccm, perłowozielo
ny, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, RO z CD, pierwsza rej. 
w 1997 r., el. reg. reflektory, I właśddel, garażowany, • 17.500 
zł. Szamotuły, tel. 0602/52-99-44 
PEUGEOT 106. 1996 r., 72 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
immobilizer, -15.400 zł. Wrodaw, tel. 321-13-07 
PEUGEOT 106,1996 r„ 48 tys. km, 1100 ccm, biały, napina
cze pasów, el. otwierane szyby, centralny zamek + pilot, kli
matyzacja, blokada zapłonu, alarm, nowy akumulator, nowe 
opony, 5-drzwiowy, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-10-02, 
0604/07-57-59
PEUGEOT 106 KID, 1997 r., 37 tys. km, 1100 ccm. biały, ka
talizator, nowy model, 5-drzwiowy, radio, stan b. dobry, -
18.000 zł. Żmigród,- tel. 071/385-30-76, 0604/22-19-42, 
0503/01-7043
PEUGEOT 106,1997 r., 52 tys. km, 954 ccm, srebmy meta
lic, pod. powietrzna, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylne, zde
rzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, garażowany, spro
wadzony w całości, • 19.000 zł. Kępno, tel. 062/782-19-33 
PEUGEOT 106,1997/98 r., 42 tys. km, 1500 ccm, diesel iifr 
mobilizer, pirotechn. napinacze pasów, el. reg. reflektory, dzie
lona tylna kanapa, przegląd do 03.2002 r., I właścidel. Wro
daw, tel. 071/793-53-14,0609/28-28-26 
PEUGEOT 106,1999 r., 7 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, szyberdach, immobili
zer, radio, książka serwisowa, - 20.500 zł. Legnica, tel. 
076/856-35-11
PEUGEOT 205,1984 r., 150 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśnio
wy, 5-drzwiowy, zadbany, ekonomiczny, garażowany, serwi
sowany, stan ogólny b. dobry, przegląd do 2002 r, - 4.200 zł. 
Bolków, tel. 0606/64-22-07
PEUGEOT 205,1984 r., 1300 ccm, srebmy metalic, 5-drzwio
wy, 5-blegowy, oszczędny, - 4.700 zł. Otmuchów, tel. 
077/43140-63,0603/254547 
PEUGEOT 205, 1985 r., 1360 ccm, niebieski, do drobnych 
poprawek, - 3.200 zł. Jaźwina, gm. Łagiewniki, tel. 
071/393-81-31
PEUGEOT 205,1985 r., 1800 ccm, diesel 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, - 5.000 zł. Olszanica, tel. 076/87743-25 
PEUGEOT 205 GRD, 1985 r., 1800 ccm, diesel, biały, po re
monde kapitalnym nadwozia, po lakierowaniu, nowe amorty
zatory, łożyska, opony i wacumpompa, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach panoramiczny, zaczep, atrakcyjny wygląd, 
zadbane wnętrze, radio Pioneer, stan silnika idealny, tylna 
szyba ogrzew, - 5.900 zł lub zamienię na tańszy. Zgorzelec, 
tel. 075/778-70-26
PEUGEOT 205,1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, ja
snoniebieski metalic, 5-drzwiowy, RO, szyberdach, hak, we
lurowa tapicerka, zadbany, stan dobry, - 6.700 zł. Bojanowo, 
tel. 065/545-68-77 w godz. 11-18,0606/48-25-32 
PEUGEOT 205,1987 r., 170 tys. km, 1351 ccm, biały, atrakc. 
wygląd, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, wysokiej 
klasy sprzęt audio, stan b. dobry, zadbany, 5-biegowy, przed
nie i tylne zawieszenie na gwarancji, • 5.500 zł lub zamienię 
na auto do 3.000 zł. Psary, tel. 065/544-73-80,0607/29-53-09 
PEUGEOT 205,1987 r., 145 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, Mul-T-Lock, zadbany, przegląd, stan b. 
dobry. - 5.300 zł. Wrodaw, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
PEUGEOT 205,1988 r., 127 tys. km, 1400 ccm, biały, el. otw. 
szyby, 5-drzwiowy, RO, szyberdach, ciemne szyby, - 6.500 
zł. Rydzyna, tel. 065/538-07-86 
PEUGEOT 205, 1988 r., 127 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny zamek, szy
berdach, alarm, obrotomierz, halogeny, inst. RM, 4 głośniki, 
przegląd do 03.2002 r, - 6.500 zł. Wrodaw, tel. 071/321-08-82 
PEUGEOT 205,1988/91 r., 130 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
beżowy, 5-drzwiowy, dodatkowo drugi na części, - 6.500- zł 
lub zamienię na Poloneza Caro, 1994/96 r.. Krotoszyn, tel. 
062/721-10-33,0602/88-76-88 
PEUGEOT 205,1988/96 r., 1800 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 
- 6.200 zł. Wrodaw, tel. 357-16-15 
PEUGEOT 205 GTI, 1990 r., 140 tys. km, 1900 ccm, czerwo
ny, centr. zamek, ei. otw. szyby, wspomaganie, kubełkowe 
fotele, na białych tablicach • 1.300 DEM. Jawor, tel. 
076/871-15-51,0608/5341-79 
PEUGEOT 205,1990 r., 170 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, el. otw. szyby, centr. zamek, tylne szyby uchylane, szy
berdach, na białych tablicach, stan idealny, - 2.500 zł. Lubin, 
tel. 0604/70-61-39
PEUGEOT 205,1990 r., 145 tys. km, 950 ccm, benzyna, bia
ły, I właściciel, bagażnik dachowy, kpi. opon zimowych, - 7.000 
zł. Wrodaw. tel. 341-17-08,0606/22-72-32 
PEUGEOT 205,1991 r., 80 tys. km, 1200 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, alarm, RO, - 9.000 zł. Wrodaw, tel. 351-77-95, 
0502/37-63-74
PEUGEOT 205,1991 r., 183 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan dobry, • 9.200 
zł. Lubin, tel. 076/842-24-00
PEUGEOT 205,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, TD, grafito- 
wo-szary metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie, szyberdach, kubełkowe fotele, sprowadzony w całości, -
9.800 zł. Pleszew, tel. 0607/19-19-62 
PEUGEOT 205 GTI, 1991 r., 190 tys. km, 1600 ccm, czamy, 
spoilery, sportowe tłumiki, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. 
szyby, ciemne, garażowany, * 10,000 zł. Praszka, tel. 

•0606/80-74-94
PEUGEOT 205 GR, 1991 r., 130 tys. km, 1124 ccm, benzyna, 
czamy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, po wymianie 

• klocków, przewodów, kopułki i bolca, po wymianie filtrów, ole
ju, 60 KM, radio, pełna dokumentacja, po diagnostyce silnika, 
przegląd do 01.11.2001 r, - 9.500 zł lub zamienię na Opla 
AsFrę kombi, 1993 r., 1400 ccm. Wrocław, tel. 0601/72-69-65 
PEUGEOT 205, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach • 950 DEM..Zie
lona Góra, teł. 0605/58-33-77
PEUGEOT 205,1991/92 r., 140 tys. km, 1905 ccm, GTi, per- 
łowoczamy, el. otwierane szyby i szyberdach, półskóra, ukłąd 
wydechowy Sebring, świece i filtr sportowy, nakładki alumi
niowe na pedały, aluminiowe felgi, centralny zamek + pilot, 
alarm, stan silnika i karoserii idealny, RM + zmieniarka CD, •
12.500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/63-88-00 
PEUGEOT 205,1991/92 r., 145 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
czarny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby i szyberdach, alarm, RM, immobilizer, • 11.500 zł. 
Osła, tel. 076/817-28-38

PEUGEOT 205,1992 r., 145 tys. km, 1400 ccm, biały, el. otw. 
szyby, centr. zamek, szyberdach, alarm, nowe opony i aku
mulator, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, • 8.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 0602/35-60-33 
PEUGEOT 205,1992 r., 100 tys. km, 1100 ccm, biały, kupio
ny w salonie, stan b. dobry,-- 10.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0602/45-25-95
PEUGEOT 205,1992 r., 147 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metalic, aluminiowe felgi, 5-drzwiowy, halogeny, - 12.300 zł. 
Wrocław, tel. 349-22-65 •-
PEUGEOT 205,1092/97 r., 98 tys. km, 1124 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, RM, katalizator, hak, szyberdach, blo
kada skrzyni biegów, - 9.000 zł. Lubin, tel. 076/842-85-04 
PEUGEOT 205 CABRIO, 1993 r„ 83 tys. km, 1200 ccm, 
wtrysk, kolor morski metalic, wspomaganie, RM + panel, książ
ka serwisowa, bez wypadku, alum. felgi, -12.500 zł. Legnica, 
tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
PEUGEOT 206, 1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, chabrowy, 
kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, stan idealny, 
pełna dokumentacja, • 32.000 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
071/398-31-35,0603/49-99-92 
PEUGEOT 206,1998 r., 85 tys. km, 1400 ccm, biały, kupiony 
w salonie, 3-drzwiowy, I właściciel, stan b. dobry, - 33.000 zł. 
Wrodaw, tel. 0603/74-24-43
PEUGEOT 206,1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski, 5-drzwiowy, centr. zamek, poduszka pow. kierowcy, wspo
maganie, el. otw. szyby, immobilizer, kupiony w salonie w kraju, 
bez wypadku, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-15, 
0604/43-68-73
PEUGEOT 206,1999 r., H00 ccm, niebieski, ABS, wspoma
ganie, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, immobilizer; centr. 
zamek, blokada skrzyni biegów, 3-drzwiowy, - 29.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 0608/55-76-29
PEUGEOT 206,1999 r., 43 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebr
ny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 3-drzwiowy, RO, ABS, 2 
pod. powietrzne, kupiony w salonie, - 28.500 zł. Lubin, tel. 
0601/74-01-98
PEUGEOT 206 XN, 1999 r., 27 tys. km, 1100 ccm, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, ABS, klimatyzaqa, immobilizer, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka pow. kie
rowcy, oryginalne radio, sterowanie w kierownicy, • 29.000 zł. 
Nowa Sól, tel. 0501/56-95-14
PEUGEOT 206,1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, el. 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
PEUGEOT 206,1999 r., 27 tys. km, 1400 ccm. grafitowy me
talic, 75 KM, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, im
mobilizer, alum. felgi, lotka, RO, - 33.600 zł. Sośnie, tel. 
062/739-10-90,0602/34-51-74 
PEUGEOT 206,1999 r., 38 tys. km, 1100 ccm, srebmy meta
lic, wspomaganie i reg. kierownicy, centr. zamek + pilot, po
duszka pow., alum. felgi, RO z CD, immobilizer, bez wypad
ku, kupiony w salonie, zwstaw głośno mówiący do tel. kom., 
alum. dodatki, I właściciel, garażowany, • 31.500 zł. Szamo
tuły, tel. 061/292-37-55,0604/78-30-32 
PEUGEOT 206,1999 r., 30 tys. km, 1600 ccm, czerwony, pełne 
wyposażenie, - 25.000 zł-Wrodaw, tel. 0600/54-63-34 
PEUGEOT 206 XS, 2000 r., 8 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny, pełne wyposażenie elektr., wspomaganie kier., reg. kie
rownica, ABS, klimatyzacja, centr zamek, 90 KM, komputer,
3-drzwiowy, kpł. dokumentacja, • 29.000 zł. Polkowice, tel. 
076/8454241
PEUGEOT 206 XR, 2000 r„ 21 tys. km. 1900 ccm, diesel,
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot,
RO, el. otw. szyby, serwisowany, - 34.900 zł. Wrodaw, tel.
071/345-20-76,0601/57-28-23
PEUGEOT 206,2000 r., 1600 ccm, ciemnozielony, model 2001*
r., pełne wyposażenie, 110 KM, - 59.000 zł. Wrodaw, tel.
0601/7448-57
PEUGEOT 206,2001 r., 12 tys. km, 1124 ccm, 60 KM, srebr
ny metalic, fabrycznie nowy, wspomaganie kierownicy, po
duszka powietrzna kierowcy i pasażera, centralny zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, nierejestrowany, pełna gwaran
cja, 3-drzwiowy, - 37.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/328-38-00 
PEUGEOT 305,1980 r., 1300 ccm, niebieski, po wymianie 
przewodów wysokiego napięcia, nowe świece, opony, tłumik, 
stan dobry blacharki, stan b. dobry silnika, zadbany, garażo
wany, • 1.900 zł. Miłkowice, tel. 076/887-10-96 po godz.18 
PEUGEOT 305 GTX, 1987 r., 1900 ccm, benzyna, wtrysk, zie
lony metalic, katalizator, el. otw. szyby, centr. zamek, podze
społy i silnik Peugeota 405, welurowa tapicerka, relingi da
chowe, nowy lakier, pilne, - 3.800 zł. Świdnica, tel. 
0608/15-19-24
PEUGEOT 306,1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, RM sterowany przy kierownicy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, - 14.200 zł lub zamienię. Legnica, tek 
0605/28-37-83
PEUGEOT 306 XN, 1993 r., 96 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, kpi. dokumentacja, w kraju od 1995 r., 
5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, reg. kierownica, po wy
mianie oleju, alarm, centr. zamek + pilot, immobilizer, nowe 
opony i amortyzatory, atrakc. wygląd, stan idealny, -14.800 
zł. Chojnów, tel. 0605/91 -62-85 
PEUGEOT 306 XN, 1993/94 r., 95 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
perłowozielony metalic, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, reg. kierownica, centr. zamek, immobilizer, reguł. wys. 
mocowania pasów, nowy akumulator (gwarancja), nowe amor
tyzatory, nowe opony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, stan b. dobry, • 16.200 zł lub zamienię na inny. Głogów, 
tel. 0607/49-28-99
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 97 tys. km, 1400 ccm, biały, 
el. otw. szyby, centr. zamek, kpi. opon zimowych, -16.500 zł. 
Leszno, tel. 065/529-57-20,0601/94-63-54 
PEUGEOT 306, 1995 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna 
Mul-T-Lock, opony zimowe i letnie, kupiony w salonie, -16.500 
zł. Wrocław, tel. 372-51-52,0601/85-01-95 
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 XN, 1995 r., 93 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, centr. zamek, alarm, hak, kupiony w salonie, 
garażowany, dzielona tylna kanapa, 5-drzwiowy, • 17.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/337-10-23,0503/61-92-23 
PEUGEOT 306 XRT, 1996 r., 1600 ccm, srebrny metalic, kpi. 
dokumentacja, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, 
immobilizer fabryczny, welurowa tapicerka, kubełkowe fote
le, RM stereo, stan techn. b. dobry, -18.500 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Legnica, tel. 076/854-78-08,0602/36-07-03 
PEUGEOT 306 SL, 1996 r., 103 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, I właścidel, garażowany, nowe opony, kataliza
tor, alarm, immobilizer, - 21.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-22-66, 0602/41-88-29 
PEUGEOT 306,1996 r., 1800 ccm, diesel, czarny metalic, 
wspomaganie, RO, -19.000 zł. Mielcuchy, tel. 062/731-13-27 
PEUGEOT 306 XN, 1996 r., 67 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, z salonu, II właściciel, RM, el. reg. reflektory, bez wy
padku, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, immobilizer, 
5-drzwiowy, - 19.700 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-47, 
0602/86-94-12 ,
PEUGEOT 306,1996 r., 55 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ko
lor Wiśniowy, 3-drzwiowy, centr. zamek, immobilizer, reg. kie
rownica, reg. reflektory, el. otw. szyby, wspomaganie, RM, •
20.000 zł. Wołów. tel. 071/389-34-31,0604/19-24-11 
PEUGEOT 306,1997 r., 82 tyS. km, 1600 ccm, czerwony, ja- 
snopopielata skóra, - 25.000 zl. Nowa Sól, tel. 0600/34-65-16 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1997 r., 57 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebmy metalic, nowy model, alarm z pilotem, centralny za
mek, wspomaganie kierownicy, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-72-20,0607/62-07-23 
PEUGEOT 306,1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm. diesel, srebr
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, el. otw. szy-
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by, immobilizer, RO, alarm, kubełkowe fotele, garażowany, kpi. 
dokumentacja, • 25.500 zl. Wrodaw, tel. 071/339-82-87 
PEUGEOT 306 XR, 1997 r., 110 tys. km, 1600 ccm. wtrysk. 
^pYony metalic, kombi, el. otw. szyby, centr. zamek, podusz
ka pow., wspomaganie, alum. felgi, kupiony w salonie, - 33.000 
zł lub zamienię. Żary, tel. 068/374-19-39.0606/47-68-01 
PEUGEOT 306, 1998 r., 68 tys. km, 1900 ccm, granatowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie. - 25.500 
zł. Lubin; tel. 076/749-22-34.842-83-43 po godz. 19 
PEUGEOT 306 KOMBI. 1999r., 44 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
srebmy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS. 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, relingi dachowe, radio + dżojstik, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, - 31.500 zł. Leszno, tel. 
065/533-07-04
PEUGEOT 306,2000 r., 20 tys. km, 1997 ccm. CC HDi. gra
natowy metalic, wspomaganie kierownicy, ABS. klimatyzacja, 
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz boczne, alarm, 
radio oryginalne, el. halogeny, serwisowany, welurowa tapi
cerka, I właściciel, kupiony w salonie, - 46.000 zł. Legnica, 
tel. 076/866-55-66
PEUGEOT 306 XR KOMBI. 2000 r., 12 tys. km. 1587 ccm. 98 
KM, granatowy metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, po
duszki powietrzne (także boczne), centralny zamek, el. otw. 
szyby, halogeny, fabrycznie nowy, nie rejestrowany, - 47.000 
zł. Legnica, tel. 076/866-55-68 
PEUGEOT 309,1987 r., 12 tys. km, 1300 ccm, czerwony, • 
5.300 zł. Wrocław, tel. 0503/13-63-03 
PEUGEOT 309 GTI, 1987/88 r., 115 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, 
przegląd do 03.2002 r., stan dobry, - 4.500 zł. Bielawa, tel. 
074/833-93-96
PEUGEOT 309,1988 r., 14 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, - 5.900 zł. Lwówek śląski, tel. 075/784-41-32. 
0608/08-27-96
PEUGEOT 309 GR, 1988 r., 1300 ccm, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, alum. felgi + koła zimo
we, RM Sony z  RDS, - 8.700 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-11-10
PEUGEOT 309 GLD, 1988 r.. 147 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
czerwony metalic, 5-biegowy, hak, sprowadzony w całości, 
stan dobry, • 9.200 zł. Wrocław, tel. 0600/53-27-43 
PEUGEOT 309,1990 r., 1400 ccm. biały, 75 KM. kpi. doku
mentacja, - 8.500 zł lub zamienię. Wąsosz, tel. 065/543-72-80, 
0501/79-31-30
fl^ G EO T  309,1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, RO, 5-biegowy, katalizator, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, stan ide
alny, opony zimowe i letnie, - 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-83-44,0607/74-57-44 
PEUGEOT 309,1990/94 r., 177 tys. km. 1300 ccm. benzyna, 
biały, garażowany, szyberdach, el. otw. szyby, nowe opony 
zimowe i letnie, centr. zamek, stan b. dobry, - 7.000 zł. Wro
cław. tel. 0603/78-80-43.071/354-14-82 
PEUGEOT 309,1991 r., 1400 ccm, wtrysk, granatowy, el. otw. 
szyby, RO, CD, w kraju od 2 tygodni, szyberdach, stan b. do
bry, -10.000 zł. Chojnów, tel. 076/819-62-27,0602/66-79-96, 
0604/08-56-65
PEUGEOT 309,1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, ja
snoniebieski metalic, szyberdach, 5-biegowy, RO, 5-drzwio
wy, garażowany, dzielona tylna kanapa, - 9.500 zł. Rawicz, 
tel. 065/546-26-89.0602/61-94-67 
PEUGEOT 309,1991 r., 91 tys. km. 1100 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach, tylna szyba ogrzewana, kpi. dokumentacja, 
5-drzwiowy, - 8.000 zł. Lubin. teł. 076/844-17-33 
PEUGEOT 309, 1991 r.. 1900 ccm, diesel, czamy metalic, 
szyberdach, ocynk, lotka, udokum. pochodzenie, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, -12.000 zł. Stronie Śl.. tel. 0600/52-29-78 
PEUGEOT 309.1992 r., 1900 ccm, diesel, biały, centr. za
mek, RO, sprowadzony na nowych zasadach, • 11.000 zł. 
Kępno, woj. kaliskie, tel. 0602/86-57-10 
PEUGEOT 309,1992 f., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, na białych tabli
cach, - 2.700 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
PEUGEOT 309 MI16 GTI, 1992/96 r., 119 tys. km. 1905 ccm, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne szy
by przyciemniane, szyberdach, alum. felgi, kpi. kół zimowych, 
147 KM, RO Kenwood, przegląd do 05.2002 r, • 13.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-11-58
PEUGEOT 309,1993 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, grafito
wy metalic, nowe opony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, immobilizer, 
szyberdach, el. otw. szyby, stan b. dobry, na zachodnich ta- 
b lit^ y-1.900 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
PEUGEOT 405 SRI. 1987/96 r* 136 tys. km, 1900 ccm. ben
zyna, kolor grafitowy, insi gazowa, aktualny przegląd, centr. 
zamek z pilotem, alum. felgi, tylna lotka, dod. światło .stop”, 
el. reg. lusterka i pasy, wspomaganie, - 7.300 zł lub zamienię 
na Poloneza, Opla, Skodę Faworit, Fiata 126p. Glinica, gm. 
Jordanów ŚI.. tel. 071/316-15-86 po godz. 17 
PEUGEOT 405,1988 r.. 160 tys. km. 1600 ccm. 16V. grana
towy metalik, wersja sportowa 158 KM, kubełkowe fotele we- 
lurowe, sportowe zawieszenie, skórzana kierownica, elektr. 
otw. szyby, alum. felgi, ospoilerowany, przyciemniane szyby, 
ABS, wspomaganie, - 12.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/16-95-09
PEUGEOT 405, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, niebieski, 
silnik z 1992 r., nowe opony, reg. kierownica, stan dobry, -
8.000 zł. Pełcznica 78, gm. Kąty Wrocławskiwe, tel. 
071/316-74-52,0604/18-70-16
PEUGEOT 405,1988 r., 147 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, blokada skrzyni biegów, immobilizer, RM 
Panasonic, nowe amortyzatory, sprzęgło, stan techn. b. do
bry, pełna dokumentacja, atrakcyjny wygląd, - 8.200 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-72-08,0603/99-51-88 
PEUGEOT 405,1988/97 r., 1900 ccm, gaźnik, srebmy meta
lic, oznakowany, ciemne szyby, wspomaganie kier., reguł. wys. 
mocowania pasów, przegląd do 04.2002 r., kpi. dokumenta
cja, • 6.900 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony, 
jia  chodzie'. Kłodzko, tel. 074/867-87-43.0603/83-55-72 
PEUGEOT 405,1989 r., 1900 ccm, wtrysk centr. zamek, reg. 
kierownica, welurowa tapicerka, - 6.900 zł. Wołów, tel. 
389-15-41
PEUGEOT 405 GRI, 1989 r., 1900 ccm, benzyna, kolor grafi
towy metalic, wspomaganie, katalizator, wtrysk, blach, ocyn
kowana, alarm + pilot, • 7.300 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
PEUGEOT 405 GRI KOMBI. 1989 r.. 1900 ccm. benzyna, gra
natowy, el. otw. szyby i szyberdach, dzielona tylna kanapa, - 
6.5Q|zł. Jelenia Góra. tel. 075/767-65-36 
P m ^ O T  405 GLI KOMBI. 1990 r.. 148 tys. km. 1600 ccm. 
biały, I właściciel, sprowadzony na mienie przesiedleńcze, I 
rejestracja w 1991 r„ komputer, radio, instalacja gazowa, 
alarm, ciężarowo-osobowy, stan techniczny bardzo dobry, -
11.000 zł. Częstochowa, tel. 0501/3744-77
PEUGEOT 405 KOMBI. 1990 r., 1900 ccm, diesel, beżowy, 
relingi dachowe, kpi. dokumentacja, w kraju od 5 lat, -11.900 
zi. Lubin, tel. 076/84649-68
PEUGEOT 405 SR. 1990 r., 116 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
biały, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, reg. kierowni
ca, pasy i fotele kierowcy, eł. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
• 10.000 zi. Lubin, teł. 076/846-85-79 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990 r.. 1900 ccm. benzyna, biały, 
relingi dachowe, wspomaganie, obrotomierz, reguł. wys. mo
cowania pasów, reg. kierownica, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, • 9.900 zł lub zamienię. Lubin, tel 0603/51-23-83 
PEUGEOT 405 SRI. 1990 r., 1900 ccm. popielaty metalic. 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, stan b. dobry, - 
9.500 zi. Parchów, tel. 076/817-1144,0607/51-83-83 
PEUGEOT 405,1990 r.. 100 tys. km. 1900 ccm. ER. granato
wy metalic, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd. -10.000 zi lub 
zamienię na inny. Wrodaw, tel. 071̂ 354̂ 09-25 
PEUGEOT 405 KOMBI. 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. 
dokumentaqa, zarejestrowany, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84,071/348-34-78 
PEUGEOT 405, 1991 r., 1900 ccm, benzyna insi gazowa, 
ceflŁjamek, podgrzewane lusterka, eł. otw. szyby, RO, - 
13.TO) zł. Bolków, tel. 075/74141-03

PEUGEOT 405 GL. 1991 r.. 142 tyś. km. 1600 ccm. benzyna, 
szary metalic, kupiony w salonie, faktura zakupu. RO, stan 
techn. b. dobry, - 9.900 zł. Legnica, tel. 076/862-02-36 
PEUGEOT 405 GR, 1991 r.. 178 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
seledynowy metalic, alarm + pilot, centralny zamek, immobi
lizer, el. otwierane szyby, reg. wys. mocowania pasów, regu
lowana kierownica, nowe opony, dokumentacja, częśd, kom
plet opon zimowych, - 9.000 zł. Opole, tel. 077/457-85-13 
PEUGEOT 405 SRDT, 1991 r., 180 tys. km. turbo D. biały, 
sedan, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., we
lurowa tapicerka, kubełkowe fotele, hak, obrotomierz, ekono
miczny, -15.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/9149-51 
PEUGEOT 405,1991 r., 170 tys. km. 1400 ccm. GLE. grana
towy metalic, sten b. dobry, alarm, centralny zamek, zadba
ny, -11.500 zł. Wrodaw, tel. 369-52-82,0607/36-64-61 
PEUGEOT 405 GLI, 1992 r., 133 tys. km, 1600 ccm. benzy
na. wtrysk, kolor wiśniowy, katalizator, podgrzewane luster
ka, reguł, 'pasów, kierownicy i świateł, spoilery, dodatkowe 
światło .stop*, RO + 4 głośniki, 2 odcięcia zapłonu, -12.500 
zł. Krosno Odrzański, tel, 0605/05-38-51,068/383-68-20 po 
godz. 16
PEUGEOT 405 SRI, 19921., 161 tys. km, 1900 ccm, benzy
na, czerwony, wspomaganie, reguł, fotel kierowcy, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, po remonde sil
nika, - 11.500 zł lub zamienię na inny. Brochocin, tel. 
076/87741-05,0608/10-70-17 
PEUGEOT 405 SRI, 1992 r., 110 tys. km, 1900 ccm, benzy
na, szarozłoty, 125 KM, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm, hak, spoiler, kubełkowe fotele, welurowa tapi
cerka, RM Blaupunkt, atrakc. wygląd, sprowadzony w cało
ści, kpi. dokumentacja, - 9.200 zł. Długołęka, tel. 
071/315-23-75
PEUGEOT 405,1992 r., 1900 ccm, benzyna, granatowy. 5-bie
gowy, z salonu, - 11.800 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 
071/312-5341,071/312-6341 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1993 r., 127 tys. km. 1900 ccm. die
sel, biały, centr. zamek, • 13.000 zł. Leszno, tel. 0608/82-80-90 
PEUGEOT 405 SRI. 1993 r.. 144 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, demnozielony metalic, skórzana kierownica • regulowa
na, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, alarm + pilot, welurowa 
tapicerka, hak. alum. felgi 205x15 (gwiazdy), obniżony, atrakc. 
wygląd, -16.500 zł lub zamienię na Opel, VW - diesel. Szpro
tawa, tel. 068/376-74-51,0609/26-93-98 
PEUGEOT 405,1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy metalic. centr. zamek, el. otw. szyby, alarm + pilot, hak, 
wspomaganie, reg. kierownica, welurowa tapicerka, alum. 
felgi, I właściciel, sprowadzony w całości, garażowany, RM, 
zadbany, -17.000 zł. Bolesławiec, teł. 0604/06-86-37 
PEUGEOT 405 SKŁADAK. 1994 r.. 1900 ccm. benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, udokumentowanie pochodzenie, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, podgrzew. fotele, reg. 
kierownica, wspomaganie, stan dobry, - 8.900 zł lub zamie
nię na tańszy, Fiata Cinquecento, 126p lub inny. Wrodaw, tel. 
0602/73-86-22.071/373-74-92 
PEUGEOT 406.1995 r., 74 tys. km. 1800 ccm. 16V, bordowy. 
2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, klimatyzacja, wspomaga
nie. • 28.500 zi. Legnica, tel. 0600/41-01-95 po godz. 15 
PEUGEOT 406,1995/96 r., 40 tys. km. 1800 ccm, 16V, gra- 
natowofioletowy met, centr. zamek + alarm + pilot, immobili
zer, wspomaganie, poduszka pow., kupiony w salonie w Pol
sce, kpi. dokumentacja, - 26.800 zł. Świdnica, tel. 
074/853-31-10
PEUGEOT 406,1996 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebmy 
metalic, el. otw. szyby przednie, podgrzewane fotele, alum. 
felgi, centr. zamek, garażowany, kupiony w salonie, - 27.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-33-65 po godz. 19 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1996 r., 80 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, demnozielony, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, blokada skrzyni biegów, halogeny, garażowany, I właści
ciel w kraju, - 34.000 zł. Lubin, tel. 076/846-13-03, 
0603/86-71-26
PEUGEOT 406,1996 r., 1800 ccm, 16V, srebmy metalic. ku
piony w salonie, I właścidei, bez wypadku, oryginalny lakier, 
serwisowany, pełna dokumentacja, poduszka pow., central
ny zamek, alarm, immobilizer, 112 KM, - 25.500 zł. Piława 
Górna, tel. 074/837-2343,0604/94-06-88 
PEUGEOT 406 SEDAN. 1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
szary metalic, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., alarm 
typu Silicon, immobilizer, el. otwierane szyby, centralny za
mek, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w salonie, 
bez wypadku, zadbany, garażowany, • 30.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0601/57-57-60
PEUGEOT 406,1996/97 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDI, atra
mentowy metalic, ABS, poduszka pow., wszystkie el. dodatki, 
zadbany, RO, I właściciel w kraju, - 34.000 zł. Rawicz, tel. 
0607/0945-21
PEUGEOT 406 ST, 1997 r., 90 tys. km, 1800 ccm. 16V. zielo
ny. kupiony w salonie. I właściciel, bogata wersja, RO Ken
wood z CD , opony zimowe gratis, bagażnik, garażowany, 
zadbany, - 35.500 zł. Lubin. tel. 0601/74-55-97 
PEUGEOT 406,1997 r., 67 tys. km. 1800 ccm, 16V stan b. 
dobry, serwisowany, - 33.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-23-82 
PEUGEOT 406,1997 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, biały, 
kupiony w salonie, bez wypadku, pełne wyposażenie, serwi
sowany, stan idealny, - 36.000 zł lub zamienię na tańszy, np. 
BMW 3, Audi B4, Mercedes 124. Głogów, tel. 076/834-92-94 
po godz. 16
PEUGEOT 406,1997 r.. 82 tys. km, 1800 ccm, 16V, granato
wy metalic, kupiony w salonie w kraju, centr. zamek, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, poduszka pow., reg. kierownica 
i fotele, RO Sony, - 33.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/856-39-52
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 32 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
wiśniowy metalic, klimatyzacja, poduszka pow., centralny 
zamek, alarm + pilot, immobilizer, el. otwierane szyby, radio
odtwarzacz, kratka, roleta, kupiony w salonie/książka serwi
sowa, - 37.000 zł. Wrodaw. tel. 0601/95-27-60 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r.. 35 tys. km. 1800 ccm. bordo
wy metalic, pełne wyposażenie elektr., reg. kierownica, welu
rowa tapicerka, alum. felgi oraz kpi. kół zimowych, garażo
wany, stan b. dobry, - 39.000 zł. Lubin, tel. 076/844-56-35 
PEUGEOT 406 ST. 1998 r., 57 tys. km, 1800 ccm. 112 KM 
katalizator, wspomaganie, immobilizer. ABS, el. otw. szyby, 2 
pod. powietrzne, alarm, centr. zamek, • 36.000 zł. Lewin Brze
ski, teł. 077/412-76-33
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 35 tys. km, 1800 ccm, bordo
wy, pełne wyposażenie el., reg. kierownica, welurowa tapi
cerka, alum. felgi, garażowany, stan b. dobry, - 39.000 zi. Lu
bań, teł. 076/844-56-35
PEUGEOT 406,1998 r.. 120 tys. km, 1800 ccm. 16V serwiso
wany, książka serwisowa, alarm, Mul-T-Lock, komplet opon 
zimowych, radio, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 071/329-20-73 
PEUGEOT 406 HDI, 1998/99 r.. 2000 ccm. 110 KM. szary 
metalic, 4 poduszki powietrzne, 4 el. otw. szyby, wspomaga
nie, c. zamek, 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 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek + pilot, wspo
maganie. 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja. ABS, radiood
twarzacz + sterowanie w kierownicy, - 47.000 zi. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/5346-55 
PEUGEOT 406 KOMBI. 1999 r., 29 tys. km. 2000 ccm pełne

wyposażenie, • 44.000 zi. Wrodaw, tel. 071/327-80-96 wie
czorem
PEUGEOT 406,2000 r.. 6 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, szyberdach. - 42.500 zł. Bralin, tel. 062/781-20-97, 
0607/35-01-35
PEUGEOT 406,2000 r.. 10 tys. km, 1800 ccm, 16V, wtrysk, 
srebmy metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie i reg. kie
rownicy, centr. zamek + pilot, 2 pod. powietrzne, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, katalizator, immobilizer, RO z CD, kom
puter pokładowy, sensor deszczu, przednia szyba ogrzewa
na, • 45.000 zł. Piła, tel. 067/262-80-27,0609/47-60-84 
PEUGEOT 406 KOMBI, 2000 r., 13 tys. km, 2000 ccm, nie
bieski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, obrotomierz, re
lingi dachowe, - 55.000 zł lub zamienię. Syców, tel. 
062/785-94-95,0604/27-78-61 
PEUGEOT 505,1982 r., 1900 ccm, benzyna po remonde bla
charki i lakierowaniu, el. otw. szyby i szyberdach, 5-biegowy, 
-1.900 zł. 52-015 Wrocław, ul. Karwińska 8 
PEUGEOT 505,1985 r., 1800 ccm, czerwony, stan dobry, • 
1.800 zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-54 wieczorem 
PEUGEOT 505 GTI, 1987 r., 200 tys. km, 2165 ccm, grafito
wy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwiera
ne szyby, welurowa tapicerka, hak, sprowadzony w całości, - 
5.400 zł lub zamienię. Kamienica, tel. 077/431-71-56 
PEUGEOT 605, 1990 r., 140 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, welur, klimatyzacja, stan b. dobry, • 11.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-57-90i 0602/66-59-74 
PEUGEOT 605, 1990 r.,-166 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, inst. gazowa, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, zadbany, dużo dodatków, - 15.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-70-04 po godz. 18,0604/52-63-87 
PEUGEOT 605,1990 r., 205 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
instalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, przegląd, stan b. dobry, • 13.500 zi. 
Wrodaw, tel. 0605/69-85-87
PEUGEOT 605, 1991 r., 2000 ccm, perłowozielony, pełne 
wyposażenie, skórzana tapicerka, klimatyzacja, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, • 17.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/351-14-23
PEUGEOT 605,1992 r., 2000 ccm, srebmy metalic, alumi
niowe felgi, centralny zamek, skórzana tapicerka, el. otwiera
ne szyby, -10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/84148-91 
PEUGEOT 607,2000 r., 2894 ccm, benzyna, 208 KM, grana
towy, maksymalne wyposażenie, wersja Diamant, szara skó
ra, radiotelefon, I właściciel, serwisowany, kupiony w salonie, 
Tiptronic, • 150.000 zł. Legnica, teł. 076/866-55-67 
PEUGEOT 806,1995 r., 72 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zie
lony, klimatyzacja, wspomaganie, pod. powietrzna, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alum. felgi, - 39.000 zł 
lub zamienię na inny. Śmigiel, woj. leszczyńskie, tel. 
0606/48-25-32
PEUGEOT 806 VAN, 1995 r., 125 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, brązowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, el. reg. reflektory, wspomaganie, centr. zamek, obro
tomierz, halogeny, • 33.000 zł lub zamienię. Syców, tel. 
062/785-94-95,0604/27-78-61 
PEUGEOT 806,1995 r., 2000 ccm. benzyna, niebieski meta
lic, klimatyzacja, zarejestrowany na 7 osób, RM Sony, panel, 
8 głośników, kod. zapłonu, immobilizer, alarm (.antyporwa- 
nie*), - 39.000 zł. Wrodaw. tel. 071/346-54-03,0601/78-52-79

PLYM OUTH
PLYMOUTH BREEZE, 1996 r., 93 tys. km, 2400 ccm, zielony, 
klimatyzacja, automatic, poduszka pow., stan bardzo dobry, - 
36.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/01-61-50,343-11-94 
PLYMOUTH GRAND YOYAGER, 1997/98 r., 180 tys. km, 
3000 ccm, V6, bordowy metalic, insL gazowa, klimatyzacja, 
automatic, tempomat, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, radio, alum. felgi, 2 pod. powietrz
ne, kapitańskie fotele, zarejestrowany jako dężarowy, - 48.000 
zł. Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
PLYMOUTH YOYAGER, 1990 r.. 3300 ccm. granatowy meta
lic, 7-osobowy, silnik wymieniony, przydemniane szyby, ra
dio, hak, tylne szyby odchylane automatycznie, wspomaga
nie, tylne siedzenie pezsuwane, reling dachowy, -18.500 zł. 
Wrodaw, tel. 345-54-70

POLONEZ
O  AUTO NA GAZ „MARDO”, homologacja, montaż, 

serwis, raty. Strzegom, ul. Kościuszki 28, tel. 
074/855-25-32,0601/85-86-81 01028341

POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, wiśniowy, po remonde bla
charki i malowaniu, 5-biegowy, nowy ukł. wydechowy, techn. 
sprawny, .na chodzie*, brak przeglądu i OC, - 390 zł. Lubin, 
tel. 076/846-90-99
POLONEZ, 1981 r„ 170 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
stan dobry, • 500 zł. Bolesławiec, teł. 0604/14-54-18 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm insL gazowa, - 1.500 zł lub 
zamienię na Simsona skutera. Gracze, tel. 077/460-95-89 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, żółty, szyberdach, stan b. do
bry, -1.000 zł. Gubin, tel. 068/35945-34 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm po remonde kapitalnym silni
ka, blacharki, mechanizmów jezdnych i hamulców, zamonto
wany szyberdach, • 2.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-51-96 
wieczorem
POLONEZ, 1982 r., morski, instalacja gazowa, po remonde 
blacharki, przegląd do 2002 r., wygląd b. estetyczny, stan 
dobry, • 1.600 zi. Ireneusz Petryków, 58-210 Łagiewniki, ul. 
Nadrzeczna 25/1
POLONEZ, 1982 r., 1500 ccm inst. gazowa, po remonde sil
nika i blacharki, nowy lakier, stan b. dobry, - 1.700 zł. Wro
cław, teł. 0606/11-62-07 '
POLONEZ. 1983 r., 1500 ccm, zielony, - 500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/642-34-37
POLONEZ. 1983 r., 40 tys. km, 1500 ccm, benzyna, poma
rańczowy, inst. gazowa, po remonde silnika, zawieszenia i 
ukł. hamulcowego, hak, 5-biegowy, nowe opony, zbiornik pa
liwa i pokrowce, -1.400 zł. Polkowice, tel. 0606/71-53-67 
POLONEZ, 1983 r., 44 tys. km, 1500 ccm, biały, -1.500 zi. 
Wrodaw, tel. 071/341-24-04
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, bordowy, techn. sprawny, 5-bie
gowy, hak. RO. -1.100 zł. Wrodaw, tel. 071/341-70-37 
POLONEZ, 1984 r. nowe progi, błotniki, przegląd do 12.2001 
r. -1.000 zl. Żagań, tel. 068/478-27-65.0605/66-03-82 
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm insL gazowa, stan dobry, - 700 
zł. Kobierzyce, teł. 071/311-14-64 
POLONEZ, 1984 r.. 1500 ccm, cegłasty, instał. gazowa, w cią
głej eksploatacji, hak, - 1.500 zł. Nowa Ruda. tel. 
0606/67-24-19
POLONEZ. 1984 r., 1500 ccm, czerwony, 5-biegowy, w cią

głej eksploatacji, - 900 zł. Nowogród Bobrzański, woj. zielo
nogórskie. tel. 0607/70-7840
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm po remonde silnika i blacharki, 
• 400 zł. Oława. tel. 0502/93-06-27 
POLONEZ, 1984 r.. 120 tys. km, 1500 ccm, biały, RO, -1.100 
zł. Strzyżewice, gm. Święciechowa, tel. 065/520-81-68 
POLONEZ, 1985 r., 100 tys. km, kremowy, stan b. dobry, - 
1.000 zł. Dobroszyce, teł. 071/314-14-81 
POLONEZ, 1985 r., 105 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, stan b. dobry, nowy akumulator, gażnik, filtry, świe
ce, RO, przegląd do 07.2001 r, - 1.500 zł. Namysłów, tel. 
0503/53-36-31
POLONEZ. 1985 r., 1500 ccm stan dobry, - 600 zł. Twardogó
ra, tel. 0605/10-16-06
POLONEZ, 1985 r.. 1500 ccm, 125 PN nowy akumulator, 
ważny przegląd, stan dobry, techn. sprawny, RM, hak, tylna 
szyba ogrzewana, regulowana kierownica, dodatkowe świa
tło stopu, - 550 zł. Wrocław, tel. 787-89-68 
POLONEZ, 1987 r., 70 tys. km, 1500 ccm stan techn. dobry, 
w ciągłej eksploatacji, 5-biegowy, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/15-67-51
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, benzyna + gaz, zielony, bla
charka do remontu (progi i nadkola), przegląd do 09.2001 r., 
techn. sprawny, brak OC ẑarejestroWany, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 0607/81-2949
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, kość słoniowa, prze
gląd do 10.2001 r. -1.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-82-33, 
0604/17-75-84
POLONEZ, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, .nosek’ 
przód, szybki z tyłu, silnik VW Golfa II, szyberdach, stan b. 
dobry. -1.800 zł. Góra, tel. 065/544-17-19 
POLONEZ, 1987 r., 80 tys. km, 1500 ccm, benzyna, turkuso
wy, stan blacharki i silnika dobry, nie wymaga napraw, w cią
głej eksploatacji, przegląd do 2002 r.; 5-biegowy, nowy aku
mulator, • 950 zł lub zamienię na inny z mniejszą pojemno
ścią. Legnica, tel. 076/721-56-31 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, piaskowy, instal. gazowa, .no
sek*, szybki, nadkola, konserwacja, stan b. dobry, - 2.200 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-78-19.0603/68-45-68 
POLONEZ, 1987 r., 84 tys. km, 1500 ccm, popielaty, stan ide
alny, I właściciel, garażowany, nowa inst. gazowa, • 2.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
POLONEZ, 1987 r., 90 tys. km, 1500 ccm, szary, blacharka 
do poprawek, stan dobry, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/787-40-86
POLONEZ, 1988 r., 45 tys. km, 1500 ccm, niebieski, • 1.400 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-75-62,077/439-75-64 
POLONEZ, 1988 r.. kolor - kość słoniowa, 5-biegowy, -1.500 
zl. Jawiszów, gm. Krzeszów, tel. 075/742-34-97 
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, biały, po przeglądzie, stan 
dobry, -1.200 zł. Legnica, teł. 076/856-19-87,0605/51-3142 
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, biały, oryginalny lakier, I wła
ściciel, stan b. dobry, 5-biegowy, atrakcyjny wygląd, • 1.500 
zł lub zamienię. Kamienica, woj. opolskie, tel. 0601/19-44-86 
POLONEZ, 1988 r. ciemne brązowe szyby, kubełkowe fotele, 
po remoncie, - 1.700 zł. Krotoszyn, tel. 062/7254947, 
0502/66-92-34

| OSLO FIORD cno GAZ |
I montujemy instalacje gazowe od 1995 r. .  

posiadamy homologację o * 
MTiGM PL*0001*00/G 
hurtownia, montaż jf ■

■ instalacji gazowych z  homologacją firm: “
Landi, Romano i Kargas 

przewody wysokiego napięcia 
świece zapłonowe
• gażnik 1.150 zł 

| •monowtryskzkomp. od 1.900 zł | 
| • wielopunkt. zkomp. od 2.100 zł | 

• specjalizacja TURBO
■ stacja tankowania gazu -1.00 zł/l ■ 

czynne od pon. do sob. w godz. S00̂ 00
I Wrocław, ul. G ran iczna 9 7 1 
| tel. 071/357-56-79 |

POLONEZ SLE, 1988/89 r., 50 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
po remonde blacharki, przód .nosek*, z tyłu szybki, skrzynia 
biegów 1.6 ccm, deska rozdzielcza Caro, techn. sprawny, 
zarejestrowany, bez rdzy, hak, - 1.000 zł. Szprotawa, tel. 
0603/92-82-62
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, biały, po remoncie zawiesze
nia, -1.800 zł. Lubin. tel. 076/846-30-27.0606/34-17-61 
POLONEZ, 1989 r., 67 tys. km, 1600 ccm. kremowy, tech
nicznie sprawny, badania aktualne do 2002 r., jeden użytkow
nik, garażowany, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-60-20 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, kość słoniowa, do drobnych 
poprawek, stan opon b. dobry, dużo-częśd, • 500 zł. Gnie- 
chowice, tel. 071/316-97-60,0607/74-14-25 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, biały, - 2.000 zł. Lu
bin, tel. 076/846-30-27,0606/34-17-61 
POLONEZ, 1989 r., 80 tys. km, 1600 ccm model przejśdowy, 
inst. gazowa, pełna dokumentacja, alarm + pilot, bez wypad
ku, oryginalny lakier, stan b. dobry, - 2.700 zł. Milicz, tel. 
071/384-12-04
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, benzyna + gaz, czerwony, 
szyberdach, do poprawek blacharskich, felgi BMW, przegląd 
do 01.2002 r, -1.400 zł. Podgaj, gm. Kondratowice, woj. wro
cławskie, tel. 0606/36-35-71
POLONEZ, 1989 r., 76 tys. km, 1500 ccm, benzyna, piasko
wy, techn. sprawny, garażowany, hak, ciemna szyba przed
nia, nakładki progów, oznakowany, • 3.200 zł. Wirki, gm. Mar- 
dnowice, tel. 076/850-55-80
POLONEZ, 1989 r., 88 tys. km, 1500 ccm, benzyna + gaz I 
właścidei, zadbany, pełna dokumentacja, -1.200 zł. Wrodaw, 
tel. 0601/77-8740
POLONEZ 125 PN. 1989 r.. 89 tys. km, 1500 ccm, kremowy, 
5-biegowy, stan silnika b. dobry, blacharka dobra, oryginalny 
lakier, szybki tylne, I właściciel, zadbany, ważne OC, -1.150 
zł. Wrodaw, tel. 071/350-31-99 
POLONEZ, 1989 r., 1480 ccm, biały, .na chodzie*, przegląd 
do 12.2001 r., 5-biegowy, stan dobry, - 950 zł. Wrocław, tel. 
071/362-31-03,0601/72-8646 
POLONEZ SLE. 1989 r., 131 tys. km, 1600 ccm, szary, stan 
b. dobry, do remontu blacharki, .nosek* przód, szybki z tyłu, - 
700 zł. Wrodaw. tel. 372-63-34,0604/77-05-39 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, przód .nosek*, tył 
szybki, 5-biegowy, 5-drzwiowy, pokrowce, RO, stan dobry, •

1.300 zł lub zamienię na inny samochód. Złoty Stok, tel. 
074/817-50-81,0608/49-74-01 
POLONEZ, 1990 r., 76 tys. km, benzyna, wiśniowy, I właści
ciel, 5-biegowy, stan b. dobry, nowe opony, pokrowce, halo
geny, bez korozji, - 2.500 zi. Prochowice, woj. legnickie, tel. 
0607/34-18-76
POLONEZ SLE, 1990 r., 1500 ccm, bordowy, .nosek" przód, 
tył Caro, nowe amortyzatory, sprzęgło, opony, hak, przegląd 
do 03.2002 r, -1.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/05-52-51 
POLONEZ, 1990 r., 134 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, instalacja gazowa, hak, wymienione sprzęgło, po 
remoncie silnika (przebieg 60 tys. km), przegląd do 01.2002 
r„ stan dobry, - 2.500 zł. Głogów, tel. 076/834-13-31 
POLONEZ, 1990 r., czerwony, tył Caro, garażowany, stan b. 
dobry, -1.800 zł. Kowary, tel. 075/718-26-58 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, kolor wiśniowy, tył Caro, 5-bie- 
gowy, alarm, stan dobry, -1.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Łuczyna, tel. 071/315-51-51
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, granatowy, oryg. lakier, stan 
b. dobry, - 3.100 zł. Świdnica, tel. 0605/35-26-21 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy, .nosek* 
przód, szybki z tyłu, tył Caro, dużo dodatków, - 3.100 zł. Świd
nica, tel. 0601/67-21-85
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, granatowy, ubezpieczony, 
ważny przegląd, -1.600 zł. Wińsko, tel. 071/389-84-37 
POLONEZ, 1990 r., 1500-ccm, granatowy, z przodu .nosek*, 
tył Caro, pokrowce, listwa progowa, bez korozji, RM, zadba
ny, garażowany, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 348-36-14, 
0603/52-24-34
POLONEZ, 1990 r., 83 tys. km, 1500 ccm, zielony, 5-biego
wy, tył Caro, nowy akumulator (gwarancja), RO, 4 głośniki, 
stan b. dobry, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0504/94-73-93 
POLONEZ, 1990 r., 120 t£s. km do poprawek blacharskich, - 
2.500 zł. Wrocław, tel. 0502/84-1547 
POLONEZ, 1991 r., 1500 ccm, kolor wiśniowy, po remoncie 
silnika i ukł. hamulcowego, model przejściowy, przegląd do 
04.2002 r., stan dobry, - 2.300 zł. Lubin, tel. 076/846-13-86, 
0604/2041-61
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, gaz felgi aluminio
we, opony zimowe, alarm, stan dobry, - 4.000 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-69-56,0607/41-33-86 
POLONEZ, 1991 r., 120 tys. km, 1500 ccm, granatowy, techn. 
sprawny, szyberdach, nowe klocki, cewka, świece, przewody 
wysokiego napięcia, gażnik, nowy akumulator, drążki kierow
nicze, wydech, światła przednie, pokrowce, RO, - 3.000 zł. 
Trzebień, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-5.1-09,0608/75-01-02 
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, biały, nowe opony i hamulce, 
hak, przegląd do 2002 r., stan techn. b. dobry, - 2.300 zi. 
Wałbrzych, tel. 074/843-83-33 
POLONEZ ATU GLI, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, perłowo
zielony, oryg. lakier i przebieg, Mul-T-Lock, 4 zagłówki, ha
mulce Lucas, szeroka chłodnica, książka serwisowa, konser
wacja, pokrowce .miś*, radio z panelem, garażowany, stan b.v 
dobry, I właściciel, - 8.500 zł lub zamienię na mniejszy. Złoto
ryja, tel. 076/877-53-31
POLONEZ ATU. 1996 r.. 61 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
inst. gazowa, alarm, - 7.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-61-05.0604/07-05-92 
POLONEZ ATU, 1996 r., 65 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
wspomaganie, inst. gazowa, centr. zamek, • 10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/348-34-82 po godz. 20 
POLONEZ ATU, 1996/97 r., 60 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
wiśniowy, hamulce Lucas, Mul-T-Lock, alarm, centralny za
mek + 2 piloty, reguł. wys. mocowania pasów, rozkł. siedze
nia, RO, I właściciel, stan idealny, - 8.700 zł. Kłodzko, tel. 
0601/87-08-15
POLONEZ ATU, 1996/97 r., 33 tys. km, 1600 ccm, GLi, meta-
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Wrocław, ul. Grabiszyńska 163 
Serwis 24 h, tel. 0-602 24 84 57

lic, kupiony w salonie, I właściciel, po wymianie pasków, świec, 
olejów, serwisowany w ASO, nowy akumulator, stan idealny, 
możliwe raty przez komis, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/345-11-73,0602/86-14-75 
POLONEZ ATU, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, platynowy 
metalic, I właściciel, alarm, blokada skrzyni biegów, oznako
wany, - 8.900 zł. Wrocław, tel 071/353-21-02 
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
wiśniowy, wspomaganie, alarm, Dan-Lock, hamulce Lucas, 
stan b. dobry, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 071/355-24-27. 
0605/1441-11
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r.. 54 tys. km, 1600 ccm, pista
cjowy, wspomaganie, RO, szyberdach, hak, pokrowce, stan 
b. dobry, -12.000 zł. Legnica, tel. 076/72247-14 po godz. 21 
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r., 100 tys. km, 1600 ccm, zielo- 
no-grafitowy. po remoncie, centr. zamek, wspomaganie, kpi. 
opon zimowych, -10.000 zł. Lubin, tel. 0601/85-86-44 
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r.. 20 tys. km. 1600 ccm, GSi, 
czerwony metalic, pełna dokumentacja, garażowany, I wła
ściciel, RM, bez wypadku, -13.900 zł lub zamienię Fiata 126p. 
Lubin, tel. 076/844-56-65,0605/78-53-85 
POLONEZ ATU P,LUS. 1998/99 r., 15 tys. km. 1600 ccm. GLi. 
niebieski metalic, wspomaganie kier., alarm, centralny zamek, 
immobilizer, aluminiowe felgi, I właściciel, stan b. dobry, - 
14.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-23-48,0501/62-39-67 
POLONEZ ATU PLUS. 1998/99 r., 42 tys. km, 1600 ccm. MPI. 
wtrysk, granatowy metalic. I właściciel, kpi. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, wspomaganie, hydrauliczne zawory, ga
rażowany, zadbany, -16.500 zł. Wrodaw, tel. 071/342-63-29 
po godz. 18
POLONEZ ATU PLUS, 1999 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebmy metalic, Immobilizer,.wspomaganie, RM, pokrowce,
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AUTO NA GAZ “ALBAZ”R E M  A U T O - G A Z
M O N T A Ż  I N S T A L A C J I  G A Z O W Y C H  
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•  promocyjne ceny
•  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Wrotołw, ul. Opolska 23,tel. 341-67-701

TYLKO Z HOMOLOGACJĄ 
Montaż instalacji gazowych do samochodów

r .

INSTALACJE W ŁOSKIE 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

hamulce Lukas, • 13.500 zł. Kępno, tel. 062/781-25-55, 
0604/82-49.-80
POLONEZ ATU PLUS, 1999 r., 7 tys. km, 1600 ccm, GLi, 
srebmy metalic, centr. zamek, alarm + pilot, hamulce Lukas, 
wspomaganie, nadkola, RM + 4 głośniki, karta pojazdu, • 
17.000 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 0502/17-57-45 
O  POLONEZ CARO, ATU od I właściciela, w dobrym 

stanie, KUPIĘ. Świebodzice, tel. 074/854-55-80, 
0607/83-71-95 84016601

POLONEZ CARO, 1988/97 r., 10 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, inst. gazowa, po wymianie nadwozia i silnika, stan b. do
bry, garażowany, - 5.888 zł. Nysa. tel. 077/433-08-11, 
0606/34-37-41
POLONEZ CARO, 1991 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, alarm, hak, dodatkowe światło .stop*, okrągłe ze
gary, nowy akumulator, wymienione klocki, tarcze hamulco
we i gażnik, przegląd do 01.2002 r., stan dobry, - 3.200 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-47-55.0609/24-49-76 
POLONEZ CARO, 1991 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
brązowy, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-97-63 
POLONEZ CARO, 1991 r.. 1600 ccm, biały, stan b. dobry, 
radioodtwarzacz + głośniki, ważny przegląd i OC, - 2.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-42-42,0608/75-16-34 
POLONEZ CARO, 1992 r., 35 tys. km, 1500 ccm, brązowy, 
do małych poprawek lakierniczych, • 3.200 zł. Czernina, tel. 
0609/25-31-88
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, beżowy, stan b. dobry, 
instalacja gazowa, oznakowany, zadbane wnętrze, RO, - 
3.300 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/48-30-13

POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy, 
garażowany, stan b. dobry, nowe opony, roczny akumulator, - 
3.700 zł. Wołów. tel. 071/389-15-98 po godz. 20 
POLONEZ CARO GLE. 1992 r.. 160 tys. km, 1500 ccm gara
żowany, śtan dobry, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 328-23-21 
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 GLE, 1992 r., 1600 ccm, benzyna ciekawe 
wyposażenie, - 4.200 zł. Domasławice. woj. wrocławskie, tel. 
0603/08-04-76
POLONEZ CARO, 1992 r., 78 tys. km, 1500 ccm, platynowy 
metalic, bez wypadku, oryginalny lakier, dzielona tylna kana
pa, garażowany, RM, hak, stan b. dobry, - 3.800 zł. Góra, tel. 
065/543-67-27
POLONEZ CARO. 1992 r.. 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski, centr. zamek' el. otw. szyby, alum. felgi, koła zimo
we, stan b. dobry, - 5.400 zł. Jawor, tel. 076/870-48-57. 
0603/22-44-13
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 113 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, inst. gazowa, do poprawek blacharskich, nowy 
most, sprzęgło i pompa wodna, przegląd do 07.2001 r, • 2.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 0603/79-63-88 
POLONEZ CARO, 1992 r., 28 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, do lakierowania maska i błotnik oraz .wypraw
ki" na całości, - 1.400 zł. Kąkolewo, woj. leszczyńskie, tel. 
0601/76-14-67
POLONEZ CARO. 1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, radioodtwarzacz, nowy akumulator, - 6.000 zł lub 
zamienię. Legnica, tel. 076/854-32-16 
POLONEZ CARO GLD, 1992 r., 88 tys. km. 1905 ccm, die
sel, brązowy, stan dobry, - 4.500 zł. Lubin, tei. 076/847-68-68 
POLONEZ CARO. 1992 r.. 79 tys. km, 1600 ccm. bordowy, 
przegląd do 04.2002 r, - 3.500 zł. Oława. tel. 071/313-53-68 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 1600 ccm, bordowy, stan 
dobry, - 3.000 zł. Opole, tel. 0605/62-63-00 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, srebrny metalic, za
dbany, I właściciel, garażowany, - 3.450 zł lub zamienię. Pacz
ków. tel. 077/431-76-76.0604/67-97-14 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
stan dobry, oryginalny lakier, - 3.400 zł. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, czerwony, inst. gazo
wa, - 4.000 zł. Śmigiel, tel. 065/518-07-32 
POLONEZ CARO, 1992 r., 76 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, oryginalny lakier, alarm, oznakowany, RM, nowy 
wydech, nowe opony, stan b. dobry, garażowany, - 3.980 zł 
lub zamienię (możliwe raty). Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, I właściciel, bez wypadku, nowy układ wydechowy, prze
gląd do września 2001 r, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/333-74-61
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, oznakowany, nowy akumulator i pokrowce, bez 
wypadku, garażowany, stan dobry, - 4.000 zł. Zaborów, gm. 
Ścinawa, tel. 076/843-59-11
POLONEZ CARO, 1992/93 r., 67 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
brązowy, stan dobry, blacharka do remontu, - 4.500 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Kamienica, woj. opolskie, tel. 
0608/48-90-23
POLONEZ CARO, 1992/93 r., 39 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy, instal. gazowa, RM, nowy akumulator, oszczęd
ny, nowy mikser do gazu, atrakc. wygląd, bez korozji, stan 
dobry, - 4.000 zł lub zamienię. Nysa, tel. 0604/58-60-47, 
077/433-08-46

POLONEZ CARO, 1993 r., zielony, stan dobry, przegląd do 
05.2002 r, - 3.900 zł. Brzeg, tel. 0603/27-91-89 
POLONEZ CARO, 1993 r., 67 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
granatowy, I właściciel, stan b. dobry, dzielone tylne siedze
nia, - 3.950 zł. Świebodzice, tel. 074/854-15-72, 
074/854-03-08 w godz. 7-16
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 130 tys. km, 1500 ccm, biały.
inst. gazowa, garażowańy, stan b. dobry, - 4.100 zł. Żagań,
tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07
POLONEZ CARO, 1993 r.. 1500 ccm, benzyna, złoty metalic,
zadbany, stan b. dobry, • 3.900 zł. Bolesławiec, tel.
075/732-53-70
POLONEZ CARO, T993 r., 1600 ccm, bordowy, po remoncie 
silnika i blacharki, centr. żamek, 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, 5-biegowy, 
stan dobry, - 2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/68-95-18 
POLONEZ CARO, 1993 r., 72 tys. km, 1500 ccm, jasny, stan 
idealny, oryginalny lakier, nowe opony, faktura kupna z Po- 
Imozbytu, el. otwierane szyby, garażowany, - 4.200 zł. An
drzej Byczkowski, 58-372 II Kuźnice Świdnickie, gm. Bogu- 
szów-Gorce, ul. Promyka 1/6
POLONEZ CARO, 1993 r., 83 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
ciemnoniebieski, halogeny, plastikowe nadkola, pokrowce, po 
malowaniu, garażowany, atrakcyjny wygląd, stan techn. b. 
dobry, - 3.500 zł. Legnica, tel. 076/856-10-46,0601/73-74-04 
POLONEZ CARO, 1993 r., 70 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
oryginalny lakier, bez wypadku, II właściciel, stan techn. b. 
dobry. - 3.000 zł. Lubin. tel. 0605/64-85-53 
POLONEZ CARO, 1993 r.,. 1600 ccm, kolor stalowy metalic,

alum. felgi, kpi. opon zimowych, oznakowany, - 3.000 zl. Opole, 
tel. 0601/62-11-99
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, brązowy, stan b. dobry, 
oryginalny lakier, zadbany, atrakcyjny wygląd, • 3.100 zł. Pro
chowice. tel. 076/858-40-55.0604/69-81-09 
POLONEZ CARO. 1993 r.. 112 tys. km, 1600 ccm. kolor wi
śniowy, garażowany, - 4.500 zł. Sobótka, tel. 0606/59-17-86 
POLONEZ CARO, 1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony metalic, garażowany, radioodtwarzacz, alarm, ozna
kowany, blokada kół, aluminiowe felgi, hak, dzielona tylna 
kanapa, stan b. dobry, - 4.800 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-12-38
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm, biały,
bez wypadku, stan idealny, nowe opony i akumulator, • 3.900
zł. Świebodzice, tel. 0608/02-99-97
POLONEZ CARO, 1993 r., 58 tys. km, 1600 ccm,' wiśniowy,
stan idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe,
faktura zakupu z Polmozbytu, - 4.400 zl. Wałbrzych, tel.
074/844-27-80
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, alarm, 5-bie
gowy, I właściciel, garażowany, zadbany, bez wypadku, -3.900 
zł lub zamienię. Wołów, tel. 071/389-48-06 
POLONEZ CARO, 1993 r., 52 tys. km, 1600 ccm, ciemnozie
lony, przegląd do 29.04.2002 r.. nowe opony, ukł. wydecho
wy, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 373-43-55 
POLONEZ CARO, 1993 r., 99 tys. km, 1500 ccm, bordowy, 
instalacja gazowa, radio, hak, przegląd do 02.2002, książka 
serwisowa, po wymianie pasków, olejów, klocków hamulco
wych, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 4.60.0 zł. Zgorze
lec, tel. 075/775-23-18 po godz. 19 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, wiśnioWy, inst. gazo
wa, nowe opony, aluminiowe felgi, RO, pokrowce, zadbany, 
stan b. dobry, - 4.300 zł lub zamienię na inny samochód. Zło
ty Stok, tel. 074/817-57-93 po godz. 20,0608/49-74-01 
POLONEZ CARO. 1993/94 r.. 123 tys. km. 1600 ccm. benzy
na; kolor platynowy metalic, stan tech. dobry, II właściciel, 
szerokie osie, okr ĵłe zegary, alarm, hak, lotka z tylu. bez 
wypadku, atrakc. wygląd, - 4.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-87-12,0605/11-93-17 
POLONEZ CARO, 1993/94 r., 56 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, bordowy metaiic, centr. zamek, garażowany, alarm, ser
wisowany, I właściciel, stan b. dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-75-22
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 70 tys. km, 1500 ccm, grafi
towy metalic, alum. felgi, pokrowce, blokada skrzyni biegów, 
nadkola, zadbany, - 6.300 zł. Karpacz, tel. 075/761-82-69 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, bordowy, alarm, 
bez wypadku, hak, stan b. dobry, - 5.200 zł lub zamienię. Le
gnica, tel. 076/862-51-58,0606/72-41-52 .
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 54 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, ozna
kowany, poszerzony, okrągłe zegary, stan idealny, - 6.300 zł. 
Bukowice, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
POLONEZ CARO, 1994 r.. 64 tys. km, 1500 ccm. AB. szary 
metalic, oryg. lakier i przebieg, alarm, spoiler ze światłem sto
pu na klapie tylnej, nakładki progowe i zderzaki w kolorze 
nadwozia, nowe tłumiki, poszerzony, rozkł. siedzenia, pokrow
ce, stan b. dobry, - 5.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, do 
3.000 zł albo inny, diesel. Leszno, tel. 065/526-71-19 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, szary metalic, I właści
ciel, alum. felgi, kpi. dokumentacja, kubełkowe fotele, bloka
da skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, alarm + pilot, RM, nowe 
opony, bez wypadku, garażowany, oznakowany, - 5.100 zł. 
Lubin, tel. 076/846-51-03,0604/11-36-86 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy, garażowany, blokada skrzyni biegów, 
oznakowany, nowe opony, welurowa tapicerka, alum. felgi,

stan b. dobry, - 4.950 zł. Lubin, tel. 076/847-21-62, 
0607/18-53-97
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, zie
lony, . okrągłe zegary, alum. felgi, stan techn. b. dobry, • 5.500 
zł. Lubin, tel. 076/847-31-71
POLONEZ CARO, 1994 r., 63 tys. km, 1600 ccm, szary me
talic, oryginalny lakier, bez wypadku, RM, hamulce Lucas, 
el. reguł, reflektory, centralny zamek, alarm + pilot, dzielona 
tylna kanapa, bez korozji, okrągłe zegary, • 5.800 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-64-23
POLONEZ CARO, 1994 r., 45 tys. km, 1500 ccm, biały, inst. 
gaz., autoalarm, oznakowany, garażowany, II właściciei, bez 
wypadku, pokrowce, konserwacja, reguł. wys. mocowania 
pasów, nadkola, - 6.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-87-46 
POLONEZ CARO, 1994 r.. 98 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, inst. gazowa, blokada skrzyni biegów, - 7.000 zł. 
Wilczyce, tel. 071/399-06-97
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
dobry, bez wypadku, welur, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66,0503/01-88-84 
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, antracyto
wy metalic, bez wypadku, oryginalny lakier, aluminiowe fel
gi, RM, bez korozji, stan b. dobry, przegląd do 2002 r, • 5.300 
zł. Wrocław, tel. 355-24-27,0605/14-41-11 
POLONEZ CARO, 1994 r., 140 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
szary metalic, centr. zamek, alarm, alum. felgi, bez wypad
ku, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-64 do 15 
POLONEZ CARO, 1994 r.. 65 tys. km, 1600 ccm, turkuso
wy, welurowa tapicerka, serwisowany, kpi. dokumentacja, 
Zadbany, • 5.650 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/372-95-45, 0606/21-01-20 
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, centralny zamek, alarm, nowe opony przed
nie, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 352-42-12 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, biały, zadbany, 5-bie
gowy, radio, tylne pasy, dzielone tylne siedzenia,, okrągłe 
zegary, plastikowe podszybie, bez korozji, stan b. dobry, -
5.000 zł. Wrocław, tel. 399-74-32
POLONEZ CARO, 1994 r„ 98 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
antracytowy, alarm, centralny zamek + pilot, aluminiowe fel
gi, fotele Recaro, - 6.900 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-22-07
POLONEZ CARO, 1994 r., 72 tys. km, 1500 ccm, biały, stan 
b. dobry, garażowany, oznakowany, fotele Groclin, dzielona 
tylna kanapa, kpi. kół zimowych, plastikowe nadkola, RO + 
4 głośniki, okrągłe zegary, przegląd do 04.2002 r, - 5.200 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-17-73 
POLONEZ CARO, 1994/95 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, inst. gazowa, garażowany, • 7.200 zł. Grodków, tel. 
0600/36-99-48
POLONEZ CARO GLE, 1994/95 r., 53 tys. km, 1600 ccm, 
biały, stan b. dobry, inst. gazowa, RO Pioneer, blokada skrzy
ni biegów, hak, bez korozji, alarm, • 6.500 zł. Legnica, tel. 
076/862-70-50
POLONEZ CARO GLE, 1994/95 r., 92 tys. km, 1600 ccm, 
stalowy metalic, I właściciel, garażowany, nadkola, nowe 
opony, nowy akumulator, pokrowce, przegląd do 11.2001 r., 
w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 4.700 zł. Sobótka, tel. 
0604/12-53-23
POLONEZ CARO GLE. 1995 r.. 63 tys. km. 1500 ccm, tur
kusowy, stan b. dobry, garażowany, konserwacja, wspoma
ganie, hak, Mul-T-Lock, RM, - 6.400 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/69-75-80
POLONEZ CARO, 1995 r., 95 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
16V, bordowy metalic, 103 KM, hak, instalacja gazowa, ha
mulce Lucas, szyberdach, dzielona tylna kanapa, RO, blo
kada skrzyni biegów, nadkola i nadproża, reg. kierownica, 
reguł. wys. mocowania pasów, odcięcie paliwa, szeroka 
chłodnica, konserwacja, stan karoserii i techn. b.db, - 8.900 
zł. Chocianów, tel. 076/818-55-00,.0605/82-23-40 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny, szeroka chłodnica, hamulce Lucas, katalizator, alarm, -
7.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/837-25-00
POLONEZ ĆARO GLI, 1995 r., - 8.000 zł. Kamionki 3, tel. 
074/836-56-41
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, palty- 
nowy metalic, wspomaganie, immobiiizer, Mul-T-Lock, - 
6.400 zł. Rydzyna, tel. 065/538-02-99,0607/15-54-36 
POLONEZ CARO, 1995 r., 82 tys. km, 1600 ccm, biały, inst. 
gazowa, blokada skrzyni biegów, centr. zamek + pilot, • 5.500 
zł. Wójcice, gm. Nysa, tel. 077/431 -48-07 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 26 tys. km, 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, I właściciel, stan b. dobry, • 6.700 zi. Wro
cław, tel. 321-50-40 do godz. 17,0501/43-65-62 
POLONEZ CARO, 1995 r., 79 tys. km, 1400 ccm, 16V, Ro- 
ver stan dobry, techn. bez zarzutu, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 
071/311-76-51
0  POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 1600 ccm, srebr

ny metalic, katalizator, I właściciel, kupiony w 
salonie, blokada skrzyni biegów, alarm, centr. 
zamek, przegląd do stycznia 2002 r, • 4.900 zł. 
Wrocław, te l. 071/355-85-47 wewn. 14, 
0502/26-89-77 80009211

POLONEZ CARO GLI. 1995 r.. 89 tys. km. 1400 ccm. RO- 
VER, ciemny metalic, szyberdach, alum. felgi, katalizator, 
książka serwisowa, spoiler tylny, alarm + 2 piloty, 
Mul-T-Lock, RO. - 8.500 zł. Bogatynia, tel. 0601/27-47-93 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 1600 ccm, kolor platynowy 
metalic, alarm, blokada skrzyni biegów, immobiiizer, spoiler 
światłem .stop", stan techn. b. dobry, • 6.200 zł. Czernina, 
tel. 065/543-67-19, 0602/80-64-94 
POLONEZ CARO, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic. alum. felgi, - 7.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-47-06
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 74 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
szary metalic, inst. gazowa, blokada skrzyni biegów, 
Mul-T-Lock, dzielona kanapa, - 7.200 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-05-43 wieczorem
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 57 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, 2 zabezpieczenia antykradzieżowe, po prze
glądzie hamulców, garażowany, faktura zakupu, stan techn.
1 wygląd idealny, - 7.000 zł. Głogów, tel. 076/833-50-01 
POLONEZ CARO, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, Mul-T-Lock, oryg. lakier, reg. kierownica, dzie
lona kanapa, przegląd do 12.2001 r., faktura zakupu, II wła
ściciel, garażowany, bez wypadku i korozji, • 6.100 zł. Głu
szyca, tel. 074/845-92-92
POLONEZ CARO. 1995 r.. 1600 ccm. szary, Mul-T-Lock, 
alarm, - 7.500 zł. Lubin, tel. 0601/76-75-68 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 58 tys. km, 1600 ccm. ciem
nozielony metalic, inst. gazowa, el. otw. szyby, ospoilero- 
wanie w kolorze nadwozia . odcięcie zapłonu, blokada skrzyni 
biegów, kubełkowe fotelê  stan b. dobry, - 8.700 zł. Lubin, 
tęl. 076/847-20-54
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, szmaragdowy meta
iic, stan dobry, • 5.200 zł. Świdnica, tel. 074/853-25-30, 
0502/42-44-39
POLONEZ CARO, 1995 r., 73 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, oryginalny lakier, inst. gazowa, Mul-T-Lock, 
oznakowany, nowe opony, wydech, garażowany, nadkola,

stan b. dobry, - 6.980 zł (możliwość rat przez komis). Wał
brzych, tel. 074/848-31-59 „
POLONEZ CARO GSJ, 1995 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, aluminiowe felgi, alarm, blokada 
skrzyni biegów, - 7.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/873-61-63 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 26 tys. km, 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, I właściciel, stan idealny,: 6.700 zł. Wro
cław, tel. 321-50-40 do godz. 17,0501/43-65-62 
POLONEZ CARO, 1995 r., 11 tys. km, 1400 ccm, biały, sil
nik Rover, wzmocnione resory, dzielona tylna kanapa, blo
kada skrzyni biegów, hak hol., plastikowe nadkola, reg. kie
rownica, reg. wys. mocowania pasów, bez wypadku, nowy 
akumulator, alum. felgi, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-98-65,0502/59-08-12 
POLONEZ CARO, 1995 r., 88 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
bordowy metalic, nowe opony (x2), konserwacja, alarm + 
pilot, Mul-T-Lock, II właściciel, kierowca niepalący, - 8.400 
zł. Wrocław, tel. 0605/06-24-39 
POLONEZ CARO GLE. 1995 r., 86 tys. km, 1600 ccm, 
ciemnopopielaty, inst. gazowa, radio, 4 głośniki, zestaw gło
śno mówiący, blokada skrzyni biegów, nowy akumulator, • 
8.000 żł. Wrocław, tel. 071/327-90-22 w godz. 10-18, 
0603/44-95-22
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, wtrysk

ciemnozielony metalic, alarm + pilot, Mul-T-Lock, centralny 
zamek, radioodtwarzacz, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 352-60-58 
POLONEZ CARO. 1995/96 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V 
Rover, grafitowy metalic, bez korozji, Mul-T-Lock, alarm, po
krowce, nowe opony, nowy akumulator, 1. właściciel, kupio
ny w salonie, garażowany, 103 KM, nowe amortyzatory, kon
serwacja, RM, - 8.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-79, 
0501/25-59-14
POLONEZ CARO, 1996 r., 62 tys. km, 160ftccm, zielony 
metalic, - 6.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-59-90 
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 zł. Oła
wa, tel. 071/313-56-23
POLONEZ CARO GLI. 1996 r.. 1600 ccm szeroka chłodni
ca, centr. zamek, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, ozna
kowany, garażowany, - 7.500 zł. Czernina, tel. 
065/543-67-19.0602/80-64-94 
POLONEZ CARO, 1996 r., 130 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
granatowy metalic, oryginalny lakier, radioodtwarzacz, blo
kada skrzyni biegów, 5-biegowy, serwisowany, • 7.900 zł. 
Paczków, tel. 0600/70-72-97
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 63 tys. km, 1600 ccm, biały, 
centralny zamek + pilot, alarm, Mul-T-Lock, RM, bez wy
padku, stan dobry, - 6.200 zł. Syców, tel. 0503/10-56-88 
POLONEZ CARO, 1996 r.. 115 tys. km, 1500 ccm, bordowy, 
kupiony w salonie, I właściciel, stan b. dobry, oryginalny la
kier, bez wypadku, - 5.500 zł. Ścinawka Średnia, woj. wał
brzyskie, tel. 0603/97-66-21
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 80 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
kolor morski, centr. zamek, Mul-T-Lock, odcięcie zapłonu, 
pokrowce, 4 nowe opony, • 6.900 zł lub zamienię na inny, 
możliwe raty przez komis. Wrocław, tel. 071/368-84-80 po 
godz. 17
POLONEZ CARO. 1996/97 r.. 40 tys..km. 1400 ccm, 16V, 
bordowy, RM, blokada skrzyni biegów, immobiiizer, alarm + 
pilot, hak, osprzęt Lukas, serwisowany, stan b. dobry, gara
żowany, zadbany, -10.600 zł. Wrocław, tel. 071/339-87-94 
wieczorem
POLONEZ CARÓ GLI, 1996/97 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, malinowy metalic, inst. gazowa, alarm, centralny za
mek, hak, hamulce Lukas, bez wypadku, stan b. dobry, - 
8.200 zł. Wrocław, tel. 355-24-27,0605/14-41-11 
POLONEZ CARO, 1997 r., 150 tys. km, 1600 ccm, kremo
wy, stan idealny, bezwypadkowy, dobrze utrzymany, radio z 
odtwarzaczem CD, opony zimowe i letnie, • 10.000 zł. Śro
da Śląska, tel. 071/317-60-03 
POLONEZ CARO PLUS. 1997 r., 73 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny, I właściciel, bezwypadkowy, alarm, garażowany, 
stan b. dobry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0600/20-56-98 
POLONEZ CARO PLUS GLI. 1997 r.. 87 tys. km. 1600 ccm. 
kolor piaskowy metalic, wspomaganie, konserwacja, ozna
kowany, RO, - 9.000 zł. Polkowice, tel. 0604/07-87-04 
POLONEZ CARO PLUS, GLI, 1997 r., 37 tys. km, 1600 ccm, 
zielony metalic, I.właściciel, kupiony w salonie, serwisowa
ny, bez wypadku, zadbany, konserwacja, RM Kenwood, 
wspomaganie, alarm, kpi. dokumentacja, - 10.800 zł. Wro
cław, tel. 0600/30-78-02
POLONEZ CARO GLI, 1997 r., 50 tys. km, 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, 
Mul-T-Lock, 4 zagłówki, zadbany, dzielona kanapa tylna, za
dbany, - 9.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771 -87-31 
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 59 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, bordowy metalic, wspomaganie, i rejestracja w 1998 
r, -10.000 zł. Żagań, tel. 068/377-65-65

POLONEZ CARO PLUS GLI, 1997/98 r., 73 tys. km. 1600 
ccm, szmaragdowa zieleń, wspomaganie, immobiiizer, RM, 
pokrowce, alarm, - 9.700 zł. Legnica, tel. 076/862-21-83, 
0609/48-85-55
POLONEZ CARO PLUS, 1997/98 r.. 48 tys. km, 1600 ccm, 
GLI, zielony metalic, I właściciel, konserwacja, plastikowe 
nadkola, alarm, blokada skrzyni biegów, wspomaganie kier., 
przegląd do 12.2001 r., zadbany, • 11.800 zł. Wrocław, tel. 
0607/23-56-00
POLONEZ CARO PLUS GLI, 1998 r., 66 tys. km, 1600 ccm. 
jasnozielony, wspomaganie, RO; blokada skrzyni biegów, 
immobiiizer, inst. gazowa, nowe opony zimowe, dużo do
datków, • 12.000 zł. Bralin, woj. kaliskie, tel. 0606/88-26-50 
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r.. 39 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, zielony metalic, oryginalny lakier, I właściciel, im
mobiiizer, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, oznakowa
ny, • 12.900 zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza. Wał
brzych, tel. 074/848-31-59
POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
srebmy metalic, I właściciel, z salonu, garażowany, bez wy
padku, aluminiowe felgi, opony zimowe, wspomaganie kier., 
immobiiizer, blokada skrzyni biegów, stan idealny, -13.000 
zł. Wrocław, tel. 341-66-69,311-70-93 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r.. 33 tys. km, 1600 ccm,

srebrny metalic, »■ 1.000 zł + kredyt. Wrocław, tel. 
0501/37-10-30
POLONEZ CARO GLI, 1999 r., 72 tys. km. 1500 ccm, biały, 
stan b. dobry, garażowany, oznakowany, fotele Groclin, dzie
lona tylna kanapa, kpi. kół zimowych, plastikowe nadkola, 
RO + 4 głośniki, zegary okrągłe, przegląd do 04.2002 r, - 
5.200 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-17-73

PONTIAC
PONTIAC FIREBIRD, 1989 r., 2800 ccm, czerwony, auto
matic, klimatyzacja, wspomaganie, alum. felgi, • 16.000 zi« 
Krotoszyn, tel. 062/725-38-20 
PONTIAC GRAND PRIX. 1989 r., 160 tys. km, 2800 ccm, 
srebrny, pełne wyposażenie, alum. felgi, klimatyzacja, skó
rzana tapicerka, - 9.000 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
PONTIAC LE MANS, 1989 r.. 84 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
wtrysk, czerwony, katalizator, hak, immobiiizer, alarm + pi
lot, 3-drzwiowy, bez wypadku, • 7.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-40-25
PONTIAC LE MANS, 1990 r., szary metalic, 3-drzwiowy, 
elektrycznie zapinane pasy, katalizator, klimatyzacja, zadba
ny, pierwszy właściciel w Polsce, - 7.500 zł. Leszno, tel. 
0605/63-43-09,065/520-19-59 
PONTIAC SUNBIRD, 1992 r., 95 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, katalizator, MPI, ABS, klimatyzacja, automatic, 
centr. zamek, alarm, welur, bez wypadku, sprowadzony na 
mienie, -15.500 zł. Krotoszyn, tel. 0601/72-45-99 
PONTIAC TRANS SPORT VAN, 1992 r., biały, klimatyza
cja, pełne wyposażenie elektryczne, alarm, aluminiowe fel
gi, 7-osobowy, stan b. dobry, - 21.000 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0604/88-52-31
PONTIAC TRANS SPORT GT, 1992 r., 190 tys. km. 3700 
ccm, V6. biały, automatic, 7-osobowy. klimatyzacja, pełne 
wyposażenie elektryczne, alarm, centralny zamek, alumi
niowe felgi, welurowa tapicerka, - 24.500 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/354-22-03 po godz. 19., 0605/65-80-69 
PONTIAC TRANS SPORT. 1993 r.. 155 tys. km. 2300 ccm, 
16V, biały, pełne wyposażenie oprócz skóry i poduszek pow., 
hak, alum. felgi, • 8.500 zł. Radzików, gm. Łagiewniki, tel. 
0605/20-86-37
PONTIAC TRANS SPORT. 1994 r.. 95 tys. km, 3100 ccm, 
złoty, RO, automatic. katalizator, ABS, wspomaganie, reg. 
kierownica, klimatyzacja, poduszka pow., model 1995 r„ 
alum. felgi, 7-osobowy, • 39.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-64-30, 0601/78-78-15

PORSCHE
PORSCHE 924 CABRIO, 1982 r., 2500 ccm, benzyna, czer
wony, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, skóra, el. otw. szy
by, -15.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-12-58 
PORSCHE 924.1984 r., 2000 ccm, czarny, przerobiony na 
944 Sil, dach Targa, el. dodatki, alum. felgi, po wymianie ole
ju, filtrów, paska rozrządu, -11.000 zł lub zamienię. Trzebni
ca, tel. 071/312-41-15
PORSCHE 924,1984 r., 2000 ccm atrakcyjny wygląd, -10.000 
zł. Wrocław, teł. 0503/03-64-90 
PORSCHE 924 SKŁADAK, 1997 r., 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, • 13.000 zł lub zamienię na większy. Lubin, tel. 
0607/18-38-03
PORSCHE 944,1986 r., 2500 ccm, bordowy metalic. el. otwie
rane szyby, szyberdach, centralny zamek, obniżony przód, 
felgi 16", atrakcyjny wygląd, -19.900 zł lub zamienię na BMW 
7, Audi V8, Mercedesa 126. Lwówek Śląski, tel. 090/61-78-95 
PORSCHE 944,1986/96 r„ 2500 ccm. kolor grafitowy meta
lic, alum. felgi, klimatyzacja, wspomaganie, nowe opony i aku
mulator, atrakcyjny wygląd, • 13.900 zł. Wrocław, tel. 
071/348-91-93,0603/07-16-18 
PORSCHE 944,1988 r.. 2500 ccm 2 szt. (jeden z silnikiem 
16V), klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotele, 
atrakc. wygląd, - 18.000 zł. Lubin, tel. 076/844-82-11„ 
0603/99-92-74 M
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DAEWOO, SKODA, FIAT
BEZ UTRATY GWARANCJI
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A U IO G A Z —
Montaż instalacji gazowych do samochodów benzynowych! 

wszystkich typów i pojemności

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL LOVATO
j ^ r o a l a w ^ J l ^ S t r i e g o m s k a ^ 8 0 ^ ^ l ^ 0 7 1 / 3 5 ^ - 5 0 - 5 1 ^ S ^ S 0 - 5 3 ^

A U T O  - G A Z
W R O C Ł A W , u l .  B r a n i b o r s k a  7 0 /8 0  
tel. 071/359-30-85, O 601 .733 676
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MONTAŻ DO WSZYSTKICH TYPÓW I POJEMNOŚCI
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wszystkie marki i modele, montaż, serwis
Wrocław, ul. Na Niskich Łąkach 6 
tel. (0 71) 342 32 52, 342 76 87 
0 601 701 801, 4 Czynne 8-16 o p o u m s

NOWE BEZ UTRATY GWARANCJI
POLONEZ, DAEWOO, FIAT, SKODA, RENAULT 
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f i ł t  L E A S I N G
• uproszczone procedury do 100.000 PLZ
• szybka obsługa
• bez zaświadczeń z ZUS i US
• nowy i używany sprzęt

*  UMOWY U KLIENTA *

F A C T O R I N G  * U B E Z P I E C Z E N I A  
teł. 0607.5170 72 tel./fax 071/ 317 59 87
_______________ Środa Śląska ul. Legnicka 21__________ opo1[)324

REN AULT
AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone sa

mochody • na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w intemecie: www.auton.pl. Co ty
dzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do obej
rzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wrocław, 
tel. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 01026931

RENAULT 11,1987 r., 50 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebr
ny metalic, oryginalny lakier, alarm * pilot, centralny zamek, 
Mul-T-Lock, szyberdach, 5-biegowy, zadbany, stan idealny, 
nowe opony, wydech, nowy akumulator, • 5.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-94-63
RENAULT 11 TXE, 1987 r., 1700 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, stan tech. b. dobry, zadbana 
tapicerka, przegląd do 01.2002 r, • 4.400 zł. Żary, tel. 0608/ 
42-16-58
RENAULT 11,1988 r., 154 tys. km, 1400 ccm, turbo interco- 
oler, czerwony, model Alpina, obniżony, aluminiowe felgi, 
pełne wyposażenie elektr., oclony w całości, • 9.300 zł. Kłodz
ko, tel. 0606/69-08-10
RENAULT 11,1988 r., 12 tys. km, niebieski metalic, nowe 
opony, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, 5-drzwiowy, hak, 
stan b. dobry. • 6.200 zł. Legnica, tel. 076/722-95-33,0604/ 
80-17-56
RENAULT T1,'T988/89-r. r 1700 ccnr. p̂erłowÓsTebrny, IfafalF- 
zator, sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. dokumen
tacja, 5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny 
zamek, wspom. kierownicy, RM + głośniki, halogeny, zde
rzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 4.700 zł lub za
mienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
RENAULT 18, 1980 r., 200 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
popielaty, el. otw. szyby, centr. zamek, przegląd do 04.2002 
r. • 1.200 zł. Krzyżkowice, tel. 077/436-09-88, 0608/76-94- 
34
RENAULT 18,1982 r., 215 tys. km, 1635 ccm, benzyna, 
ciemnoczerwony, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
stan dobry, przegląd do 04.2002 r, • 1.900 zł. Świeradów 
Zdrój, tel. 075/781-73-41
RENAULT 18 KOMBI, 1983 r., 180 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, wymieniony silnik, centralny za
mek, po remoncie zawieszenia, radio, stan dobry, • 1.200 zl. 
Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-44-11 
RENAULT 19 GTX, 1989 r.. 168 tys. km, 1721 ccm, benzy
na, 92 KM, biały, el. otw. szyberdach, zderzaki w kolorze 
nadwozia, lotka, ABS, alum. felgi 15* kpi. kół zimowych, reg. 
kierownica i pasy, I właściciel w kraju, garażowany, z pełną 
dokumentacją, - 7.900 zł. Kłodzko, tel. 0603/44-53-50 
RENAULT 19,1989 r., 1721 ccm, kolor stalowy metalic, el. 
otw. szyby, RO, wielopunktowy wtrysk, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, tylne szyby uchylane, - 6.500 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/764-35-41 
RENAULT 19 GTX, 1989 r., 1721 ccm. benzyna, biały, el. 
szyberdach, 92 KM, spoiler tylny, zderzaki w kolorze nadwo
zia, reg. kierownica i pasy, immobilizer, 5-drzwiowy, garażo
wany, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, stan b. dobry, 
- 7.900 zł. Kłodzko, tel. 0603/44-53-50 
RENAULT 19.1990 r.. 1721 ccm, srebmy metalic, ospoile
rowany. pełne wyposażenie elektryczne, wspomaganie kier., 
ABS, welurowa tapicerka, 95 KM, stan idealny, - 11.500 zl 
lub zamienię na Opla Calibrę z 1992 r., dopłacę 3.000 zł. 
Chocianów, woj. legnickie, tel. 0606/81-36-54 
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r.. 1400 ccm, benzyna, zło
ty metalic, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, na białych ta
blicach - 990 OEM lub 1.800 zł. Gubin, tel. 0502/16-94-74 
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 1Q0 tys. km, 1700 ccm, 
zielony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek + pilot, reg. reflektory, radio ze sterowaniem przy kie
rownicy, - 7.900 zł. Jarocin, tel. 0501/71-46-54 
RENAULT 19,1990 r.. 1700 ccm, benzyna, popielaty, 5-bie
gowy, na białych tablicach -1.300 DEM. Jawor, tel. 076/870- 
35-21,0604/45-26-23
RENAULT 19,1990 r., 1721 ccm, GTS, granatowy, 5-drzwio
wy, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, reg. reflektory, stan 
b. dobry, - 8.500 zł. Nowa Sól, tel. 0606/67-61-66 
RENAULT 19,1990 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, - 8.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Osiecz
nica, tel. 0603/10-15-77
RENAULT 19.1990 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic,'5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 9.700 zł. Prusice, 
tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
RENAULT 19,1990 r., 161 tys. km, 1721 ccm, wtrysk, biały, 
alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, welur, z auto
komisu, nowy rozrząd, filtry, amortyzatory, klocki, tarcze, - 
11.500 zł. Świdnica, tel. 074/640-64-51 
RENAULT 19, 1990 r., 240 tys. km, 1800 ccm, 16V, atra
mentowy metalik, ABS, wspomaganie kierownicy, pełne wy
posażenie elektryczne, 140 KM, po remoncie silnika i przed
niego zawieszenia, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, stan 
b. dobry, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 0501/31-08-31 
RENAULT 19,1990 r., 138 tys. km, 1400 ccm, Energy, bia
ły, 5-drzwiowy, hatchback, alarm, szyberdach, dużo nowych 
części, zadbany, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 071/372-67-42, 
0606/89-87-60
RENAULT 19,1990 r., 214 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, centralny zamek + pilot, RO Kenwood, - 8.500 
zł. Żmigród, tel. 0604/69-49-76 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1700 ccm, granato

wy, 5-biegowy, wspomaganie, • 10.700 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97,06021 
79-49-88 87024001 

RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm, kolor grafitowy me
talic, • 9.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87023891

RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1700 ccm, wiśniowy, w 
kraju od pół roku, stan dobry, - 9.500 zł. Chojnów, tel. 0606/ 
33-12-45
RENAULT 19,1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, RM, halogeny, alarm, zadbany, stan b. do
bry, w kraju od tygodnia, - 9.700 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Krotoszyn, tel. 0605/46-62-51 
RENAULT 19.1991 r.. 85 tys. km. 1800 ccm, benzyna, zie
lony, 5-drzwiowy, wspomaganie, • 10.000 zł. Leszno, tel. 
0608/82-80-90
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 210 tys. km. 1390 ccm. 
granatowy, bardzo dobrze utrzymany, - 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/22-13-15
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 113 tys. km, 1700 ccm, 
złoty metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, po remoncie za
wieszenia, ukł. kierowniczego i hamulcowego, stan b. dobry,
-10.500 zł. Bogatynia, tel. 075/772-81-28 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 146 tys. km, 1700 ccm. 
benzyna, kolor grafitowy metalic, instalacja gazowa, hak, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, 
nie składak, - 8.900 zl lub zamienię na inny, diesel lub gaz, 
może być uszkodzony. Bolesławiec, tel. 075/732-84-07 
RENAULT 19, 1991 r., 135 tys. km, 1400 ccm, metalic. 
wtrysk, stan dobry, szyberdach, - 10.000 zł. Domanin, gm. 
Kępno, tel. 062/791-16-50
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 103 tys. km. 1720 ccm, 
szary metalic, szyberdach, stan b. dobry, po przeglądzie, 
oclony, udokum. pochodzenie, bez wypadku, I właściciel w 
Polsce, -10.000 zł. Jawor, tel. 0604/99-58-46 
RENAULT 19,1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm, siwy, 4-drzwio
wy, alarm, techn. sprawny, - 9.200 zł. Jawor, tel. 076/870- 
24-01,870-93-98
RENAULT 19,1991 r., 136 tys. km, 1700 ccm, szary meta
lic, w kraju od roku, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia,

kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, • 8.900 zł. Ja
wor, tel. 0605/20-67-80
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, benzyna, szary metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. reflektory, 
do sprowadzenia z Niemiec, cena • 8.500 zł z cłem i trans
portem. Legnica, tel. 0601/84-81-14,076/856-29-48 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 95 tys. km, 1900 ccm. 
turbo D, czerwony, oclony w całości, bez wypadku, I właści
ciel, pełna dokumentacja, welurowa tapicerka, radioodtwa
rzacz, el. otwierane szyby, centralny zamek, el. szyberdach, 
stan idealny, -12.000 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 
RENAULT 19,1991 r., 127 tys. km, 1700 ccm. GTS, błękit
ny metalic, pełna elektryka, wspomaganie kier., hak, po wy
mianie oleju, ukł. wydechowego i pasków, - 10.000 zł lub 
zamienię na Fiata Uno, Punto, Tipo. Lubin, tel. 076/846-00- 
50
RENAULT 19, 1991 r., 136 tys. km, 1700 ccm, czerwony, 
mało używany, 3-drzwiowy, hak, alum. felgi, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, • 9.200 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-29-05 r  
RENAULT 19. 1991 r.. 1.2 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, obrotomierz, po przeglądzie, • 8.500 zł. 
Miejska Górka, tel. 065/547-48-58,0600/56-55-90,0600/15- 
48-15
RENAULT 19 TXE, 1991 r., 1700 ccm, wtrysk, czarny meta
lic, el. otwierane szyby, el. szyberdach, centralny zamek,

aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -10.900 
zł. Sobótka, tel. 071/316-22-63,0600/41-95-29 
RENAULT 19, 1991 r., 1700 ccm, benzyna, czerwony, 3- 
drzwiowy, na białych tablicach • 1.400 DEM. Szczecin, tel. 
0609/49-52-10
RENAULT 19,1991 r., 169 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski metalic, RM, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, • 
10.500 zł. Wałbrzych, teh 074/843-80-65 
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy metalic, alarm, centr. zamek, wspomaganie i reg. kie
rownicy, ABS, el. otw. szyby, kubełkowe fotele, fabr. ospo
ilerowany, atrakc. wygląd, - 8.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
665-35-69
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 120 tys. km, grafitowy 
metalic, bez wypadku, RM, dodatkowe światło stopu, welu
rowa tapicerka, 3-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, - 8.900 
zł lub zamienię. Wałbrzych, tel; 074/848-15-58,0502/52-72- 
16
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, czarny, centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka, 
szyberdach, • 7.800 zł lub zamienię na inny. Wołów, tel. 071/ 
389-48-06
RENAULT 19 GTD, 1991 r., 1870 ccm, diesel, czerwony, 
kupiony w salonie, bez wypadku, alarm, zadbany, • 11.500 zł 
lub zamienię na diesla, maks. 2-letniego, z dopłatą. Wro
cław, tel. 0603/98-41-54
RENAULT 19, 1991 r., 107 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
błękitny metalic, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, wspoma
ganie kierownicy, szyberdach, I właściciel w kraju, stan b. 
dobry, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-90-88 po godz. 18, 
0607/06-21-80
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, ęzerwony, stan b. dobry - 
1.350 DEM. Zgorzelec, tel. 0606/50-63-46 
RENAULT 19,1991 r., 97 tys. km, 1700 ccm, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, el. otw. szyby, szyberdach, radio, stan idealny, na bia
łych tablicach. - 2.500 zł. Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
RENAULT 19, 1991 r., 95 tys. km, 1700 ccm, zielony, 5- 
biegowy, stan idealny, na białych tablicach,' - 2.400 zł. Zgo
rzelec, tel. 0606/70-84-68
RENAULT 19,1991/92 r., 128 tys. km, 1721 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, zielone szyby, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, obrotomierz, radio, skórzana kierowni
ca, zarejestrowany w kraju, bez wypadku, I właściciel, stan 
idealny, -10.100 zł. Bolesławiec Śl., tel. 075/734-48-03 
RENAULT 19,1991/92 r., 1700 ccm, czarny metalic, el. otw. 
szyby, centr. zamek ♦ pilot, welurowa tapicerka, wspomaga
nie, reguł, fotel kierowcy, w kraju od tygodnia, bez wypadku, 
stan b. dobry, • 9.900 zł. Chojnów, tel. 076/818-89-40,0600/ 
42-15-67
RENAULT 19,1991/95 r., 132 tys. km, 1400 ccm, kolor mor
ski, blokada kierownicy, szyberdach, 5-drzwiowy, nowy ka
talizator, wtrysk i ukł. wydechowy, -11.000 zł. Legnica, tel. 
076/722-24-99
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/95 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 
16V, grafitowy, 135 KM, centralny zamek, ABS, RM Philips, 
el. otwierane szyby, kubełkowe fotele, - 12.000 zł. Miłkowi
ce, tel. 076/887-13-34.0606/20-53-64 
RENAULT 19.1991/96 r., 1700 ccm, czamy, hatchback, 5- 
drzwiowy, dobrze utrzymany, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 0605/ 
05-33-05
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1700 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, nowy model, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby i szyberdach, - 10.900 zł, tel. 0601/17-07-30 
RENAULT 19, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
kpi. kół zimowych, RM, bez wypadku, - 11.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0603/12-47-27
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, bez wypadku, 5-biegowy, szyberdach, RM, w

kraju od tygodnia, -11.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-78-18, 
0607/05-07-75
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, benzyna, biały, -10.500 
zł. Sucha Górna 47, gm. Polkowice, tel. 076/847-91-36 
RENAULT 19,1992 r., 108 tys.km, 1700 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, el. otw. szyby; wspomaganie, reg. kierownica, 
cehtr. zamek, alarm, RM, dzielone tylne siedzenia, 3-drzwio
wy, obrotomierz, pokrowce, • 9.800 zł. Chojnów, tel. 0606/ 
20-42-12
RENAULT 19 S, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 16V 140 
KM, ciemnozielony metalic, model z października, skóra, kli
matyzacja, komputer 7-funkcyjny, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, alarm, radioodtwarzacz + 6 głośników, 
• 15.200 zł. Jarocin, tel. 0502/51-73-30 
RENAULT 19, 1992_r„ 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor śliwkowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, 
szyberdach, wspomaganie, do sprowadzenia z Niemiec, - 
9.500 zł. Jawor, tel. 0607/39-08-51 
RENAULT 19, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, wtrysk, kolor 
morski, 5-drzwiowy, • 11.750 zł. Legnica, tel. 0601/88-01-89 
RENAULT 19,1992 r., 102 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, ciem- 
nomorski metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
centralny zamek + pilot, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, radioodtwa
rzacz, książka serwisowa, aluminiowe felgi, tylne szyby uchy
lane, • 11.600 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
RENAULT 19,1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarno-

czerwony, nowy model, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby i szyberdach, reg. kierownica, kubełkowe fotele, alarm, 
ospoilerowany, atrakc. wygląd, - 12.500 zł. Lubin, tel. 076/ 
847-31-69 po godz. 18
RENAULT 19 GTS. 1992 r., 119 tys. km. 1700 ccm. czerwo
ny. zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO. Philips, w 
kraju od 1 tygodnia, atrakc. wygląd, zadbane wnętrze, stan 
ogólny b. dobry, • 10.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-59- 
01,0502/59-52-01
RENAULT 19,1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, alarm, katalizator, 5-drzwiowy, • 11.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-06-53
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 250 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, szary, 4-drzwiowy, hak, garażowany, stan dobry, II 
właściciel, kupiony w salonie, RM, • 9.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-11-21
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1400 ccm, niebieski me
talic, nowe opony, sprowadzony w całości, szyberdach, za
dbany, - 9.500 zł. Parchów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83- 
83
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 114 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, perłowoczarny, 4-drzwiowy, stan b. dobry, • 10.800 
zł (możliwe raty). Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-41, 
312-53-41
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, sprowadzony w 2001 r., oryg. lakier, -10.800 
zł. Świdnica, tel. 074/858-99-67 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1900 ccm, diesel w kraju 
od tygodnia, • 12.600 zł. Wałbrzych, tel. 0603/87-04-33 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, benzyna, złoty metalic, el. 
otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, - 
13.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-35-21 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r.. 1400 ccm, • 10.500 zł. 
Wrocław, tel. 351-19-65 po 18 
RENAULT 19, 1992 r., 110 tys. km, 1390 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, I właściciel w kraju, sprowadzony w cało
ści, stan b. dobry, RM, dodatkowe światło .stop", opony zi
mowe, dzielona tylna kanapa, oryg. nadkola, zadbany, kpi. 
dokumentacja, -11.900 zl. Wrocław, tel. 0603/69-13-88 
RENAULT 19, 1992 r.. 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, reg. kierownica, halogeny, welurowa tapicerka, stan 
techn. b. dobry, - 8.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-71-86, 
0604/60-82-80
RENAULT 19, 1992/93 r., 133 tys. km, 1700 ccm. wtrysk, 
granatowy, nowy model, wspomaganie, reg. kierownica, el. 
reg. reflektory, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -12.000 zł. Legni
ca, tel. 0604/41-8047
RENAULT 19 SKŁADAK, 1992/93 r„ 140 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, kpi. dokumentacja, nowy model, alarm + pilot, 
centr. zamek, RO, b. zadbany, r 12.600 zł. Lubin, tel. 0605/ 
23-09-35
RENAULT 19,1992/93 r., 93 tys. km, 1790 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, wspomaganie, centr. 
zamek + pilot, el. otw. szyby, halogeny, welurowa tapicerka, 
el. reg. lusterka, immobilizer, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, I rej. w 1993 r., kpi. dokumentacja, stan b. dobry, 
• 11.400 zł. Lubin, tel. 0605/44-74-00 
RENAULT 19,1992/93 r., 130 tys. km. 1700 ccm. wtrysk, 
grafitowy metalic, wspomaganie, sęntr. zamek, el. reg. re
flektory, reg; kierownica, welurowa tapicerka, • 12.500 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0604/96-73-82 
RENAULT 19,1992/93 r., 102 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
perłowobordowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. 
zamek ♦ pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, 
welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, RM, zderzaki w kolo
rze nadwozia, stan idealny, w kraju od tygodnia, -13.700 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-52-76,0604/26-53-15 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., czerwony, alarm, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, nowy ukł. hamulcowy,

dużo nowych części, stan idealny, CD Sony (wartość 900 
zł), -11.000 zł. Trzebnica, tel. 0603/5048-03 po godz. 20 
RENAULT 19,1992/93 r., 113 tys. km, 1700 ccm, metalic, 
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szy

berdach, immobilizer, kpi. dokumentacja, -10.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/1848-69 grzecznościowy 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 121 tys. km, 1800 ccm. 
perłowoczarny, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. reflekto
ry, eł. reg. lusterka, skórzana tapicerka, reg. kierownica i 
pasy, halogeny, komputer, centr. zamek ♦ pilot, w kraju od 
miesiąca. • 11.000 zł lub zamienię na VW Golfa II 1.6D. Zgo
rzelec, tel. 075/775-20-90 wieczorem, 0609/4449-57 
RENAULT 19 CHAMADE. 1992/93 r.. 160 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, srebmy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, w kraju od 4 dni, stan b. dobry, 
nowy model. - 13.200 zł. Żagań. tel. 068/477-74-27. 0603/ 
13-02-07
RENAULT 19.1993 r., 109 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, nowy model, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspo
maganie, książka serwisowa, • 11.900 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-03-91,0605/63-27-78
RENAULT 19,1993 r., 134 tys. km, 1400 ccm, szary meta

lik, stan bardzo dobry, regulacja kierownicy, -14.200 zł. Zie
lona Góra, tel. 0606/36-19-56
RENAULT 19,1993 r., 214 tys. km, 1800 ccm, biały, 3- 

drzwiowy, wspomaganie, kubełkowe fotele, skó
rzana kierownica, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
782-80-01,071/782-80-02 01027831

RENAULT 19, 1993 r., 90 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
wtrysk, bordowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, RM, reg. kierownica, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, stan idealny, • 12.800 zł. Bolesławiec, teł. 075/ 
735-12-34
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 77 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, biały, bogate wyposażenie (w tym klimatyzacja), 
bez wypadku, w kraju od 5 lat, I właściciel, • 13.000 zł. Kro
toszyn, tel. 062/725-78-93
RENAULT 19,1993 r., 62 tys. km, 1800 ccm 5-drzwiowy, 
wspomaganie, el. otw. szyby, alarm, centr. zamek ♦ pilot, el. 
otw. szyberdach, - 15.000 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412- 
76-33
RENAULT 19,1993 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, el. 
reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, • 9.900 
zl. Namysłów, tel. 0503/10-4447 
RENAULT 19, 1993 r., 105 tys. km, 1700 ccm, wiśniowy 
metalic, 3-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, szyberdach, regulowana kierownica, 5- 
biegowy, dzielona tylna kanapa, immobilizer, garażowany, 
stan b. dobry, -14.200 zł. Rakoszyce, tel. 071/795-1642 
RENAULT 19 CHAMADE. 1993 r.. 100 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, bordowy metalic, wspomaganie, podgrzewane fo
tele, hak, wyposażenie elektr, - 13.000 zł. Zgorzelec, tel. 
0602/87-73-60
RENAULT 19, 1993 r., 102 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwlowy, wspomaganie, RM, bez wypadku, - 
12.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-13-04 
RENAULT 19.1993/95 r.. 1900 ccm, turbo D, fioletowy me
talic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., welurowa ta
picerka, el. reg. reflektory, halogeny, centralny zamek, nowe 
opony, sprowadzony w 1997 r. w całości, bez wypadku, - 
19.000 zł. Polkowice, tel. 076/84740-87 
RENAULT 19,1993/95 r., 112 tys. km, 1721 ccm, wtrysk, 
czerwony, szyberdach, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., dzie
lona tylna kanapa, welurowa tapicerka, przegląddo 04.2002 
r, - 11.300 zł. Radwanice, gm. Głogów, tel. 0608/81-22-99 
po godz. 15
RENAULT 19.1993/97 r., 170 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, automat, -11.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-39-30 
RENAULT 19,1994 r., 107 tys. km, 1800 ccm, srebmy me
talic. wspomaganie, poduszka pow., el. otw. szyby, szyber
dach, welurowa tapicerka, centr. zamek * pilot, alum. felgi, 
stan idealny • 4.900 DEM lub na gotowo -15.000 zł. Legni
ca, tel. 0605/12-80-66
RENAULT 19,1994 r., 110 tys. km, 1700 ccm, czamy meta
lic, 5-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, szyberdach, 
el. otw. szyby, stan idealny, -14.900 zł. Syców, tel. 062/785- 
35-30,0606/37-8848
RENAULT 19 RN, 1994 r., 124 tys. km, 1721 ccm, czerwo
ny, katalizator, wspomaganie kier., poduszka powietrzna, el. 
reg. reflektory, reg. kierownica, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm 
+ 2 piloty, odcięcie zapłonu, w kraju od 9 mies., bez wypad
ku, zadbany, I właściciel, stan b. dobry, kompletna dokumen
tacja, -13.000 zł. Gubin, tel. 068/359-71-35,0606/68-52-93 
RENAULT 19, 1994 r., 102 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek + 
pilot, wspomaganie, ABS, podgrzewane siedzenia, weluro
wa tapicerka, -14.800 zł. Piaski, tel. 0603/65-98-59 
RENAULT 19,1994 r., 105 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, pur
purowy, oznakowany, blokada skrzyni biegów, katalizator, RO
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+ głośniki, książka serwisowa, stan b. dobry, -14.600 zl lub 
zamienię na diesel, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/321-75-58 
RENAULT 19,1994 r„ 107 tys. km, 1700 ccm, srebmy me
talic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie elektryczne, szyber- 

1 dach, centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, alum. 
felgi, halogeny, stan b. dobry, -14.300 zł. Żary, tel. 0604/50- 
59-32.0604/50-85-58
RENAULT 19,1995 r„ 74 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, -15.400 
zł (możliwe raty przez komis) lub zamienię. Legnica, tel. 0604/ 
05-94-52
RENAULT 19,1995 r., 210 tys. km, 1900 ccm. diesel, biały,
I właściciel, zadbany, RO + 4 głośniki, opony zimowe, -13.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-46-05 
RENAULT 19,1995 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, mor
ski, katalizator, poduszka pow., szyberdach, immobilizer, kpi. 
dokumentacja, - 15.800 zi. Lubin, tel. 076/844-47-80 
RENAULT 19,1995 r., 87 tys. km, 1700 ccm, kolor morski 
metalic, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. 
szyby, RM, dzielone tylne siedzenia, welurowa tapicerka, stan 
techn. b. dobry, -14.800 zł. Lubin, tel. 0601/59-55-43 
RENAULT 19 CHAMADE. 1996 r., 51 tys. km. 1400 ccm, 
benzyna, granatowy, poduszka pow., radio, blokada skrzyni 
biegów, alarm, kupiony w kraju, stan b. dobry, • 16.300 zł. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-37-17,0603/13-04-68 
RENAULT 20,1982 r„ 2000 ccm, benzyna, srebmy metalic, 
ładny, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, blo
kada drzwi, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0602/87-46-22 
RENAULT 20, 1983 r., 2100 ccm, diesel, zielony metalic, 
ekonomiczny, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, wspomaga
nie kier., el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, ciemne 
szyby, jasne wnętrze, • 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0606/99-
44-29 _ ~\“ "“
RENAULT 21,1986 r., 1700 ccm, biały, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, el. otw. szyby, • 3.300 zł lub zamienię. Le
gnica, tej. 0605/28-37-83
RENAULT 21,1987 r., 2000 ccnv wtrysk, zloty metalic, el. 
otw. szyby, centr. zamek + pilot, wspomaganie, RM.Panaso- 
nic, zadbany, - 6.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-41-58 
RENAULT 21, 1987 r., 139 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, automatic, szyberdach, wspomaganie, -
6.000 zl lub zamienię na mniejszy, w tej cenie. Legnica, tel. 
076/721-84-02,076/722-78-40 
RENAULT 21 GTX, 1988 r., 2200 ccm, benzyna, zielony 
metalic, sportowe zawieszenie, el. otw. szyby, alum. felgi, 
szyberdach, -12.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-32-89,0601/
58-27-42
RENAULT 21 NEVADA, 1988 r., 1700 ccm. benzyna, czer
wony, na białych tablicach -1.200 DEM. Wrocław, tel. 0604/
14-22-06
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r., 1700 ccm, wtrysk, brązowy 
metalic, centr. zamek, szyberdach, na białych tablicach - 950 
DEM. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
RENAULT 21 NEVADA, 1989 r., 2200 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., relingi da
chowe, el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, - 6.500 zł. 
Kamienna Góra, tel. 0605/72-37-97 
RENAULT 21 SEDAN, 1989 r.. 2100 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kierow
nicy, welurowa tapicerka, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0604/79-
97-74
RENAULT 21 NEVADA, 1990 r., 160 tys. km. 1721 ccm. 
benzyna, biały, zadbany, alarm, centralny zamek, relingi da
chowe, pełna dokumentacja, roleta, hak, - 9.500 zł. Wro
cław. tel. 350-18-74
RENAULT 21 GTS, 1991 r.. 140 tys. km. 1721 ccm, benzy
na, granatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, weluro
wa tapicerka, 4-drzwiowy, dzielone tylne siedzenia, wspo
maganie kier., blokada skrzyni biegów, obrotomierz, gara
żowany, katalizator, RO + 6 głośników, oznakowany, -10.500 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-23-42 
RENAULT 21 NEVADA, 1992 r., 175 tys. km, 1721 ccm, 
benzyna, grafitowy metalic, wspomaganie kier., centralny 
zamek, el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, relingi da
chowe, roleta, I właściciel w kraju, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, -12.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-32-46,0503/73-
92-96
RENAULT 21 NEVADA 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 87023711

RENAULT 21 NEVADA, 1995 r., 90 tys. km, 1700 ccm, zie
lony, 7 miejsc, centralny zamek, stan dobry, - 15.000 zi. 
Świebodzice, tel. 0601/72-24-77.074/854-05-95 
RENAULT 25,1984 r., 2000 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, el. otwierane szyby, centralny zamek, pełna dokumenta
cja, - 2.700 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
RENAULT 25,1985 r., 2100 ccm, diesel szyberdach, wspo
maganie, stan b. dobry, - 5.500 zł lub zamienię na kemping,

8 m. Chojnów, tel. 076/819-62-27,0602/66-79-96,0604/08-
56-65
RENAULT 25,1989 r., 42 tys. km, 2100 ccm. turbo D. wi
śniowy, stan dobry, welurowa tapicerka, klimatyzacja, radio
odtwarzacz oryginalny, po przeglądzie, aluminiowe felgi, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, • 12.000 zł. Wro
cław, tel. 071/785-44-06
RENAULT 25,1990 r., 2100 ccm, turbo D, biały, ABS, centr. 
zamek, hak, pełne wyposażenie el., RO oryginalny ze stero
waniem przy kierownicy, - 10.000 zł. Żary, tel. 068/374-25- 
70
RENAULT 25, 1991 r., 170 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
szary metalic, wspomaganie kier., ABS, el. otw. szyby i szy
berdach, centr. zamek + pilot, alum. felgi, RO, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, reguł, pasy, - 7.900 zł. Rawicz, tel. 065/54543- 
66,0607/77-08-80
RENAULT 4,1980 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, V6, 
czerwony, bez przeglądu, dużo części zamiennych: blachar
ka, elementy zawieszenia, ukł. kierowniczy + drugi silnik ze 
skrzynią biegów, • 800 zł. Częstochowa, tel. 034/324-02-84 
RENAULT 5 TL, 1976 r., 956 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, 4-biegowy, dod. światła .stopu", RM, nowe opony, tylne 
szyby uchylane, stan techn. dobry, przegląd do 2002 r., za
dbany, garażowany, • 2.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-
41-28
RENAULT 5,1981 r., 1100 ccm na białych tablicach, • 400 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-21-27 
RENAULT 5,1981/87 r., 175 tys. km, 1100 ccm, granatowy,
3-drzwiowy, - 3.000 zł. Leszno, tel. 065/529-47-81 
RENAULT 5 ALPINE, 1982 r., 1400 ccm, turbo E 134 KM, 
poszerzony, obniżony, aluminiowe felgi 14Vszerokie opony,

_ Jylneszyby UGhylane, dżlelóńa fyfna kanapa, sportowe za
wieszenie, kierownica i wydech, przyciemniane szyby, nowy 
akumulator, po remoncie kapitalnym, po lakierowaniu w 2001 
r, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 322-33-37 
RENAULT 5,1985 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 3- 
drzwiowy, na białych tablicach - 600 DEM. Zielona Góra, tel. 
0503/74-29-45
RENAULT 5,1986 r.. 60 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały. 5- 
biegowy, szyberdach, silnik z 92 r., RO, zadbany, stan b. 
dobry, - 4.900 zi lub zamienię na busa. Kamienna Góra, tel. 
0603/61-40-97 „
RENAULT 5 R. 1986 r.. 1600 cęm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
stan dobry, RM, po przeglądzie, do poprawek lakierniczych, 
- 4.500 zł. Wrocław, tel. 354-45-61,0600/81-45-31 
RENAULT 5,1986 r., 1400 ccm, benzyna, srebmy, garażo
wany, 3-drzwiowy, 5-biegowy, ważny przegląd, zadbany, stan 
b. dobry, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 0600/21-05-64 
RENAULT 5,1987 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały, szyber
dach, stan dobry, - 4.900 zł. Opole, tel. 0502/52-07-62 
RENAULT 5,1987 r.; ciemnozielony metalic, i właściciel w 
kraju, sfan b. dobry, zadbany, po przeglądzie 12.2000 r, •
6.500 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-15-74 
RENAULT 5,1988 r., 140 tys. km, niebieski, 3-drzwiowy, 5- 
biegowy, obrotomierz, stan b. dobry, - 5.400 zł. Ligota Wiel
ka, tel. 071/346-29-72
RENAULT 5,1988 r., 1100 ccm. czerwony, 5-drzwiowy, 5- 
biegowy, stan idealny, bez wypadku, zadbany -1.200 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0601/76-56-97 
RENAULT 5,1988 r., 200 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, zderzaki w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, stan b. do
bry, • 6.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-51-03 
RENAULT 5,1988 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
oznakowany, alarm + pilot, nowe opony, ekonomizer, zadba
ny, stan dobry, - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/847-21-66 
RENAULT 5,1989 r., 1300 ccm, biały, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 5.900 zł. Kluczbork, tel. 077/418-64-60 Wojtek 
RENAULT 5.1989 r„ 1100 ccm. bordowy metalic, 3-drzwio-. 
wy, nowe opony, kubełkowe fotele, RO + głośniki, stan do
bry, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-06,071/345-04-23 
RENAULT 5.1990 r.. 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, nowe opony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, szyber
dach, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 850 DEM. 
Chojnów, tel. 0604/89-53-53
RENAULT 9 GTC, 1982 r.. 112 tys. km, 1400 ccm. srebmy 
metalic, zadbany, garażowany, mało używany, inst. gazowa 
na gwaranqi, szyberdach, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz 
♦ głośniki, 5-biegowy, - 5.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-72-55 
RENAULT 9,1982 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, sprawny, nie 
używany, zarejestrowany, ubezpieczony, - 2.200 zł. Bystrzy
ca Oławska, tel. 071/313-03-40,0604/11-19-32 
RENAULT 9,1984 r., 1387 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, zadbany, - 5.300 zł. Chocianów, woj. legnic
kie, tel. 0600/82-01-94
RENAULT 9 GTL, 1986 r., 144 tys. km, 1400 ccm, beżowy 
metalic, welurowa tapicerka, 75 KM, kremowe wnętrze, po 
lakierowaniu, po przeglądzie, obrotomierz, 5-biegowy, nowy 
akumulator, b. atrakc. wygląd, • 6.200 zł. Brzeg, teł. 0502/
52-09-54

SAM O CH O D Y UŻYW ANE - AUTOKOMIS NAWROT

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

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

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

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

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

6. Renault Espace 2,2 TD 1997 r. oliwkowy metalic 120 tys. km 59.900 zł

7. Renault Megane Scenic 2.0 RT 2000 r. granatowy 20 tys. km 66.900 zł

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

9. Renault Laguna 2,0 RXE 1997 r. niebieski metalic 150 tys. km 32.900 zł

10. Renault Laguna 2.0 RXE 1997 r. szary metalic 150 tys. km 32.900 zł

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

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

13. Renault Rapld 1,4 RN ' 1993 r. biały 270 tys. km 9.900 Zł

14. Nissan Trade 3,0 TD 1998 r. granatowy 164 tys. km 43.900 zł

•  możliwa gwarancja dla każdego samochodu używanego opoio762
•  bardzo korzystny kredyt
•  przy zakupie nowego samochodu używany przyjmujemy w  rozliczeniu

AUTORYZOWANY PARTNER RENAULT 
% .  .. __X

s p z o o

D ŁU G O Ł Ę K A , ul. W rocław ska 33 b, tel. (071) 315 21 09, fax 315 20 24 
tel. kom . 0603.395 524. e-mail: nawrot@auto.com.pl

RENAULT 9,1987 r. sprowadzony w całości, stan b. dobry, 
- 4.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-65-11,0607/07-42-45 
RENAULT 9 TL SEDAN, 1988 t ,  155 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, biały, alarm, oznakowany, model przejściowy, 5- 
biegowy, sprowadzony w całości, stań idealny, - 5.800 zł. 
Paczków, tel. 0600/19-95-79
RENAULT CHAMADE, 1993 r., 1900 ccm. diesel, szary met., 
ABS, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, alumi
niowe felgi, kupiony w salonie, bezwypadkowy, -16.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32 
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, immobili
zer, serwo, kubełkowe fotele, RO, Z pełną dokumentacją, -
12.500 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-37-78
RENAULT CLIO, 1991 r.t 137 tys. km. 1400 ccm. czamy 
metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, kubełkowe fote
le, 5-drzwiowy, stan idealny, do sprowadzenia z Niemiec -
3.500 DEM lub na gotowo -11.500 zł. Legnica, tel. 076/856-
23-99,0605/03-38-63
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, zielony me
talic, - 8.500 zi. Rawicz, tel. 0603/92-68-14 
RENAULT CLIO, 1991 r„ 1400 ccm. granatowy, 3-drzwio
wy, - 2.850 zł ♦ cło. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
RENAULT CLIO, 1991 r., 96 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
sprowadzony w całości, w kraju od 2 lat, kpi. dokumentacja, 
zadbany, - 9.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. Zielona Góra, 
tel. 068/320-18-60
RENAULT CLIO, 1991 r., 140 tyś. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, alarm, RO, - 13,000 zł. Bogatynia, t ć  0600/58-32-13 
RENAULT CLIO, 1991 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czarny, 3-drzwiówy, - 8.700 zł. Świdnica, tel. 074/85347- 
55,0608/16-08-87
RENAULT CLIO, 1991 r., 69 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby,. 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, • 10.500 zł. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
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 
RENAULT CLIO, 1991 r., 81 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, garażowany, 3-drzwiowy, nowy akumulator, nowe klocki 
hamulcowe, udokumentowane pochodzenie, - 9.700 zł lub 
zamienię na większy. Wrocław, tel. 071/354-30-54 
RENAULT CLIO, 1991 r., 192 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
granatowy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, wspomaganie kier., stan b. dobry, ekonomiczny (4,5 1/ 
100 km), - 12.700 zł. Zgorzelec, tel. 0608/01-10-98 
RENAULT CLIO, 1991/92 r., 95 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, ciemnozielony metalic, silnik Energy, 5-biegowy, Odrzwio
wy, zadbany/atrakcyjny wygląd, garażowany, dzielona tylna 
kanapa, przegląd do 11.2001 r, - 12.300 zł. Laski, tel. 074/
817-79-04
RENAULT CLIO, 1992 r., 100 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony. 5-drzwiowy, szyberdach, halogeny, RM, w kraju 
od tygodnia, stan idealny, - 10.000 zł. Gryfów Śl., tel. 075/
781-38-50,0602/70-18-39
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm, czerwony. 5-drzwiowy, 
5-biegowy, RM + kolumny, garażowany, kpi. dokumentacja, 
-12.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-04-19.0503/63-24-75 
RENAULT CLIO. 1992 r., 110 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
biały, do sprowadzenia z Niemiec, 4-drzwiowy - 2.300 DEM 
+ cło. Jawor. tel. 0604/07-98-31 
RENAULT CLIO, 1992 r.. 84 tys. km. 1108 ccm, granatowy, 
alarm + pilot, reg. pasy, składane oparcie tylne, • 9.900 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-35-95
RENAULT CUO, 1992 r., 103 tys. km, 1200 ccm, benzyna,
czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO Pioneer
* głośniki, centr. zamek, garażowany, stan b. dobry, • 11.500
zł. Oleśnica, tel. 0502/55-96-23
RENAULT CUO, 1992 r., 99 tys. km, 1200 ccm, biały, 2-
drzwiowy, szyberdach, • 10.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/
869-06-17
RENAULT CLIO, 1992 r., 108 tys. km, 1200 ccm, granato
wy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, • 12.000 zł. Zgorze
lec. tel. 0501/55-73-73
RENAULT CUO. 1992/93 r., 85 tyś. km, 1400 ccm, wtrysk, 
perłowobiały, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, 
bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, I właściciel, kpi. doku
mentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, RM + gło
śniki, 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, 1992/94 r.. 1200 ccm. ENERGY, czerwo
ny, garażowany, zderzaki w kolorze nadwozia, 4 nowe amor
tyzatory, nowy ukł. wydechowy, blokada skrzyni biegów, Muł- 
T-Lock + kpi. opon zimowych (2 na gwarancji), - 11.000 zł. 
Świerzawa, tel. 075/713-54-40,0606/82-94-30 
RENAULT CLIO, 1992/95 r., 110 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, niebieski, centr. zamek + pilot, alarm, 3-drzwiowy, za
dbany, RO, katalizator, kpi. opon zimowych, • 11.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/30-76-78
RENAULT CLIO, 1993 r., 98 tys. km, 1400 ccm, ENERGY, 
czerwony, bez wypadku, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, 
centralny zamek + pilot, el. otwierane szyby, el. lampy, we
lurowa tapicerka, obrotomierz, zadbany, stan b. dobry, -
13.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-53-51.0605/14-83-78 
RENAULT CLIO. 1993 r.. 98 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, RM, 5- 
biegowy, i właściciel, -13.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra, 
tel. 0608/07-03-67
RENAULT CLIO. 1993 r.. 130 tys. km. 1200 ccm, biały, ka
talizator, radio + CD, II właściciel, kupiony w salonie, stan 
dobry, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 0501/34-32-54 
RENAULT CLIO WILLIAMS, 1993 r., 1800 ccm, 16V, żółto- 
czarny, kupiony w salonie, po tuningu 150 KM, sportowy ukł. 
wydechowy, obniżony, alum. 4elgi, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, alarm, komputer, ABS, 
centr. zamek, kubełkowe fotele, - 12.900 zł. Wrocław, tel. 
0603/53-90-90
RENAULT CLIO, 1994 r., 1200 ccm, wtrysk, ciemnoczerwo
ny, katalizator, 5-biegowy, poduszka pow., el. reg. reflekto
ry, cierpne szyby, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
ekonomiczny, stan b. dobry, sprowadzony w całości, I wła
ściciel w kraju, • 13.500 zł. Zielona Góra, tel. 0602/47-47-64 
RENAULT CLIO, 1994 r., 98 tys. km, 1200 ccm, niebieski, 

~ instal. gazowa, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, im
mobilizer, RO, z salonu w Polsce, bez wypadku, zderzaki 
lakierowane, -13.900 zł. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92- 
70 do 17,0606/48-06-41
RENAULT CLIO, 1994 r., 105 tys. km, 1400 ccm. srebmy 
metalic, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, alarm, immobilizer, 
radioodtwarzacz, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -14.800 
zł. Szczawin, tel. 071/392-38-29 
RENAULT CLIO. 1994 r.. 120 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
biały. 4-drzwiowy, sprowadzony w całości w 1999 r, -15.500 
zł lub zamienię na tańszy samochód, chętnie^diesel. Wro
cław, tel. 372-71-67 -
RENAULT CLIO, 1994/95 r., 41 tys. km, 1200 ccm. benzy
na, granatowy, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości rok temu, 
książka serwisowa, stan b. dobry, -14.500 zł. Wrocław, tel. 
071/786-75-57,0604/75-67-87 (k00081)
RENAULT CLICT, 1995 r., 1200 ccm, benzyna, niebie

ski, el. otw. szyby, centr. zamek, półautomat, -
14.500 zł. Żary, tel. 068/470-26-18,0604/44-59-07 
87024061

RENAULT CLIO, 1995 r., 1200 ccm, bordowy metalic, 
- 15.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87023591

RENAULT CLIO, 1995 r., 79 tys. km, 1400 ccm, srebmy 
metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, klimatyzacja,

obrotomierz, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek + 
pilot, alarm, halogeny, RO Philips, pirotechniczne napina
cze pasów, atermiczne szyby, • 17.000 zł. Świdnica, tel. 074/
853-57-88
RENAULT CUO RL, 1996 r., 75 tys. km. 1200 ccm, ENER
GY, szary metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, 
pirotechniczne napinacze pasów, RO, stan b. dobry, -14.500 
zł. Głogów, tel. 076/833-89-83 
RENAULT CUO, 1996 r.. 52 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, z salonu, I właściciel, 5-drzwiowy, pełna do
kumentacja, garażowany, centralny zamek, alarm ♦ pilot, 
immobilizer. halogeny, el. reg. reflektory, aluminiowe felgi, 
stan idealny, -18.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-16-95 
RENAULT CLIO, 1996 r., 90 tys. km, 1200 ccm, ENERGY, 
czerwony, RM, immobilizer, Mul-T-Lock, zadbany, stan b. 
dobry, - 14.500 zł. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-
26-65
RENAULT CLIO, 1996 r., 62 tys. km, 1200 ccm. zielony 
metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, alarm, RO z RDS. 
oznakowany, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, model 
przejściowy, nowy tłumik, po przeglądzie, bez wypadku, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 17.000 zł. Wropław. tel. 
0601/57-38-52
RENAULT CLIO, 1996 r.,63 tys. km. 1900 ccm, diesel, zie
lony metalic, centr. zamek, immobilizer, wspomaganie, -
19.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-72-34 
RENAULT CUO. 1997 r.. 80 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, bia
ły, Pb/, garażowany, kupiony w salonie w Polsce, oznakowa
ny, alarm, immobilizer, nowe opony, 5-bięgowy, radioodtwa
rzacz, poduszki pOw., pasy pirotechniczne, Stan idealny, - 
16:500 zi. Strzelin, tel. 071/392-03-52,0604/14-16-85 
RENAULT CUO II, 1998 r., 17 tys. km. 1200 ccm, benzyna, 
czamy, reguł. wys. mocowania pasów, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, wspomaganie, dodatkowe światło .stop', zde
rzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, • 21.000 zł. Wądroże, 
tel. 071/315-87-59
RENAULT CUO II. 1998 r.. 58 tys. km. 1200 ccm. czerwo
ny, bez wypadku, kupiony w salonie, książka serwisowa, 
alarm, centralny zamek, halogeny, immobilizer, poduszka 
powietrzna, stan idealny. - 24.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/
641-96-09
RENAULT CUO II. 1998 r.. 67 tys. km, 1400 ccm, perłowo- 
czamy, 3-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie, stan ide
alny, centralny zamek, wspomaganie kier., poduszka pow., 
halogeny, - 24.900 zł. Legnica, tel. 0601/71-51-45 
RENAULT CLIO II. 1998/99 r., 22 tys. km. 1400 ccm, mio
dowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby i 
szyberdach, radio + CD, poduszka pow., 3-drzwiowy, • 25.000 
zł. Leszno, tel. 065/529-71-78.0603/84-64-66 
RENAULT CLIO II. 1999 r.. 10 tys. km. 1200 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, centr. zamek ♦ pilot, wspomaganie kier., el. 
otw. szyby, immobilizer, RO sterowany w kierownicy, - 24.500 
zł. Gromadka, tel. 076/817-20-73.0601/75-93-91 
RENAULT CLIO II, 1999 r.. 22 tys. km. 1600 ccm. 16V, per- 
łowosrebrny, ABS, klimatyzacja, komputer pokładowy, po
duszka pow. kierowcy, RO sterowany w kierownicy, weluro
wa tapicerka, dzielona tylna kanapa, wspomaganie kier., reg. 
kierownica, podg. fotele przednie, centr. zamek + pilot, el. 
otw. szyby, - 32.500 zi. Lubin, tel. 076/842-71-65 po godz. 
18.
RENAULT CUO II. 1999 r., 13 tys. km, 1400 ccm, RT, nie
bieski metalic, model z czerwca, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. świateł, c. zamek ♦ pilot, welur, wspo
maganie, reg. kierownica, dzielone siedzenia, RM, 4 poduszki 
powietrzne, halogeny, obrotomierz, reg. fotela kierowcy, pasy 
pirotechniczne, - 30.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/ 
738-05-86
RENAULT CUO II, 2000 r., 35 tys. km, 1400 ccm, 16V, sza
ry, alarm, alum. felgi 15* OZ, elektr. otw. szyby i reg. luster-

tory, wspomaganie, RO ♦ pilot, alum. felgi, - 33.000 zl. Osiróty 
Wlkp., tel. 062/736-43-42,738-03-58 ~
RENAULT KANGOO. 1998 r.. 49 tys. km. 1200 ccm. benzy
na, niebieski, ścianka grodziowa, oszklony, 5-osobowy, cen
tralny zamek, el. reg. lusterka, el. reguł, reflektory, kupiony 
w salonie, książka serwisowa, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
360-83-48,071/789-97-75
RENAULT KANGOO, 1998 r., 120 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie, alarm + pilot, centralny zamek, 
garażowany, bezwypadkowy, poduszka powietrzna, boczna 
szyba, ładowność • 625 kg, - 28.000 zł * VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16339-88-11
RENAULT KANGOO. 1999 r.. 41 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, 
żółty, stan idealny, bez wypadku, 5-osobowy, w kraju od 3 
tyg., zarejestrowany, pod. powietrzna, centralny zamek, im
mobilizer, - 25.900 zł. Wrocław, tel. 0607/80-08-60 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 160 tys. km, 2200 ccm. die
sel, zielony metalic, ABS, immobilizer, el. otw. szyby. el. reg. 
lusterka, halogeny, RO, sprowadzony w całości, serwisowa
ny. - 24.000 zł. Bralin, tel. 062/791-24-00, 0601/56-04-43 ' 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem - A00496 www.autogielda.com.pl)
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 150 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
srebmy metalic, 90 KM, wspomaganie, alarm, immobilizer, 
radio, poduszka pow., bez wypadku, pełne wyposażenie 
elektr., I właściciel, stan b. dobry, - 19.500 zł. Jasień, tel. 
068/371-08-80
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 2000 ccm, bordowy metalic, 
katalizator, centr. zamek + pilot, alarm + pilot, klimatyzacja, 
ABS, el. otw. szyby, et. reg. lusterka, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, poduszka pow., welurowa tapicerka, - 24.900 
zł (możliwe raty). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebmy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
klimatyzacja, do sprowadzenia, • 18.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-36-43,0502/66-20-42 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, bogate wyposażenie, klimatyzacja, bez wypadku, 
eksploatowany w kraju, stan b. dobry, - 19.200 zł. Ziębice, 
tel. 0502/55-70-95,074/819-21-11 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 90 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, bordowy, centr. zamek, alarm, immobilizer, el. otw. szo t . 
by. wspomaganie, 2 pod. powietrzne, halogeny, lotka, 3^ 
.stop*, - 24.500 zł. Domaszowice, tel. 0600/85-46-78 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 96 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, bordowy metalic, centralny zamek + pilot, el. otwierane 
szyby, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, regulowana 
kierownica, RO, tylna szyba ogrzewana, lakierowane zde
rzaki, blokada antynapadowa, bagażnik rowerowy, -19.900 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-96-40.0601/76-77-90 
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r.. 115 tys. km. 2000 ccm. 
wtrysk, niebieski metalic, komputer, klimatyzacja, ABS, 2 s 
blokady, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kata
lizator, RO Blaupunkt, 4 zagłówki, halogeny, wspomaganie,
- 22.000 zi lub raty. Paczków, tel. 0600/88-47-93 
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r., 138 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, biały, ABS, klimatronic, 2 pod. powietrzne, kompu
ter, dodatkowe nowe części, bez wypadku, RM, - 21.000 zł. 
Siechnice, tel. 071/311-52-31,0604/90-02-19 
RENAULT LAGUNA, 1994 r.. 130 tys. km. 1800 ccm. szary 
metalic, stan b. dobry, centralny zamek, wspomaganie kier., 
immobilizer, el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, insta
lacja gazowa, - 22.500 zł lub zamienię. Syców, tel.462/785-
35-72,0603/88-25-87
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 120 tys. km, 3000 ccm alumi
niowe felgi, klimatyzacja, RM, roleta, -17.500 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 311-80-44,0501/34-42-12 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 69 tys. km, 1800 ccm. niebie
ski metalic. zadbany, zielone, ei. otw. szyby, zderzaki w ko-
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ka. klimatyzacja, reg. i wspom. kierownicy, ABS, 4x podusz
ka pow., reflektory przeciwmgielne, światła soczewkowe. I 
właściciel, kupiony w salonie, homologacja na ciężarowy 
(kratka). - 45.000 zł. Poznań, tel. 0607/23-80-82 
RENAULT CLIO II, 2000/01 r., .16 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
perłowy, 5-drzwiowy, 4 poduszki powietrzne, wspomaganie 
kier., komputer, el. otwierane szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
klimatyzaqa, welurowa tapicerka, oryginalny RM + pilot, cen
tralny zamek, reflektory soczewkowe, halogeny, przyciem
niane szyby, serwisowany w ASO, - 43.000 zł. Bielawa, teł. 
074/833-65-25,0601/53-99-80 
RENAULT ESPACE, 1988/89 r., 200 tys. km, 2200 ccm. 
benzyna, wtrysk, zielony metalic, 7-osobowy, ei. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, RM + pilot, katalizator, 2 szyberdachy, re
lingi dachowe, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, stan 
b. dobry, zadbany, bez wypadku, w kraju od 2 lat, obrotowe 
fotele, kompl. dokumentacja, -17.500 zł. Świerzawa, tel. 075/ 
713-54-84
RENAULT ESPACE. 1990 r„ 2200 ccm. benzyna + gaz, brą- 
zowo-biały, sprowadzony w całości, insL gazowa, ABS, 4x4, 
2 szyberdachy, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, nowe opony, zadbany, -
14.600 zł lub zamienię. Paczków, tei. 077/431-71-33.0604/
22-02-69
RENAULT ESPACE. 1992/93 r.. 162 tys. km. 2100 ccm. tur
bo D. srebmy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
alarm, alum. felgi, oclony w całości, - 24.700 zł. Bolesła
wiec, tel. 0608/57-48-25
RENAULT ESPACE, 1993 r.. 116 tys. km. 2100 ccm. turbo 
D. biało-srebrny, bez wypadku, kpi. dokumentacja, klimaty
zacja, 2 szyberdachy, relingi, oryg. RO, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, - 31.500 zł (możliwe raty) lub zamienię. Ka
mienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
RENAULT ESPACE VAN, 1994 r., 150 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, fioletowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
el. reg. lusterka, ei. otw. szyby, centr. zamek, 5-osobowy, 
zarejestrowany na 7 miejsc, - 34.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-47-06
RENAULT FUEGO GTS, 1982 r., 1600 ccm. srebmy meta
lic, el. otwierane szyby, regulowana kierownica, białe zega
ry, kubełkowe fotele, tylne szyby uchylane, aluminiowe felgi, 
welurowa tapicerka lub zamienię na inny samochód albo na 
motocykl ścigacz, - 3.200 zł. Żary, tel. 068/375-92-37 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 100 tys. km, 1900 ccm, 

diesel, biały, dostawczy, centralny zamek, wspo
maganie, stan idealny, nie eksploatowany w kra
ju, - 27.600 zł. Wrocław, tel. 0608/05-28-15 
81011811

RENAULT KANGOO, 1998 r., 64 tys. km, 1200 ccm. benzy
na, biały, kupiony w salonie, fabryczna homologacja, oszklo
ny, 5-osobowy, tylne drzwi 2-skrzydłowe, • 28.000 zł (możl. 
wyst. fakt. VAT). Lubań. tel. 0502/23-68-98 
RENAULT KANGOO. 1998 r.. 16 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały. pod. powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. i podgrze
wane lusterka, halogeny, wspomaganie, ABS, komplet opon 
zimowych z felgami, gwarancja przedłużona na 3 lata, alarm, 
immobilizer, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, -
32.000 zł. Oława, tel. 071/313-36-02 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, niebie
ski metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reguł, reflek

torze nadwozia, welurowa tapicerka. RO, pełna dokumenta
cja, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, dzielona 
tylna kanapa. - 21.800 zł. Wrocław, tel. 071/35740-02,0601/
57-78-82
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 99 tys. km. 1800 ccm, benzy
na, biały, stan idealny, aluminiowe felgi, bogate wyposaże
nie - 7.000 DEM + cło. Zielona Góra, tel. 0601/61-97-52 
RENAULT LAGUNA, 1994/95 r., 120 tys. km, 3000 ccm, 
zielony metalic, pełne wyposażenie, tempomat, - 23.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0600/89-30-91 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm. zielo
ny metalic. wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, el. 
otw. szyby, sterowanie radio przy kierownicy, RM Pioneer, 
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, ben
zyna. wfaysk. srebmy metalic, immobilizer, alarm, centr. za
mek + pilot, wspomaganie kier., el. otw. szyby, reg. kierow
nica i fotele, welurowa tapicerka, RO.* pilot, garażowany, 
kpi. dokumentacja, I właściciel (niepalący), stan idealny, •
24.500 z ł, możliwe raty przez komis. Lubin, tel. 0601/18-70- 
32
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku; 
pełne wyposażenie dodatkowe, klimatyzacja, ABS, • 26.000 
zł. Wrocław, tei. 071/34647-10 
RENAULT LAGUNA. 1995 r.. 125 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, biały, kupiony w salonie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
poduszka pow., welurowa tapicerka, RM, kpi. opon zimo
wych, alarm. - 23.600 zł. Wrocław, tel. 348-94-65.060S f^
72-22
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2000 ccm, szary metalic, centr. 
zamek, immobilizer w pilocie, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
wspomaganie, stan idealny, • 23.500 zł lub zamienię. By
strzyca, tel. 074/811-15-69,0502/29-22-15 
RENAULT LAGUNA RXE, 1995 r., 110 tys. km, 3000 ccm, 
szary metalic, centralny zamek, immobilizer, pilot, klimaty
zacja, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., stan idealny,
- 23.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-35-69.0502/29-
22-15
RENAULT LAGUNA RT. 1995 r., 78 tys. km, 1800 ccm. 
szmaragdowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, central
ny zamek, alarm, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
radioodtwarzacz panel, halogeny, immobilizer, bez wypad
ku, pełna dokumentacja, stan idealny, - 24.000 zł lub zamie
nię na tańszy. Legnickie Pole, tel. 076/858-23-06,0607/04- 
39-05
RENAULT LAGUNA, 1995 r.. 2000 ccm. wtrysk, niebieski. 
5-biegowy, klimatyzacja, centralny zamek, alarm, aluminio
we felgi, kupiony w salonie, serwisowany, stan b. dobry, -
22.900 zł. Wiązów, tel. 071/393-13-37.0604/10-7948 
RENAULT LAGUNA RT. 1995 r.. 92 tys. km. 1800 ccm. czer
wień andaluzyjska, pełne wyposażenie, spoiler z dodatko
wym światłem .stop', bez wypadku, stan idealny, garażowa
ny, - 28.500 zł lub zamienię na osobowy, starszy. Wrocław, 
tel. 071/321-18-98.071/321-94-80 
RENAULT LAGUNA, 1995/96 r., 2000 ccm. RXE, srebrny 
metalic, nowy, nie eksploatowany, pełne wyposażenie, 
matronic, nie rejestrowany, • 42.000 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
314-91-86,0601/72-56-81
RENAULT LAGUNA. 1996 r.. 90 tys. km. 1800 ccm wspo-
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maganie, ABS, poduszka pow., ek otw. szyby, klimatyzacja, 
• 28.000 zł. Jerzmanowa«-gm. Głogów, tel. 0601/07-87-30, 
076/831-23-69
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 88 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, centralny zamek, pełne wyposażenie 
elektr., wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki powietrzne, tyl
na szyba ogrzewana, zadbany, kierowca niepalący, garażo
wany. - 30.000 zł. Oława, tel. 071/313-44-37 
RENAULT LAGUNA, 1996 r.. 68 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, •
30.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-50-13
RENAULT LAGUNA RT KOMBI. 1996/97 r., 92 tys. km, 1800 
ccm, wtrysk, kolor wiśniowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, 
RO + CD, centr. zamek + pilot, immobiiizer, el. reg. reflekto
ry, halogeny, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., reguł, 
fotel kierowcy, reiingi, roleta, I właściciel, kupiony w salonie, 
kpi. dokumentacja, zadbany, garażowany książka serwiso
wa - 32.800- zł. Bolesławiec, tel. 0604/95-90-85 
RENAULT-LAGUNA, 1996/97 r.. 96 tysrkm, 22Q0 ącm JD I, 
intercooler, czarny metalic, wspomaganie, centr. zamek~+ 
pilot,.el. otw. szyby, reg. kierownica, halogeny, kołą 15", 115 
KM, garażowany, welurowa tapicerka, • 32.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-06-86,0609/52-39-30 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 120 tys. km, 1800 

ccm, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, podusz
ka 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.. 73 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebmy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, RM z RDS, 
sterowany pod kierownicą, el. reg. reflektory, • 26.500 zł 
(możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
RENAULT LAGUNA, 1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
granatowy metalic, zadbany, ABS, klimatyzacja, el. otw. szy
by, komputer, alum. felgi, do sprowadzenia z Niemiec, -
33.500 zł. Bolesławiec, tel. 06Q1/87-12-49 
RENAULT LAGUNA ALIZE, 1997 r.. 81 tys. km, 1800 ccm, 
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, regulowana kierownica, halogeny, podusz
ka pow., centralny zamek, immobiiizer. alarm, RM, alumi
niowe felgi, podłokietnik, welurowa tapicerka, kupiony w sa
lonie, garażowany, stan b. dobry, - 36.000 zł. Kobierzyce, 
tel. 0609/29-21-26
RENAULT LAGUNA RT, 1997 r., 98 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony, poduszka pow., ABS, el. otw. szyby przednie, 
el. reg. lusterka, kupiony w salonie, I właściciel, centr. za
mek, larm, - 29.500 zł. Lubań, tel. 0603/80-48-19 
RENAULT LAGUNA, 1997 r., 102 tys. km. 2200 ccm. die
sel, biały, c. zamek + pilot, el. otw. szyby, wspomaganie, 
stan b. dobry, - 25.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-22-96, 
0608/00-90-34
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 110 tys. km. 2200 ccm, 
diesel 12V, biały, ABS, halogeny, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
zielone szyby, reiingi dachowe, roleta bagażnika, welurowa 
tapicerka, immobiiizer, centralny zamek, 5 zagłówków, dzie
lona kanapa, stan b. dobry, - 37.000 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/392-38-80,0602/68-51-06 
RENAULT LAGUNA, 1997/98 r., 119 tys. km. 2200 ccm, 
diesel, zielony metalic, poduszka pow., wspomaganie kier., 
alarm, immobiiizer, zielone szyby, stan idealny, - 32.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/25-56-44
RENAULT LAGUNA, 1997/98 r., 51 tys. km, 2200 ccm, TDi, 
grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, immobiiizer, alarm, 
halogeny, el. otwierane szyby, poduszka pow., wspomaga
nie kier., centralny zamek, RM Philips, welurowa tapicerka, 
skórzana tapicerka, dodatkowe światło stopu, podłokietnik, 
- 36.000 zł. Wrocław, tel. 0603/13-85-17 
RENAULT LAGUNA TDI, 1998 Y, 55 tys. km, 2200 ccm. 
morski-metalic, pełne wyposażenie, • 28.000 zł. Wrocław, 
tel. 0600/54-63-34
RENAULT LAGUNA II, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
perłowogranatowy, klimatyzacja, ABS, - 35.000 zł. Chocia
nów, tel. 0604/28-12-09
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 94 tys. km, 2000 ccm, 
granatowy metalic, klimatronic, RM + pilot, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, ABS, stan b. dobry, - 35.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/ 
68-67-25
RENAULT LAGUNA, 1998 r., 67 tys. kmJ600 ccm, 16V, 
złoty metalic, 110 KM, centralny zamek, klimatyzacja, wspo
maganie kier., ABS, 4 poduszki powietrzne, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, spoiler, welurowa tapicerka, pod
łokietnik, garażowany, immobiiizer, RO + pilot, synchroniza
tor mowy, • 39.000 zł. Kępno, tel. 062/781-92-27 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 61 tys. km, 2000 ccm, 
RXT, zielony metalic, zarejestrowany jako ciężarowy, kupio
ny w salonie, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, przed
nia szyba ogrzewana, pełne wyposażenie el., alum. felgi, 
radio, dodatkowy kpi. kół zimowych, stan b. dobry, weluro
wa tapicerka, komputer pokładowy, • 46.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-57-39,0502/15-94-94 
RENAULT LAGUNA II, 1998/99 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk 16V, zielony metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 poduszki 
pow., klimatyzacja, halogeny, centralny zamek, alarm, pełne 
wyposażenie el., RM, welurowa tapicerka, kupiony w salo
nie, zarejestrowany jako ciężarowy, - 36.000 zł. Milicz, tel. 
0603/86-83-58
RENAULT LAGUNA II. 1999 r., 43 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, kubeł
kowe fotele, - 43.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 66 tys. km, 1900 ccm. TDi, 
ciemnozielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek + pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, - 42.500 zł. Bralin, 
tel. 062/781-20-97,0607/35-01-35 _
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 29 tys. km, 1800 ccm, grana
towy, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, centr. zamek, immobiiizer, RM, welurowa 
tapicerka, I właściciel, - 34.900 zł. Sława, tel. 068/356-76- 
70
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 90 tys. km. 1600 ccm, błę
kitny metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, immobiiizer, RM, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w salonie, 
bez wypadku, • 25.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
RENAULT MEGANE, 1996 r.. 49 tys. km, 1400 ccm, biały," 
el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, immobiiizer, 
elektryczne odcięcie zapłonu, radio Philips, welurowa tapi
cerka, 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, reg. kierownica, -
23.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-06-47
RENAULT MEGANE, 1996 r„ 1400 ccm, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, alarm, wspomaganie, centr. zamek + pilot, Mul- 
T-Lock, radio Pioneer z panelem, • 22.800 zł. Legnica, tel. 
0604/41-80-47
RENAULT MEGANE RT. 1996 r., 73 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, szy
berdach, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, RM Philips * pilot w kierownicy, haloge
ny, oznakowany, Mul-T-Lock, - 26.400 zł lub zamienię. Lu
bin, tel. 076/841-22-08
RENAULT MEGANE, 1996 r., 72 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, reg. kierownica, 
alarm, centr. zamek, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 0502/67-33- 
22
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 73 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, szary metalic, centr. zamek, immobiiizer, el. otw. 
szyby, wspomaganie, reg. kierownica, fotel kierowcy, RO z 
dżojstikiem, zabezpieczenie, - 22.900 zł. Bolków, tel. 0751 
741-35-48,0607/53-49-57
RENAULT MEGANE, 1996 r., 88 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie, RO, - 22.800 zł. Gostyń, tei. 065/572-29-84 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 61 tys. km, 1600 ccm, benzy

na, szary metalic, wsżystkie el. dodatki, klimatyzacja, wspo
maganie, reg. kierownica, centr. zamek, hak, halogeny, im< 
mobilizer, nowe opony, I właściciel, - 25,600 zł. Góra, tel. 
065/543-38-01,0605/09-42-12 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 47 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, kupiony w kraju w salonie, immobiiizer, al?rm, piro- 
techn. napinacze pasów, garażowany, stan idealny, • 23.500 
zł lub zamienię na młodszy rocznik, z dopłatą. Mieroszów, 
tel. 074/845-86-21 wieczorem 
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 RT, 1996 r.. 90 tys„km, 1600 ccm, 90 
KM, zielony metalic, bogate wyposażenie, kupiony w salo
nie w Polsce, serwisowany, • 25.000 zł. Piechowice, tel. 075/
761-76-78
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r.. 72 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, granatowy metalic, immobiiizer, centr. zamek, ra
dio.-22.§00 zł. Poznań, tel. 0602/10-36-57 
RENAULT MEGANE, 1996 r.-, 55 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, pełna elektryka, klimatyzacja, reg. kierownica, 
wspomaganie, welur, halogeny, lakierowane zderzaki, -'
23.700 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-24-02 
RENAULT MEGANE. 1996'r.. 132 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, morski metalic, stan b. dobry, alarm, Immobiiizer, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, welurowa 
tapicerka, po wymianie paska rozrządu, - 23.000 zł. Świe
bodzice, teł. 074/854-44-10
RENAULT MEGANE, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, kupiony w salonie, garażowa
ny, - 24.000 zł lub zamienię na Forda Transita, diesla, 1995/ 
98 r.. Wałbrzych, tel. 074/847-68-77 
RENAULT MEGANE RN, 1996 r., 139 tys. km, 1400 ccm, 
wiśniowy metalic, zadbany, I właściciel, stan b. dobry, centr. 
zamek, wspomaganie, poduszka pow., napinacze pasów, 
Mul-T-Lock, alarm, RO, 4 głośniki, el. reg. reflektory, reg. 
kierownica i fotela, dzielona kanapa, bagażnik ♦ komplet opon 
zimowych. - 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-57-57, 0604/
22-26-59
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r.. 30 tys. km. 2000 ccm, 
16V, 150 kM, czerwony, pełne wyposażenie, stan b. dobry, -
32.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-55-87 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm. 
16V, niebieski metalic, centralny zamek, welurowa tapicer
ka, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -19.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/05-33-05
RENAULT MEGANE RT, 1996*., 78 tys. km, 1600 ccm, zie
lony, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. zamek + 
pilot, el. otw. szyby, 90 KM, RO sterowany w kierownicy, 
halogeny, stan b. dobry, - 25.000 zł. Zbąszynek, tel. 068/ 
384-97-39,0602/36-81-48
RENAULT MEGANE COUPE. 1997 r.. 61 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, perłowoniebieski metalic, serwo, klimatyzacja, ABS, 
spoiler, centr. zamek, alarm + pilot, RO, I właściciel w Pol
sce (kobieta), stan b. dobry, - 29.900 zł. Jasień Żarski, tel. 
0501/57-38-57
RENAULT MEGANE, 1997 r., 85 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, zielony metalic, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, immobiiizer, pilot, komputer, RO, - 26.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-41-59 
RENAULT MEGANE CLASSIC RT, 1997 r., 82 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, bordowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, el. 
reg. i podg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie kier., we
lurowa tapicerka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
centr. zamek, immobiiizer, alarm, RO Pioneer, kpi. opon zi
mowych, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, •
29.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-90-60,071/325-98-82 wie
czorem (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie 
pod numerem - A00526 www.autogielda.com.pl)
RENAULT MEGANE, 1997 r., 69 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, kupiony u dilera w kraju, autoalarm, dzielone tylne sie
dzenia, bez wypadku, stan b. dobry, udokum. przebieg, oryg. 
opony, - 26.500 zł, tel. 0503/58-28-80 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 75 tys. km, 1400 
ccm, granatowy, wspomaganie kier., poduszka pow., alarm, 
immobiiizer, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 25.000 
zł. Brzezia Łąka, tel. 071/315-38-86,0503/64-30-85 
RENAULT MEGANE, 1997 r.;60 tys. km. 1400 ccm. grana
towy metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, po
duszka pow., centr. zamek, immobiiizer, alarm, serwisowa
ny, garażowany, - 25.000 zł. Jawor, teł. 076/870-57-56 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 37 tys. km, 1900 
ccm, TDi, bordowy metalic, el. otw. szyby, immobiiizer, centr. 
zamek, reg. kierownica, wspomaganie, halogeny, pirotech
niczne napinacze pasów, RM, stan b. dobry, • 32.000 zł. 
Kalisz, tel. 0501/71-45-85
RENAULT MEGANE, 1997 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, bez wypadku, oryginalny lakier, poduszka pow., 
centralny zamek, pełna dokumentacja, serwisowany, gara
żowany, stan idealny, • 24.400 zł. Kłodzko, tel. 074/865-80- 
08,0603/50-41-74
RENAULT MEGANE, 1997 r., 43 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, 
alarm + pilot, immobiiizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, reg. kierownica, weluro
wa tapicerka, książka serwisowa, stan b. dobry, - 31.800 zł. 
Legnica, tel. 0602/60-51-47
RENAULT MEGANE, 1997 r., 105 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, immobiiizer, centr. zamek, radio z RDS, - 26.000 
zł. Leszno, tel. 065/529-18-73 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 83 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, ciemnozielony metalic, el. otw. szyby, reg. reflektory, 
centralny zamek, przyciemnione szyby, welurowa tapicerka, 
światła przeciwmgielne, poduszka powietrzna, kupiony w 
kraju, serwisowany, I właściciel, - 28.000 zł. Lubań, tel. 0601/ 
84-28-30
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 41 tys. km, 1600 
ccm, bordowy metalic, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szy
by i szyberdach, centr. zamek, immobiiizer, 2 poduszki pow., 
RO z RDS + 6 głośników, garażowany, stan idealny, • 30.600 
zł. Lubin, tel. 076/846-74-21
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 45 tys. km, 1900 
ccm, diesel, zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, 
immobiiizer, oryg. radio, - 28.000 żł (w rozliczeniu może być 
sam. osob., w cenie do 15.000 zł). Lubin, tel. 076/844-36-43 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 90 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, el. reg. reflektory, 2 poduszki powietrzne, 
halogeny, radioodtwarzacz z RDS, immobiiizer, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, - 27.500 zł. Milicz, tel. 071/ 
384-11-87
RENAULT MEGANE COUPE, 1997 r., 2000 ccm, benzyna 
pełne wyposażenie elektr., klimatyzacja, alum. felgi, atrak
cyjny wygląd, stan idealny, -.29.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/93-45-72
RENAULT MEGANE SCENIC, 1997 r., 62 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, radio + pilot,
I właściciel, klimatyzacja, centr. zamek, - 35.700 zł. Rawicz, 
tel. 0601/71-90-15
RENAULT MEGANE COUPE. 1997 r., 75 tys. km, 2000 ccm, 
granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, alum. 
felgi, spoiler, immobiiizer, poduszka pow., halogeny, pełne 
wyposażenie el, • 33.000 zł lub zamienię na Opla Vectrę. 
Włoszakowice; tel. 065/537-01-88 
RENAULT MEGANE 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 wy
padku, stan idealny, - 41.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0502/95-28-95
RENAULT MEGANE, 1998 r., 28 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, ziel.-niebieski metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, klimatyzacja, 
komputer, immobiiizer, RO sterowany w kierownicy, 4 gło

śniki,-odblaskowa szyba przednia i inne dodatki, - 35.000 zł.
Wrocław, tel. 071/351-61-48'  .......   • _____ ______
RENAULT MEGANE, 1998 r.. 90 tys. krti, 1900 ccm, TDi, 
srebmy, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 31.500 zł. Kro
toszyn, tel. 062/725-38-63,0608/47-71-25 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 66 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, immobiiizer, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 28.500 zł. Lubin, tel. 076/749- 
31-69
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 48 tys. km, 1400 
ccm, zielony metalic, ABS, wspomaganie kier., reg. kierow
nica, centr. zamek ♦ pilot + immobiiizer, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, kontrola drzwi, 
pasów, temp., garażowany, - 31.000 zł lub zamienię na Ci
troena Evasion. Przemków, tel. 076/831-02-45,0604/93-31- 
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RENAULT MEGANE KOMBI, 1998 r., 1900 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
poduszka pow., do sprowadzenia - 10.000 DEM ♦ 2.500 zł 
transport ♦ 7.500 zł cło. Sława, tel. 0603/86-42-23 
RENAULT MEGANE. 1998/99 r.. 53 tys. km. 1900 ccm. die
sel, biały, poduszka pow., centralny zamek + pilot, ABS, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, immobiiizer, I rej. w 
1999 r„ 5-drzwiowy,' stan b. dobry, - 28.500 zł. Syców, tel. 
062/785-92-15
RENAULT MEGANE, 1998/99 r., 69 tys. km. 1400 ccm, 
srebrny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowa
ny, pod. powietrzna, stan b. dobry, - 26.900 zł lub zamienię 
na Fiata Cinquecento do 15.000 zł. Wrocław, tel. 0502/65-
19-50
RENAULT MEGANE RN, 1999 r., 1600 ccm. czerwony, kli
matyzacja, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, pilot, ABS, 5- 
drzwiowy, immobiiizer, stan b. dobry, - 29.900 żł. Gorzów 
Wlkp., tel. 0601/72-12-96
RENAULT MEGANE KOMBI, 1999 r., 62 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, klimatyzacja, ABS, 3 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek ♦ 
pilot, wspomaganie, hak, zadbany, garażowany, - 39.900 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/738-12-65,0602/72-56-71 
RENAULT MEGANE, 1999/00 r., 40 tys. km, 1900 ccm, die
sel, wtrysk 5-biegowy, ABS, katalizator, wspomaganie, reg. 
kierownica, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
klimatyzacja, welurowa tapicerka, halogeny, sprowadzony w 
całości, - 36.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44,0607/
74-57-44
RENAULT MEGANE, 2000 r. 4 pod. powietrzne, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, - 42.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/ 
592-55-22 prosić Darka
RENAULT MEGANE. 2000 r.. 8 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, klimatyzacja, 
wspomaganie i reg. kierownicy, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, RO z CD. - 35.000 zł. Piła, tel. 067/262- 
80-27,0609/47-60-84
RENAULT MEGANE COUPE, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 
16V, żółty, ABS, 4 pod. powietrzne, halogeny, komputer, centr. 
zamek. el. otw. szyby i lusterka, kupiony w salonie, I właści
ciel, • 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-22-37
RENAULT SAFRANE, 1993 r.t 2200 ccm, benzyna, bor

dowy metalic, inst. gazowa, wspomaganie, centr. 
zamek, pełne wyposażenie elektr., ABS, stan b. 
dobry, • 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87024041

RENAULT SAFRANE RT, 1993 r., 200 tys. km, 2200 ccm, 
srebrny metalic, ABS. komputer, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, centr. zamek, alarm, alum. felgi, 
szyberdach, immobiiizer, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, podłokietnik, - 19.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-75-10, 
0602/74-83-45
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2000 ccm, granatowy meta
lic, el. reg. lusterka i szyby, wspomaganie, alarm ♦ pilot, -
18.000 zł. Świdnica, tel. 074/856-80-66,0607/38-99-75 
RENAULT SAFRANE, 1993 r.. 160 tys. km. 2000 ccm. sza
ry, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, ABS, atrakc. 
wygląd, - 21.900 zł. Wrocław, tel. 0604/97-21-77 
RENAULT SAFRANE BACCARA, 1993 r., 160 tys. km. 3000 
ccm, benzyna, śliwkowy, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 
skóra, aluminiowe felgi + komplet kół zimowych, kupiony w 
salonie w kraju, bez wypadku, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 0602/
62-50-77
RENAULT SAFRANE. 1993/94 r., 103 tys. km, 2200 ccm, 
ciemny metalic, 145 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, •
23.000 zł lub zamienię na Renault Scenic albo inny do 30.000 
zł. Góra, tel. 0601/05-81-98
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 130 tys. km. 2100 ccm, tur
bo D, zielono-szary metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, klimatyzacja, komputer, - 23.000 zł. Lubin, tel. 076/
847-60-54,0601/55-33-41
RENAULT SAFRANE BACCARA, 1994 r., 120 tys. km, 3000 
ccm, V6, niebieski metalic, pełna dokumentacja, ABS, kli
matyzacja, skóra, el. otwierane szyby, szyberdach, el. re
guł. fotele, el. reguł, lusterka, tempomat, centralny zamek, 
wspomaganie kier., CD, drewno, aluminiowe felgi, kompu
ter, spoiler, podgrzewane lusterka i fotele, -16.900 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-71-38,0606/22-38-79 
RENAULT SAFRANE. 1994 r.. 210 tys. km. 2500 ccm. tur
bo D. srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, •
29.000 zł. Strzelin, tel. 0607/51-49-22
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 169 tys. km, 2000 ccm, nie
bieski, el. otwierane szyby, sprowadzony w całości, central
ny zamek, ABS, stan b. dobry, - 25.900 zł. Wrocław, tel. 0604/
91-21-77
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 144 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, zielony metalic, ABS, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie elektr., welurowa tapicerka, zadbany, garażowany, ser
wisowany w autoryzowanym serwisie, - 24.000 zł lub zamie
nię, z dopłatą. Wrocław, tel. 0608/02-40-26 
RENAULT SAFRANE, 1995 r., 114 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyberdach,, ABS, inst. gazowa, stan 
b. dobry, bez wypadku, • 26.000 zł. Jutrosin, tel. 0605/26- 
31-71,065/547-16-75
RENAULT SAFRANE, 1996 r., 104 tys. km, 2100 ccm, tur
bo D, perłowogranatowy, 2 pod. powietrzne, wszystkie el. 
dodatki, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, nie eksploatowany 
w kraju, kpi. dokumentacja, oclony w całości, stan b. dobry,
- 40.000 zł. Lubin, tel. 076/849-35-11 
RENAULT SAFRANE. 1997 r., 117 tys. km, 9̂00 ccm, tur
bo D, czerwony, ABS, 2 szyberdachy, el. reg. lusterka, -
38.000 zł. Zielona Góra, tel. 0602/48-13-74
RENAULT SAFRANE. 1998 r.. 35 tys. km. 2000 ccm. 16V, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, lampy ksenonowe, skó
ra, fotele podgrzewane (z pamięcią), 4 poduszki powietrz
ne, aluminiowe felgi, spoiler, halogeny, radio, zmieniacz Al- 
pine, roleta, komputer pokładowy, książka serwisowa, •
58.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-36-66
RENAULT SAFRANE, 1999 r., 27 tys. km, 2200 ccm, turbo 
D, kolor grafitowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
ABS, RO, pełne wyposażenie elektr., stan b. dobry, - 71.000 
zł lub zamienię na Mercedesa 124. Siechnice, tel. 0607/36- 
73-88 '
RENAULT SCENIC, 1996/97 r., 65 tys. km, benzyna, jasny 
metalic, el. otw. szyby, siedzenia welurowe, centr. zamek + 
pilot, immobiiizer i inne, - 29.500 zł. Żmigród, tel. 071/385-
21-93
RENAULT SCENIC, 1997 r., 59 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, grafitowy metalic, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, 
centr. zamek * pilot, kupiony w salonie, bez wypadku, gara
żowany, stan b. dobry, • 36.000 zł. Stronie Śl., tel. 074/814-*'
13-12
RENAULT SCENIC, 1998 r., 69 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
oliwkowy metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, 
alarm, immobiiizer, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kie
rownica, oryginalny RO + sterowniki, fabryczny hak, w kraju

Od coku, garażowany, • 41.000 zł. Leszno, tel. 065/525-72- 
49,0600/23-60-61
RENAULT SCENIC, 1999 r.,1600 ccm, 16V, benzyna, 

szary metalic, kupiony w salonie, klimatyzacja, 
4 pod. powietrzne, komputer pokładowy, ABS, 
alarm, immobiiizer, el. otw. szyby, welurowa ta
picerka, I właściciel, książka serwisowa, faktura 
VAT, • 47.500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/97-15-01, 
074/841-11-64 po godz. 16 01029481 

RENAULT SCENIC, 1999 r., 130 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski metalic, I właściciel, bez wypadku, kupiony w salonie, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, alarm, reiingi dachowe, halogeny, 2 pod. powietrzne, 
kpi. dokumentacja, zadbany, • 46.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
850-70-94
RENAULT SCENIC, 2000 r., 12 tys. km, 1900 ccm. TDi. 
brązowy. 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
centr. zamek, ABS, wspomaganie, alum. felgi, tylna szyba 
ogrzewana, halogeny, radio, - 60.000 zł. Rawicz, tel. 0601/
71-90-15
RENAULT TWINGO, 1995 r., 65 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, katalizator, stan b. dobry, I właści
ciel, otwierany dach, kpi. dokumentacja, RM, karta pojazdu, 
- 12.900 zł lub zamienię na tańszy. Nysa, tel. 077/433-10- 
62,0604/68-43-18
RENAULT TWINGO, 1995 r,-60,tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
ciemny metalic, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, kar
ta pojazdu, szyberdach, napinacze pasów, RM, stan b. do
bry, garażowany, sprowadzony w całości, -13.700 zł. Nysa, 
tel. 077/433-10-62,0604/68-43-18 
RENAULT TWINGO, 1995 r., 100 tys, km, 1200 ccm, turku
sowy, -12.200 zł. Wrodaw, tel. 783-40-46,344-33-22 
RENAULT TWINGO EASY, 1997 r., żółty, otwierany 

dach, centr. zamek, alum. felgi, RO, el. otw. szy
by, zimowe koła, garażowany, stan idealny, -
17.600 zł. Bielawa, tel. 074/833-65-80,0601/19-65- 
08 81011821 

RENAULT TWINGO, 1997 r., 48 tys. km, 1200 ccm, czer
wony, komputer, centr. zamek, zderzaki w kolorze nadwo
zia, -13.900 zł., tel. 0608/87-40-36 
RENAULT TWINGO, 1999 r., 1200 ccm, ciemnoniebieski 
metalic, 3-drzwiowy, poduszka powietrzna, stan b. dobry, 
kupiony w salonie, - 20.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-15- 
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ROVER
ROVER111,1993 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, szyberdach, el. otwierane szyby, blokada 
skrzyni biegów, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0501/82-07-88 
ROVER 214,1996 r., 34 tys. km, granatowy metalic, bogate 
wyposażenie, - 23.900 zł. Leszno, tel. 065/520-05-33 
ROVER 218,1996 r„ 1900 ccm, diesel, srebmy metalic, 5- 
drzwiowy, immobiiizer, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, -
21.000 zł. Międzybórz, tel. 062/785-69-92 po godz. 18 
ROVER 220 SDI, 1996 r., 60 tys. km, srebmy metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek ♦ pilot, immobiiizer, 5-drzwiowy, 
- 24.500 zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75 
ROVER 220,1997 r., 77 tys. km, turbo D, niebieski metalic,
5-drzwiowy, wspomaganie, immobiiizer, alarm, el. otw. szy
by, SRS, 105 KM, bardzo ekonomiczny, drewno, reg. kiê  
równica, - 27.500 zł. Wrocław, tel. 0605/21-58-50 
ROVER 343,1979 r., 1400 ccm, siwy, po remoncie silnika, 
wymienione sprzęgło kpi, -1.200 zł. Węgliniec, tel. 0604/62-
04-77,075/778-60-58
ROVER 400,1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm. 16V, srebmy 
metalic, 2 pod. powietrzne. ABS, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, centr. zamek, alarm, 
klimatyzacja, âlum. felgi, wykończenia w drewnie, stan ide
alny, - 38.900 zł lub zamienię. Krotoszyn, tel. 062/725-01- 
98,0503/70-25-26
ROVER 414 GSI, 1993 r., 131 tys. km, 1400 ccm, 16V, zie
lony metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, wykończenia w drewnie, stan b. dobry, 
• 14.000 zł lub zamienię na kombi. Głuchołazy, tel. 0606/43- 
80-52
ROVER 414,1996 r., 1400 ccm, 16V, czarny metalic, boga
te wyposażenie, • 24.400 zł lub zamienię na większy. Otmu
chów. tel. 077/431 -51 -00,0606/99-46-04 
ROVER 414,1996/97 r., 41 tys. km, 1400 ccm, i 16V, ciem
nozielony metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm 
+ pilot, poduszka powietrzna, reg. kierownica i pasy, el. reg. 
świateł, dodatki w drewnie i chromie, • 24.900 zł. Krotoszyn, 
teł. 062/725-03-98,0608/14-44-97 
ROVER 416 Si, 1996 r., 83 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel,, 
poduszka pow., ABS, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, centralny zamek, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi,
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książka serwisowa, stan b. dobry, • 28.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Kłodzko, tel. 074/867-65-86,0601/58-20-80 
ROVER 416 Si, 1997 r., 61 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, I wła
ściciel, pełna dokumentacja, • 28.900 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-75-31,0606/27-19-37
ROVER 418 SLD, 1995 r., 106 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
welurowa tapicerka, garażowany, serwisowany, stan b. do
bry, - 23.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-26-48 
ROVER 420 Dl, 1996 r., 2000 ccm, TDi, kolor grafitowy me
talic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. ęzyby, poduszka 
pow., drewno, bez uszkodzeń, • 25.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Leszno, tel. 0607/04-77-67 
ROVER 440,1996 r., 98 tys. km, 1800 ccm, bordowy, klima
tyzacja, ABS, poduszki pow., centr. zamek, el. otw. szyby, 

r  el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, • 23.800 zł. Legnica, 
'tel. 0601/33-39-92 

ROVER 620 SI. 1995 r., 2000 ccm, biały, welur, ABS, drew
no, wspomaganie, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, RO rds, 
szyberdach, - 25.800 zł. Legnica, tel. 0503/86-84-53 
ROVER 620 i, 1995 r., 135 tyS. km, 2000 ccm, benzyna,

bordowy, ABS, klimatyzacja, szyberdach, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, I właściciel, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
70-67-72
ROVERJ523,1994 r., perłowoczerwony, skóra, pełne wypo
sażenie elektr., ABS, poduszka -pow.t alum. felgi, • 24.100 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-10,0602/68^90-83 
ROVER 75,2Ó00 r., 6 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, •
78.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-00-48 
ROVER 820 SI, 1990 r., 2000 ccm, DOHC. 16V, zielony 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, 
pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, RO + głośniki, 
reg. kierownica i fotel kierowcy, drewniane dodatki, dzielona 
kanapa tylna, welurowa tapicerka, alum. felgi, instalacja ga
zowa, -11.900 zł. Wrocław, tel. 0501/01-̂ 43-82 
ROVER 820 SI, 1994 r., 91 tys. km, 2000 ccm, 16V, butelko
wy metalic, pod. powietrzna, alum. felgi, el. otw. szyby, el. 
otw. szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, immo
biiizer, welurowa tapicerka, RM, książka serwisowa, bez 
wypadku, -17.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-
27-78
ROVER 825 SD, 1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
zielony metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi, -19.000 zł. 
Henryków, tei. 074/810-51-10,0604/44-17-69

SAAB
SAAB 900,1988 r., 280 tys. km, 2000 ccm, turbo E, czarny,
4-drzwiowy, hatchback, bogate wyposażenie elektr., weluro
wa tapicerka, właściciel niepalący, - 10.000 zł. Opole, tel. 
0604/85-99-88
SAAB 9000 CS. 1992 /., 2300 ccm, 16V, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, ABS, klimatyzacja, skó
rzana tapicerka, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, podgrzewane fotele i lu
sterka, halogeny, alum. felgi, instalacja gazowa, stan b. do
bry, I właściciel, • 23.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/795-14- 
42
SAAB 9000 CSE, 1994 r., 140 tys. km, 2300, ccm, granato
wy metalic, skóra beżowa, podgrz. siedzenia, komputer, 
alum. felgi, 200 KM, 5-biegowy, pełne wyp. elektr., klimaty
zacja, alarm, 2 poduszki, bezwypadkowy, - 40.000 zł. Wro
cław, tel. 339-98-88
SAAB 9000,1995 r., 145 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, czer
wony, automatic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 29.500 
zł. Świdnica, tel. 074/852-46-28,0605/29-34-36 
SAAB 9_3 SE, 2000 r., 15 tys. km, 2000 ccm, turbo, srebr
ny, 5-drzwiowy, klimatyzacja, pełne wyp. elektr., 4 poduszki, 
alarm + immobiiizer, radio CD, siedzenia welurowe, podgrze
wane, drewno, 150 KM, 5-biegowy, bezwypadkowy, 2 lata 
gwarancji, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 339-98-88

SEAT
SEAT AROSA, 1997/98 r., 70 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, • 18.900 
zł. Bralin, tel. 062/781-20-97,0607/35-01-35 
SEAT AROSA, 1998 r., 38 tys. km, 1000 ccm, benzyna, po
marańczowy, 3-drzwiowy, immobiiizer, RM, reg. kierownica, 
poduszka pow., książka serwisowa, - 21.000 zł. Sędzimi
rów, gm. Pielgrzymka, tel. 076/877-57-23 
SEAT AROSA, 1998/99 r., 1000 ccm, wtrysk, czarny, po
duszka pow., regulowana kierownica, wspomaganie kier., 
immobiiizer, klimatyzacja, obrotomierz, atermiczne szyby, 
dzielona tylna kanapa, zarejestrowany, nadwozie ocynkowa
ne. • 25.000 zł. Pleszew, teł. 062/742-40-64 
SEAT AROSA, 1999 r., 1000 ccm, benzyna, niebieski, stan 
b. dobry, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 0601/55-35-64,071/338-
02-01
SEAT AROSA, 2000 r., 1000 ccm, MPi, czerwony, pod. po
wietrzna, reg. siedzenia, ABS^wspomaganie, stan idealny, -
28.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-78,071/361-59-34 s 
SEAT CORDOBA SX, 1993 r., 45 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, coupe, 2-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie kier., ABS, el. otw. szyby, lusterka, białe ze
gary, komputer MFA, napinacze i reguł, pasów, sportowe 
fotele, dzielona kanapa, alum. felgi, centr. zamek, alarm + 
pilot w kluczu, immobiiizer, - 23.000 zł. Brzeg, tel. 077/485-
21-12
SEAT CORDOBA, 1994 r., 95 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości, centr. zamek, el. 
otw. szyby, wspomaganie, - 21.500 zł. Dobroszyce, tel. 071/ 
314-11-83
SEAT CORDOBA. 1994 r., 60 tys. km. 1400 ccm, błękitny 
metalic, bez wypadku, RM, el. reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa, spoiler, stan b. dobry, • 18.400 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 0604/46-34-26
SEAT CORDOBA, 1994 r., 302 tys. km, 1600 ccm, benzy
na,'zielony, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, bez wypadku, 
-17.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-27-75,0603/61-27- 
74
SEAT CORDOBA, 1994 r., 103 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, szyberdach, centr. zamek, wspomaga
nie, radio, do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny, -15.000 
zł. Jawor, tel. 0608/06-42-30
SEAT CORDOBA, 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czarny, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane 
szyby, 2 zabezpieczenia, • 21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/
642-08-69
SEAT CORDOBA, 1994 rM 87 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. za
mek, stan b. dobry, - 17.000 zł. Kiełczów, tel. 071/398-81- 
99,0502/93-39-72
SEAT CORDOBA, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, oclony w całości, I właściciel, pełna dokumentacja, 
welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, centralny zamek, 
książka serwisowa, wspomaganie kier., stan idealny, • 16.500 
zł. Legnica, teł. 076/862-69-12 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1900 ccm, diesel, kolor wiśnio
wy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. re
flektory, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, - 21.200 zł. 
Nysa, tel. 0604/85-84-37
SEAT CORDOBA, 1994 r., 93 tys. km, 1400 ccm, fioletowy 
metalic, szyberdach, alarm, regulacja świateł, w Polsce od 
roku, -17.800 zł. Oława, tel. 071/313-47-09,0607/66-00-41 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony, wspomaganie, immobiiizer, bez wypadku, przegląd 
do 05.2002 r.. garażowany, - 23.200 zł. Opole, tel. 0604/38-
96-10
SEAT CORDOBA, 1994 r., 112 tys. km, 1600 ccm, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM ♦ 4 głóśniki, 
el. reg. reflektory, 4-drzwiowy, 5-biegowy, dzielone tylne sie
dzenia, alarm + pilot, -18.500 zł. Wrocław, tel. 0607/41-96- 
65
SEAT CORDOBA. 1994 r.. 112 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czarny, sprowadzony 07.2000 r., bez wypadku, książka 
serwisowa, welurowa tapicerka, immobiiizer, • 17.200 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-50-12,0605/27-49-71 
SEAT CORDOBA, 1994/95 r., 118 tys. km, 1400 ccm, die
sel, biały, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, w kraju od tygodnia, centralny zamek, wspomaganie kier., 
aluminiowe felgi, radio, książka serwisowa, • 17.900 zł. Ko
morniki, tel. 071/354-22-03 po godz. 19,0605/65-80-69 
SEAT CORDOBA, 1994/95 r., 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, bez wypadku, wspomaganie, - 19.500 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Leszno, tel. 0607/04-77-67 •
SEAT CORDOBA, 1994/95 r., 98 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny metalic, sprowadzony w całości, 2 pod. powietrzne, alarm, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, immobiiizer, halo
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geny, 4 zagłówki, RM, el. otw. szyby, obrotomierz, pełna 
dokumentacja, - 18.800 zł. Wschowa, tel. 0603/79-30-19 
SEAT CORDOBA, 1994/95 r. wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek, el. otw. szyby, stan b. dobry, -15.800 zł. Żary, 
tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 10 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, nowe oponyr tylna 
lotka, stan b. dobry, • 20.000 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
0605/54-44-99
SEAT CORDOBA GTI, 1995 r., 2000 ccm pełne wyposaże
nie, - 22.500 zł. Kępno, teł. 0606/18-64-80 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
fioletowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. za
mek, szyberdach, halogeny, • 20.500 zł. Milicz, tel. 0606/72-
06-71
SEAT CORDOBA, 1995 r., 78 tys. km, 2000 ccm, fioletowy 
metalic, ABS. el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, - 18.500 zł. 
Milicz, teł. 0605/13-34-79,0605/46-76-71 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, Pb/. czer
wony, stan b. dobry, kupiony w salonie, wspomaganie kier., 
5-drzwiowy, centralny zamek, alarm ♦ pilot, immobilizer, ra
dioodtwarzacz Pioneer, • 19.500 zł łub zamienię na inny. 
Oborniki Śląskie, tel. 0603/13-84-99 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny, wspomaganie kier., centr. zamek, oryg. przebieg, 
poduszka pow., reflektory z halogenami, alum. felgi, w kraju 
od 6 miesięcy, -19.500 zł. Syców, tel. 0608/78-0 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 106 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
zielony, kupiony w salonie, I właściciel, immobilizer, centr. 
zamek, alarm, RO. halogeny, garażowany, • 22.000 zł. Grod
ków, tel. 077/415-58-58,0602/59-86-40 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 45 tys. km, 1800 ccm, szary 
metalic, wer. sportowa, RO, alum. felgi, ABS, immobilizer, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, - 25.000 
zł. Kobiemo k. Krotoszyna, tel. 062/722-76-20 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 100 tys. km, 1400 ccm, zielony, 
centr. zamek, RM Sony, immobilizer, zimowe opony, I wła
ściciel, kupiony w salonie, - 21.000 zł. Grodków, tel. 077/
415-58-58,0602/59-86-40
SEAT CORDOBA, 1996 r., 126 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, immobili
zer, wspomaganie, RM, reg. kierownica, reguł. wys. moco
wania pasów, kubełkowe fotele, alum. felgi, centr. zamek, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 25.600 zł. Złotory
ja. tel. 0503/79-01-65
SEAT CORDOBA COUPE SX, 1996/97 r., 60 tys. km, 1800 
ccm, 16 V, czerwony, 140 KM, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica i fote
le (kubełkowe), szyberdach, dzielona kanapa, alarm + pilot,, 
alum. felgi 15', - 25.900 zł lub zamienie na Audi 100 C4,2.5 
TD kombi, VW TRANSPORTER T4 D lub VR 6. Świdnica, 
tel. 074/640-48-19,0608/59-25-16 
SEAT CORDOBA CLX, 1996/97 r.. 57 tys. km. 1600 ccm. 
Pb/, ciemnozielony metalic, I właściciel, bez wypadku, ku
piony w salonie w Polsce, książka serwisową, pełny serwis, 
faktura zakupu, wspomaganie kier., alarm + pilot, radiood
twarzacz, oznakowany, immobilizer, dzielona tylna kanapa, 
garażowany, stan idealny. - 23.900 zł lub zamienię na tań
szy. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-66-61,0602/11-04-88 
SEAT CORDOBA VARIO, 1997 r.. 53 tys. km. wiśniowy 
metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. zamek, 
ABS, radio, relingi dachowe, • 25.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0605/41-89-74 (ke0098)
SEAT CORDOBA, 1997 r., 62 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, immobilizer, blokada skrzyni biegów, 
alarm, dzielona tylna kanapa, - 25.200 zł. Łagiewniki, tel. 
071/393-20-36 wieczorem, 0501/61-11-71 w godz. 7-16 
SEAT CORDOBA TDI. 1998 r.. 75 tys. km. 1900 ccm. wi
śniowy metalic, pełne wyposażenie, - 33.000 zł. Wrocław, 
tel. 785-99-90
SEAT CORDOBA, 1998 r.. 37 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowa
ny, garażowany, relingi dachowe, komplet opon zimowych, 
centr. zamek, alarm, reflektory przeciwmgielne, radio Sony 
z pilotem, - 28.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-53-63,0605/28-
09-16
SEAT CORDOBA COUPE, 1998 r., 37 tys. km, 1900 ccm, 
TDI, srebmy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, kom
puter, immobilizer. alarm, - 35.800 zł. Leszno, tel. 065/526-
62-27 po godz. 16
SEAT CORDOBA VARIO KOMBI. 1998/99 r.. 40 tys. km. 
1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, 
wspomaganie kier., faktura VAT, - 25.500 zł. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 0602/88-89-68
SEAT CORDOBA, 2000 r., 12 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
MPI, zielony metalic, poduszka pow., serwo, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, RO, oryg. książ
ka serwisowa, w kraju od 2 tygodni, stan idealny, - 35.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-66-13.0601/79-66-69 
SEAT IBIZA, 1986 r.. 170 tys. km. 1700 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, RM, alum. felgi, szerokie opony, zadba
ny, oszczędny, po wymianie tarcz hamulcowych i amortyza
torów, - 6.300 zł lub zamienię na samochód o poj. do 1200 
cm3. Legnica, tel. 076/855-25-11 po godz. 17 
SEAT IBIZA GLX, 1987 r.. 1500 ccm, czerwony, stan tech. 
b. dobry, centr. zamek, el. otw. szyby, RM, roczny akumula
tor, po wymianie łożysk, poduszki pod silnikiem, stan opon 
dobry, 5-biegowy, 3-drzwiowy, - 6.000 zł. Środa Śląska, tel.

* 071/317-42-12,0608/81-14-79
SEAT IBIZA, 1987 r., 1700 ccm, diesel, czamy, do popra
wek blacharskich, - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/84-18-19 
SEAT IBIZA, 1987 r., 194 tys. km, 1200 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, centralny zamek, nowy akumulator, el. otwie
rane szyby, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/316-31-86 
SEAT IBIZA, 1988/96 rv, 1200 ccm, granatowy, katalizator, -
5.000 zł. Oława, tel. 071/303-40-81 
SEAT IBIZA, 1989 r., 173 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, czar
ny, 5-drzwiowy, katalizator, 5-biegowy, silnik system Porsche, 
stan b. dobry, • 6.500 zł. Góra. tel. 065/544-42-31 
SEAT IBIZA SX, 1989 r.. 1500 ccm, wtrysk, czamy metalic. 
I właściciel, w kraju od 1993 r., centralny zamek, el. otwiera
ne szyby, katalizator, obrotomierz, sprowadzony w całości, 
pełna dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, zadbany, -
6.500 zł. Czernina, tel. 065/543-67-11 
SEAT IBIZA SPECIAL, 1989/96 r., 130 tys. km, 900 ccm, 
niebieski metalic, stan b. dobry, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 344-
75-32
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, złoty metalic, silnik system 
Porsche. 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry - 700 DEM. 
Gubin, tel. 068/359-65-74
SEAT IBIZA, 1990 r.. 1200 ccm. - 7.800 zł. Wrocław, teł. 
0604/86-71-96
SEAT IBIZA, 1990 r., 124 tys. km, 1200 ccm, benzyna nowy 
akumulator, I właściciel, książka serwisowa, radio, 5-biego
wy, - 6.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20--13 
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, benzyna 5-drzwiowy. stan 
b. dobry, na białych tablicach, • 1.600 zł. Chojnów, teł. 0600/
16-48-26
SEAT IBIZA SXt, 1990 r., 101 tys. km, 1500 ccm, czamy 
metalic, składak celny, w kraju od 4 lat, RM, el. wys. antena, 
centralny zamek, 3-drzwiowy, nowe przednie wahacze, fo
tele kubełkowe, przyciemnione szyby, bez wypadku, - 7.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-17-70 
SEAT IBIZA, 1990 r., 92 tys. km, 900 ccm, biały, 5-biegowy,
3-drzwiowy, zadbany, tylna szyba ogrzewana, z lotką i wy
cieraczką, książka serwisowa, stan b. dobry, na białych ta
blicach - 650 DEM. Gubin, tel. 0603/10-50-15,0502/42-59- 
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SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, czamy, 5-drzwiowy, hak, 
na białych tablicach • 650 DEM. Jawor, tel. 0501/61-84-34 
SEAT IBIZA, 1990 rn 1500 ccm, niebieski metalic. 3-drzwio

wy, 5-biegowy. hak. RO, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia. kpi. dokumentacja, silnik system Porsche, zadbany, -
5.200 Zł. Lubin, tel. 0608/01-49-64 
SEAT IBIZA, 1990 r., 903 ccm, biały, w kraju od 3 lat, kpi. 
dokumentacja, - 6.500 zł. Opole, tel. 077/454-13-04 
SEAT IBIZA, 1990 r., 116 tys. km, 1500 ccm, GUC, czerwo
ny, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, hak, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, nowy akumulator, nowe amortyzatory, kompł. 
opon zimowych, przegląd do 05.2002 r, - 8.500 zł. Trzebni
ca, tel. 071/3 7̂-17-30
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, 
komplet opon zimowych, - 7.700 zł. Wrocław, tel. 0602/49-
01-58
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, czamy, silnik system Po
rsche, katalizator, alum. felgi, obrotomierz, - 6.000 zl. Cho
cianów, tel. 076/818-58-01
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, granatowy metalic, •

7.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/
374-27-97,0602/79-49-88 87023781

SEAT IBIZA, 1991 r., 180 tys. km, 1200 ccm silnik system 
Porsche, alum. felgi, obrotomierz, katalizator, - 5.900 zł. 
Chocianów, tel. 076/818-58-18 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, wtrysk, perłowoczarny, 5- 
drzwiowy, 5-biegowy, RM, silnik system Porsche, pełna do
kumentacja, I właściciel, bez wypadku, oryginalny lakier, stan 
idealny, garażowany, - 7.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-76, 
0502/29-62-34
SEAT IBIZA, 1991 r.. 90 tys. km, 1200 ccm, granatowy, 5> 
drzwiowy, 5-biegowy, pełna dokumentacja, - 7.500 zł lub 
zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-12-67,0604/65-
70-78
SEAT IBIZA. 1991/92 r.. 130 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, 
granatowy, nowszy model, techn. sprawny, 3-drzwiowy, -
8.100 zł. Legnica, tel. 076/862-04-76 
SEAT IBIZA, 1991/96 r.. 1200 ccm, czerwony, karoseria z 
1996 r, • 9.000 zł. Polanica Zdrój. teł. 0601/91-63-62 
SEAT IBIZA, 1992 r.,‘ 110 tys. km. 1200 ccm, czamy, 3- 
drzwiowy, szyberdach, - 5.300 zł. Syców, tel. 062/785-35- 
30.0606/37-88-48
SEAT IBIZA, 1992 r., 144 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielony 
metalic. szerokie zderzakh 5-biegowy. 5-drzwiowy, garażo
wany, nie składak, w kraju od 96 r., lusterka w kolorze nad
wozia, RO + głośniki Pioneer, • 9.600 zł. Krzelów, tel. 071/ 
389-92-02,0606/76-55-27
SEAT IBIZA, 1992 r.. 51 tys. km, 900 ccm, niebieski, el. reg. 
reflektory i antena, w kraju od miesiąca, stan b. dobry, - 7.300 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-31-25,0605/64-91-58 
SEAT IBIZA, 1992 r., 900 ccm. benzyna, grafitowy metalic, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, RM, zadbany, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 7.700 zł. Wiązów, tel. 071/393-13-37,0604/10-79- 
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SEAT IBIZA. 1992 r.. 100 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, silnik system Porsche, - 7.900 zł lub zamienię. 
Wschowa, tel. 065/540-24-76,0601/75-14-17 
SEAT IBIZA, 1992 r.. popielaty, sprowadzony w 2000 r., bez 
wypadku, system Porsche, - 9.000 zł. Wschowa, teł. 065/ 
540-54-22
SEAT IBIZA, 1993 r., 1500 ccm, brązowy metalic, 5-drzwio
wy, eł. otw. szyby, hak, nowe opony, halogeny, do sprowa
dzenia z Niemiec - 1.700 DEM lub na gotowo - 7.400 zł. 
Jawor, tel. 0605/64-11-73 ’?
SEAT IBIZA, 1993 r., 130 tys. km, 1200 ccm, czerwony, szy
berdach + dodatki, - 10.500 zł. Lubin, tel. 076/749-22-34, 
842-83-43 po godz. 19
SEAT IBIZA, 1993 r., 96 tys. km, 1200 ccm, czamy, garażo
wany, 3-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia. -
9.500 zł. Zduny. tel. 062/721-57-40.0608/77-95-53 
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, wspomaganie kierownicy, el. reg. reflektory, obroto
mierz, dzielona tylna kanapa, 3-drzwiowy, sprowadzony w 
całości. • 16.500 zł. Sokolniki, tel. 062/784-50-61 po godz. 
20,0605/32-25-28
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 98 tys. km. 1600 ccm. biały. inst. 
gazowa, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, alum. felgT 
15' (białe), nowe opony 195/50, RO + CD. I właściciel, spro
wadzony w całości, wymieniony olej i amortyzatory, sporto
wy ukł. wydechowy, białe zegaiy. alum. pedały, 4 koła zimo
we, -14.500 zł lub zamienię na inny, np. Toyota Cełica, Maz
da MX-3. Wschowa, tel. 0605/20-04-17 wieczorem 
SEAT IBIZA GLXI, 1994 r.. 65 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
szary metalic. 5-drzwiowy. el. otw. szyby, wspomaganie, 
centr. zamek, 2 zabezpieczenia, stan b. dobry, -17.000 zl. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-81-36,833-47-97 
SEAT IBIZA, 1994 r., 80 tys. km. 1000 ccm, czerwony, 3- 
drzwiowy. -15.700 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78.0603/84-
64-66
SEAT IBIZA, 1994 r.. 109 tys. km. 1900 ccm. diesel, biały, 
5-drzwiowy, bez wypadku, I właściciel, wspomaganie, dzie
lona tylna kanapa, kubełkowe fotele, alum. felgi, ciemne szy
by, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -18.900 zł lub zamienię. 
Zielona Góra. tel. 0605/52-23-52 
SEAT IBIZA, 1994 r., 1000 ccm, niebieski, 3-drzwiowy, 5- 
biegowy, immobilizer, odony, po przeglądzie, - 13.900 zł. 
Żary. tel. 068/374-89-25,0606/91-14-78 
SEAT IBIZA, 1995 r., 11 tys. km, 1900 ccm. diesel, czamy, 
5-drzwiowy, Obiegowy, rm, centr. zamek, wspomaganieÓ. 
nie eksploatowany w kraju, - 21.500 zł. Bolesławiec, teł. 075/ 
734-66-45,0604/75-02-92
SEAT IBIZA, 1995 r.. 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 5- 
drzwiowy, bez wypadku, alarm, immobilizer, oznakowany, RO 
Pioneer, Mul-T-Lock, el. reg. reflektory, termometr, kpi. do
kumentna, wymieniony olej i filtry, stan b. dobry, -18.300 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-29 
SEAT IBIZA, 1995 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, alum. felgi, wspomaganie, -18.500 zł. Kalisz, teł. 0605/
07-51-46 *
SEAT IBIZA, 1995 r., 100 tys. km, 1000 ccm, czamy, 3- 
drzwiowy, alarm + pilot, aluminiowe dodatki wnętrza, atrakc. 
wygląd, -16.000 zł. Lubin, tel. 076/847-35-88,0609/27-59- 
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SEAT IBIZA, 1995 r., 110 tys. km, 1800 ccm, niebieski me
talic, kupiony w salonie, centr. zamek, wspomaganie, eł. otw. 
szyby, alum. felgi, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -15.900 zł lub 
zamienię. Żagań, tel. 068/477-65-65,0607/31-84-15 
SEAT IBIZA GTI, 1995/96 r., 82 tys. km. 2000 ccm, ciemno- 
fioletowy metalic, ABS, centr. zamek, immobilizer, eLotw. 
szyby, obniżony, alum. felgi 15", ospoilerowany, halogeny, 
atrakc. wygląd. RM Kenwood, subwoofer, stan b. dobry, -
22.900 zł. Leszno, tel. 074/865-52-86,0603/17-06-17 
SEAT IBIZA, 1996 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
2 pod. powietrzne, dzielone tylne siedzenia, RM, sprowa
dzony w całości, w kraju od tygodnia. -16.900 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-78-18,0603/11-14-89,0607/05-07-75 
SEAT IBIZA GL, 1996 r., 79 tys. km, 1050 ccm, czerwony, 
kpi. dokumentacja, oclony w całości, 2 pod. powietrzne, alum. 
felgi 5-ramienne, alarm, centr. zamek, RM stereo, 5-biego
wy, 3-drzwiowy, stan techn. idealny, - 17.900 zł lub zamie
nię. Legnica, teł. 076/854-78-08.0602/36-07-03 
SEAT IBIZA, 1996 r., 62 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 2- 
drzwiowy, wspomaganie, reg. kierownica, obniżony, atrakc. 
wygląd, po wymianie, I właściciel, -16.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/58-33-32
SEAT IBIZA, 1996/97 r.. 92 tys. km. 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, RO z RDS, 
oznakowany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welu
rowa tapicerka, stan b. dobry, -25.800 zł (możliwe raty przez 
komis). Leszno, tel. 065/543-57-53 
SEAT IBIZA GT, 1997 r., 60 tys. km, 1900 ccm, TDI. srebmy 
metalic, bogate wyposażenie, - 27.500 zł. Krobia, tel. 065/ 
573-88-09,571-17-60
SEAT IBIZA GT. 1997 r.. 94 tys. km. 1900 ccm. TDI. czer

wony, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, centr. zamek, alarm, szyberdach, komputer, alum. 
felgi, białe zegary, kubełkowe fotele, tylne szyby uchylane, 
spoilery, książka serwisowa, stan b. dobry, atrakc. wygląd, -
27.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-84-85,0601/88-32-96 
SEAT IBIZA, 1997 r„ 1400 ccm, wtrysk, niebieski, wspoma
ganie, ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, blokada skrzyni 
biegów, centr. zamek, alarm, szyberdach, dzielona tylna ka
napa, dod. światło .stop”, nowe opony, zderzaki w kolorze 
nadwozia, RO ♦ 6 głośników, stan b. dobry. - 26.000 zł. Ja
wor. tel. 076/870-69-43
SEAT IBIZA, 1997 r.. 104 tys. km. 1900 ccm, TDi, turkuso
wy metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, książka ser
wisowa, pełna dokumentacja, klimatyzacja, ABS, 2 podusz
ki powietrzne, wspomaganie kier., centralny zamek, 4 za
główki, halogeny, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, stan 
b. dobry, - 28.500 zł lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 
074/867-65-86.0601/58-20-80 
SEAT IBIZA GTI, 1997 r., 2000 ccm, 16V, seledynowy, kli
matyzacja, ABS, poduszki pow., skórzana tapicerka, kom
puter, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, RO ♦ 6 
głośników, kubełkowe fotele, białe zegary, centr. zamek, ha
logeny, stan b. dobry, - 30.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-
51-81
SEAT IBIZA SXE, 1998 r., 1900 ccm, diesel, niebieski me
talic. wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, poduszka pow., szyby uchylane, welurowa tapicer
ka, alarm, bez wypadku, • 24.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Leszno, tel. 0607/04-77-67 
SEAT IBIZA, 1998 r., 1400 ccm, zielony metalic, 2-drzwio
wy, poduszka pow., klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, do sprowadzenia z Niemiec • 6.900 
DEM. Jawor. tel. 0605/64-11-73 
SEAT IBIZA, 1998 r., 118 tys. km, 1500 ccm, czamy, alum. 
felgi, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, - 6.900 zł. 
Kępno, tel. 062/781-91-45 po godz. 18 
SEAT IBIZA, 1998 r., 57 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebmy 
metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, kubełkowe fo
tele, alum. felgi, spoiler, atrakcyjny wygląd, - 28.900 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0604/99-08-72 
SEAT IBIZA. 1999 r., 86 tys. km. 1900 ccm, GTi, perłowo- 
biały, 110 KM, serwisowany, serwo, ABS, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
tylne szyby uchylane, komputer, kubełkowe fotele, - 31.200 
zł. Syców. tel. 062/785-31-64
SEAT IBIZA, 1999 r., 82 tys. km, 1400 ccm, SXE, pertowo- 
czerwony, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, kupiony u dile
ra, CTRL, wspomaganie, el. otw. szyby, RM z CD + 10 gło
śników Qart., alum. felgi Ronal 15", nowe, 3-drzwiowy, ciem
ne szyby, • 29.000 zł. Prudnik, tel. 0503/68-97-45 
SEAT LEON, 2000 r., 2 tys. km, 1600 ccm, SR, srebrny 
metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 4 poduszki po
wietrzne. ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., alarm, cen
tralny zamek, książka serwisowa, aluminiowe felgi, pełna 
dokumentacja, - 41.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-30-46 
SEAT MALAGA, 1988 r., 1450 ccm, wtrysk, czamy metalic, 
5-biegowy. szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. 
szyby, na białych tablicach, -1.500 zł. Lipa, tel. 075/713-44- 
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SEAT MALAGA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, centr. zamek. el. otw. szyby. 5-biegowy, 4-drzwio
wy, 4 zagłówki, katalizator, wtrysk, alarm, przegląd do
03.2002 r.. welurowa tapicerka, system Porsche, kpi. doku
mentacja. - 6.000 zł. Góra, tel. 065/544-14-62,0503/04-72- 
32
SEAT MARBELLA, 1991 r., 900 ccm, granatowy, na zachod
nich tablicach - 800 DEM. Gubin, tel. 0503/98-81-94 
SEAT RONDA, 1986 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, 5- 
drzwiowy. szyberdach, RM, ważny przegląd, zadbany, - 3.500 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
SEAT TOLEDO. • 14.000 zł. Legnica, tel. 076/858-55-14. 
0601/57-34-03
SEAT TOLEDO GLI. 1991/92 r.. 100 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, katalizator, szyberdach, spo
iler, sprowadzony w całości, bez wypadku, RM, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, -12.600 zł. Chojnów, tel. 076/818- 
73-05.0605/34-85-60
SEAT TOLEDO, 1992 r., 107 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, serwisowany, bez wypadku, sprowadzony w cało
ści, -12.800 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, szyberdach, oryg. hak, RM, bez wypadku, gara
żowany. stan b. dobry, -12.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/
782-26-84
SEAT TOLEDO. 1992 r., 125 tys. km. 1800 ccm, złoty meta
lic, wspomaganie, szyberdach, el. reg. reflektory, 5-biego- 
wy, stan idealny, RM, do sprowadzenia z Niemiec, bez wy
padku, cena - 3.500 DEM + cło lub 11.000 zł (na gotowo). 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-84,0600/11-38-66 
SEAT TOLEDO. 1992 r.,100 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
meksykańska czerwień, bez wypadku, w kraju od 2 dni, książ
ka przebiegu, - 11.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz. tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 116 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
alarm, centr. zamek, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
RO, stan b. dobry, -12.900 zł. Chojnów, tel. 0604/36-75-44 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 108 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, szyberdach, halogeny, hak, zderzaki w 
kolorze nadwozia, do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny 
- 3.500 DEM lub na gotowo 11.500 zł. Jawor, tel. 076/871- 
15-51
SEAT TOLEDO. 1992 r.. 136 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, szyberdach, radio, wspomaganie kier., bez 
wypadku, stan b. dobry, - 13.500 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-
22-02
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony 
metalic, bez wypadku, pełna dokumentacja, wspomaganie 
kier., radioodtwarzacz Philips, w kraju od 3 dni, -12.700 zł. 
Kłodzko, tel. 0608/16-71-78
SEAT TOLEDO GT, 1992 r., 110 tys. km. 2000 ccm, czer
wony. oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, pełna 
dokumentacja, komputer, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, szyberdach, ABS, aluminiowe felgi, książka serwiso
wa, stan idealny, -14.500 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
SEAT TOLEDO. 1992 r., 85 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja. I właściciel w 
kraju, wspomaganie kier., szyberdach. przerobiony na now
szy model (oś tylna i tarcze). Prusice, tel. 071/312-53-52 
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 112 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, po 
przeglądzie, wspomaganie kier., halogeny, welurowa tapi
cerka, centralny zamek, zadbany, stan b. dobry, • 11.900 zł. 
Rawicz, tel. 0607/40-13-01
SEAT TOLEDO, 1992 r.. 130 tys. km. 1900 ccm. turbo D. 
złoty metalic, centr. zamek, szyberdach. el. otw. szyby. -
16.700 zł. Rawicz, tel. 0602/21-81-38 
SEAT TOLEDO GT, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, grafito
wy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony 
w całości, w kraju od 7 miesięcy, - 16.500 zł. Wrocław, tel.
355-29-78
SEAT TOLEDO GUC, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, bordowy metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, sportowa kierownica, hak, bagażnik 
dachowy, sprowadzony w 98 r., stan b. dobry, - 13.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-27-52,0601/85-28-83 
SEAT TOLEDO. 1992/93 r.. 150 tys. km. 1600 ccm. czerwo
ny, alum. felgi, zimowe opony, RM + 6 głośników, -15.200 
zł. Kobierzyce, tel. 071/311-13-62 
SEAT TOLEDO CLI, 1992/93 r.. 126 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, czerwony, oznakowany, hak, alarm, blokada skrzyni 
biegów, Mul-T-Lock, RO + głośniki, el. reg. reflektory, bez 
wypadku, I właściciel, kpi. dokumentaqa, -12.500 zł lub za
mienię, możliwe raty. Legnica, tel. 076/858-21-12 po godz. 
20,0603/07-30-64

SEAT TOLEDO. 1992/93 r., 151 tys. km, 1600 ccm. grafito
wy metalic. I właściciel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. reflekto
ry, halogeny, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
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., 140 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, ciemnogranatowy, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, katalizator, sprowadzony w całości, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, -14.800 zł. Wałbrzych, tel.

SEAT TOLEDO, 1993 r., 85 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, - 13.900 zł. Chojnów, tel. 076/
818-14-99
SEAT TOLEDO. 1993 r., 152 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
metalic. el. otw. szyby, centralny zamek, wspomaganie kie
rownicy, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, raty, -
12.000 zł. Gostyń, teł. 0607/224349
SEAT TOLEDO, 1993 r.. 125 tys. km. 1800 ccm. czamy. 
stan dobry. -15.000 zł. Legnica, tel. 076/855-35-39 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czamy, centr. zamek, el. reg. reflektory, spoiler, obrotomierz, 
hak, RO ♦ 6 głośników, oryg. bagażnik, stan b. dobry, -14.500 
zł lub zamienię na busa. Świdnica, tel. 074/851-38-38 
SEAT TOLEDO GT. 1993 r., 107 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm + pilot, kom
puter, radio. alum. felgi, welurowa tapicerka. sprowadzony 
w całości, atrakcyjny wygląd, -17.800 zł. Wrocław, tel. 0502/
15-93-57
SEAT TOLEDO, 1993 r., 112 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, wspomaganie, welurowa tapicerka, radio, welu
rowa tapicerka, bez wypadku, alum. felgi, w kraju 5 dni, nie 
eksploatowany w kraju, stan techn. b. dobry, - 13.800 zł. 
Żary, tel. 068/470-13-62.0604/25-68-10 
SEAT TOLEDO. 1993/94 r.. 148 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, wtrysk sprowadzony w całości, I właściciel, garażowany, 
el. reg. lusterka i reflektory, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
stan b. dobry, -15.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-06-34 
SEAT TOLEDO GUC, 1993/94 r., 96 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, czamy, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, wspoma
ganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, obrotomierz, immobilizer, welurowa tapicerka, ha
logeny, 4 zagłówki, stan idealny, pełna dokumentacja, •
14.700 zł. Kłodzko, tel. 074/647-4842 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 154 tys. km, diesel, granatowy, 
wspomaganie, szyberdach, radio, I właściciel, garażowany, 
- 19.300 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-33-12 po godz. 
21,0502/41-18-85
SEAT TOLEDO, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, biały, 

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., 1800 ccm ABS. centr.. zamek, im
mobilizer, nowa insi gazowa, stan b. dobry, -19.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/75543-20,0604/84-28-34 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D. 
zielony metalic, bez wypadku, ABS, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, RM, szyberdach, w kraju od tygodnia, - 21.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/865-88-54 
SEAT TOLEDO. 1994/95 r., 131 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
czerwony, w kraju od tygodnia, serwisowany, bez wypadku, 
wspomaganie, -14.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Le
gnica. tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
SEAT TOLEDO. 1994/95 r., 122 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebmy metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, wspo
maganie, ABS, centr. zamek, - 18.500 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-27-75,0603/61-27-74 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, wspo
maganie, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka i podgrzewane, 
-19.900 zł lub zamienię. Mirsk, woj. jeleniogórskie, teł. 0606/
50-08-90
SEAT TOLEDO, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, opony 
zimowe, stan b. dobry, - 21.700 zł. Wojnowice, teł. 071/318-
05-24,0503/59-9343
SEAT TOLEDO. 1995 r.. 90 tys. km, 2000 ccm. 16V. kolor 
wiśniowy metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie i reg. 
kierownicy, centr. zamek + pilot, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby. el. reg. lusterka, alum. felgi, immobilizer, alarm, I wła
ściciel, w kraju od tygodnia, - 22.000 zł. Słubice, tel. 095/
762-19-57,0606/27-37-89
SEAT TOLEDO, 1995/97 r., 59 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
Pb/. pertowogranatowy metalic, ABS, pod. powietrzna, wspo
maganie, komputer, pełne wyposaż, elektr. (szyberdach, 
szyby, lusterka, centr. zamek), immobilizer. welurowa tapi
cerka. podłokietnik, 4 zagłówki, spoilery i zderzaki w kolorze 
nadw., nie składak, I rejestr, za granicą w 1997 r, - 20.000 zł 
lub zamienię. Głogów, tel. 0605/66-8047 
SEAT TOLEDO SXE, 1996 r.. 66 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
czamy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, szyberdach, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, komputer 
pokładowy, centr. zamek + pilot, immobilizer. - 27.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0601/58-34-68 
SEAT TOLEDO GT, 1996 r., 2000 ccm, 16V, wrzosowo-nie- 
bieski. wersja sportowa, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
skóra, klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, atrakc. wygląd, -19.900 
zł. Leszno, tel. 065/529-7240,0607/43-70-34 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 41 tys. km, 2000 ccm, platynowy 
metalic, bez wypadku, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, 
el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
alum. felgi, książka serwisowa, stan idealny, w kraju od ty
godnia, - 26.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/573-1845,0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO. 1996 r.. 85 tys. km. 1900 ccm. TDi. zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie, 
centr. zamek, - 28.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-1249 
SEAT TOLEDO. 1996 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, alarm + pilot, ABS, radio, welurowa 
tapicerka, alum. felgi, halogeny, - 23.500 zł. Żary, tel. 068/ 
470-13-62,0604/25-68-10
SEAT TOLEDO SE. 1996/97 r.. 58 tys. km. 1800 ccm, -
24.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-50-08.0503/92-33-66 
SEAT TOLEDO. 1996/97 r., 140 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, perłowozielony, wszystkie el. dodatki, halogeny, zagłów
ki, immobilizer, blokada skrzyni biegów, oznakowany, I wła
ściciel, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/35448-69, 0602/10- 
9041
SEAT TOLEDO. 1997 r., 100 tys. km. 1900 ccm. TDI. srebr
ny metalic, RO ♦ CD Kenwood, 5-biegowy, ABS, wspoma

ganie kier., el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 2 poduszki 
pow., sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, - 33.000 zł. Dzierżo
niów. tel. 074/831-2747.0603/86-71-15 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0210 
www.autogielda.com.pl)
SEAT TOLEDO, 1997 r., 73 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
wspomaganie kier., Mul-T-Lock, radio, faktura zakupu z sa
lonu, książka gwarancyjna, kupiony w kraju w salonie Se
ata, - 22.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-44. 
0608/50-06-93

SKO DA
SKODA 100S, 1974 r., 98 tys. km, 988 ccm, czerwony, mało ^
eksploatowany, po starszej osobie, zadbany, przegląd, spraw- ”
ny. - 700 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-55-53 
SKODA 105,1977 r., pomarańczowy, nowy typ nadwozia, 
bagażnik dachowy, hak. zadbany, przegląd do maja 2002 r. - 
990 zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-18.0604/07-3044

SKODA 105 L, 1981/85 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwona, 
stan dobry, bez korozji, techn. sprawna, dobre opony Go
odyear, pokrowce, zagłówki, bez przeglądu, książka serwi- ,«*>> 
sowa, wymaga niewielskiej regulacji. - 390 zł. Wrocław, tel. 
0607/63-23-05

SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, czerwony, nowy typ, po 
remoncie skrzyni biegów, nowe sprzęgło, opony, tłumik, ha
logeny, światła H4, dmuchawa, siedzenia z zagłówkami, nowe 
tablice, radio z głośnikami, nowe zamki w drzwiach w 2000 
r., koszt wymiany 2.000 zł, przegląd do 08.2001 r., stan b. 
dobry, - 1.800 zł lub zamienię na Fiata 126p, 1995/96 r., z w  
dopłatą. Wrocław, tel. 071/355-14-80 "VI
SKODA 105 L. 1983 r.. 100 tys. km, 1046 ccnv benzyna, 
biały, I właściciel, w ciągłej eksploatacji, po remoncie kapi
talnym silnika, nowy akumulator (gwarancja), pokrowce, prze
gląd do 07.2001 r, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-39-80, 
0601/09-75-80

SKODA 120 L. 1986 r., 8 tys. km, 1174 ccm, zielony, po | 
kompletnym remoncie, - 2.000 zł. Nysa, tel. 077/43345-33 
w godz. 11-18.435-9442 po godz. 20 
SKODA 105,1986 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie sil
nika, sprzęgła, nowe amortyzatory, hamulce, - 4.200 zł. Kro
toszyce. tel. 076/887-84-08
SKODA 120.1986 r. stan dobry. -1.500 zł. Nowa Ruda. tel. 
0607/62-79-33
SKODA 120 L. 1987 r.. 1200 ccm, jasnogroszkowy, trapezo- #  
we lampy, hak, tylna szyba ogrzewana, po remoncie silnika 
(rachunki), - 3.700 zł lub zamienię, w tej cenie. Nowa Ruda. 
tel. 074/871-90-17 po godz.16 
SKODA 105,1987/88 r., 1140 ccm, czerwony, stan dóbry. 
pokrowce .miś”, zagłówki, RO, centr. zamek, stan b. dobry.

074/848-63-39 po godz. 16
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 129 tys. km, 1800 ccm, srebmy 
metalic, RM, sprowadzony w całości, immobilizer, szyber
dach, wspomaganie, alum. felgi, -13.100 zł (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 071/372-9545.0606/21-01-20 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, -16.600 zł (możliwe raty przez ko
mis) lub zamienię. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
SEAT TOLEDO. 1993 r.r 140 tys. km. 1900 ccm. turbo D. 
atramentowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek. ABS, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, weluro
wa tapicerka, w kraju od tygodnia, -18.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-1845.0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO. 1993 r., czamy metalic, ABS. wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, - 15.000 zł. Świdnica, teł. 
0601/09-62-65
SEAT TOLEDO. 1993 r.. czamy, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, spoiler, hak, RO + CD, 6 głośników, stan dobry, -
14.500 zł lub zamienię na osobowy z klimatyzacją. Świdni
ca. tel. 074/851-38-38
SEAT TOLEDO. 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, stan b. dobry, • 14.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-09-51

SEAT TOLEDO, 1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, halogeny, dzie
lona kanapa, hak, zabezpieczony, oznakowany, w kraju od 3 
lat, stan b. dobry, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-26-39. 
0601/65-68-69
SEAT TOLEDO, 1999 r., TDi, czerwony, pełne wypo

sażenie, - 54.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/7949-88 87023561

SEAT TOLEDO, 1999 r., 30 tys. km, 2300 ccm, V5. srebmy 
metalic, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, wszystkie 
el. dodatki, komputer, serwisowany w Niemczech, stan ide
alny. - 65.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/771-12-06,0605/
20-79-29
SEAT TOLEDO II. 1999/00 r.,-37 tys. km. 1900 ccm. TDi. 
granatowy, ABS, klimatyzacja, el. otwierane szyby, immobi
lizer, centralny zamek, zadbany, garażowany, • 54.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0603/92-74-61 
SEAT TOLEDO. 1999/00 r.. 2 tys. km. 1900 ccm, turbo D. 
srebmy metalic. centralny zamek, wspomaganie kier., im
mobilizer, ABS, el. otwierane szyby, RM, el. reg. reflektory, 
4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, I właściciel, garażowa
ny. - 54.000 zł. Wrocław, tel. 0600/15-7649

SKODA 120 LS, 1978 r.. 74 tys. km. 1174 ccm, brązowy, 
zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, - 600 zł. Imbramowi- 
ce, tel. 074/850-73-15
SKODA 1Q5 S, 1978 r., 48 tys. km, 1046 ccm, benzyna, 
czerwony, garażowany, hak, po remoncie kapitalnym, nowy 
akumulator, stan dobry, -1.100 zł. Lubań. tel. 075/722-60- 
54.0502/11-89-35
SKODA 105 L. 1981 r., 1046 ccm. benzyna, turkusowy, po 
remoncie kapitalnym silnika w Czechach, z dokumentacją, 
stan blacharki dobry, do drobnych poprawek lakierniczych, 
w ciągłej eksploatacji, -1.000 zł. Lubań, tel. 0608/86-37-66 
SKODA 105,1981 r., niebieski, po remoncie kapitalnym sil- 
nika, • 1.200 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-16-02 
SKODA 105 L, 1981 r., zielony, stan b. dobry, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, nowe kompletne sprzęgło i hamul
ce. uszczelniony silnik, nowy rozrząd, konserwacja, -1.250 
zł. Wrodaw, teł. 071/786-87-33 wieczorem 
SKODA 105,1981 r. nadwozie z 1993 r, • 1.500 zł. Złotory
ja. tel. 076/878-56-38
SKODA 105, 1981 r., 66 tys. km, 1046 ccm, diesel, kolor 
piaskowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 08.2001 r., I 
właśddel, stan dobry, - 1.200 zł. Wrodaw, tel. 071/783-29- 
43
SKODA 105 S. 1981/82 r.. 1046 ccm. benzyna, czerwony, 
silnik 1988 r., po remoncie, nowe opony, lampy, aparat zapł., 
amortyzatory, ukł. hamulcowy, ukł. kierowniczy, rozkł. sie
dzenia Forda Sierry, zagłówki, pasy bezwł. - 800 zł. Lubin, 
tel. 076/847-50-57

SKODA 105 S. 1982 r. stan dobry, brak przeglądu, - 759 zł. 
Gierałtów, tel. 075/736-83-54
SKODA 105 S. 1982 r., czerwony, po remoncie blacharki w 
1997 r. i silnika w 1999 r., dużo nowych częśd, - 1.800 zł. 
Wrodaw. tel. 071/343-77-01.071/788-64-81 
SKODA 105 S, 1982 r.. 1046 ccm, biały, stan dobry, po re
monde blacharki, - 850 zł lub zamienię na motorower Sim
son. Paczków, tel. 077/431-65-21,0608/49-2946 
SKODA 105,1982 r., 1050 ccm, czerwony, ciemne tylne 
szyby, po lakierowaniu w 2000 r., szachownica na masce, w 
100 % sprawny, b. mało rdzy, stan b. dobry, -1.450 zł. Wał
brzych, tel. 074/84348-44,0503/75-63-39 
SKODA 105 L, 1982/83 r.. 5 tys. km, 1050 ccm, benzyna, 
niebieski, po remonde silnika, rozkł. siedzenia, plastikowe 
zderzaki, przegląd do 02.2002 r., blacharka do poprawek, -
1.000 zł. Wrodaw, tel. 071/784-3346 
SKODA 105,1983 r., 66 tys. km, 1046 ccm, piaskowy, za
dbany, garażowany, stan techn. b. dobry, - 1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/327-84-00
SKODA 105L, 1983 r., 1050 ccm, biały, stan dobry, po re
moncie silnika 15 tys. km, karoseria z 1986 r., kołpaki, radio 
+ 6 głośników, do wymiany akumulator, pilne, • 1.350 zł. Gra
bice k. Gubina, tel. 0606/11-3940 
SKODA 105S, 1983 r., 1000 ccm, benzyna, niebieski, 20.000 
km po remoncie, stan średni, - 1.400 zł. Krzelów, tel. 071/ 
389-93-33

SKODA 105L, 1983 r.. biały, po remoncie silnika, przegląd 
do 08.2001 r. - 800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-23-73 
SKODA 105 S, 1984 r., biały, nowe opony, przegląd do
01.2002 r. -1.500 zł. Lisowice. tel. 071/795-15-31 
SKODA 105 L. 1984 r.. 117 tys. km, 1046 ccm, benzyna, 
czerwony, bez wypadku, w ciągłej eksploatacji, RO, stan 
dobry. - 1.700 zł. Świdnica, tel. 074/853-3648 po godz. 16 
SKODA 105 L, 1985 r., 1100 ccm, benzyna, biały, inst. ga
zowa, RM, dużo nowych częśd, kupiony w salonie, - 2.900 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/767-37-21 
SKODA 105,1985 r., 1 tys. km, 1046 ccm, czerwony, po 
remonde silnika, -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/355-95-77
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garażowany, stan opon dobry, po wymianie progów, prze
gląd do 03.2002 r, • 1.590 zł. Głuszyca Górna, gm. Głuszy
ca. tel. 0607/1942-60, woj. wałbrzyskie 
SKODA 105 L. 1987/88 r., 1046 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, w ciągłej eksploatacji, RO + 4 głośniki, nowe opo
ny. przegląd do 12.2001 rr- 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/343-
22-69,0608/44-25-88
SKODA 120 L, 1988 r., 1174 ccm, zielony, nowe progi i aku
mulator, po remoncie silnika i regulacji (rachunki), w ciągłej 
eksploatacji, przegląd do 27.01.2002 r, - 2.600 zł. Jawor, tel. ■ 
076/870-63-42
SKODA 105,1988 r., piaskowy, stan dobry, garażowany, hak,
• 2.500 zł. Marcinowice, tel. 074/858-54-63,0606/34-83-95 
SKODA 105 L, 1988 r., 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, szał
wiowy, II właściciel, hak, przegląd do 08.2001 r., stan b. do
bry, zadbany, - 3.750 zł. Strzelin, tel. 071/392-80-62 
SKODA 105L, 1988 r., 78 tys. km, 1050 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, - 1.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-62-43 
SKODA 125 GL, 1988/89 r., 1200 ccm, beżowy, 5-biegowy, 
obrotomierz, oryginalny lakier, zagłówki, tylna szyba ogrze
wana, zadbane wnętrze, stan b. dobry, - 3.100 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-75-02 
SKODA 120,1989 r., popielaty, rejestracja do 2002 r, • 2.300 
zł. Oława, tel. 071/313-96-18
SKODA 120 L, 1989 r., 1174 ccm, granatowo-kremowy, inst. 
gazowa, alarm, hak, nowy akumulator (gwarancja), 4 głośni
ki, wymieniono dużo części (nowych) + części zapasowe, 
stan dobry, - 2.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-93-25,0607/
38-53-70
SKODA 125 LS, 1989/90 r., 15 tys. km. 1200 ccm, beżowy, 
stan b. dobry, zadbany, garażowany, nowe opony, nowy aku
mulator, zagłówki, radioodtwarzacz + kolumny, trzecie świa
tło .stop*, - 4.850 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kamienica, 
woj. opolskie, tel. 0608/48-90-23 .
SKODA 125 LX, 1989/90 r., 12 tys. km. 1200 ccm, brązowy, 
stan b. dobry, I właściciel, nowe opony, nowy akumulator, 5- 
biegowy, lampy trapezowe, bez wypadku, garażowany, ra
dioodtwarzacz + kolumny, fotele z zagłówkami, szyberdach, 
oryginalny spoiler z przodu, atrakcyjny wygląd, - 4.900 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815- 
5546,0606/5740-64
SKODA 120 LS, 1990 r., 70 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, nowy alkier, akumulator, pokrowce,
5-biegowy, II właściciel, - 3.700 zł. Wykroty, woj. jeleniogór
skie, tel. 0605/38-05-72
SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm, niebieski, • 6.800 

zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374*
27-97,0602/7949-88 87023991

SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r., 70 tys. km, 1300 ccm, 
wiśniowy, stan techn. b'. dobry, przegląd do 02.2002 r., po 
wymianie rozrządu, - 6.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-64- 
21
SKODA FAVORIT, 1991 r., 62 tys. km, 1300 ccm. beżowy, 
nowe amortyzatory, nowe opony, silnik po przeglądzie, - 6.500 
zł. Wrocław, tel. 341-16-97
SKODA FAVORIT, 1991 r., 72 tys. km. 1300 ccm. zielony, 
zadbany, RM, spoiler, tylna wycieraczka, bez wypadku, kon
serwacja, nadkola, obrotomierz, garażowany, - 6.800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-77-39
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r., 131 tys. km, 1300 ęcm, 
beżowy, garażowany, stan dobry, • 7.200 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-16-97,074/867-23-89 
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r., 84 tys. km. 1300 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy, radio, blokada kierownicy, garażo
wany, tylna szyba ogrzewana, nadkola, przegląd do 08.2001 
r., stan b. dobry, zadbany, - 6.500 zł. Nysa, tel. 077/433-36- 
59
SKODA FAVORIT, 1991 r., biała, RO, zegarek, nowy aku
mulator, oznakowana, stan dobry, -..4.800 zł, Prudnik, tel. 
077/436-26-96
SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r., 78 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna Pb/, beżowy, garażowany, konserwacja, tylna szy
ba ogrzewana, halogeny, RO + panel, dzielona kanapa, po
krowce, obrotomierz, nowe tłumiki, nowy akumulator, 4 za
główki, 5 pasów, zadbany, - 6.400 zł. Świdnica, tel. 074/852-
31-23,0502/30-87-04
SKODA FAVORIT, 1991 r., 30 tys. km, 1300 ccm, biały, po 
remoncie silnika, instalacja gazowa, garażowany, 2. właści
ciel, zadbany, stan b. dobry, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 0603/
79-88-70
SKODA FAVORIT135,1991 r., 80 tys. km, 1300 ccm, bor
dowy, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0602/87-73-56 
SKODA FAVORIT, 1991 r-, 1300 ccm. zielony, garażowany, 
nowe opony, tylna szyba ogrzewana, plastikowe nadkola, hak, 
pokrowce, przegląd do 04.2002 r., bez wypadku, 5-biegowy, 
konserwacja, zadbany, stan idealny, - 6.700 zł. Złoty Stok, 
tel. 0604/9343-11
SKODA FAVORIT, 1991/92 r., 80 tys. km. 1300 ccm, beżo
wy, oryginalny lakier, silnik po remoncie, nowe hamulce - 
przód, nowy rozrząd, hak holowniczy, RO, pokrowće, gara
żowany, stan b. dobry, - 8.000 zł. Jawor, tel. 0604/93-71-71 
SKODA FAVORIT 135L, 1991/92 r.. 88 tys. km, kawowy, 
inst. gazowa, kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, 
nowy akumulator, - 7.500 zł. Świdnica, tel. 074/851-38-77, 
0607/17-10-80
SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, kolor morski, •

8.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/
374-27-97,0602/7949-88 87023621

SKODA FAVORIT, 1992 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, bordowy, II właściciel, garażowany, oryg. lakier, po wy- 
mienie rozrządu, nowy akumulator, ukł. kierowniczy, obroto
mierz, dzielona tylna kanapa, konserwacja, w ciągłej eks
ploatacji, • 6.500 zł. Sława, tel. 068/356-63-37 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazoWa, obrotomierz, szyberdach, dzielona tylna 
kanapa, alarm, dużo nowych części, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/05-03-97
SKODA FAVORIT, 1992 r., 85 tys. km, 1300 ccm, benzyna I 
właściciel, garażowany, bez wypadku, centr. zamek + pilot, 
halogeny, RM, tylna wycieraczka, - 7.500 zi. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/734-94-25
SKODA FAVORIT, 1992 r., 145 tys. km, 1300 ccm, wiśnio
wy, bagażnik, hak, radio, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-
80-41,0501/40-33-71
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Wrocław, tel. 0-601 71-03-50

SKODA FAVORIT LS. 1992 r„ 93 tys. km. 1300 ccm. nie- 
biesko-zielony, atrakc. wygląd, stan b. dobry, halogeny, ob
rotomierz, szyberdach, spoilery, immobilizer, alarm, ekono
miczny, zadbany, właściciel niepalący, - 8.200 zł. Wrocław, 
tel. 0601/94-67-96
SKODA FAVORIT LX, 1993 r., 85 tys. km, 1289 ccm, śliw
kowy, inst. gazowa, szyberdach, hak, alarm, oznakowany, 
Mul-T-Lock. - 9.500 zł. Wrocław, tel. 351-71-91 po godz. 19, 
0605/31-54-14
SKODA FAVORIT 135 LS, 1993 r., 80 tys. km. 1300 ccm, 
bordowy, bez wypadku, garażowany, nowe opony, nowe 
amortyzatory i akumulator, RM, halogeny, obrotomierz, książ
ka serwisowa, oryg. lakier, stan b. dobry, - 9.500 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-71-65 w godz. 10-18,0603/87-4646 
SKODA FAVORIT, 1994 r., 78 tys. km, biały, inst. gazowa, -
10.900 zł. Wrocław, tel. 0603/53-55-29 
SKODA FELICIA GLXI, 1991 r., 33 tys. km, 1300 ccm, MPi,

srebrny metalic, wersja eksportowa, centralny zamek, ser
wisowany, radio, głośniki, I właściciel, kupiony w salonie, -
18.000 zł. Legnica, tel. 076/854-73-63
SKODA FELICIA, 1995 r., 75 tys. km, 1300 ccm, biały, alarm, 
centralny zamek, środkowa konsola, listwy boczne, RO, do
datkowo komplet opon letnich, dwie opony zimowe, zaciski 
hamulcowe tylne, stan dobry, - 14.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-67-73 .
SKODA FELICIA, 1995 r.. 128 tys. km, 1300 ccm. granato
wy, stan dobry, - 13.800 zl. Lubin, tel. 0601/08-61-61 
SKODA FELICIA, 1995 r., 65 tys. km, 1300.ccm, biały, ozna
kowany, centr. zamek, alarm, przegląd do 2001 r, -15.200 
zł. Stary Kisielin, tel. 068/320-08-93,0605/03-57-28 
SKODA FELICIA, 1995 r., 50 tys. km, 1300 ccm kupiony w 
salonie, RM, immobilizer, listwy boczne, garażowany, stan 
b. dobry, -14.500 zł. Tymowa, tel. 076/84340-31 
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 28 tys. km, 1300 ccm, benzy
na. czerwony, immobilizer, listwy boczne, katalizator, stan 
b. dobry, - 16.700 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/845-
17-16
SKODA FELICIA, 1995/96 r., 1300 ccm, chabrowy, serwi
sowany, zadbany, stan techn. idealny, - 15.400 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/324-14-19
SKODA FELICIA KOMBI, 1996 r., 64 tys. km, 1298 ccm, 
biały, immobilizer, centralny zamek, I właściciel, • 16.500 zł. 
Opole, tel. 0603/07-07-94
SKODA FELICIA KOMBI, 1996 r., 77 tys. km, 1300 ccm, 
czerwony, katalizator, immobilizer, I właściciel, listwy bocz
ne, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, - 17.000 zł. 
Chocianów, tel. 076/818-59-75 
SKODA FELICIA, 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, 1996 r., 70 tys. km, 1300 ccm. niebieski 
metalic, z salonu, faktura zakupu, serwisowany, centralny 
zamek; alarm, immobilizer, dzielona tylna kanapa, RO Pio
neer, stan b. dobry, -15.100 zł. Kamienica, tel. 077/431-73- 
47,0604/94-51-32
SKODA FELICIA, 1996 r., 58 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, oznakowany, nadkola, dzielona tyl
na kanapa, immobilizer, - 17.000 zł. Kłodzko, tel. 074/864- 
37-50,074/862-21-37
SKODA FELICIA, 1996 r., 75 tys. km, 1300 ccm, bordowy, 
kupiony w salonie, serwisowany, dzielone siedzenia, bez 
wypadku, nowy akumulator, nowe opony, stan b. dobry, •
15.800 zł lub zamienię. Legnickie Pole, tel. 076/858-23-06, 
0607/04-39-05
SKODA FELICIA LXi, 1996 r., 66 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, 
perłowobiały, I właściciel, bez wypadku, oryginalny lakier, 
serwisowany, alarm, dodatkowe światło .stop', listwy bocz
ne, stan b. dobry, - 15.500 zł. Paczków, tel. 077/431 -67-73, 
0604/77-15-95
SKODA FELICIA LXI, 1996 r., 58 tys. km, 1300 ccm, niebie
ski, immobilizer, alarm, centr. zamek, konsola środkowa, 
dodatkowe śwaitło .stop', oznakowany, blokada skrzyni bie
gów. książka serwisowa, RM, szyberdach, kpi. opon zimo
wych • 29 rat po 310 zł lub 8.000 zł. Wrocław, tel. 0601/05-
80-28
SKODA FEUCIA, 1996 r., 40 tys. km, 1300 ccm, niebieski, 
Mul-T-Lock, alarm, antena, 4 głośniki, I właściciel, z salonu, 
bez wypadku, garażowany, serwisowany, książka serwiso
wa, pełna dokumentacja, faktura zakupu, - 15.300 zł. Wro
cław. tel. 0607/36-28-29
SKODA FEUCIA KOMBI. 1996 r., 108 tys. km, 1300 ccm, 
LXi, czerwony, immobilizer. światła przeciwmgielne przed
nie, I właściciel, serwisowany, -15.500 zł. Wrocław, tel. 0601/
89-63-09
SKODA FELICIA, 1996/97 r., 68 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
czerwony, immobilizer, RO, -16.900 zł. Opole, tel. 077/474-
88-66.0603/07-16-84
SKODA FELICIA, 1997 r., 1300 ccm, MPi, czerwony, kupio
ny w salonie, serwisowany, kpi. dokumentacja, alarm + pilot, 
stan idealny, -17.990 zl lub zamienię, (możliwe raty). Legni
ca, tel. 0605/28-37-83
SKODA FELICIA GLX, 1997 r., 47 tys. km, 1300 ccm, gra
natowy metalic, stan idealny, serwisowany, radio, immobili
zer, dodatkowo koła zimowe, centralny zamek, I właściciel, -
18.000 zł. Nysa, tel. 077/433-46-73
SKODA FELICIA LX, 1997 r., 80 tys. km, 1300 ccm, MPI, 
zielony metalic, Kombi, relingi dachowe, immobilizer, kpi. 
opon zimowych, - 16.700 zł. Opole, tel. 077/469-57-24 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 58 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, kupiony w salonie, alarm + pilot, 
blokada skrzyni biegów, oznakowany, serwisowany, pełna 
dokumentacja, nowy układ wydechowy i klocki hamulcowe, 
stan b. dobry, -18.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-56,0607/
71-08-02
SKODA FELICIA LXI, 1997 r., 1300 ccm, biały. I właściciel, 
kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, serwisowany, immo- 
bilizer, listwy boczne, RO, welurowa tapicerka, oznakowa
ny, nadkola, konserwacja, garażowany, - 17.900 zł lub za
mienię. Wałbrzych, tel. 074/844-28-34,0606/17-03-92 
SKODA FELICIA, 1997 r., 66 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, kupiony w salonie, stan idealny, silnik VW Golfa, nowe 
opony, alarm, -16.900 zł. Wrocław, tel. 345-19-34,0502/56-
75-28
SKODA FELICIA, 1997/98 r., 53 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, katalizator, alarm, centralny zamek + pilot, 
halogeny, nadkola, dod. światła .stopu', RM, z salonu, ser
wisowany, stan b. dobry, - 17.900 zł. Sobótka, tel. 071/316-
20-06
SKODA FELICIA KOMBI, 1997/98 r., 60 tys. km, 1300 ccm, 
wtrysk, wiśniowy, zadbany, stan idealny, serwisowany, I rej. 
25.11.1997 r, - 18.900 zl lub zamienię na Poloneza Caro 
Plus, 1998-99 r.. Wrocław, tel. 071/311-70-79 
SKODA FEUCIA LXI, 1997/98 r., 34 tys. km, 1300 ccm, 
czerwony, z salęnu, immobilizer, blokada biegów, garażo
wany, stan b. dobry, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 0501/93-37- 
84
SKODA FEUCIA LXi, 1997/98 r., 47 tys. km-, 1300 ccm. MPi, 
bordowy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, konsola, 
stan b. dobry, faktura zakupu, bez wypadku, immobilizer, 
nadkola, listwy boczne, - 18.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-51-46,0607/42-44-14 
SKODA FELICIA, 1998 r., 40 tys. km, 1300 ćcm, biały, ku
piony w salonie, I właściciel, bez wypadku, alum. felgi, halo
geny, immobilizer, RO Blaupunkt, listwy boczne, nadkola, •
22.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-58-57,0608/10-50-87 
SKODA FELICIA, 19.98 r., 42 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
stan dobry, konsola, blokada skrzyni biegów, RO, • 22.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/58-23-59 
SKODA FEUCIA, 1998 r., 61 tys. km, 1600-ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie, listwy boczne, konsola, książka ser
wisowa, faktura zakupu, garażowany, oznakowany, nowe 
amortyzatory, ukł. wydechowy, po wymianie oleju, zadbany, 
stan b. dobry, - 21.800 zł. Legnica, tel. 076/854-53-30,0503/
79-00-06
SKODA FEUCIA LXI, 1998 r., 58 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, alum. felgi, relingi dachowe, szyberdach, wykończenia 
w drewnie, blokada skrzyni biegów, listwy boczne, dzielona 
tylna kanapa, bez wypadku, stan b. dobry, - 21.800 zł. Le
gnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-9348 
SKODA FELICIA GLX, 1998 r., 54 tys. km. 1300 ccm, czer
wony, I właściciel, garażowany, serwisowany, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, • 19.500 zł. Opole, tel. 077/457-9347 
SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r, 1300 ccm, zielony, pod. 
powietrzna, centr. zamek, radio, - 20.000 zł ♦ VAT, Poznań, 
tel. 061/817-03-17,0602/50-06-78 
SKODA FEUCIA 1998 r., KOMBI. 1600 ccm. benzyna, zie
lony metalic, RM z panelem, aluminiowe felgi, relingi dacho
we, hak, centralny zamek., wspomaganie, pokrowce, - 23.500 
zł. Oława. tel. 071/313-87-75,0602/44-86-10 
SKODA FELICIA, 1998 r., 36 tys. km, 1300 ccm. zielony

metalic, listwy boczne, alarm, środkowa konsola, nadkola, 
stan techn. b. dobry, • 21.800 zł lub zamienię na inny, Skoda 
Octavia albo Fabia kombi. Wałbrzych, teL-074/848-10-23, 
0503/07-45-98
SKODA FELICIA, 1998 r., 53 tys. km, 1300 ccm, MPi, biały, 
atermiczne szyby, halogeny, ozdobne elem. na słupkach i ' 
progach, konsola środkowa, dywaniki, alum. felgi, kupiony11 
w salonie, kpi. dokumentacja, • 23.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-18-90 po godz. 18,0604/27-62-33 
SKODA FEUCIA KOMBI, 1998 r., 60 tys. krri, 1900 ccm, 
diesel, biały, centr. zamek, alum. felgi, atermiczne szyby, -
28.500 zl. Wrocław, tel. 0501/40-4041 
SKODA FEUCIA GLX, 1998 r., 44 tys. km, 1600 ccm. bor
dowy, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I właści
ciel, kupiona w salonie, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 350-83-75, 
0501/63-17-10
SKODA FELICIA, 1998/99 r„ 60 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, serwisowany, - 20.000 zł. Głogówek, 
tel. 077/437-37-08
SKODA FEUCIA, 1998/99 r., 50 tys. km, 1300 ccm, niebie
ski, z salonu, centr. zamek, alarm, immobilizer, RO, pokrow
ce, serwisowany, kpi. dokumentacja, - 20.700 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-26-33,0603/27-26-81 
SKODA FELICIA, 1998/99 r., 45 tys. km, 1300 ccm, grana
towy, I właściciel, książka serwisowa, faktura zakupu, koła 
zimowe, halogeny, RM, inst. gazowa, - 21.000 zi (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Wrocław, tel. 071/396-35-97 wieczorem, 
0607/29-43-42,0609/48-97-67 
SKODA FEUCIA MAGIC, LXI, 1999 r., 57 tys. km, 1300 
ccm, benzyna, kolor grafitowy metalic, centr. zamek, immo
bilizer. alarm, et. otw. szyby przednie, alum. felgi, nadkola, 
garażowany, zimowe opony, owiewki, RO Blaupunkt, pod. 
powietrzna, boczne listwy i inne, • 22.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-30-72 w godz. 10 - 18,0601/58-33-15 
SKODA FEUCIA KOMBI, 1999 r., 45 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, zielony metalic, bez wypadku, I właściciel, garażo
wany, RO, alarm, koła zimowe, • 23.500 zł. Brzeg, tel. 077/
416-55-07
SKODA FELICIA LX, 1999 r., 30 tys. km, 1300 ccm, srebrny 
metalic, RO i 4 zagłówki, alarm, garażowany, • 19.800 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-32-89 po 17 
SKODA FELICIA KOMBI, 1999 r., 57 tys. km, 1300 ccm, 
MPi, ciemnozielony, model z sierpnia, poduszka powietrz
na, alarm, immobilizer, centr. zamek, radioodtwarzacz, ha
logeny, plastikowe osłony słupków, kupiony w salonie, I wła
ściciel, ks. serwisowa, garażowany, opony zimowe, pełna 
dokumentacja, - 24.500 zł. Kalisz, tel. 062/766-69-57 
SKODA FEUCIA GLXI, 1999 r., 43 tys. km, 1300 ccm, zie
lony, welurowa tapicerka, halogeny, centr. zamek, listwy bocz
ne, nakładki na błotniki, centr. zamek, zadbany, garażowa
ny, - 21.800 zł. Radakowice, tel. 071/317-78-26, 0602/47-
20-69
SKODA FEUCIA, 1999 r., 28 tys. km, 1300 ccm, srebrny 
metalic, poduszka pow., centr. zamek, zimmobilizer, weluro
wa tapicerka, dzielona kanapa tylna, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, reg. wys. fotela, - 21.900 zł. Świdnica, 
tel. 0606/69-14-70
SKODA FELICIA PERFECT, 1999 r., 29 tys. km, 1300 ccm, 
MPi, czerwony, ABS, 4 pod. powietrzne, RO Blaupunkt (na 
kartę) + 4 głośnikrAlpine, centrrzamek, el. otw. szyby, I wła
ściciel, na gwarancji, niepalący właściciel, - 27.500 zł. Wro
cław. tel. 0608/26-78-88
SKODA FEUCIA KOMBI, 1999/00 r., 13 tys. km, 1300 ccm, 
granatowy. - 24.000 zł... tel. 0607/24-40-69 
SKODA FELICIA KOMBI, 2000 r., 118 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, błękitny metalic, bogate wyposażenie, homologacja 
ciężarowa, odstąpię leasing, - 6.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-6945,0607/15-19-69 
SKODAFORMAN135 LS. 1992/93 r., 77 tys. km, 1280 ccm, 
bordowy, 5-biegowy, radioodtwarzacz, halogeny, listwy bocz
ne, tylna szyba-ogrzewana, tylna wycieraczka, dzielone tyl
ne siedzenia, welurowa tapicerka, nadkola, obrotomierz, 
kupiony w salonie, bez wypadku, - 8.900 zi. Strzelin, tel. 071/ 
392-08-36,0605/57-9549
SKODA FORMAN, 1993 r., 1300 ccm, zielony, na zachod
nich tablicach -1.700 DEM lub na gotowo • 6.000 zł. Gubin, 
tel. 0600/59-13-33
SKODA FORMAN, 1993 r., 108 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, niebieski, kupiony w salonie, serwisowany, RO, konser
wacja, - 8.900 zł. Lubin, tel. 076/844-24-07 
SKODA FORMAN, 1993 r., 1300 ccm, ciemnozielony, stan 
b. dobry, garażowany, - 9.000 zł. Oława, tel. 071/313-9043 
SKODA FORMAN, 1993/94 r., 1300 ccm, benzyna ♦ gaz. 
zielony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, -
9.400 zl lub zamienię. Wołów, tel. 071/38948-06 
SKODA OĆTAVIA, 1998 r., 46 tys. km, 1600 ccm, perłowo
granatowy, poduszka powietrzna, centr. zamek, wspomaga
nie, - 31.500 zł lub zamienię na tańszy. Kalisz, tel. 062/766-
28-15,0602/35-13-72

' SKODA OCTAVIA SLX. 1998/99 r., 80 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, czerwony, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, ABS, alum. felgi, alarm, centr. zamek, komputer, 
wspomaganie, - 44.000 zł lub zamienię na Fiata Seicento. 
Opole, tel. 0601/94-00-64,0607/60-86-64 
SKODA OCTAVIA SLX KOMBI, 1998/99 r., 85 tys. km, 1800 
ccm, benzyna, czerwony, klimatyzacja, alum. felgi, kompu
ter, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterta, 
relingi dachowe, immobilizer, alarm, centr. zamek, • 45.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-95-00 
SKODA OCTAVIA SLX, 1999 r., 28 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
granatowy metalic, 110 KM, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, komputer, pełna elektryka, udokum. pochodzenie, klima
tyzacja, ABS, alum. felgi, 4 pod. powietrzne, fotele podgrze
wane, RO z RDS, przegląd do 10.2002 r., stan b. dobry, -
51.000 zł. Oława, tel. 0607/57-73-10 
SKODA OCTAVIA TDI, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, czar
ny metalic, wersja Cland-Klement, • 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/54-63-34
SKODA RAPID, 1988 r., 1300 ccm, biały, wersja sportowa, 
bez wypadku, alum. felgi, II właściciel w Polsce, przegląd do
12.2001 r.. stan dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0604/96-60- 
74,0602/74-50-09

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

SUBARU
SUBARU IMPREZA, 1993 r., 1800 ccm, biały, automatic, 
klimatyzacja, elektr. reg. lusterka, poduszka pow., stan b. 
dobry, • 23.000 zł. Wrocław, tel. 387-87-36 lub 0600/39-08- 
53
SUBARU JUSTY, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny me
talic, 3-drzwiowy, 4x4, stan b. dobry, - 4.800 zł. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-5341,071/312-6341 
SUBARU JUSTY, 1992 r., 130 tys. km, kolor grafitowy me
talic, oryg. radio, bagażnik dachowy, 4x4, - 8.500 zł. Bole
sławiec, tel. 0600/26-76-83
SUBARU JUSTY, 1992 r., 1200 ccm, benzyna, szary meta
lic, 4WD, kpi. dokumentacja, bez wypadku, stan b. dobry, •
8.000 zł lub zamienię. Łaziska 32, gm. Bolesławiec, tel. 075/ 
644-90-02
SUBARU JUSTY, 1996 r., 7 tys. km, 1300 ccm. niebieski.

4WD, bogate wyposażenie, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
05-83-33
SUBARU LEGACY KOMBI, 1990 r., 2200 ccm, benzyna, 
biały, pełne wyposażenie, na szwajcarskich numerach reje
stracyjnych, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-12-51 
SUBARU LEGACY, 1996 r., 35 tys. km, 2200 ccm, granato
wy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i ABS, - 35.000 
zł. Wrocław, tel. 071/354-32-51 
SUBARU LEGACY, 1996/97 r, 150 tys. km, 2000 ccm, bia
ły, serwisowany, pełna elektryka, 4WD, zimowe opony wraz 
z felgami, • 34.500 zł. Wrocław, tel. 342-58-00,0601/70-18- 
27
SUBARU LIBERO, 1990 r., 1200 ccm, zielony metalic, 7- 
osobowy, 4WD, stań b. dobry, na białych tablicach • 5.000 
zł. Zduny, tel. 062/721-54-34,0606/98-59-35 
SUBARU LIBERO, 1991 r., 1200 ccm, złoty metalic. 4WD,
7-osobowy, stan b. dobry, nie oclony, • 6.000 zł. Zduny, tel. 
062/721-54-34,0606/98-59-35

SUZUKI
SUZUKI ALTO, 1989 r., 120 tys. km, 800 ccm, czerwony, 
RO, stan dobry, - 5.500 zł. Twardogóra, tel. 071/315-96-88 
SUZUKI BALENO GLX, 1997 r., 70 tys. km, 1300 ccm, srebr
ny metalic, klimatyzacja, dwie poduszki, centralny zamek, 
elektr. otw. szyby, elektrycznie reg. lusterka, immobilizer, -
27.000 zł. Opole, tel. 0606/48-82-36
SUZUKI MARUTI, 1991 r., 785 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, zadbany, • 7.200 zł. Brzeg, tel. 077/
416-18-05
SUZUKI MARUTI, 1991/92 r., 80 tys. km, 800 ccm, biały, 5- 
drzwiowy, stan dobry, • 5.300 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0606/ 
49-03-38,071/310-33-58
SUZUKI MARUTI, 1991/92 r., 93 tys. km, 800 ccm, benzy
na, czerwony, 5-drzwiowy, garażowany, zadbany, alarm, •
8.000 zł. Poznań, tel. 061/830-66-19
SUZUKI MARUTI, 1991/92 r., 80 tys. km, 800 ccm, czerwo
ny, alarm + pilot, RO, stan b. dobry, - 7.500 zł. Szczekociny, 
tel. 0605/30-60-07, woj. częstochowskie 
SUZUKI MARUTI, 1992 r.f 116 tys. km, 800 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, garażowany, oszczędny, nowe opony, akumula
tor i amortyzatory, II właściciel, • 8.000 zł (możliwe raty przez 
komis). Legnica, tel. 0605/06-79-44 
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 83 tys. km, 800 ccm, srebrny 
metalic, RO, garażowany, stan techn. b. dobry, - 7.500 zł. 
Stare Strącze, tel. 068/356-63-21 
SUZUKI MARUTI FRONTE, 1992 r., 55 tys. km, - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-02-20,0600/64-81-90 
SUZUKI MARUTI, 1994 r., 84 tys. km, 800 ccm. zielony, 5- 
drzwiowy, bez wypadku, kupiony w salonie, stan b. dobry, •
7.500 zł lub zamienię na tańszy. Boguszów-Gorce, tel. 074/ 
844-25-56
SUZUKI SWIFT, 1992 r., 1000 ccm/"czerwony, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, ekonomiczny, 4 opony zimowe, bagażnik da
chowy, • 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-15-66 
SUZUKI SWIFT, 1993 r.. 86 tys. km. 1000 ccm. benzyna, 
czerwony, 4-drzwiowy, alarm + pilot, RM, bez wypadku, za
dbany, -16.500 zł. Legnica, tel. 0503/58-27-07.0608/23-76- 
74
SUZUKI SWIFT, 1993 r., 86 tys. km, 1000 ccm, czerwony,
4-drzwiowy, RO, alarm + pilot, zadbany, stan b. dobry, -
12.800 zł. Jawor, tel. 0608/23-76-74,0503/58-27-07 
SUZUKI SWIFT, 1993 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, 4- 
drzwiowy, alarm, pilot, RO, bez wypadku, zadbany, -16.500 
zł. Legnica, tel. 0608/23-76-74,0503/58-27-07
SUZUKI SWIFT GLS, 1996/97 r., 54 tys. km, 1300 ccm, wi
śniowy, centralny zamek, alarm, immobilizer, kupiony w sa
lonie,- 15.150 zł lub zamienię na uszkodzony, VW Polo, 1000- 
1100 ccm. Brzeg, tel. 077/416-18-05 
SUZUKI SWIFT, 1998 r., 57 tys. km, 1300 ccm, granatowy,
5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. lusterka, 
ei. otw. szyby, centr. zamek, I właściciel, bez wypadku, na 
gwarancji, serwisowany, - 17.300 zł. Lenartowice, tel. 071/
317-73-73 po godz, 17
SUZUKI WAGON R+, 1999 r., 42 tys. km, 1000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, na gwa
rancji, pełne wyposażenie elektryczne, wspomaganie kier., 
2 poduszki powietrzne, - 27.800 zł lub zamienię na tańszy. 
Wrooław, tel. 0601/38-94-38,0503/34-27-92

SYR EN A
SYRENA 105,1975 r„ kolor - kość słoniowa, stan dobry, • 
400 zl. Nowy Świat, lei. 077/411-95-13

TALBO T
TALBOT CHRYSLER, 1986 r., 2200 ccm, benzyna, czerwo
ny, wersja amerykańska, silnik 100 KM, czerwone wnętrze, 
stan bardzo dobry, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 0601/31-59-16 
TALBOT SAMBA CABRIO, 1980 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
czarny, alum. felgi, el. otw. szyby, RO, atrakc. wygląd, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 071/31141-62,0600/62-77-07

TAW RIJA
TAWRIJA ZAZ, 1991 r., 25 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 5- 
biegowy, stan b. dobry, - 1.975 zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/
866-36-89,0601/08-78-58
TAWRIJA, 1992 r., 68 tys. km, biały, II właściciel, + części, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 343-0248
TAWRIJA, 1992 r., 43 tys. km, 1100 ccm, czerwony, + drugi
na części, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/788-77-14
TAWRIJA 1100,1992/93 r., 87 tys. km, 1100 ccm, benzyna,
czerwony, silnik do-remontu, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/
363-88-69
TAWRIJA ZAZ, 1997 r., 12 tys. km, 1100 ccm, granatowy 
metalic, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, bez wypad
ku, przegląd do 2002 r., katalizator, nadkola, blokada skrzy
ni biegów, zagłówki, pokrowce, instalacja radiowa + 2 gło
śniki, pasy bezwł., 5-osobowy, • 9.500 zl. Wrocław, tel. 330-
15-50

TO YO TA
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 1997/98 r.. 70 tys. km, 2000 
ccm, 16V, bordowy metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, kli
matyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, halogeny, radio 
CD, z salonu, centralny zamek, alarm, pełna dokumentacja, 
- 37.000 zł. Milicz, tel. 071/384-04-31,0603/86-83-58 
TOYOTA AVENSIS, 1998 r., 58 tys. km, 2000 ccm. TDI, 
perłowosrebrny, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, 6x 
poduszka pow, • 46.000 zł. Oleśnica, tel. 0608/7848-86 
TOYOTA AVENSIS SEDAN. 1998 r., 83 tys. km. 1600 ccm, 
16V, czamy metalic, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, 2 
pod. powietrzne, alarm, kupiony w salonie, książka serwiso
wa, I właściciel, - 41.000 zł. Opole, tel. 0602/10-16-05 
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 1998 r., 28 tys. km. 1800 ccm, 
16V, granatowy, klimatyzacja, ABS. drewno, el. otwierane

szyby, pełne wyposażenie elektr., welurowa tapicerka, halo
geny, stan idealny, - 38.700 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
TOYOTA AYENSIS, 1998 r„ 40 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, bordowy metalic, liftback, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, alum. felgi, opony zimowe, I właści
ciel, bez wypadku, alarm, -46.000 zł. Wrocław, tel. 0603/74-
28-60
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 1998 r., 1600 ccm, 16V, jasno
zielony metalic, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, el. otw. szy
by, ei. reg. lusterka, ABS, centr. zamek, zabezp. przed kra
dzieżą, serwisowany, kupiony w kraju, - 38.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-26-30
TOYOTA AYENSIS SEDAN, 1999 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 
16V, biały, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, alarm, kupiony w salonie, książka serwisowa, alum. fel
gi, I właściciel, • 43.000 zł. Opole, tel. 0602/10-16-05 
TOYOTA CAMRY, 1984 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
szary metalic, blacharka do poprawek, reg. kierownica, pod- 
grzewane fotele, szyba przednia i tylna ogrzewana, - 7.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-35-55 
TOYOTA CAMRY GLI KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk 
16V, grafitowy metalic, stan b. dobry, ABS, wspomaganie 
kier., katalizator, 5-biegowy, relingi dachowe, roleta, weluro
wa tapicerka, el. otwierane szyby i szyberdach, el. reguł, 
lusterka, radio, atrakcyjny wygląd, zadbany, pełna dokumen
tacja, - 11.200 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73- 
19,0602/22-73-24
TOYOTA CAMRY. 1993 r., 150 tys. km, 3000 ccm, V6, gra
natowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, kupiony w 
salonie w kraju, serwisowany, stan b. dobry, - 30.500 zł lub 
zamienię na inny, do 10.000 zł. Wrocław, tel. 0602/65-75-76 
TOYOTA CAMRY XL, 1994 r., 2200 ccm, szary meta

lic, inst. gazowa, klimatyzacja, ABS, pełne wy
posażenie el, • 21.900 z l lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023651

TOYOTA CAMRY. 1994 r., 2200 ccm, benzyna, zielony me
talic, automatic, popielata skóra, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, oryg. RO + CD, wersja amerykańska, pełne wypo
sażenie elektr, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
TOYOTĄ CAMRY, 1995 r., 100 tys. km wspomaganie, RO, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
ABS, 2 pod. powietrzne, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-
42-37,0606/65-01-29
TOYOTA CAMRY, 1995 r., 120 tys. km, 2200 ccm. benzyna, 
kolor perłowy metalic, ABS, klimatyzacja, pełna elektryka, 
tempomat, centr. zamek, alarm, poduszka pow., wspoma
ganie, reg. kierownica, RO, stan idealny, - 33.500 zł. Czarny 
Bór, tel. 074/845-03-63
TOYOTA CAMRY. 1997 r., 3000 ccm, V6 nowy model, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, - 73.000 zł. Wrocław, tel. 361-
84-35
TOYOTA CAMRY. 1997 r., 75 tys. km. 2200 ccm, błękitny, 
pełne wyposażenie, wspomaganie kierownicy, automatycz
na skrzynia biegów, szyby podnoszone elektrycznie, RO, 
ABS. - 45.000 zl. Wrocław, tel. 0602/39-07-77 
TOYOTA CARINA. 1982 r., 213 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
szary, RM, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/35449-31 
TOYOTA CARINA II, 1986 r.. 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
srebmy metalic, wspomaganie, oryg. lakier, stan techn. b. 
dobry, - 6.000 zł. Legnica, tel. 076/862-27-18, 0606/73-58- 
>82
TOYOTA CARINA II, 1986 r., 260 tys. km. 2000 ccm, diesel,
- 8.000 zi. Nysa, tel. 0606/41-38-21 
TOYOTA CARINA II, 1986 r„ 218 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
perłowoczarny, z salonu, wspomaganie kier., nowe opony, 
ukł. wydechowy, stan techn. b. dobry, - 7.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-28-37
TOYOTA CARINA II, 1986 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel 
przegląd do 04.2002 r., nowe amortyzatory, opony i akumu
lator, stan blacharki b. dobry, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071A
353-52-15
TOYOTA CARINA II, t987 r.. 170 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, dużo dodatków, el. otwierane szyby, szy
berdach, el. reguł, lusterka i reflektory, welurowa tapicerka, 
wspomaganie kier., nowe opony, • 9.500 zł. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-6247
TOYOTA CARINA SR, 1987 r., 1200 ccm, 12V 5-drzwiowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach, -1.800 zł. Zgorzelec, tel. 
0605/31-14-11
TOYOTA CARINA II, 1988 r., 220 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
niebieski metalic, stan techn. b. dobry, alarm, RM, hak, szy
berdach, centr. zamek, nowe amortyzatory, akumulator, prze
gląd do 03.2002 r, • 11.000 zł lub zamienię na diesla, z do
płatą. Żagań, tel. 0605/26-05-09 
TOYOTA CARINA II KOMBI. 1988 r., 145 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, 16V, srebrny metalic, alarm, centr. zamek, wspo
maganie, immobilizer, ekonomizer, relingi dachowe, dodat
kowe światło .stop*, hak, panel Kenwooti. kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 8.900 zł. Opole, tel. 0600/15-89-41 
TOYOTA CARINA KOMBI, 1989/97 r., 151 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, czerwony metalic, inst. gazowa, relingi da
chowe, hak, RO, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, za
dbany, stan dobry, -10.500 zł. Wołów, tel. 071/389-49-95 
TOYOTA CARINA II, 1991 r., 178 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
EFi, czerwony, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, wspomaganie, reg. kierownica, RO, hak, 5-drzwio- 
wy, - 9.000 zl. Żary, tel. 068/470-54-13,0608/58-19-72 
TOYOTA CARINA II, 1991 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
alarm + piloty, II właściciel, z salonu, bez wypadku, • 16.500 
zł. Legnica, tel. 076/854-33-15 
TOYOTA CARINA II GLI, 1991 r., 2000 ccm, bordowy meta
lic, 4-drzwiowy, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, centr. zamek, hak, RM, skórzana-kie- 
równica, -13.900 zł. Wrocław, tel. 071/354-34-09.0604/81-
36-85
TOYOTA CARINA E, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, bordo
wy metalic, klimatyzacja, ABS, inst. gazowa, welurowa tapi
cerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, podusz
ka powietrzna, nowe amortyzatory i sprzęgło, właściciel nie
palący, 5-drzwiowy, - 21.500 zł lub zamienię na inny w cenie 
do 15.000 zł. Lubin. tel. 076/846-76-02.0605/69-96-37 
TOYOTA CARINA II SC. 1992 r., 195 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, bordowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/10-9545
TOYOTA CARINA E, 1993 r.. 1600 ccm, 105 tys. km, biała, 
serwisowana, stan bdb, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 0501/465-. 
601
TOYOTA CARINA SKŁADAK, 1993 r., 121 tys. km, 1600 
ccm, 16V, kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, garażowany, wspo
maganie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, reg. kie
rownica, zadbany, - 18.000 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-96- 
37
TOYOTA CARINA E, 1993/94 r., 185 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, ciemnozielony metalic, inst. gazowa, alarm, el. otw. 
szyby, hak, • 20.000 zł. Jelenia Góra. tel. 0601/72-99-51 
TOYOTA CARINA E. 1994 r., 1600 ccm, 16V, zielony meta
lic, el. otwierane szyby i dach, el. reguł, lusterka, wspoma
ganie kier., alarm, ABS, centralny zamek, • 15.900 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-51-19 
TOYOTA CARINA E GLI, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 
niebieski metalic, pełne wyposażenie elektryczne, klimaty
zacja, wspomaganie kier., alarm + pilot, I rej. w 1995 r., atrak
cyjny wygląd, • 25.500 zh Pokój, woj. opolskie, tel. 0603/16-
88-52
TOYOTA CARINA E SEDAN, 1995 r., 113 tys. km. 1600 
ccm, 16V. ciemnomorski metalic, centr. zamek ♦ pilot, alarm, 
wspomaganie kier., 4 el. otw. szyby, ABS, reg. kierownica i 
pasy, zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony w całości,
I Właściciel w kraju, - 23.900 zł. Gubin, tel. 068/455-60-11, 
0601/9941-36
TOYOTA CARINA E. 1995 r.. 130 tys. km, 2000 ccm, ben
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zyna, pertowoczarny, ABS, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, 
ei. dodatki, welurowa tapicerka, centr. zamek + pilot, bez 
wypadku, kupiony w salonie w Polsce. - 26.000 zL Legnica, 
tel. 0601/05-59-00 '
TOYOTA CARINA KOMBI, 1995 r., 60 tys. km.' i 600.ccm, 
16V, czarny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, relih- 
gi dachowe, alarm, immobiiizer, zadbany, -19.800 zł. Legni
ca, tęl. 0604/29-994)7'
TOYOTA CARINA E, 1996 r., 109 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, z salonu, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, - 22.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0607/10-60-69 
TOYOTA CARINA E, 1996 r., 115 tys. km, 2000 ccm, GLi; 
grafitowy, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, ABS, wspomaganie kier., central
ny zamek, kupiony w salonie, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 0605/
83-21-01
TOYOTA CARINA E GLX, 1996/97 r., 78 tys. km. 1600 ccm, 
zielony metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, reg. kie
rownica, wspomaganie, alarm, • 28.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/57-76-45
TOYOTA CARINA E, 1997 r.; 96 tys. km. 2000 ccm. turbo 
O, srebrny metalic, 5rdrzwiowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, halogeny, RO, weluro
wa tapicerka, reg. kierownica, centr. zamek, alarm, garażo
wany. - 37.500 zł. Kudowa Zdrój. teł. 074/866-28-67. 0601/
83-91-73
TOYOTA CARINA, 1997 r.. 146 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm Black 
Jack, RO Pioneer, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-20-67. 
0601/29-71-47
TOYOTA CELICA, 1982 r., 160 tys. km, 2000 ccm, czerwo
ny, wersja amerykańska, model sportowy, zadbany, alum. 
felgi, el. otw. szyberdach, wspomaganie, klimatyzacja, nowe 
opony, stan dobry, - 2.800 zł. Lubin, tel. 0605/69-15-85 
TOYOTA CELICA, 1983 r., 1600 ccm. czarny, sprawny, za
rejestrowany, - 3.300 zł. Lewin Brzeski, tel. 0605/08-03-37, 
woj. opolskie
TOYOTA CELICA, 1986 r.. 210 tys. km. 1600 ccm, T16, 
biały, nowy akumulator, szyberdach el., alum. felgi, skórza
na kierownica. RO, - 5.000 zł. Opole, tel. 0602/55-19-33 
TOYOTA CELICA GTI, 1987 r., 194 tys. km. 2000 ccm, czer
wony, inst. gazowa, wszystkie el. dodatki, RO, alum. felgi, •
9.400 zł. Świdnica, tel. 0601/14-89-09 
TOYOTA CELICA CABRIO. 1989 r„ 140 tys. km. 2000 ccm. 
Twin Cam el. reg. lusterka, el. otw. szyby, fotele, centr. za
mek, alarm + pilot, alum. felgi, skórzana kierownica, RO, 
lotka Supra, • 17.000 zl lub zamiana na inny. Wałbrzych, tel. 
074/880-50-75
TOYOTA CELICA, 1989/90 r., 168 tys. km, 1600 ccm, 16V. 
czerwona, alum. felgi, alarm, el. reg. lusterka, wspomaga
nie kier., ciemne szyby, nowy akumulator, - 9.900 zł. Gło
gów. tel. 0605/33-86-68
TOYOTA CELICA, 1991 r., czerwony, pełne wyposażenie 
elektr., wspomaganie, RM, alarm, oznakowany, • 18.500 zł. 
Wrocław, tel. 343-52-56
TOYOTA CELICA STI. 1991 r., 148 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
czerwony, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyberdach, RM, 
stan b. dobry, - 19.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-35-81 
TOYOTA CELICA GT. 1991 r.. 100 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
czarny, pełne wyposażenie, alum. felgi, atrakc. wygląd, stan 
idealny. - 21.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-94,0605/53-
18-09
TOYOTA CELICA, 1992 r., 1600 ccm. 16V, biały. el. reg. 
lusterka, szyberdach, lotka, alum. felgi, wspomaganie, -
18.500 zł. Oborniki Śląskie, woj. wrocławskie, tel. 0600/43-
27-29
TOYOTA CELICA, 1992 r., 126 tys. km, 2200 ccm. 16V, 
czarny, wspomaganie, klimatyzacja, tempomat, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, oryg. RM, alum. felgi, alarm, immobiii
zer, centr. zamek, stan b. dobry, - -19.000 zł. Wrocław, tel. 

.0502/12-81-67^-
TOYOTA CELICA, 1992 r., 854ys. km,-2000 ccm, TDI, czer
wony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, reg. kie
rownica, składana kanapa, alum. felgi, klimatyzacja, spoile
ry, • 22.000 zł. Lubawka, tel. 075/741-12-04 
TOYOTA CELICA, 1994 r., 70 tys. km. 2000 ccm, srebmy, 
pełne wyposażenie, zawieszenie rajdowe, - 39.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/34-31-72
TOYOTA COROLLA, 1980 r., 1300 ccm, brązowy metalic, 
stan dobry, nowe tablice, 5-drzwiowy, przegląd do 09.2001 
r, po remoncie silnika, nowe klocki hamulców i tarcze, • 2.400 
zł lub zamiana na mniejszy. Wrocław, tel. 783-00-22 
TOYOTA COROLLA, 1981 r., 1295 ccm, K4, biały, 3-drzwio- 
wy, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, panewki i pierścienie 
do wymiany, tarcza sprzęgła, alternator, rozrusznik do re
montu,- 3.100 zł. Oława. tel. 071/313-73-32 
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1983 r., 170 tys. km, 1300 
ccm, benzyna, czerwony, stan dobry, - 3.200 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-35-39
TOYOTA COROLLA, 1984 r., 1600 ccm, srebmy metalic, 
el. szyberdach, 5-biegowy, nowe opony, • 3.500 zł. Świdni
ca, tel. 074/856-80-66,0607/38-99-75 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1984/85 r., 174 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, beżowy metalic, 5-biegowy, regulowana kie
rownica, RO, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, I 
właściciel od 10 lat, stan techn. b. dobry, - 5.900 zł lub za
mienię na inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-
63-31,0604/36-35-85
TOYOTA COROLLA. 1986 r.. 1800 ccm. diesel, srebrny
metalic, 5-biegowy, hak, stan dobry, • 5.400 zł lub zamienię.
Bolesławiec, tel. 075/734-74-19
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1986 r., 1800 ccm, diesel RO
+ 2 głośniki, 5-biegowy, 4-drzwiowy, stan techn. dobry, - 5.200
zł. Świdnica, tel. 074/853-92-98
TOYOTA COROLLA DX, 1986 r., 220 tys. km, 1300 ccm,
biały, 3-drzwiowy, ekonomizer, tylne szyby uchylane, nowe
tylne amortyzatory, przegląd do 10.2001 r, - 5.200 zł. Lubin,
tel. 0601/88-12-02
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 240 tys. km. 1800 cćm, die
sel, złoty metalic, - 5.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-86-90 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 160 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, 3-drzwiowy, RO, 5-biegowy, po wymianie 
oleju, filtrów, pasków, świec, właściciel niepalący, garażo
wany, bez śladów korozji, ekonomiczny, stan b. dobry, - 7.400 
zł. Boczów, tel. 068/341-40-14,0602/29-33-24 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 190 tys. km, 1900 ccm, die
sel, beżowy metalic, nowy akumulator (gwarancja), kupiony 
w salonie, stan dobry, - 7.000 zł. Legnica, tel. 076/852-24- 
77
TOYOTA COROLLA. 1987/88 r.. 143 tys. km. 1800 ccm. 
diesel, błękitny metalic, kupiony w kraju, I właściciel, bez 
wypadku, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 7.900 zł. 
Lubiąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
TOYOTA COROLLA XL, 1988 r., 195 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, szary metalic, hak, spoiler, RM, kpi. dokumentacja, 
stan dobry, • 10.500 zł. Bolków, tel. 075/741-46-78. 0607/
51-35-20
TOYOTA COROLLA, 1988 r. na białych tablicach - 500 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0602/29-31-71
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1300 ccm, 12V, czerwony, 2- 
drzwiowy, immobiiizer, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-
86-54
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 158 tys. km, 1300 ccm. 12V, 
srebmy)metalic, pełna dokumentacja, serwisowany, nowe 
opony, nowy ukł. wydechowy, stan techn. b. dobry, • 9.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/844-92-99 
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, li- 
ftback, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie kier., centr. zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ozna
kowany, dzielona tylna kanapa, • 7.700 zł. Wrocław, tel. 0502/
31-64-28
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 158 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, 12V, srebmy metalic, liftback, obniżony, ospoilerowa

ny, atrakc. wygląd, • 11.000 zł lub zamienię na tańszy albo 
Toyotę Carinę E, diesla, dopłacę, Wałbrzych, tel. 074/666-
28-22,0.607/56-22-82 i  ;r
TOYOTACOROLLA KOMBI. 1990 r..240 tys. km,‘1800 ccm,. 
diesel, biały, RO i 4 głośniki, udokum. pochodzenie, beż 
wypadku, 2 opony zimowe ż felgami, blokady, - 12.500 zl. 
Chojnów, tel. 0606/43-28-03
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, 4-drzwiowy, stan b. dobry, 5-biegoWy, ka
talizator, zadbany, • 9.900 zł (możliwe raty) tub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83 •
TOYOTA COROLLA KOMBI. 1991 r.. 169 tys. km, 1300 ccm. 
12V, szary metalic, szyberdach, 2 komplety opon, RO z RDS, 
akumulator na gwarancji, hak hol., RO + RDS, przegląd do
04.2002 r, -11.200 zł. Opole. tel. 077/454-79-07 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r.. 175 tys. km. 1300 
ccm, 12V, niebiesko-szary metalic, 75 KM, kupiony i serwi
sowany w salonie, alarm, blokada skrzyni biegów, RO, kom
plet opon zimowych, oznakowany, • 12.500 zł. Poznań, tel. 
0602/30-54-06
TOYOTACOROLLA, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
szary metalic, immobiiizer, radio z RDS + panel, 5-drzwio- 
wy, zadbany, stan techn. i lakieru b. dobry, nie wymaga na
praw, • 12.500 zł. Chojnów, teł. 076/818-19-26 po godz. 18 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 162 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czerwony, sedan, z salonu, 5-biegowy, nowe opony, RO. 
alarm, stan b. dobry, - 13.600 zł. Rydzyna, tel. 065/538-88- 
37
TOYOTA COROLLA XL, 1991 r., 114 tys. km. 1300 ccm, 
12V, kolor grafitowy metalic, liftback, alum. felgi, stan b. do
bry, -11.500 zł. Wrocław, tel. 362-78-59 
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1991 r.. 120 tys. km. 1300 
ccm, benzyna, kolor grafitowy metalic. 4-drzwiowy, kupiony 
w salonie, szyberdach, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, 
alarm, RO, - 10.700 zł. Wrodaw, tel. 071/350-14-89 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 116 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
kolor grafitowy metalic, obrotomierz, alarm, RO z panelem, 
kupiony w salonie, bez wypadku, nowe opony zimowe, stan 
b. dobry, faktura zakupu, -12.800 zł. Wrodaw, tel. 071/357-
15-65
TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1400 ccm, grafitowy metalic, 
ABS, wspomaganie, nowy model, - 14.600 zł (możliwe raty 
przez komis). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
TOYOTA COROLLA. 1992 r., 150 tys. km. 1800 ccm, die
sel, czerwony, wspomaganie i reg. kierownicy, el. reg. re
flektory. hak, dzielona tylna kanapa, - 12.800 zł. Ścinawa, 
tel. 0607/45-51-17
TOYOTACOROLLA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, błękitny,
3-drzwiowy, el. otw. szyby i szyberdach, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie kier., poduszka pow, - 14.200 zł. Świdnica, 
tel. 0600/43-60-98
TOYOTA COROLLA, 1992 r„ 135 tys. km. 1800 ccm. die
sel. szary, szyberdach, alum. felgi, autoalarm, spoiler, dzie
lona tylna kanapa, RO, koła zimowe, - 13.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/322-75-21 w godz. 8-15 
TOYOTA COROLLA XLI, 1993 r., 1400 ccm, zielony meta
lic, automatic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspomaga
nie kier., el. reg. reflektory, RM, -17.500 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/733-65-62 wieczorem 
TOYOTA COROLLA, 1994 r., 70 tys. km. 1300 ccm. 16V, 
czarna perła, sprowadzony w 1994 r., kpi. dokumentacja, 
wspomaganie, immobiiizer, el. reg. reflektory, nowe amorty
zatory, 3-drzwiowy, - 19.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/326- 
66-59
TOYOTA COROLLA XLI, 1994 r., 140 tys. km, 1332 ccm, 
16V, srebmy metalic, sedan, 87 KM, kupiony i serwisowany 
w ASO, bez wypadku, alarm + pilot, centr. zamek, nowy aku
mulator, ekonomizer, garażowany, niepalący kierowca, atrak
cyjny wygląd, zadbany, - 19.500 zł lub zamienię na Toyotę 
Corollę, Avensis, po 98 r., dopłata. Wałbrzych; tel. 074/841-
63-13 po godz.18,0602/17-60-52 
TOYOTA COROLLA. 1995 r.. 78 tys. km. 1400 ccm. benzy
na, srebmy metalic, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, -
20.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-06-19 
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1995 r.. 118 tys. km, 1400 ccm, 
16V, zielony metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm, 
blokada, RO Panasonic, kompl. opon zimowych z felgami, 
stan idealny, • 22.000 zł. Wrodaw. tel. 071/352-30-11.0604/
17-36-18
TOYOTA COROLLA, 1996 r. bogate wyposażenie, - 24.000 
zł.*Zielona Góra, tet. 0503/39-36-53 
TOYOTA COROLLA, 1996 r., 1400 ccm, 16V, czerwony, 
alarm, immobiiizer, centr. zamek, RO. - 27.000 zł. Ostrów 
Wlkp.. tel. 062/736-18-63
TOYOTA COROLLA KOMBI. 1997 r.. 57 tys. km. 1400 ccm. 
benzyna, 16V, zielony metalic, automatic, nowy model, ABS, 
2 pod. powietrzne, wspomaganie, pełna elektryka, - 33.000 
zł lub zamienię na Daihatsu Charade D, lub inny, do 8.000 
z l Opole. tel. 0606/11-35-10
TOYOTACOROLLA, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, - 24.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/737-10-52,0603/
32-13-73 .
TOYOTA COROLLA, 1997 r., 81 tys. km. 1400 ccm. 16V, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie. el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, ABS. el. 
reg. reflektory, alum. felgi, - 27.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
665-37-10
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1998 r.. 30 tys. km. 1600 ccm, 
granatowy, z salonu, na gwaranqi, garażowany, pierwszy 
właściciel, 2 poduszki pow., immobiiizer, alarm, ABS, elektr. 
otw. szyby, wspomaganie, - 36.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/ 
68-08-19
TOYOTA COROLLA. 1998 r.. 30 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, bordowy metalic, stan b. dobry silnika i blacharki, ABS, 
poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centr. zamek + 
pilot, alum. felgi, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, - 29.000 zt. 
Strzelin, tel. 071/392-00-49
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 45 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, serwisowany, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, el. otw. szyby, autoalarm, garażowany. - 29.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-65-86,0606/68-06-21 
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 53 tys. km, 1400 ccm. 16V. 
srebrny metalic, Liftback, kupiony w salonie, wspomaganie, 
poduszka pow., centr. zamek, serwisowany, bez wypadku, 
alarm + pilot + kpi. opon zimowych, stan b. dobry, • 31.000 
zł. Wrodaw, tel. 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. po
wietrzne, 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., 137 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
czerwony, serwisowany, na gwarancji do 160 tys. km, wspo
maganie, poduszka pow., alarm. RO, immobiiizer, spoiler, 
stan b. dobry, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 071/314-98-71,0609/
16-67-76
TOYOTA COROLLA, 2000 r., 14 tys. km, 1400 ccm, WTi 
16V, granatowy metalic, hatchback, kupiony w salonie, ABS, 
kpi. dokumentacja, wspomaganie kier., RO, centr. zamek, 
alarm, el. wysuwana antena, welurowa tapicerka, 2-drzwio
wy, - 36.000 zł lub zamienię na inny, chętnie Kombi albo bus. 
Wałbrzych, tel. 0602/71-15-70 
TOYOTA PREVIA MINI VAN, 1990 r.. 2400 ccm, brązowy 
metafic, 8 miejsc siedzących, wspomaganie, 2 el. otw. szy
berdachy, c. zamek, alum. felgi, welur, przydemniane i uchyl
ne szyby, 5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pełna 
dokumentacja, możliwość sprzedaży na raty, • 22.800 zł. 
Bralin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
TOYOTA PREVIA VAN, 1990/91 r., 220 tys. km, 2400 ccm. 
benzyna, brązowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, ser
wo, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 x szyberdachy, welurowa 
tapicerka, 8-osobowy, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, zadba
ny, • 22.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61

TOYOTA PREVIA, 1991 r., 220 tys. km, 2400 ccm. bordo
wy, wspomaganie, centralny zamek, ABS, elektr. otw. szy? 
by. lusterka, 2x szyberdach, 8-osobowy, - 21.000 zł. Albigo- 
wa, tel. 017/226-73-04
TOYOTA PREVIA, 1991 r., 290 tys. km. 2438 ccm, bordo
wy, automatic, klimatyzacja, elektr. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, aluminiowe felgi, stan techniczny b. dobry, zareje
strowany jako ciężarowy, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 0601/76-
23-10 .
TOYOTA PREVIA, 1993 r., 171 tys. km, 2500 ccm, grafito
wy metalic. RO, 5-biegowy, 2 szyberdachy, wspomaganie 
kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kompu
ter pokładowy, alarm, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, 7 osób lub 450 kg, garażowany, - 30.000 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-48-59.074/872-21-30 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem • AG0192 
www.autogielda.com.pl)
TOYOTA PREVIA VAN, 1993 r.. 200 tys. km, 2400 ccm, 
perłowomorski, 8-osobowy, pełne wyposażenie elektr:, centr. 
zamek, klimatyzacja, lodówka, • 30.000 zł. Zduny, tel, 0621 
721-58-07
TOYOTA STARLET, 1980 r., 1200 ccm. czerwony. -1.200 
zł. Barzyna, gm. Namysłów, tel. 077/410-44-75 
TOYOTA STARLET. 1989/90 r., 118 tys. km, 1000 ccm. gra
fitowy metalic, sprowadzony w 1997 r., pełna dokumentaqa, 
garażowany, RO, ekonomizer, dzielona tylna kanapa, tylna 
szyba uchylana, nowe opony, kierowca niepalący, stan ide
alny, - 8.900 zł lub zamienię na inny samochód. Wrodaw, 
tel. 338-02-78,0601/67-73-07 
TOYOTA STARLET, 1990 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 3- 
drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, na zachodnich tablicach 
- 1.900 DEM. Żary, tel. 0602/67-33-28 
TOYOTA STARLET XLI, 1990 r., 210 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, wtrysk, wiśniowy metalic, 3-drzwiowy, tylne szyby 
uchylane, RO. - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-97-66,0608/
51-95-82
TOYOTA STARLET, 1991 r., 98 tys. km. 1000 ccm. benzy
na, 12V, czerwony, w kraju od 96 r., 3-drzwiowy, kpi. doku
mentacja, • 10.000 zł. Wrodaw, tel. 366-11-24,0604/47-00- 
69
TOYOTA STARLET. 1998 r.. 18 tys. km. 1300 ccm, 16V. 
srebmy metalic, model z listopada, el. otw. szyby, wspoma
ganie, c. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, ks. serwisowa, -
24.900 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49,0501/70-09-90 
TOYOTA SUPRA, 1990 r., 219 tys. km, 3000 ccm. Ti 240 
KM. pertowoczarny, klimatyzacja, pełne wyp. elektr., centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, alum. felgi, radioodtwarzacz, 
dach .Targa", komputer, serwisowany, stan b. dobry, pełna 
dokumentacja, • 22.900 zł lub zamienię na tańszy. Kalisz, 
tel. 0601/76-49-77
TOYOTA SUPRA, 1991 r., 214 tys. km, 3000 ccm, turbo E 
po remoncie kapitalnym silnika, po wymianie zawieszeń, 
zdejmowany dach, automatic, tempomat, ABS, wspomaga
nie, - 22.500 zł. Żary, tel. 0600/28-29-26 
TOYOTA SUPRA. 1994/95 r.. 85 tys. km. 3000 ccm. TWIN 
TURBO, granatowy metalic, automatic, klimatyzacja, skó
rzana tapicerka, dach targa, centr. zamek, alarm, pełne wy
posażenie, bez wypadku, sprowadzony z USA, - 61.000 zl 
lub zamienię na Mercedesa Vito, do 40.000 zł, stan idealny. 
Wałbrzych, tel. 0602/71-63-78 
TOYOTA SUPRA. 1995 r.. 155 tys. km, 3000 ccm, 24VTwin 
Turbo, 350 PS, skóra, klimatyzacja, pełne wyposażenie elek
tryczne, śdągany dach, webasto, 2 poduszki, sprowadzony 
w całości, stan idealny, - 68.000 zł. Wrodaw, tel. 0502/19-
12-94
TOYOTA TERCEL, T984 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, - 5.000 zł lub zamienię na 
inny samochód, prod. japońskiej, z dopłatą. Wrodaw, tel. 
328-81-97 po godz. 16

TR ABAN T
TRABANT KOMBI, 1976 r., 600 ccm, biały, lotnicze fotele, 
gruba kierownica, hak, alternator, - 1.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-54-29
TRABANT KOMBI. 1981 r. stan dobry, - 1.500 zł. Choda- 
nów, tel. 0601/87-28-66
TRABANT KOMBI, 1983 r., szary, - 850 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-54-55 po godz. 18
TRABANT 601,1983 r. instalacja 12 V. alternator, H-4, dużo 
częśd nowych i używanych, • 680 zł. Wrodaw, tel. 0605/14-
99-50
TRABANT 601,1984 r., 600 ccm. zielony, stan dobry, prze
gląd do 12.2001 r., w ciągłej eksploatacji, - 700 zł. Lubin, tel. 
076/846-96-69 po godz. 20
TRABANT 601,1986 r., żółty, stan b. dobry, drugi na częśd, 
częśd zamienne, • 800 zł. Dobromierz, tel, 074/858-63-13 
TRABANT, 1987 r. ważny przegląd - 700 zł. Radborowice, 
woj. legnickie, tel. 0502/56-89-86 
TRABANT 601,1988 r., 65 tys. km, 595,2-suw, jasnoszary, 
po remoncie silnika i skrzyni biegów, nowy akumulator (na 
gwarancji), przegląd do 02.2002 r, - 900 zł. Grębodce, tel. 
076/831-53-54
TRABANT 601S, 1988 r., 35 tys. km, 595 ccm, piaskowy, 
przegląd do 05.2002 r., gruba kierownica, po remonde ha
mulców, halogeny, 12 V, alternator, RO, ekonomizer, - 650 
zł. Jedlina Zdrój, tel. 0603/40-23-78, woj. wałbrzyskie 
TRABANT 601 KOMBI, 1988 r., 65 tys. km, 594 ccm, ben
zyna, niebieski, na białych tablicach, • 750 zł. Snowidza, woj. 
legnickie, tel. 0607/07-98-31
TRABANT 601,1988/89 r., zielony, stan idealny, na zachod
nich tablicach - 450 DEM. Żary, tel. 0602/67-33-28 
TRABANT 601,1989 r., kość słoniowa, Hycomat, kubełko
we fotele, alternator 12 V, zarejestrowany, silnik do remon
tu, - 500 zł. Wrocław, tel. 788-61-00 
TRABANT 601,1989 r. stan dobry, na białych tablicach, • 
500 zł. Żary. tel. 0606/53-82-35 
TRABANT 601,1990 r., żółty, silnik po szlifie, nowe opony, 
szyberdach, ekonomizer, elektroniczny zapłon, pasy bezwład
nościowe, nowy układ wydechowy, przegląd do 04.2002 r., 
halogeny, -1.500 zł. Kępno, tel. 0609/45-56-26 
TRABANT POLO, 1990 r„ 90 tys. km, 1100 ccm, beżowy, 
halogeny, RO Pioneer + 6 głośników, przegląd do 04.2002 r,
• 4.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-51-40 
TRABANT POLO KOMBI. 1991 r., 130 tys. km. 1100 ccm. 
beżowy, przegląd do 03.2002 r., pasy bezwł., hak, dodoat- 
kowe części elektron., włączanie świateł, stan dobry, I wła
ściciel, w ciągłej eksploatacji, - 4.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/ 
725-38-07,0606/31-68-84
TRABANT POLO KOMBI, 1991 r., 55 tys. km, - 4.100 zł.1 
Wrodaw. tel. 0601/87-00-70 •
TRABANT POLO. 1992 r.. 78 tys. km. 1043 ccm, kość sło
niowa, stan idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny la
kier, silnik VW Polo, nowa faktura kupna z Polmozbytu, •
4.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80

VOLVO
VOLVO 240,1983 r., 2400 ccm, diesel, błękitny metalic. 5- 
biegowy, wspomaganie, szyberdach, hak, stan tech. b. do
bry, do poprawek blacharki, • 6.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-74-36
VOLVO 244 GL, 1981 r.. 170 tys. km, 2100 ccm, benzyna, 
kolor • kość słoniowa, hak, alarm, koła zimowe, stan dobry, •
5.500 zł. Wrodaw, tel. 071/784-67-36 
VOLVO 244 D, 1982 r. stan dobry. hak. szyberdach, - 4.500 
zł. Wrodaw, tel. 787-48-01 po godz. 15,0601/89-04-77

VOLVO 244 KOMBI. 1982 r., 270 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, stan idealny, 5-biegowy, wspomaganie kier., szyber
dach, hak, radioodtwarzacz, oryginalny lakier, - 8.700 zł. 
Stolec, tel. 074/815-33-43 wieczorem, 074/815-92-32 
VOLVO 245 KOMBI. 1981 r.. 2100 ccm. benzyna, niebieski, 
inst. gazowa, hak, zarejestrowany, blacharka do małych po
prawek, - 2.400 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-26-51 wieczorem 
VOLVO 340,1985 r„ 263 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony 
metalic, oryg. lakier, przegląd do 02.2002 r., stan idealny, -
4.100 zł. Lubin, tel. 076/847-64-96,0603/68-61-32 
VOLVO 340 DL SEDAN. 1986/87 rM 160 tys. km. 1600 ccm, 
diesel, srebrny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, 
garażowany, RM, sprowadzony w całośd, - 4.400 zł. Nysa, 
tel. 077/433-10-62,0604/68-43-18 
VOLVO 340 SEDAN. 1989 r.. 94 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
fioletowy metalic, po remoncie blacharki, 5-biegowy, 4- 
drzwiowy, hak hol., welurowa tapicerka, 4 zagłówki, alum. 
felgi, szyberdach, halogeny, centr. zamek, kupiony w salo
nie, garażowany, stan techn. b. dobry, - 9.500 zł. Bolesła
wiec. tel. 0602/25-86-03
VOLVO 340,1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny
metalic, szyberdach, 5-biegowy, stan b. dobry, - 8.500 zł.
Głogów, tel. 076/835-02-32,0501/71-10-90
VOLVO 343 GL, 1980 r., 1397 ccm, benzyna, biaty, stan
dobry, po remonde silnika, - 1.500 zł. Oleśnica, tel. 071/
314-95-77
VOLVO 343 DL, 1988 r., 95 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
czerwony, instałaqa gazowa, kupiony w salonie w 1991 roku, 
zadbany, - 8.000 zł lub zamiana na większy np. Volvo 740. 
Kalisz, tel. 062/766-43-22 po godz. 16 
VOLVO 440,1990 r., 1700 ccm, demnozielony metalic, el. 
reg. reflektory, alum. felgi, welurowa tapicerka, - 9.400 zł. 
Legnica, tel. 0604/05-94-52
VOLVO 440, t990 r., 153 tys. km. 1700 ccm, bordowy meta
lic, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica, alum. felgi, 
dzielona tylna kanapa, spoiler, RO, alarm + pilot, stan b. 
dobry, - 10.800 zł. Wrodaw, tel. 071/321-96-75, 0501/48-
19-66
VOLVO 440,1990 r., 50 tys. km, 1700 ccm, czerwony, po 
remonde silnika, instalacja gazowa, 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
nie składak, 2. właśddel, zadbany, stan b. dobry, - 8.800 zł 
lub zamienię na tańszy. Wrodaw, tel. 0603/79-88-70 
VOLVO 440,1992 r., 124 tys. km, 1700 ccm, biały, stan ide
alny. bez wypadku, zadbany - 2.400 DEM + cło, na gotowo -
8.500 zł. Zielona Góra, tel. 0601/76-56-97 
VOLVO 440,1993 r., 92 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, katalizator, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, skóra, - 15.990 zł (możliwe raty) lub zamie
nię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
VOLVO 440,1993/94 r., 114 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, brą
zowy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony, bez wypadku, I wła
śddel, w kraju od tygodnia, pełna dokumentacja, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, poduszka pow., immobiiizer, 
radio, - 18.500 zL Komorniki, tel. 071/354-22-03 po godz. 
19,0605/65-80-69
VOLVO 440,1993/94 r.. 130 tys. km. 1900 ccm. TDi, błękit
ny metalic, 5-drzwiowy, ABS, poduszka pow., centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach. 
4 zagłówki, welurowa tapicerka, bez wypadku, do sprowa
dzenia z Niemiec, stan b. dobry, • 17.500 zł. Lubin, tel. 076/
847-30-39,0604/93-11-37
VOLVO 440,1994 r., 91 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, ABS, SRS, centr. zamek, immobiiizer, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, obrotomierz, welurowa tapicerka, za
dbany, oszczędny, stan techn. b. dobry, przegląd do 04.2002 
r., kpi. dokumentaqa, • 21.800 zł (możliwe raty przez ko
mis). Mirsk. tel. 075/783-45-96 
VOLVO 440,1995 r., 1900 ccm, turbo D, biały, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, stan dobry, • 23.000 zł. Chojnów, tel. 
0602/10-02-36 ■
VOLVO 440,1996 r., 53 tys. km, 1600 ccm wspomaganie, 
alarm, immobiiizer, centr. zamek, RO CD, el. otw. szyber
dach, dzielona kanapa, - 23.600 zł. Oleśnica, tel. 0602/77-
59-50
VOLVO 460 GL, 1993/97 r., 133 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. 
otw. szyberdach, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, spoiler z 
dodatkowym światłem .stopu', RM z RDS-em, zadbany, kpi. 
dokumentacja, - 12.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-64-74, 
0607/21-17-23
VOLVO 740 GLE, 1984 r., 2300 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, automatic, techn. sprawny, zarejestrowany, opłaco
ny, szyberdach, podgrzewane fotele, tylna szyba ogrzewa
na, hak, • 5.600 zł lub zamienię na przyczepę kempingową,
2-pokojową. Poznań, tel. 0602/66-23-75 
VOLVO 740,1991 r., 127 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebie
ski metalic, stan dobry, alum. felgi, centr. zamek, szyber
dach, podgrzewane siedzenia, komplet opon zimowych, ga
rażowany, oryg. RO Volvo, I właściciel w kraju (sprowadzo
ny z Belgi), -19.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-96-12 w godz.
10-18
VOLVO 850,1992 r.. 125 tys. km. 2400 ccm, 20V, czerwo
ny, dużo dodatków, stan b. dobry, • 19.500 zł. Kobierzyce, 
tel. 071/311-80-44.0501/34-42-12 
VOLVO 850.1994 r.. 141 tys. km. 2500 ccm. 20V, czerwo
ny. wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, el. otwiera
ne szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, welurowa tapicer
ka, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, automatic, stan b. 
dobry, zadbany, możliwe raty przez komis, - 25.200 zł. Wro
cław, tel. 071/781-84-69,0603/42-29-49 
VOLVO 850 KOMBI. 1995 r.. 2500 ccm, granatowy, 4 pod. 
powietrzne, ABS, serwo, el. reg. lusterka i podgrzewane, el. 
otw. szyby i szyberdach, centr. zamek + pilot, alarm, immo
biiizer, reiingi dachowe, halogeny, wyderaczki reflektorów, 
RM Sony + CD zmieniacz na 10 płyt, 6 głośników, garażo
wany, zadbany, - 41.500 zł. Wrodaw, tel. 071/372-75-61 
VOLVO 940 GLE, 1991 r.. 186 tys. km, 2000 ccm. TDi, bia
ły, inst: gazowa, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, podgrzewane fotele, szyberdach, alum. felgi, RO, 
alarm + pilot, centr. zamek, hak, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, nie składak, • 20.500 zł. Wrocław, tel. 373-68-34,0602/
79-65-64
VOLVO 960 KOMBI, 1991 r., 3000 ccm, bordowy, stan do
bry, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-67-79 
VOLVO V40,1998 r.. 44 tys. km. 1800 ccm. 16V ABS. 4 x 
SRS, klimatyzacja, wyp. elektroniczne, skóra, sprowadzony 
z Niemiec, pełna dokumentacja, - 48.000 zł lub zamienię. 
Lubin, tel. 076/846-68-81,0608/45-47-86 
VOLVO V40,1998 r., 87 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, centralny zamek, immobiiizer, ABS, 3 poduszki 
powietrzne, klimatyzacja, - 51.000 zł lub zamienię. Wrodaw, 
tel. 337-07-78
VOLVO V40 T4,1998 r., 23 tys. km, 1900 ccm, turbo. 200 
KM, czarny metalic, obniżony, I właśddel, pełne wyposaże
nie, - 59.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrodaw, tel. 0602/
80-01-02
VOLVO V40,1999 r.. 63 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grana
towy, jasnna skórzana tapicerka, ABS, SRS, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO + zmieniacz CD, alum. 
felgi, seztaw głośno mówiący, kpi. opon zimowych, - 55.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-88-47
VOLVO V70 KOMBI. 1999 r., 43 tys. km. 2500 ccm, TDI, 
kolor grafitowy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyza
cja, wszystkie el. dodatki, 4 miesiące w kraju, - 74.000 zł. 
Wrodaw, tel. 0502/30-11-33

vw
AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone sa- 

mochody • na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w intemecie: www.auton.pl. Co ty

dzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do obej
rzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wrocław, 
teł. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 01026941

VW BORA, 1999 r., 8 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy me
talic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. zamek, alum. 
felgi, • 49.000 zł. Jawor, tel. 0608/06-42-30 '
VW BORA, 1999 r., 38 tys. km, 2000 ccm, 115 KM, srebrny 
metalic, 4 poduszki powietrzne, komputer, klimatyzacja, ABS, 
4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, okleina drewniana, alum. 
felgi, c. zamek + pilot, radioodtwarzacz, zestaw głośno mó
wiący .Nokia”, • 51.500 zł. Kalisz, tel. 062/767-10-68 po godz. 
15,0602/22-94-27
VW BORA KOMBI, 1999 r., 48 tys. km, 1900 ccm, TDi, per- 
łowoczamy metalic, I właściciel, w kraju od pół roku, książka 
serwisowa, ABS, EDS, aluminiowe felgi, podgrzewane fote
le, klimatyzacja, 4 poduszki pow., 6-biegowy, RM + CD, -
65.000 zł. Roztoka, tel. 074/850-99-25 
VW BORA, 1999/00 r., 24 tys. km, perłowoniebieski, ABS, 2 
poduszki pow., el. otw. szyby, wspomaganie kier., alarm, blo
kada skrzyni biegów Dipol, centr. zamek, bez wypadku, ku
piony w salonie, - 48.000 zł. Żary, tel. 0600/34-34-76 
VW BORA, 2000 r., 13 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, z salonu, ABS, centralny zamek, 2 poduszki powietrz
ne, Mul-T-Lock, alarm, - 50.000 zł. Wrodaw, tel. 322-44-54 
do godz. 18,0600/54-38-91
VW CORRADO, 1989 r., 2000 ccm, 16V, czarny, nowy sil
nik, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, ABS, alum. 
felgi. - 18.500 zł. Wrocław, tel. 0603/58-24-21 
VW CORRADO, 1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, r 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/355- 

' 58-30 po godz. 17,0607/22-84-18 
VW CORRADO, 1989 r„ 60 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
natowy, pełne wyposażenie, alarm, katalizator, klimatyzacja, 
aluminiowe felgi, -16.000 zł lub zamienię na busa. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 0604/25-62-98 
VW CORRADO G-60,1989/90 r.. 137 tys. km, 1800 ccm, 
malinowy metalic, ABS, alarm, aluminiowe felgi, komputer, 
el. reguł, lusterka, el. szyberdach, centralny zamek, sporto
we dodatki, serwisowany, pełna dokumentacja, - 16.600 zł. 
Kamienna Góra, tel. 0602/59-57-54 
VW CORRADO G-60,1990 r., 1800 ccm, czarny, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, el. wysuwany spoiler 
tylny, ABS, alum. felgi 205, centr. zamek, wspomaganie, 
skrzynia biegów Karmann, • 16.000 zł. Leszno, tel. 0605/63-
56-45
VW CORRADO G-60,1990 r., 1800 ccm el. otw szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, alum. felgi, stan tech. b. dobry, 
- 11.000 zł lub zamienię na osobowy albo busa. Lubiatów, 
woj. opolskie, tel. 0606/59-18-99 
VW CORRADO, 1990 r., 140 tys. km. 1800 ccm, turbo. 200 
PS, ciemnografitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, ABS, spo
iler na klapie, wspomaganie, atrakc. wygląd, - 18.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-41-17,0605/62-55-47 
VW CORRADO, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, demno- 
grafitowy metalic, stan b. dobry, aluminiowe felgi, alarm, ABS, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, wspo
maganie kier., sprowadzony w całości, - 20.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0604/91-92-27
VW CORRADO, 1994 r., 2900 ccm. VR6, czarny, skóra, kli
matyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
spoiler, centr. zamek, alarm, komputer, regulowane i pod
grzewane fotele, skrzynia Karmann, alum. felgi, RO ♦ zmie- 
niarka Clarion, automat, pasy, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 0605/
32-60-29
VW CORRADO, 1995 r., biały, pełne wyposażenie el., ABS, 
wspomaganie, szyberdach, - 20.000 zł., tel. 074/850-73-66 
VW DERBY, 1977 r., 1300 ccm inst. gazowa, - 1.000 zł. 
Wrodaw. tel. 783-85-81
VW DERBY, 1978 r .̂900 ccm przód nowego typu, stan do-. 
bry, - 1.500 zł lub zamienię. Warta Bolesławiecka, tel. 076/
818-90-18
VW DERBY, 1979 r., 104 tys. km, 889 ccm, benzyna, zielo
ny, przegląd do 04.2002 r., części, - 1.800 zł. Szprotawa, 
tel. 068/376-22-63
VW DERBY, 1982 r„ 1100 ccm, beżowy, nie wymaga na
praw, RM, 4 zagłówki, bagażnik dachowy, zadbany, • 2.900 
zl lub zamienię. Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51 -30 
VW GARBUS, 1964 r., 1200 ccm po remoncie nadwozia i 
silnika, kolor niebieski, żółte dodatki: progi, wnętrze, szero
kie opony, kubełkowe siedzenia, sportowa kierownica, stan 
b. dobry, - 5.000 zł. Gryfów Śląski, tel. 075/781-38-11,0603/
95-48-99
VW GARBUS, 1964 r., 1200 ccm, niebieski, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, po remoncie kapitalnym, przegląd 
do 12.2001 r, - 4.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/83-83-80 
VW GARBUS, 1965 r., demnozielony, - 2.600 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-52-83
VW GARBUS, 1966 r., 1300 ccm, czarny, po remoncie, w 
ciągłej eksploatacji, - 3.000 zł. Głogów, tel. 076/834-07-36 
po godz.15
VW GARBUS, 1966 r., 56 tys. km, 1200 ccm, czarny, silnik 
z 75 r., zniżka OC na weterana, przegląd do 05. 2002 r., 
lotnicze fotele, halogeny, RO i głośniki, ciemne światła tyl
ne, skórzana kierownica, 3 .stop*, - 4.500 zł. Nysa, tel. 077/ 
433-83-33
VW GARBUS, 1966 r., 1300 ccm, Boxer, czarny, stan do
bry, dużo oryg. częśd, nowe sprzęgło i amortyzatory, - 3.000 
zł. Podgórzyn, tel. 0607/22-33-74, woj. jeleniogórskie 
VW GARBUS, 1968 r., 1300 ccm, żółto-czarny, po remonde 
silnika, ukł. hamulcowego i zawieszenia przedniego, nowa 
podłoga. + drugi na części, - 4.200 zł. Bolesławiec, tel. 0601/
98-33-52
VW GARBUS, 1969 r., 1200 ccm szyberdach, aluminiowe 
progi, żarówki H4, alternator, dodatkowe częśd, - 3.200 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 071/303-07-65,0600/33-07-92 
VW GARBUS, 1969 r., 1300 ccm, srebrny metalic, stan do
bry, -2.400 zł. Świdnica, tel. 074/858-62-81.0601/06-10-22 
VW GARBUS, 1969 r., 1300 ccm, błękitny metalic, Weba
sto, całe nowe wnętrze (dodatki i skóra), 50% OC (wete-. 
ran), RO Philips + głośniki, konsola, sportowa kierownica, 
dodatk. części, alum. felgi Porsche 911 gwiazdy, flansze 
dystansowe, - 7.800 zł. Tyniec Mały, tel. 071/311-80-39 
VW GARBUS 1302,1970 r., 1 tys. km. 1300 ccm. AB. czer
wony, po remoncie silnika, polerowane aluminium, podświe
tlony silnik, tylna klapa pleksi, biała skóra za silnikiem, po 
kapitalnym remoncie nadwozia, drewniane, chromowane 
dodatki, welurowa tapicerka, H-4, amerykańskie kierunkow
skazy, atrakcyjny wygląd, - 9.300 zł. Krapkowice, tel. 077/ 
466-41-94
VW GARBUS, 1972 r., 1303 ccm, niebieski metalic, szeroka 
szyba, poszerzony, lotnicze fotele, zadbany, • 4.500 zł. Kę
dzierzyn Koźle, tel. 0605/76-23-80 
VW GARBUS, 1972 r., 1300 ccm, złoty, po remoncie silnika 
i zawieszenia, radioodtwarzacz + głośniki, zadbany, atrak
cyjny wygląd, • 5.200 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/ 
398-48-06
VW GARBUS, 1972 r., 500 tys. km, 1300 ccm, jasnozielony, 
plastikowe błotniki, szeroki, tylny spoiler (Porsche),-progi 9- 
calowe, felgi 15”, obniżone zawieszenie, tuningowany w 
Niemczech • 1.000 DEM. Szklarska Poręba, tel. 075/717-
23-31
VW GARBUS, 1974 r., 1200 ccm, czerwony, po remoncie 
blacharki (nowe progi i podłoga), po lakierowaniu, stan b. 
dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0501/16-93-32 
VW GARBUS 1303,1977 r., 1300 ccm I rejestracja w 1980 
r., szyba panoramiczna, hamulce tarczowe z przodu, spor
towa kierownica i fotele, • 3.500 zł. Grodków, tel. 077/415-
35-31,0600/55-40-14
VW GARBUS, 1979 r., 1600 ccm, złoty metalic, po remon
cie kapitalnym silnika, nowy tłumik, stan b. dobry, atrakc. 
wygląd, drewniane progi, • 5.900 zl. Lubin, tel. 0502/16-16-
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KREDYT DLA CIEBIE!
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✓ Dowolne pochodzenie auta (giełda, znajomy)
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✓ Osoby fizyczne bez poręczycieli
ZAPRASZAMY! LUBIN, tel. 076/844-39-32, 0-604 09 88 41

86 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie-pod 
numerem • AG0176 www.autogielda.com.pl)
VW GARBUS, 1979 r., 1200 ccm, czarny, po remoncie silni
ka i podwozia, chrowowany silnik, po remoncie silnika, po 
lakierowaniu, oryginalne nowe wnętrze, stan idealny, • 10.500 
zł. Wrocław, tel. 071/325-95-69,0502/87-34-87 
VW GARBUS, 1984 r., 130 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
kolor piaskowy, oryg. lakier, po wymianie silnika, tapicerka 
W kolorze nadwozia, RM, zarejestrowany, opłacony, dodat
kowe głośniki, stan b. dobry, • 7.600 zł lub zamienię na mo
tocykl. Kępno, tel. 062/781-29-86.0606/27-83-39 
VW GOLF 1,1975 r., 1100 ccm, biały, stan dobry, -1:100 zł. 
Wambierzyce, tel. 074/871 -92-40 
VW GOLF, 1977 r., 1085 ccm, benzyna, kolor - kość słonio
wa, kpi. dokumentacja, - 1.090 zł. Kłodzko, tel. 074/867-36- 
02 po godz. 15.0606/61-25-69 
VW GOLF 1,1977 r., 1600 ccm, benzyna, kość słoniowa, 4- 
drzwiowy, RO, obrotomierz, halogeny, I właściciel W kraju, *
1.600 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-27-16 
VW GOLF GTI, 1977 r.,179 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
wtrysk, perłowogranatowy, 110 KM, obniżony, poszerzony, 
RO, alum- felgi 15“, sportowe zawieszenie, spoilery, - 5.700 
zł lub zamienię na kombi. Nieszkowice. gm. Strzelin, tel. 
0607/55-09-63
VW GOLF 1,1977 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 2-drzwio
wy, spoilery, sportowy, - 3:500 zł. Zgorzelec, tel. 0609/17-
84-28
VW GOLF 1,1977/91 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 3- 
drzwiowy, w całości, bez wypadku, pierwszy właściciel, stan 
silnika b. dobry, nowy akumulator, obrotomierz, stan blacharki 
dobry, w ciągłej eksploatacji, drugi w częściach, - 3.500 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-60-64
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, diesel, granatowy, po wy
mianie świeć, amortyzatorów i paska rozrządu, bez korozji,
- 3.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-60-14.0609/28-51-54 
VW GOLF, 1978 r.. 1500 ccm. czerwony, 5-drzwiowy, alum. 
felgi, dodatkowe światło .stop", zadbany, stan b. dobry, -
2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-61-26
VW GOLF, 1978 r.. 1100 ccm zarejestrowany, do remontu 
silnik + dodatkowy silnik, - 1.500 zł. Oleśnica, tef. 071/399-
95-58 po godz. 17
VW GOLF 1,1978 r., 150 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, nie składany, udokum. pochodzenie, 3-drzwiowy, pro
gi do wymiany, po remoncie silnika, - 2.300 zł. Ostroszowi- 
ce, gm. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/854-1047,0607/22-50- 
36
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, benzyna, szary metalic, 5- 
drzwiowy, 4-biegowy, alum. felgi, szyberdach, po remoncie 
blacharki, ciemne szyby, stan dobry, • 3.300 zł. Poniec, tel. 
0605/57-36-87, woj. leszczyńskie 
VW GOLF, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, zareje
strowany, stan dobry, 3-drzwiowy, szyberdach, hak, haloge
ny, dużo nowych części, • 1.100 zł lub zamienię na przycze
pę bagażową, lawetę. Szczytna, woj. wałbrzyskie, tel. 0605/ 
37-7341
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, kolor wiśniowy, stan dobry,
- 2.000 zł. Świdnica, tel. 0607/31-75-74
VW GOLF, 1978 r.t 160 tys. km. 1100 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, przegląd techn. do 22.08.2001, stan 
techn. dobry. Żagań, tel. 0605/67-07-70 
VW GOLF 1,1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, stan dobry, - 2.400 zł lub zamie
nię. Żary, tel. 0602/79-49-88
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm centr. zamek, alarm, szyber
dach, inst. gazowa, • 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/16- 
25-62
VW GOLF 1,1979 r.. 171 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 2-drzwiowy, stan b. dobry, - 2.800-zl. Krotoszyn, tel. 
065/57343-39
VW GOLF, 1979 r., 1 tys. km, diesel, beżowy, po remoncie 
silnika, bez rdzy, RO i 4 głośniki, opony zimowe, - 4.000 zł. 
Lubsza, tel. 0603/87-3243
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm, biały, garażowany, ospoilero
wany, zderzaki w kolorze nadwozia, opłacony, zarejestrowa
ny, techn. sprawny, stan b. dobry, - 2.500 zł. Miękinia, tel. 
071/317-83-02,0603/59-9241 
VW GOLF 1,1979 r., diesel 4-drzwiowy, hak, stan b. dobry, -
3.500 zł. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/67-28-28 
VW GOLF 1,1979 r., 275 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny, do remontu blacharka, przegląd do 07.2001 r, • 1.300 zł. 
Nasławice, gm. Sobótka, tel. 071/346-11-42
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, diesel, niebieski metalic, de
ska nowego typu, 5-biegowy, stan dobry, • 3.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0607/62-79-33
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, czerwony/silnik VW Polo, 
stan dobry, - 2.500 zł. Świdnica, tel. 074/850-88-65 
VW GOLF, 1979 r., 163 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, hak, zadbany, po remoncie blacharki, stan silni
ka dobry, oszczędny, nie wymaga wkładu finansowego, prze
gląd do 03.2002 r, - 3.300 zł.Wieruszów, tel. 062/784-2247 
VW GOLF 1,1979 r., czerwony, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -
2.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/327-44-95
VW GOLF I, 1979/91 r., 1100 ccm, bordowy, stan dobry, -
3.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-13-09 po godz. 17,0606/17-
23-01
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel zarejestrowany, opła
cony, ważny przegląd, - 2.100 zł., tel. 0501/22-36-87 ~*- 
VW GOLF 1,1980 r., 1800 ccm, GTi, srebrny, 3-drzwiowy, 
silnik z 85 r., 112 KM, opony zimowe zapasowe, przegląd do 
2002 r, - 3.500 zł. Brzeg, tel. 077/41143-87 
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel, żółty, zarejestrowany,
- 2.100 zł. Głuchołazy, tel. 0600/89-07-57
VW GOLF 1,1980 r., 231 tys. km, 1500 ccm, diesel, bordo
wy, 4-drzwiowy, RO, nowe opony i amortyzatory, - 4.500 zł. 
Gronów, gm. Zgorzelec, tel. 0605/42-68-96 
VW GOLF 1,1980 r., 1500 ccm, benzyna, grafitowy metalic, 
stan dobry, 4-biegowy, 3-drzwiowy, dodatkowe światło stop, 
bez wypadku, oryginalny lakier, konserwacja, zadbany, ga
rażowany, obrotomierz, pokrowce, z urzędu celnego, bez 
korozji, kołpaki, RM, • 2.200 zł. Kamienna Góra, tel. 0608/
86-64-59
VW GOLF, 1980 r„ 1500 ccm, benzyna, ciemny metalic, stan 
b. dobry, 3-drzwiowy, nowy akumulator, pokrowce, RM, po 
wymianie progów, paska rozrządu, łożysk, zarejestrowany, 
udokumentowane pochodzenie, z urzędu celnego, garażo
wany, • 3.500 zł. Kamienna Góra, tel. 0605/34-56-83 
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
stan b. dobry, sportowa kierownicą, ciemne szyby, RO, -
2.500 zł. Kowary, tel. 075/718-31-30 po godz. 17
VW GOLF 1,1980 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic,
2-drzwiowy, stan dobry, - 2.600 zł. Lubin, tel. 0605/08-87-34 
VW GOLF, 1980 r., 1100 ccm, benzyna, zielony metalic, 5- 
drzwiowy. - 4.000 zł. Malczyce, tel. 071/317-9848 
VW GOLF 1,1980 r.. 1500 ccm, diesel, srebmy, 3-drzwiowy, 
szyberdach, RM, po remoncie silnika 1999 r., zadbany, w 
ciągłej eksploatacji, ekonomiczny, - 3.850 zł (w rozliczeniu 
może być Fiata 126p). Oława, tel. 071/313-86-76 
VW GOLF 1,1980 r., 1500 ccm, diesel, zielony, 3-drzwiowy, 
ciemne szyby, szerokie opony, pompa wtryskowa po reno
wacji, blacharka do małych poprawek, • 2.900 zł. Oława, tel. 
0502/33-68-87
VW GOLF GTI, 1980 r., 1800 ccm, Pb/, wiśniowy metalic, 
zadbany, centralny zamek, sportowy, - 3.800 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-71-33,0604/22-02-69 
VW GOLF 1,1980 r., 190 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zielo
ny, 5-drzwiowy, po przeglądzie, nowe amortyzatory, łożyska, 
tłumik, garażowany, - 3.300 zł. Piskorzów 22, tel. 0605/34-
84-67
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 5-biegowy,
- 3.200 zł. Sobótka, tel. 0606/34-83-95
VW GOLF 1.1980 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio

wy, przegląd do 02.2002 r., techn. sprawny, • 2.200 zł. Świd
nica. teł. 074/851-29-57
VW GOLF 1.1980 r., 1600 ccm, diesel, żółty, stan dobry, 
silnik Z 1998 r., pokrowce, kołpaki, hak, RM, szyberdach, -
3.900 zł. Wrocław, tel. 071/349-33-67
VW GOLF, 1981 r., 1500 ccm, czerwony, po remoncie bla
charki i lakierowaniu, szerokie lampy, model przejściowy, 
zarejestrowany, opłacony, przegląd do 02.2002 r, - 2.200 zł. 
Legnica, tel. 076/887-18-04,0608/83-32-22 
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, po 
remoncie blacharki i silnika, centr. zamek, alarm, - 4.000 zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-14-83 po godz. 19,0607/ 
55-52-19
VW GOLF, 1981 r., 1300 ccm, niebieski, po lakierowaniu w
04.2001 r., przegląd do 04.2001 r., alarm + 2 piloty, szyber
dach, obrotomierz, dodatkowe zegary, el. reg. lusterka, RO, 
ciemne szyby tylne, ukł. wydechowy (średn. 90 mm, podwój
ny), - 4.200 zł. Lubin, tel. 0600/38-75-65 
VW GOLF I, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zielono-biały, hak, 
oryg. szyberdach,, 3-drzwiowy, nowe opony (2 szt.), zadba
ny, nowe tablice rej., kpi. dokumentacja, stan techn. b. do
bry. -4.000 zł lub zamienię na większy. Łaziska 32. gm. Bo
lesławiec, tel. 075/644-90-02
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, kolór wiśniowy, stan 
dobry, alum. felgi, szyberdach, model przejściowy, 3-drzwi<t 
wy, nowy akumulator i amortyzatory (gwarancja) * stalowe 
fełgi oraz dużo części, » 3.800 zł. Szprotawa, tel. 068/376-
42-22,0608/3540-22
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, po 
remoncie blacharki, nowy ukł. hamulcowy, szerokie zderza
ki w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, garażowany, nowy 
akumulator, - 4.500 zł, tel. 0605/15-14-81 
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, w dobrym 
stanie, alum. felgi, opony letnie i zimowe, plastikowe nadko
la, kierownica od Audi, RO + głośniki; części zamienne, prze
gląd do 2002 r, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-97-82 
VW GOLF 1,1981 r., 100 tys. km. 1800 ccm. GTi. 16V, pa
stelowy seledynowy, silnik z roku 1987,139 KM, zawiesze
nie sportowe Jamex + Koni, sportowy ukł. wydechowy, alu
miniowe felgi ATS 7x13, unikat, stan jak nowy • 13.000 zł 
lub zamienię na kombi, lub motor ścigacz. Głogówek, tel. 
077/437-20-01
VW GOLF 1,1981 r„ 1500 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, aluminiowe felgi, szyberdach, RM Pioneer, • 4.000 zł. 
Kamień, gm. Długołęka, tel. 071/315-2643 
VW GOLF 1,1981 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, model przejściowy, hak, RO + głośniki, alum. felgi, stan 
b. dobry, - 5.800 zł. Lubin, tel. 076/847-5149 
VW GOLF I, 1981 r., czerwony, model przejściowy, 6 tys. 
km po remoncie kapitalnym, nowe: półosie, przeguby, amor
tyzatory i opony, stan blacharki b. dobry, - 4.700 zł. Matu
szów, tel. 076/873-84-69
VW GOLF, 1981 r., 1100 ccm, czerwony, model przejścio
wy, szyberdach, radio, po wymianie amortyzatorów, hamul
ców, garażowany, stan b. dobry silnika i blacharki, komplet
na dokumentacja, - 4.600 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-66- 
76pogodz.16
VW GOLF 1,1981 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
po remoncie silnika, tapicerka skóropodobna, stan b. dobry, 
- 3.500 zł. Oława, tel. 071/303-0942 
VW GOLF, 1981 r., 1300 ccm, befizyna, srebmy metalic, po 
wymianie ukł. hamulcowego, łożysk przednich i tylnych w 
kołach, obrotomierz, stan dobry, model przejściowy, - 2.400 
zł. Szczepanów, tel. 071/317-53-33 
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 5- 
biegowy, hak, stan b. dobry, • 4.500 zł lub zamienię na pick- 
up, maks. 10-letni. Świdnica, tel. 074/845-38-83 
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 5- 
drzwiowy, 5-biegowy, - 4.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-62-34, 
0600/60-96-76
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, model przejściowy, przegląd dó 04.2002 r, •
3.900 zł. Piotrowice, tel. 074/858-10-61.0607/22-7749 
VW GOLF, 1982 r., 1300 ccm, ciemnografitowy metałic, 
wersja przejściowa, nowe opony, obrotomierz, halogeny, stan 
b. dobry, - 4.100 zł. Szymonków, tel. 077/414-15-31
VW GOLF, 1982 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski,
5-biegowy, 5-drzwiowy, nowe opony, nowy akumulator (gwa
rancja), hak, stan b. dobry, - 5.300 zł. Golanka Górna, tel. 
076/857-5244
VW GOLF I, 1982 r., 1100 ccm, benzyna niekompletny, •
1.800 zł lub zamienię na materiały budowlane. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318-30-53 po godz. 20 
VW GOLF 1,1982 r.. 80 tys. km. 1300 ccm, benzyna, zielo
ny, - 2.200 zł. Kłodzko, tel. 0607/80-97-95 
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, 1982 r., 1600 ćcm, diesel, zielony, 5-biegowy, 
aluminiowe felgi, nowe opohy, nowe amortyzatory, nowy aku
mulator, plastikowe nakładki na progach i błotnikach, atrak
cyjny wygląd, - 4.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-73-03,0601/ 
4549-92
VW GOLF, 1982 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, po remoncie silnika. RM, 5-drzwiowy, szyberdach, hak, I 
właściciel, stan idealny, mało używany, • 5.600 zł lub zamie
nię na BMW 3,5. Świdnica, tel. 0603/56-54-46,0607/10-67- 
84
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, alu
miniowe felgi, po remoncie blacharki i zawieszenia, w cią
głej eksploatacji, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/332-74-90 
VW GOLF 1,1983 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, 3-drzwio
wy, stan dobry, - 4.600 zł. Nysa, tel. 077/448-03-23 
VW GOLF, 1983 r„ 1600 ccm, zielony metalic, 3-drzwiowy, 
garażowany, halogeny, hak, • 5.500 zł. Krotoszyce, tel. 076/ 
887-85-08,0604/34-18-19
VW GOLF l,'1983 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, żółty, 3- 
drzwiowy, na białych tablicach -1.300 DEM. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-54-08 po godz. 20 
VW GOLF 1,1983 r., 167 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny, 
z urzędu celnego, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, stan b. do
bry, - 5.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
VW GOLF 1,1983 r., 1100 ccm, benzyna, wiśniowy metalic,
5-drzwiowy, oryginalny lakier, - 5.400 zł lub zamienię. Prusi
ce k. Trzebnicy, tel. 071/312-5341,071/312-6341 
VW GOLF, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, zielony metalic, 
model przejściowy, podwójne reflektory, po wymianie oleju, 
przegląd do 04.2002 r., garażowany, zakupiony w komisie, -
4.000 zł. Radziechów, tel. 076/877-37-50 
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 3-drzwio
wy, podwójne lampy, garażowany, model przejściowy, • 4.700 
zł. Skorzynice, teł. 075/784-33-15 
VW GOLF 1,1983 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 4- 
drzwiowy, na białych tablicach, cena 1.500 DEM. Świdnica, 
tel. 0603/62-34-69
VW GOLF I, 1983 r„ 1600 ccm, diesel stan b. dobry, na 
białych tablicach - 1.300 DEM. Trzebnica, tel. 0602/25-36- 
53
VW GOLF 1,1983 r.> 1800 ccm, żółty, szerokie opony, alum. 
felgi, szyberdach, 4 kwadratowe reflektory, stan b. dobry, po 
wymianie blacharki, - 5.500 zł. Wołów, tel. 071/389-05-87 
VW GOLF 1,1983 r., 297 tys. km, 1500 ccm, niebieski meta
lic, kpi. dokumentacja, z urzędu celnego, zarejestrowany, 
ubezpieczony, szyberdach, stan idealny ♦ drugi silnik z do
kumentacją i skrzynią biegów, - 4.500 zł. Zagrodno, tel. 076/
877-39-68
VW GOLF 1.1983 r.. 120 tys. km, niebieski metalic, 5-drzwio
wy, z urzędu celnego, stan dobry, - 3.800 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-35-39,0605/85-58-00 
VW GOLF, 1984 r., 22 tys. km, 1600 ccm, diesel, brązowy, 
nowe amortyzatory, RM, garażowany, - 8.300 zł. Chocianów, 
tel. 076/818-56-55

VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, - 6.000 
zł, gm. Łagiewniki, tel. 071/349-19-10 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel, biały, stan dobry, 3- 
drzwiowy, • 2.100 zł, na białych tablicach. Lubin, tel. 0607/
04-26-80
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, szyber
dach, 5-drzwiowy, 4 lampy przednie, sprowadzony w cało
ści, zadbany, stan b. dobry, - 6.800 zł. Radwanice, tel. 071/
311-71-96,071/311-70-45
VW GOLF II, 1984 r„ 202 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, centralny zamek + pilot, 5-drzwiowy, ospoilerowany, alu
miniowe felgi, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 0501/24-62-65 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy, 3-drzwio
wy, alum. felgi, stan dobry, 4-biegowy, - 6.500 zł. Wrocław, 
tel. 787-27-72,0603/31-01-18 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, stan dobry, - 6.800 zł. Zebrzydowa, tel. 075/ 
736-21-66
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 2- 
drzwiowy, na białych tablicach - 800 DEM. Zielona Góra, tel. 
0601/4348-52
VW GOLF GTI II, 1985 r., 1800 ccm, kolor grafitowy meta
lic, na białych tablicach, 2-drzwiowy, • 2.000 zł. Niemcy, tel. 
0049/17-86-29-89-06
VW GOLF II, 1985 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, zadbany, przyciemnione szyby, 
stan idealny, na białych tablicach • 690 DEM lub 1.200 zł. 
Gubin, tel. 0502/16-94-74
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm, bordowy, na białych tabli
cach, -1.000 zł. Iwiny, tel. 0501/0545-19,0503/58-55-92 
VW GOLF II, 1985 r., 192 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, nowe klocki, przekładnia, przegląd do03.2002 
r, - 6.700 zł. Jawor, teł. 076/870-02-71, Marcin 
VW GOLF II, 1985 r., 170 tys. km, 1600 ccm, turbo D, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie silnika, stan 
dobry, - 8.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-67-22 
VW GOLF, 19.85 r., 1600 ccm, granatowy, stan silnika b. 
dobry, dodatkowe światło .stop*, radio, blacharka do remon
tu, -1.100 zł. Kościan, tel. 0602/55-72-80, woj. leszczyńskie 
VW GOLF II, 1985 r., 1800 ccm, benzyna + gaz, czarny, 5- 
drzwiowy, obniżony, sportowy wydech, inst. gazowa, - 5.200 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-16-58 po godz. 20 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, biały, nowe amorty
zatory, końcówki i sworznie, RO, hak, nowe opony, stan ide
alny, - 8.000 zł. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
VW GOLF, 1985 r„ 151 tys. km, 1600 ccm, GTi, srebrny 
metalic, szyberdach, spoiler, aluminiowe felgi, dzielona tyl
na kanapa, ciemne lampy z tyłu, radioodtwarzacz, przegląd 
do 12.12.2001 r., zadbany, - 6.400 zł lub zamienię na Fiata
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126p, 1989/91 r.. Szalejów Górny, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/ 
83-23-34
VW GOLF II, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
zadbany, alum. felgi, ciemne szyby, szerokie zderzaki, RO 
Kenwood, atrakc. wygląd, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0504/90-
59-36
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, błękitny metalic, 
nowe opony, 5-biegowy, RM, stan idealny, • 7.900 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 0604/88-52-31 '
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 3- 
drzwiowy, na białych tablicach - 750 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
VW GOLF Ił, 1985/86 r., 130 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
ciemnozielony metalic, stan b. dobry, 5»drzwiowy, 5-biego
wy, szerokie zderzaki, ospoilerowany, hak, ciemne lampy, 
po tuningu, szyberdach, CD + głośniki, • 8.900 zł lub zamie
nię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/
61-59-50,0609/26-96-78

LOMBARD "WALOR"

POŻYCZKI
pod zastaw, np. samochodu 
oprocentowanie 2% tygodniowo 
Wrocław, ul. Traugutta 107 
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OP994157

VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, biały, atrakc. wy
gląd, zadbany, garażowany, koła zimowe + bagażnik, nowy 
akumulator, szyberdach, - 7.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/
782-30-15
VW GOLF II, 1986 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czar
ny, stan średni, na białych tablicach - 800 DEM. Piotrowice, 
tel. 0604/07-98-31
VW GOLF II. 1986 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, szy
berdach, RO, stan b. dobry, • 6.500 zł. Zgorzelec, tel. 0607/
12-52-35
VW GOLF ll,s 1986 r., 1600 ccm, oliwkowy metalic, 2-drzwio- 
wy, na białych tablicach, stan b. dobry, - 1.200 zł. Zielona 
Góra, tel. 0604/60-80-94
VW GOLF II, 1986 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, stan b. dobry, -
8.200 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
VW GOLF II, 1986 r., 140 tys. km, granatowy, 5-drzwiowy, 
na zachodnich tablicach • 750 DEM. Żary, tel. 0602/1140- 
63
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
hak, oszczędny, techn. sprawny, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, • 8.300 zł. Brzeg, tel. 077/411-71-56, 0602/
18-21-80
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, GTD, kolor grafitowy meta
lic, alum. felgi, szyberdach, hak, • 7.500 zł. Kórnik, tel. 0605/ 
0849-71
VW GOLF II, 1986 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, na białych tablicach • 1.500 DEM. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-54-08 po godz. 19 
VW GOLF II GTD, 1986 r., 154 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
biały, aluminiowe felgi, szyberdach, 4 lampy z przodu, amor
tyzatory na gwarancji, po remoncie zawieszenia, • 8.300 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-67-88 
VW GOLF, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, orygi
nalny lakier, - 7.800 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312- 
5341,071/312-6341
VW GOLF, 1986 r., 165 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, 5-biegowy, RM, halogeny, alarm, 3-drzwio
wy, zadbany, • 8.500 zł. Sobótka, tel. 071/390-31-22 po godz. 
15 -
VW GOLF, 1986 r., 141 tys. km, 1300 ccm, benzyna, meta
lic, nowe amortyzatory, atrakcyjny wygląd, - 8.000 zl. Wro
cław, tel. 329-63-33
VW GOLF, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna 2-drzwio

wy, alarm, RO, alum. felgi, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/367-
06-39,0608/68-34-66 i
VW GOLF II, 1986 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły,, hak, 3-drzwiowy, centr. zamek + alarm, • 6.700 zł. Wro
cław, tel. 071/338-21-36,0604/084 6 42 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, beżowy, stan dobry, 
na białych tablicach, -1.050 zł. Wrocław, tel. 346-60-84 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, 

inst. gazowa, • 7.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023661

VW GOLF, 1987 r., 185 tys. km, 1600 ccm, diesel 5-biego
wy, kpi. dokumentacja, zadbany, dzielone tylne siedzenia, 
ciemne szyby, hak, RO, amortyzatory tylne na gwarancji, 
stan b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię na większy, może być 
kombi, diesel. Lubin, tel. 076/846-30-86,0608/24-11-16 
VW GOLF, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, szerokie 
zderzaki, szyberdach, RO, nowy ukł wydechowy i amortyza
tory, katalizator, zadbany, - 6.900 zł. Namysłów, tel. 077/ 
410-01-69,0608/23-46-96
VW GOLF II, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy. stan b. dobry, zadbany, na zachodnich 
tablicach - 690 DEM lub, -1.250 z ł , możliwy dowóz. Gubin, 
tel. 0502/16-94-74
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
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, na 
białych tablicach - 800 DEM. Gubin, tel. 0600/59-13-33 
VW GOLF II, 1987 r., 123 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, alarm, centr. zamek, alum. felgi, ciemne szyby, 
różne dodatki, zadbany, przegląd do 21.10.2001 r., właści
ciel niepalący, stan b. dobry, • 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-28-97,0606/66-58-15 
VW GOLF II, 1987 r., 170 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, ciemne szyby, sportowy tłumik, obniżo
ny, ekonomiczny 5 1/100 km, zadbany, atrakcyjny wygląd, 
garażowany, lusterka w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, kom
pletna dokumentacja, stan b. dobry, pokrowce, - 9.500 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/48246-04 
VW GOLF, 1987 r., 178 tys. km, 1600 ccm. turbo D, biały, 3- 
drzwiowy, 5-biegowy, hak, podwójne reflektory, alum. felgi z 
rantem, - 9.900 zł. Miejska Górka, tel. 065/54741-07 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, hak hol., nowy akumulator, nowe 
końcówki wtrysku, nowe świece, przekaźnik świec, łożyska, 
reg. pasy, RM, stan dobry, - 7.700 zł. Namysłów, tel. 0600/
82-95-23
VW GOLF II, 1987 r„ 1600 ccm, turbo D, srebmy, radiood
twarzacz, 5-biegowy, bez wypadku, pełna dokumentacja, stan 
idealny, - 9.300 zł. Paczków, tel. 0606/70-18-59 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, 4-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych tabli
cach, • 2.500 zł. Piechowice, tel. 0607/65-59-61 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan dobry, 
- 7.600 zł łub zamienię. Prusice, tel. 071/312-5341, 071/ 
312-6341
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, bez wypad
ku, 3-drzwiowy, - 8.800 zł. Radwanice, gm. Św. Katarzyna, 
tel. 0502/50-39-28
VW GOLF, 1987 r., 170 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan 
b. dobry. - 8.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-14-31 
VW GOLF II. 1987 r.. 1600 ccm, turbo D, czerwony, zadba
ny, garażowany, szyberdach, centralny zamek, welurowa 
tapicerka, szerokie zderzaki, 5-biegowy, -11.300 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0602/88-89-68 
VW GOLF II, 1987 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, oryg. lakier, bez wypadku, RM, 
stan b. dobry, - 8.900 zł. Zielona Góra, tel. 0605/52-23-52 
VW GOLF, 1987/88 r., 178 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, zadbany, garażowany, pełna dokumentacja, 3- 
drzwiowy, - 7.800 zł (możliwość rat przez komis). Kłodzko, 
tel. 074/647-36-27 po godz. 15 
VW GOLF, 1987/88 r., 176 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, garażowany, zadbany, kpi. dokumentacja, 3-drzwio- 
wy, • 7.800 zł lub zamienię na VW Polo z 1992/95 r.. Kłodz
ko, tel. 074/647-37-26 po godz. 15 
VW GOLF II, 1987/88 r., 201 tys. km, 1600 ccm. GTD. srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, obrotomierz, szyberdach, 
4 reflektory, szerokie nadkola, zadbane wnętrze, amortyza
tory i opony na gwarancji, pełna dokumentacja, -10.300 zł. 
Opole, tel. 077/442-82-13 po gódz. 20,0604/82-59-12 
VW GOLF II, 1987/88 r., 1600 ccm, turbo D, srebmy meta
lic, radioodtwarzacz, bez wypadku, stan idealny, - 9.300 zł. 
Paczków, tel. 0606/70-18-59
VW GOLF II, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel, biały, pełna do
kumentacja, bez wypadku, 5-biegowy, stan idealny, • 7.900 
zł. Strzelin, tel. 071/392-19-39.0503/76-13-80 
VW GOLF, 1987/88 r., 207 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały,
5-drzwiowy, oryg. szyberdach i RM, po wymianie tarcz, kloc
ków, szczęk hamulcowych, teleskopy (gwarancja), szyby bez 
trójkątów, szerokie listwy, sprowadzony w całości, nie skła
dak, - 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-65-52 
VW GOLF II. 1987/94 r., 111 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, automatic, wspomaganie kier., klimatyza
cja, katalizator, aluminiowe felgi 14”, spoiler, odcięcie zapł, -
10.500 zł lub zamienię. Lubań, tel. 0607/51-91-89
VW GOLF, 1987/94 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, 4 lampy przednie, garażowany, po wymianie oleju, fil
trów, paska, przekładni kierowniczej, obrotomierz, listwy na 
drzwiach, nakładki na błotnikach, po lakierowaniu, dodatko
we światło .stop', - 7.600 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0603/19-37-35
VW GOLF II, 1987/96 r., 1300 ccm, benzyna, biały, szyber
dach, alum. felgi, welurowa tapicerka, hak, stan b. dobry, 
zadbany, - 7.600 zł lub zamienię na Poloneza Trucka 5-oso- 
bowego. Głogów, tel. 076/834-90-28,0603/30-60-68 
VW GOLF SYNCRO, 1987/96 r., 23 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna,'grafitowy metalic, instal. gazowa, stan b. dobry, 5- 
drzwiowy, halogeny, szyberdach, RO, hak, - 8.900 zł. Wscho
wa, tel. 065/54045-58
VW GOLF II, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
dobry, - 7.500 zł. Kostomłoty, teJ. 071/317-02-91,0607/80- 
1646
VW GOLF GTI, 1988 r., 1800 ccm, granatowy, katalizator, •
9.500 zł lub zamienię na osobowy, lub busa. Rogów Sobóc- 
ki, tel. 071/316-37-16
VW GOLF GTI, 1988 r., 133 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciem
ny metalic, 2-drzwiowy, szyberdach, katalizator, Obiegowy, 
stan b. dobry, • 8.200 zł lub zamienię na inny. Bolesławiec, 
tel. 075/734-5742
VW GOLF II, 1988 r., złoty metalic, perzyciemnione szyby, 
szerokie zderzaki, hak, alum. felgi, sportowy tłumik, przy
ciemnione tylne lampy, stan b. dobry, - 10.500 zł. Bolesła
wiec. tel. 0605/39-51-56,075/644-92-23 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, GT, srebmy, obniżany, alum. 
felgi, szyberdach, komputer, szerokie zderzaki, sportowy

wydech, 3-drzwiowy, udokum. pochodzenie, - 8.000 zł. Le
gnica, tel. 0603/48-26-86
VW GOLF GTI, 1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, pertowofio- 
letowy, instalacja gazowa, szyberdach, alum. felgi 15 cali, 
szerokie zderzaki, 4 reflektory, zielone szyby, kubełkowe fo
tele, zadbany, RO Blaupunkt, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 9.500 zł lub zamienię na Opla Vectrę, Omegę w tej 
cenie. Leszno, tel. 0601/59-20-18 
VW GOLF II, 1988 r„ 121 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
ny metalic, stan idealny, kpi. dokumentacja, na białych tabli
cach, • 2.400 zł. Lubin, tel. 0501/43-05-27 
VW GOLF II GT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna + gaz.zielony 
metalic, szyberdach, komputer, obrotomierz, kubełkowe fo
tele, pokrowce, hak, aluminiowe felgi, 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, - 9.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-854)9,074/871-
47-97,0606/36-71-10
VW GOLF II, 1988 r., 200 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czer
wony, hak, szyberdach, el. otwierane szyby, szerokie zde
rzaki w kolorze nadwozia, 5-biegowy, 3-drzwiowy,-kubełko
we fotele, regulowana kierownica, szerokie listwy boczne, 
stan silnika idealny, - 10.400 zł lub zamienię na VW Golfa 
III, do 20.000 zł. Nysa, tel. 077/431-84-33,0605/12-88-17 
VW GOLF, 1988 r., 132 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwio
wy, książka serwisowa, przegląd do 12.2001, stan dobry, -
9.500 zł. Oława, tel. 071/313-98-61
VW GOLF II CL, 1988 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, 
stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, nowe opony, nowy akumu
lator, radio, pokrowce, zadbany, garażowany, pełna doku
mentacja, - 9.300 zł. Paczków, tel. 077/431-73-19,0602/22-
73-24
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, turbo D, granatowy, 3-drzwio
wy, stan dobry, -11.800 zł. Piława Górna, tel. 074/837-19- 
76
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, aluminiowe felgi, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, -
8.500 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-5341,071/312- 
6341
VW GOLF II, 1988 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, oryginalny szy
berdach, kupiony w Niemczech, oryg. lakier, stan technicz
ny b. dobry, zadbany, -10.000 zł lub zamienię na samochód
6-9-osobowy, w tej cenie. Wałbrzych, tel. 074/664-25-65 
VW GOLF II, 1988 r., 137 tys. km, 1300 ccmrbenzyna, srebr
ny metalic, na białych tablicach, bez wypadku, 2-drzwiowy, 
stan idealny, aluminiowe felgi, RM - 1.300 DEM. Wrocław, 
tel. 0603/40-25-07
VW GOLF II, 1988 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, sza
ry metalic, 5-biegowy, zadbany, I właściciel, • 7.900 zł. Zię
bice, tel. 0603/43-87-06. woj. wałbrzyskie 
VW GOLF II, 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ró
żowy, 3-drzwiowy, szyberdach, zadbany, garażowany, w kraju 
od 1997 r., przegląd do 04.2002 r. stan nadwozia i silnika b. 
dobry, • 8.300 zł. Złotoryja, tel. 076/878-59-58 po godz. 16, 
0606/87-21-57
VW GOLF II, 1988/89 r., 177 tys. km. 1800 ccm. szary me
talic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi 15*. •
10.500 zł lub zamienię na Opla Senatora lub Audi, z dopłatą. 
Kłodzko, tel. 074/867-67-22
VW GOLF II. 1988/96 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, szyberdach, tylna szyba ogrzewa
na, 2-drzwiowy, bez wypadku, oryg. lakier, szerokie listwy 
na drzwiach, plastikowe nadkola, stan b. dobry, -10.500 zł. 
Przemków, tel. 076/831-97-78 
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm, benzyna na białych tabli
cach - 3.000 z ł. ., tel. 0503/72-66-52, Niemcy 0049/17-11-
03-39-26 komórkowy
VW GOLF, 1989 r., 180 tys. km, 1600 ccm, turbo D, grana
towy, stan techn. b. dobry, szerokie zderzaki, 3-drzwiowy, 
stan ogólny dobry, -12.600 zł. Bielawa, tel: 0603/19-6045 
VW GOLF II, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, prze
gląd do 02.2002 r;, zadbany, stan b. dobry, - 9.500 zł. Gło
gów. tel. 0606/58-73-06,0609/64-30-83 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, RM, 
z tyłu hamulce tarczowy, 2-drzwiowy, -10.800 zł. Lubin, tel. 
076/841-21-56,0601/42-28-18 
VW GOLF II, 1989 r., 70 tys. km, 1300 ccm, ciemnogranato
wy, 3-drzwiowy, serwisowany, stan b. dobry, • 9.000 zł. 
Duszniki Zdrój. tel. 0604/45-18-93 
VW GOLF II. 1989 r., 140 tys. km, 1300 ccm, beńzynar gra
natowy, alarm, stan b. dobry, • 9.800 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-24-50
VW GOLF II, 1989 r., 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, alum. felgi, reguł. wys. mocowania pa
sów, obrotomierz, konserwacja, garażowany, RM ♦ 8 głośni
ków, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, pokrowce, ekonomizer. 
atrakcyjny wygląd, -10.600 zł. Kamienna Góra, tel. 075/742- 
55-30 wieczorem
VW GOLF II GTD. 1989 r.. 162 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
biały, ospoilerowany, klimatyzacja, ciemne szyby i lampy, -
10.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-98-91 
VW GOLF II. 1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm, grafitowy me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio, • 7.950 zł lub zamienię 
na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW GOLF, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, srebmy 
metalic, ABS, centralny zamek, szyberdach, welurowa tapi
cerka, 5-biegowy, w kraju od 3 dni, stan idealny, -10.500 zł. 
Sobótka, tel. 0605/63-18-27
VW GOLF II, 1989 r., 116 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wień meksykańska. 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, 
szyberdach, pełna dokumentacja, radioodtwarzacz, I właści
ciel, • 10.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-32-76,0604/62-55-12 
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel, seledynowy metalic,
2-drzwiowy, stan b. dobry, - 9.800 zł. Świebodzice, tel. 074/ 
854-70-98,0601/58-20-53
VW GOLF II, GTI, 1989 r., 160 tys. km. 1800 ccm, czamy, 
kubełkowe fotele, wspomaganie, szyberdach, ospoilerowa
ny, alum. felgi, sportowy ukł. wydech., stan b. dobry, -11.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/76-88-11 
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, TDi, czerwony, sprowadzo
ny w całości, 3-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomiczny, cztery 
lampy z przodu, szyberdach, stan blacharki i silnika (stan b. 
dobry), - 9.600 zł. Wrocław, tel. 0501/25-05-96 
VW GOLF II. 1989 r., 174 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, szyberdach, podwójne reflektory, skórzana tapicerka, RM,
3-drzwiowy, stan dobry, • 7.700 zł lub zamienię na Fiata Ci- 
nquecento. Wrocław, tel. 0607/28-93-15
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, jasnoniebieski meta
lic, szyberdach, zadbany, nowe opony, bez wypadku, spro
wadzony w całości, stan idealny, • 8.300 zł. Wrocław, teł. 
0603/48-67-11
VW GOLF GTI, 1989 r.* 141 tys. km. 1800 ccm. DOHC. 
16V, fioletowy metalic, centr. zamek, alarm + pilot, RM, •
9.500 zł. Żarów. tel. 074/857-04-71.0605/08-06-76
VW GOLF, 1989/90 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
.mysi* metalic, 4 lampy z przodu, 5-drzwiowy, pełna doku
mentacja, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, szerokie zde
rzaki, szyberdach, • 8.100 zł. Legnica, tel. 0603/51-3345 
VW GOLF, 1989/90 r.. 1800 ccm, kolor stalowy metalic, wspo
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maganie kier., szyberdach. ciemne lampy, białe kierunkow
skazy, nowe łożyska i szczęki, zadbany, sprowadzony w ca
łości. -11.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-33-00.346-15-01 
VWGOLFII, 1989/9Ó r., 178 tys. km. 1600 ccm. diesel, czer
wony, 5-biegowy, 5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, zadba
ny. nie składak, • 10.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-19-39,0503/ 
66-98-74
VW GOLF II GTD, 1989/90 r., 1600 ccm, TDI, 80 KM, bor
dowy metalic, 3-drzwiowy, szerokie zderzaki, 4 reflektory, 
szyberdach, centr. zamek, alarm, hak, RO. stan techniczny 
b. dobry. kpi. opon zimowych. -13.700 zł. Wrocław, tel. 0603/
63-95-56 lub Brzeg, 077/411-57-75 po godz. 20 
VW GOLF II. 1989/90 r., 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, oryginalny szyberdach, alarm, 
zadbany, nowe opony, aktualny przegląd, stan b. dobry, •
8.600 zł. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW GOLF II GTI, 1990 r., 1800 ccm, kolor grafitowy 

metalic, wyprod. w grudniu, stan tech. dobry, 
dokumentacja napraw, sprowadzony w całości, 
alum. felgi BBS, szyberdach, • 12.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/82-36-82 81011701

VW GOLF, 1990 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, alarm, alum. felgi, szerokie zderzaki, ciemne 
szyby. RO z CO, książka serwisowa, I właściciel w kraju, •
11.800 zł. Zielona Góra, tel. 0602/11-40-71 
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, 5-biego
wy, szyberdach, zarejestrowany, na białych tablicach -1.000 
DEM. Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52 
VW GOLF, 1990 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, lakie
rowane, podwójna atrapa, 3 .stop', alarm + pilot, ciemne 
lampy, tylne szyby lustrzane, RO panel, półka z głośnikami, 
nie składany, w Polsce od. 2000 r., udokum. pochodzenie, -
12.000 zł. Jawor, tel. 0607/04-07-39 
VW GOLF, 1990 r., 82 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, I rej. w 1992 r., sprowadzony w całości, klimatyza
cja, wspomaganie kier., alarm, garażowany, 4-drzwiowy, ra
dio, nowy akumulator, - 12.500 zł lub zamienię na pick-up, 
diesel. Kłodzko, tel. 074/867-28-43 
VW GOLF, 1990 r., 187 tys. km, 1300 ccm, biały, 4-drzwio
wy, instalacja gazowa, oszczędny, pilne, - 8.500 zł. Kobylin, 
tel. 0601/43-50-51
VW GOLF, 1990 r., 134 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy, centr. zamek; el. reg. reflektory, zielone szyby, we
lurowa tapicerka, alarm ♦ wyłącznik, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, szerokie zderzaki, szerokie listwy, nowe opony, nowe 
klocki hamulcowe, wymieniony olej, filtry i płyn hamulcowy, 
hak nie używany, -12.500 zł. Lubin, tel. 076/842-36-10 
VW GOLF II G-60, 1990 r., 1800 ccm. turbo E. 170 KM. 
czamy, poszerzony, 4x4, ABS, skóra, szyberdach, el. reg. 
reflektory Recaro, wspomaganie, sportowy ukł. wydechowy, 
-13.000 zł. Oława. tel. 0602/84-61-29.071/313-23-57 
VW GOLF II. 1990 r.. 145 tys. km. 1600 ccm, benzyna, srebr
ny, 3-drzwioWy, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, stan b. do
bry, • 10.200 zł. Sulechów, tel. 0603/85-89-51 
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, czamy metalic, szyber
dach, wymieniony ukł. wydechowy, alarm, w kraju od 5 lat, 
stan b. dobry, - 12.500 zł. Świdnica, teł. 0608/75-15-93 
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk 5-drzwiowy. do popra
wek, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-8740 v  
VW GOLF, 1990 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grana
towy, szyberdach, 3-drzwiowy, nowe opony, II właściciel, kpi. 
dokumentacja, dużo części zapasowych, pilnie (prosić Tom
ka), - 6500 zł. Wrocław, tel. 071/34942-62 pó godz.. 20 
VW GOLF II, 1990 r., 153 tys. km, 1600 ccm, turkusowy 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, Mul-T-Lock, alarm, 
centr. zamek, zadbany, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/781- 
9142,0601/18-1343
VW GOLF II, 1990 r.. 151 tys. km, 1800 ccm, 16V. GTI, 
czamy, ciemne szyby, białe zegary, felgi 15' BBS, wnętrze 
Recaro, zadbany, garażowany, 129 KM, - 11.500 zł. Żary, 
tel. 0607/7646-70
VW GOLF GL, 1990/91 r., 140 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
perłowowiśniowy. stan b. dobry, model 1991 r., limitowana 
wersja Fire & ice, wspomaganie kier., szyberdach, kubełko
we fotele, szerokie zderzaki, listwy progowe i błotnikowe, 4 
lampy przednie, kierunkowskazy białe, tylne lampy ciemne, 
aluminiowe felgi, -11.900 zł. Kłodzko, tel..074/867-76-60 
VW GOLF II, 1990/91 r., 134 tys. km. 1300 ccm, kolor grafi
towy, 3-drzwiowy, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, -11.400 
zł. Legnica, tel. 076/862-71-10 
VW GOLF II. 1990/91 r.. 1600 ccm, fioletowy metalic, alum. 
felgi, 5-biegowy, szyberdach, 4 lampy z przodu, atrakc. wy
gląd, kpi. dokumentacja, stan b. dobry. • 8.500 zł lub zamie
nię na osobowy lub busa. Paczków, tel. 0600/24-91-13 
VW GOLF II. 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, czamy meta
lic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, w kraju od pół 
roku, bez wypadku, • 11.200 zł. Polanica Zdrój, tel. 0607/15-
83-36
VW GOLF II, 1990/91 r., 160 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
szary metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, re
guł. wys. mocowania pasów, el. reg. reflektory i lusterka, 
aluminiowe felgi, szyberdach, pełny wtrysk, • 12.500 zł. 
Szczytna, tel. 074/868-31 -98
VW GOLF II G-60,1991 r., 160 tys. km ABS, siedzenia 

Recaro, szyberdach, • 13.200 zł. Czernica, tel. 
071/318-05-17, 071/318-05-15, 0608/33-44-66 
02023151

VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, katalizator, 4-drzwiowy, szyberdach, szerokie zderzaki, 
alum. felgi, 5-biegowy, stan b. dobry, - 9.500 zł. Legnica, tel. 
076/852-56-32,0600/12-26-86 
VW GOLF II, 1991 r.( 151 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, w kraju od 1997 r., wspomaganie, ABS, RM, 
stan b. dobry, -10.000 zł w rozliczeniu może być Fiat 126p. 
Lubin, tel. 076/846-30-99,0603/27-02-09 
VW GOLF II, 1991 r., 129 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, błękit
ny metalic, 5-biegowy, obrotomierz, dodatkowe światło .stop', 
RO, kołpaki, zegarek, zadbany, garażowany, atrakc. wygląd, 
-11.000 zł. Pszenno, gm. Świdnica, tel. 074/851-91-60 
VW GOLF GT SPECIAL, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, grafitowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, kubełkowe fotele, -10.900 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 0601/77-
37-17
VW GOLF II GL, 1991 r.. 100 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, bez wypadku, sprowadzony w całości, ważny prze
gląd, stan b. dobry, - 9.900 zł. Bolesławiec, tel. 0606/3049- 
25
VW GOLF II, 1991 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, alum. felgi, szerokie zderzaki, ciemne szyby, stan ideal
ny, -10.800 zł. Chojnów, tel. 0605/56-91-55 
VW GOLF II, 1991 r., 87 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wtrysk, 
niebieski, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, 5- 
biegowy, 3-drzwiowy, kubełkoWb fotele, - 11.650 zł. Choj
nów. tel. 0604/7240-13
VW GOLF II, 1991 r., 155 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czamy 
metalic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, alarm, 
ajum. felgi, -11.400 zł. Henryków, tel. 074/810-5241 
VW GOLF II, 1991 r., 133 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
katalizator, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, sprowadzony w 
całości, I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, 
-11.300 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
VW GOLF, 1991 r., 153 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
sprowadzony w całości, szyberdach, 4-drzwiowy, stan techn. 
b. dobry, -12.600 zł. Kłodzko, tel. 074/872-64-51.0602/85-
92-02
VW GOLF GTD, 1991 r., 139 tys. km, 1600 ccm, szary me
talic, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, 4-drzwiowy, orygi
nalny hak, stan b. dobry, pełna dokumentacja, - 15.300 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-65-86.0601/58-20-80

VWGOLFII. 1991 r.. 150 tys. km, 1600 ccm. diesel, bordo
wy, 5-drzwiowy, radio, - 12.900 zł lub zamienię na tańszy. 
Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW GOLF, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, granato
wy, RO. alarm, stan b. dobry, - 11.700 zł. Lipniki, tel. 077/ 
431-21-79.0606/12-83-05
VW GOLF GL, 1991 r.. 130 tys. km. 1600 ccm, benzyna 5- 
drzwiowy, welur, c. zamek, el. regulowane reflektory, 1 wła
ściciel w kraju, stan b. dobry, szerokie zderzaki, -11.500 zł. 
Miękinia, tel. 071/317-81-19,0605/10-16-36 
VW GOLF II, 1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm. turbo D. biały,
3-drzwiowy, hak, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, zadbany, -
11.100 zł. Nowogrodziec, tel. 0604/95-61-54
VW GOLF II, 1991 r., 119 tys. km, 1600 ccm, turbo D, biały,
5-drzwiowy, el. reg. reflektory, w kraju od 2 dni, bez wypad
ku, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 13.200 zł. Środa Ślą
ska, tel. 071/31749-74
VW GOLF II, 1991 r.. 1800 ccm, fioletowy metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, podgrzewane fotele, wspomaganie, szyber
dach, ałum. felgi, wersja Fire and Ice, nowe amortyzatory, 
bardzo atrakcyjny wygląd, - 12.300 zl. Trzebnica, tel. 0606/ 
7441?51
VW GOLF II, 1991 r., 126 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, nakładki na błotni
kach (czarne), koła 14', zadbany, • 10.500 zł lub zamienię 
na pomoc drogową w tej cenie. Wrocław, tel. 071/368-65-84 
VW GOLF II, 1991 r., 132 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, katalizator, el. reg. reflektory, alum. felgi, 
RM, Mul-T-Lock, II właściciel, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, zadbany, stan techn. b. dobry, po wymianie 
pasków i diagnostyce silnika, -10.200 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
91-37-54
VW GOLF II, 1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, turbo D, gra
natowy, bez wypadku, 3-drzwiowy, -11.000 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Wschowa, tel. 065/540-18-12, 0603/04-31- 
53
VW GOLF, 1991 r., 100 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czamy 
metalic, atrakc. wygląd, RO, welurowa tapicerka, oryg. szy
berdach, 5-drzwiowy, w kraju od 3 dni, stan b. dobry, -12.500 
zł. Zbylutów, tel. 075/784-30-60,0609/28-17-13 
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 4- 
drzwiowy - 2.500 DEM + cło. Zielona Góra, tel. 0604/4348- 
52
VW GOLF, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czerwony, I wła
ściciel, stan idealny, • 10.700 zł. Zielona Góra, tel. 0607/32- 
4943
VW GOLF II, 1991/96 r., 171 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
granatowy, inst. gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
wspomaganie kier., el. reg. lusterka, 4 reflektory, centr. za
mek, szerokie zderzaki, alum. felgi, • 11.500 zł lub zamienię 
na Audi, VW Passata, w tej cenie. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-67-10,0502/26-07-33
VW GOLF GTD, 1991/96 r., 1600 ccm, niebieski metalic, el. 
otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, radio, alarm, 5- 
drzwiowy, 5-biegowy, • 13.400 zł. Lubin, tel. 076/846-7549 
VW GOLF. 1991/97 r.. 12 tys. km. 1800 ccm. wtrysk DOHC. 
fioletowy metalic, komputer, fotele sportowe, brak zderza
ka, gaźnika, do lakierowania maska i błotnik, • 9.800 zł. Wro
cław, tel. 071/360-11-08
VW GOLF llj, 1992 r., 1900 ccm, diesel wspomaganie, 

centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, kubeł
kowe fotele, • 16.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87024011

VW GOLF III, 1992 r., 85 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, alarm, kpi. dokumentacja, I wła
ściciel w kraju, wspomaganie, - 17.000 zł lub zamienię na 
VW Passata, 90/91 r.. Jasień, tel. 068/371-02-11 
VW GOLF III SKŁADAK, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, kolor grafitowy, wspomaganie, 5-drzwiowy, -14.000 
zł. Leszno, tel. 065/520-17-27,065/520-0046 po godz. 16, 
0601/06-33-73
VW GOLF III, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, wi
śniowy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, szy
berdach, obniżony, sportowe zawieszenie Jamex, sportowy 
ukł. wydechowy, alum. felgi Borbet, obrotomierz, kubełkowe 
fotele, sprowadzony w całości, atrakc. wygląd, • 17.800 zł. 
Leszno, tel. 0607/7347-38
VW GOLF II, 1992 r., 152 tys. km. 1600 ccm. TDI, biały. 5- 
drzwiowy, 5-biegowy. szyberdach, odcięcie zapłonu, RO, 
nowe opony, 4 reflektory, zielone szyby, obrotomierz, stan 
b. dobry, zadbany, - 13.400 zł lub zamienię na Eiata 126p. 
Lubin, teł. 0604/35-07-14
VW GOLF III, 1992 r., 134 tys. km, 1900 ccm, diesel, morski 
metalic, el. reg. lusterka i reflektory, alarm, ciemne szyby, 
reguł, fotele, -19.000 zł. Lubin, tel. 076/749-73-26 
VW GOLF III, 1992 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, 3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, •
17.500 zł. Szprotawa, tel. 068/376-32-07
VW GOLF III. 1992 r.. 180 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
bordowy metalic, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie, RO, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, • 16.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-6047 
VWGOLF III, 1992 r., 71 tys. km, 1400 ccm, niebieski, centr. 
zamek, szyberdach, radio, 5-biegowy, 5-drzwiowy, kpi. do
kumentacja, stan idealny, -16.000 zł. Bolesławiec, tel. 0606/ 
55-91-76
VW GOLF III, 1992 r., 88 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
4-drzwiowy. centr. zamek, białe zegary, el. reg. reflektory, -
13.500 zł. Jawor, tel. 0608/0642-30
VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, TD, czerwony, dużo do
datków, -19.000 zł. Jawor. tel. 076/872-85-69,0603/5448- 
10
VW GOLF GTD, 1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, czamy 
metalic, szyberdach, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, stan 
idealny, - 20.600 zł. Leszno, tel. 065/534-09-00, 0605/23-
98-86
VW GOLF III, 1992 r., 160 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
kolor grafitowy, składak, wspomaganie kierownicy, 5-drzwio
wy, -14.000 zł. Leszno, tel. 065/520-17-27 po godz. 16,0601/
06-33-73
VW GOLF II, 1992 r., 171 tys. km, 1600 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy metalic, 5-biegowy, szyberdach, hak, RM, alum. 
felgi, ekonomizer, 3-drzwiowy, garażowany, I właściciel, w 
kraju 6 miesięcy, kpi. dokumentacja, sprowadzony w cało
ści, stan b. dobry, -14.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-23- 
02,0607/82-57-78
VW GOLF II, 1992 r., 1600 ccm, turbo D, czerwony, 5-bie
gowy, oryginalny lakier, szyberdach, hak, stań b. dobry, -
12.500 zł. Otmuchów, tel. 0608/72-56-19
VW GOLF III GT, 1992 r.. 108 tys. km, 1800 ccm, czamy 
metalic, el. otwierany szyberdach, wspomaganie kier., obni
żony, sportowa kierownica, tłumik, książka serwisowa, atrak
cyjny wygląd, w kraju od miesiąca, stan b. dobry, -15.500 zł 
(możliwe raty). Polanica Zdrój, tel. 0607/0743-16 
VW GOLF II, 1992 r., 154 tys. km, 1600 ccm, turbo D, szary 
metalic, oryginalny lakier, bez wypadku, intercooler, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, nowe opony, alarm, RM, nie skła
dak, pełna dokumentacja, garażowany, konserwacja, stan 
idealny. -13.900 zł. Sobótka, tel. 0604/11-31-38 
VW GOLF III, .1992 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. szyberdach, el. reguł, lusterka, halogeny, zderzaki w ko
lorze nadwozia, el. reg. reflektory, w kraju od 2 tygodni, stan 
idealny, • 17.400 zł. Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-
63
VW GOLF III GTI, 1992 r., 118 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czamy akrylowy, nowy ukł. wydechowy (sportowy), stan ide
alny, garażowany, mało eksploatowany, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyberdach, komputer, kubełkowe fotele, 
alum. felgi 15*, czarne tylne i przednie lampy (specjalna 
wersja), -15.800 zł. Syców, tel. 062/785-31-86 
VW GOLF, 1992 r., 120 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, zielony

metalic, c. zamek + pilot, ABS, el. otw. szyby, 5-drzWiowy, 
kubełkowe fotele, alum. felgi, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, ka
talizator. - 18.800 zl. Syców. tel. 062/785-52-73, 062/785-
21-83
VW GOLF III, 1992 r., 145 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, 
radioodtwarzacz, alarm, immobilizer, stan b. dobry, -16.500 
zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0601/76-35-52 - 
VW GOLF III, 1992 r., 200 tys. km, 1900 ccm, TDi, wiśniowy 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., alumipiowe felgi, 
hak, obrotomierz, welurowa tapicerka, dżielona tylna kana
pa, centralny zamek, immobilizer, halogeny, zielone szyby, 
serwisowany, - 20.800 zł. Wrocław, teł. 357-50-70 
VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, diesel, biały, bez Wy
padku, w kraju od tygodnia, 5-drzwiowy, centralny zamek, 
immobilizer, el. reguł, lusterka, el. reg. lampy, halogeny, za
dbany, stan b. dobry, • 19.800 zł. Bolesławiec, tel. 0602/49-
57-11,0605/14-83-78
VW GOLF III, 1992/93 r., 111 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, kpi. do
kumentacja, stan idealny - 5.000 DEM + cło. Bolesławiec, 
tel. 075/734-6645,0604/75-02-92 
VW GOLF III, 1992/93 r., 95 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyber
dach, RO + 6 głośników, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, nowe amortyzatory, akumulator i łożyska, stan b. do
bry, • 16.500 zł. Gościszów, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-
75-31,0603/64-01-01
VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, diesel, granatowy me
talic, 5-drzwiowy, wspomaganie, I właściciel w Polsce, do 
drobnych poprawek lakierniczych, • 20.000 zł. Jodłownik, gm. 
Dzierżoniów, tel. 074/833-08-94 wieczorem, 0609/62-9749 
W G O L F  II, 1992/93 r., 137 tys. km, 1600 ccm. turbo D. 
perłowobiały, sprowadzony w całości, bez wypadku, orygi
nalny lakier, RM, - 11.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-39, 
0605/23-25-67
VW GOLF III GL. 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony, 
stan b. dobry, w kraju od 2 tygodni, zarejestrowany, bez wy
padku, oryginalny lakier, wspomaganie kier., szyberdach, 
centralny zamek, welurowa tapicerka, zadbany, - 21.500 zł. 
Lubiąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
VW GOLF, 1992/93 r„ 1900 ccm, turbo D, biały, 5-drzwtowyr
5-biegowy, centralny zamek, wspomaganie kier., el. reg. re
flektory, el. reguł, lusterka, alarm, immobilizer, RM Beta, stan 
b. dobry, bez wypadku, garażowany, - 20.800 zł. Paczków, 
tel. 077/431-6446,0602/67-58-35 
VW GOLF, 1992/93 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, stan b. dobry, •
16.800 zł lub zamienię na inny, (możliwe raty). Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
VW GOLF III, 1992/93 r., 146 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebmy metalic, sprowadzony w całości na kołach, w kraju 
od tygodniu, el. reg. reflektory, RM, kpi. dokumentacja, stan 
.idealny, -14.700 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
VW GOLF III, 1992/93 r„ 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
błękitny metalic. katalizator, el. otw. szyberdach, el. reg. re
flektory, wspomaganie. RO + głośniki, kpi. dokumentacja, I 
właściciel, - 17.300 zł. Syców. tel. 062/785-16-07 wieczo
rem
VW GOLF III, 1992/93 r., 1400 ccm, biały, 3-drzwiowy, 5- 
biegowy, katalizator, reg. fotel kierowcy, RO, sprowadzony 
w całości, stan silnika i blacharki b. dobry, - 17.800 zł lub 
zamienię na VW Transportera T4. Wrocław, tel. 0603/10-08- 
98
VW GOLF III, 1992/93 r., 1400 ccm, czamy metalic, alum. 
felgi, el. otw. szyberdach, podgrzewane fotele, bez wypad
ku. w kraju od 4 dni, stan b. dobry, • 14.300 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/323-52-62,0604/60-80-94 
VW GOLF III GTi, 1993 r., 123 tys. km, 2000 ccm. wtrysk 
wspomaganie, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, kompu
ter, alum. felgi, koła zimowe, zadbany, -19.500 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/753-19-72
VW GOLF III, 1993 r„ 76 tys. km, 1800 ccm, czerwony, peł
ne wyposażenie elektr., szyberdach, -13.700 zł. Kamiennik, 
tel. 077/431-25-60
VW GOLF III GT, 1993 r., 16 tys. km, zielony metalic, alum. 
felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, obniżony, sportowe za
wieszenie, • 14.200 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79,0606/12-
83-05
VW GOLF III, 1993 r., 105 tys. km, 1600 ccm, atramentowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw: szyberdach, 
welurowa tapicerka, 4 zagłówki, RM, alum. felgi, w kraju od 
tygodnia, bez wypadku, stan idealny, - 18.300 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-54-84,0600/11-38-66 
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 4-drzwiowy, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, RM, zadbany, •
20.500 zł. Męcinka, woj. legnickie, tel. 0608/23-76-74,0503/
66-18-92
VW GOLF, 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wiśnio
wy, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, welurowa ta
picerka, bez wypadku, - 21.900 zł lub zamienię, (możliwe 
raty). Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
VW GOLF III, 1993 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, ‘czamy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
el. reg. reflektory, lusterka w kolorze nadwozia,'zadbany, stan 
b. dobry, 3-drzwioWy, - 18.500 zł. Rawicz, tel. 0605/78-94- 
65,0605/22-90-89
VW GOLF III, 1993 r., 81 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, 
obniżony, alum. felgi, ciemne szyby, centr. zamek, alarm + 
pilot, wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, 
nakładki na lampy, atrakc. wygląd, -18.700 zł. Chojnów, tel. 
076/818-62-05
VW GOLF III, 1993 r., 140 tys. km, turbo D, biały. 5-drzwio
wy, stan idealny, na białych tablicach - 6.800 DEM. Jawor, 
tel. 0600/33-20-78
VW GOLF III, 1993 r., 125 tys. km, 1800 ccm, srebmy meta
lic, wspomaganie, -18.500 zł. Kalisz, tel. 0503/84-26-38 
VW GOLF III, 1993 r., 169 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, 
el. reg. reflektory, RO, w kraju od 4 miesięcy, książka serwi
sowa, -15.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/29-77-37 
VW GOLF III, 1993 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, śliw
kowy metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, el. szyber
dach, wspomaganie kier., centralny zamek, książka serwi-' 
sowa, pełna dokumentacja, stan idealny, - 19.400 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0601/31-91-96
VW GOLF III, 1993 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel wspo
maganie kier., el. szyberdach, 5-drzwiowy, sprowadzony w 
całości, I właścidei, pełna dokumentacja, nowe opony, amor
tyzatory. aluminiowe felgi, stan idealny, - 21.100 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-71-73,0604/13-21-09 
VW GOLF III, 1993 r.. 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, śliw
kowy metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, el. szyber
dach, wspomaganie kier., centralny zamek, książka serwi
sowa. pełna dokumentacja, stan idealny, -19.400 zł. Polani
ca Zdrój, tel. 074/868-10-36
VW GOLF III, 1993 r., 103 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, pełna dokumentacja, bez wypadku, książ
ka serwisowa, stan idealny, • 16.700 zł. Prochowice, tel. 076/ 
85848-86,0603/06-64-71
VW GOLF III, 1993 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, czamy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka,

el. reg. lusterka, szyberdach el., lusterka w kolorze nadwo
zia, bez opłaty skarbowej, zadbany, stan b. dobry, 3-drzwio- 
wy, -18.500 zł. Rawicz, tel. 0605/78-94-65.0605/22-90-89 
VW GOLF CABRIO, 1993 r., 90 tys. km.'1800 ccm, bordo-’ 
wy metalic, wspomaganie, alum. felgi, RO +10 głośników, -
17.000 zł. Rawicz, tel. 0607/40-13-27
VW GOLF III, 1993 r., 136 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, stan b. dobry, Odrzwiowy, Obiegowy, welurowa 
tapicerka, el. szyberdach, wspomaganie kier., reg. lampy, 
alarm, I właściciel, • 20.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-3047, 
0604/77-17-57
VW GOLF, 1993 r., 103 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 5- 
drzwiowy, centralny zamek, el. reguł, lusterka i dach, ABS, 
wspomaganie kier., sprowadzony w całości w 1996 r„ alarm, 
blokada skrzyni biegów, • 22.000 zł. Stronie śl., tel. 074/
814-17-38
VW GOLF III, 1993 r., 159 tys. km, 1900 ccm, turbo D, fiole
towy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
welur, dzielona kanapa, oznakowany, blokada biegów, gara
żowany, - 21.400 zł. Świdnica, tel. 074/850-68-12 
VW GOLF III, 1993 r„ 125 tys. km, 1800 ccm, kolor śliwko
wy metalic, GT, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. 
szyberdach, sportowy tłumik, alum. felgi, alarm, nowe 
amortyzatory, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 18.000 
zł lub zamienię na Renault Megane Coupe. Wałbrzych, tel. 
0606/42-58-74
VW GOLF KOMBI, 1993/94 r.. 112 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, welurowa tapicerka, wspomaganie, 
centr. zamek, immobilizer, el. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, nowe opony, >
20.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/73241-20,0601/87-89-60 
VW GOLF III, 1993/94 r., 90 tys. km, 1800 ccm, wtrysk', śliw
kowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, 
obrotomierz, szyberdach, alarm, techn. sprawny, do malo
wania, w kraju od 2 tygodni, -15.500 zł. Bralin, tel. 0503/07-
97-72,0602/26-90-03
VW GOLF III, 1993/94 r., 133 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
ciemnofioletowy metalic, GT, skóra, podgrzewane fotele, 
pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, komputer, RO, 
alum. felgi VW, nowe tłumiki, garażowany, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, szyberdach, centr. zamek + alarm, • 19.500 
zł. Mieroszów, tel. 074/845-83-51 
VW GOLF III GL, 1993/94 r.. 110 tys. km. 1900 ccm, diesel 
bez wypadku, wspomaganie kier., centralny zamek, radio + 
OD, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, - 18.800 zł. Sobótka, 
tel. 0605/39-71-67
VW GOLF III, 1993/94 r., 1900 ccm, turbo D, granatowy, 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm + 2 piloty, el. 
otwierany szyberdach, sprowadzony w całości, RO, reguł, 
fotel kierowcy, el. reg. reflektory, - 22.500 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-52-93,0604/17-92-85 
VW GOLF GT III, 1994 r., 110 tys. km, 1800 ccm, fioletowy, 
atrakc. wygląd, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i szy
berdach, przód ABT, zawieszenie Konni, centr. zamek, wspo
maganie, w kraju od 6 mies, - 21.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/ 
775-19-65,0607/56-92-76
VW GOLF III, 1994 r., J50 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
bez wypadku, stan b. dobry, garażowany, w kraju od roku, -
20.000 zł. Kostomłoty, tel. 071/317-02-96
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, czarny, 3-drzwiowy, centr. 
zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, lampy soczewkowe, zde
rzak, tuning, garażowany, -19.500 zł. Krotoszyn, tel. 0502/
87-71-91
VW GOLF III, 1994 r., 104 tys. km, 1900 ccm, diesel, fiole
towy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, alarm, 
szyberdach, relingi dachowe, bez wypadku, do sprowadze
nia z Niemiec • 9.100 DEM + cło ok. 5.000 zł, • 21.500 zł. 
Legnica, tel. 0603/49-82-83
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, - 20.500 zł. 
Leszno, tel. 065/52949-95,0603/13-95-16 
VW GOLF CL, 1994 r., 88 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, alarm, immobilizer, 3-drzwiowy, centr. zamek, RO 
Gamma z RDS, el. reg. reflektory, dodatkowe światło .stop”, 
pokrowce, 4 zagłówki, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, lotnicze fotele, garażowany, kpi. dokumentacja, zadba
ny, -19.000 zł. Miłocice, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318- 
6243
VW GOLF III GTD, 1994 r., 1900 ccm, turbo D 5-drzwiowy,
5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, el. otw. 
szyby, oznakowany, stan b. dobry, • 19.900 z ł, kup. zwoln. z 
opł. skarbowej, możl. zamiany. Nowogrodziec, tel. 075/731-
62-76,0602/85-29-65
VW GOLF GL II, 1994 r., 80 tys. km, 160Ó ccm, benzyna, 
perłowogranatowy, bogate wyposażenie, welurowa tapicer
ka. -17.800 zł. Wrocław, tel. 071/338-02-01,0601/55-35-64 
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, wtrysk 5-drzwiowy, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, białe zegary, -19.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/67-60-22,071/793-33-59. po godz. 17 
VW GOLF III, 1994 r., 95 tys. km, 1800 ccm, benzjma, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, blokada skrzyni 
biegów, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, -18.000 zł. Zie
lona Góra. tel. 068/320-10-98,0607/15-19-68 
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, TDi, czarny, 3-drzwiowy, 
el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. 
reg. lusterka, oznakowany, blokada skrzyni biegów, • 23.500 
zł. Chocianów, tel. 0606/82-97-86 
VW GOLF III GTI, 1994 r., 2000 ccm, czarny metalic, spo
ilery, obniżony, wszystkie el. dodatki, ABS, RM + CD, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, alarm, garażowany, I właściciel w 
kraju, zadbany, stan b. dobry, - 21.000 zł. Chojnów, tel. 0604/
82-06-98
VW GOLF III, 1994 r.. 115 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 
immobilizer, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyberdach, obroto
mierz, dzielone tylne siedzenia, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, spoilery, alum. felgi, książka serwisowa, spro
wadzony w całości, zadbany, stan idealny, -18.900 zł. Choj
nów, tel. 076/818-75-32 po godz. 20,0602/29-7147 
VW GOLF III, 1994 r., 91 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, 
RM, w kraju 7 miesięcy, stan b. dobry, -19.300 zł. Chojnów, 
tel. 076/819-15-21 do godz. 18,818-67-58 po godz. 18 
VW GOLF, 1994 r., 180 tys. km, 1900 ccm. TDi, szary meta
lic, 3-drzwiowy, otwierany dach, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, RM, zadbany • 7.500 DEM + cło i transport lub na 
gotowo - 23.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-2747, 0604/ 
2141-62
VW GOLF VARIANT, 1994 r., 1900 ccm, turbo D wspoma
ganie, szyberdach, roleta bagażnika, stan b. -dobry, po wy
mianie turbosprężarki, serwisowany, • 21.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Jelenia Góra. tel. 075/755-63-05.0605/2042-14 
VW GOLF III. 1994 r.. 138 tys. km, 1900 ccm. turbo D. czar
ny, 3-drzwiowy, wspomaganie, alum. felgi, alarm z pilotem, 
szyberdach, - 21.600 zł. Kłodzko, tel. 074/867-21-37 
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. za
mek, el. reg. reflektory; obniżony, po tuningu, atrakcyjny 
wygląd. Legnica, tel. 076/854-72-04,0602/30-16-93 
VW GOLF KOMBI, 1994 r.. 1900 ccm, turbo D, czamy. wspo
maganie, szyberdach, centr. zamek, stan b. dobry, - 23.300 
zł (możliwe raty przez komis). Legnica, teł. 0606/49-79-90 
VW GOLF III VARIANT, 1994 r., 101 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, granatowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
2 poduszki pow.1, el. otw. szyberdach - 7.500 DEM + cło i 
transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ćcm, turbo D, biały, 4-drzwiowy, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, RO, zadbany, -
20.500 zł. Męcinka, tel. 0608/23-76-74.0503/66-18-92 
VW GOLF III VARIANT. 1994 r.. 110 tys. km. 1400 ccm. 
granatowy, alafm, centr. zamek, relingi dachowe, el. otw. 
szyberdach, immobilizer, blokada skrzyni biegów, - 21.000 
zł. Opolno Zdrój. tel. 075/773-00-08

VW GOLF III, 1994 r., 76 tys. km, 1900 ccm. turbo D. biały,
4-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, RO, zadbany, bez 
wypadku, - 20.500 zł. Piotrowice, tel. 0503/66-18-92,0608/
23-76-74
VW GOLF III, 1994 r., 121 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony* 
metalic, bez wypadku, ABS, centralny zamek, 2 poduszki 
powietrzne, 4-drzwiowy, wersja GTD, stan idealny, faktura 
VAT, - 25.800 zł. Sobótka, tel. 0605/39-71-67 
VW GOLF III, 1994 r.. 145 tyś. km. 1900 ccm, turbo D, sza
ry metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspoma
ganie kier., blokada skrzyni biegów, 2 komplety opon, - 22.000 
zł. Szklarska Poręba, tel. 0606/40-37-25 
VW GOLF KOMBI, 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czarny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, 
sprowadzony w całości, - 20.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/ 
317-49-74
VW GOLF lii; 1994 r., 122 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, 4 właściciel w Polsce, w kraju od 10 mies., el. 
reg. szyberdach*, el. reg. lusterka (podgrzewane), wspoma
ganie kier., garażowany, immobilizer, kanapa tylna dzielona 
(rozkładana), reg. kierownica, stan idealny, • 19.500 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Trzebnica, tel. 071/312-12-24,0602/ 
34-57-54
VW GOLF III, 1994 r., 84 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, centralny zamek, im
mobilizer, eh reguł, lusterka, aluminiowe felgi, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, -19.500 zł. Wrocław, tel. 0607/22-32- 
01
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, czerwony, sportowy wy
dech, kierownica, aluminiowe felgi 16”, -15.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/94-04-36
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie,el. reg. reflektory, 2 pod. powietrz
ne, ABS, -19.500 zł lub zamienię na Fiata Palio. Zduny, tel. 
062/721-57-85
VW GOLF III KOMBI, 1994/95 r., 1900 ccm, diesel spro

wadzony w całości, I właściciel, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm, 5-biegowy, zdjęcia do wglą
du, stan b. dobry, - 19.800 zł. Środa Śląska, tel. 
071/31749-74 81011771

VW GOLF III, 1994/95 r.,-140 tys. km, 1900 ccm. TDI, kolor 
grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, halogeny, el. reg. lu
sterka, el. reg. reflektory, wspomaganie, reg. kierownica, 
reguł, fotele i lusterka, centr. zamek, oryginalny RO, w kraju 
od 6 mies, - 27.800 zł. Bolesławiec, tel. 0604/51-90-81 
VW GOLF III, 1994/95 r., 148 tys. km, 1900 ccm, TDI, czar
ny, ABS, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, atrakc. wygląd, 
6 miesięcy w kraju, • 29.500 zł. Legnica, tel. 0605/07-28-37 
VW GOLF III, 1994/95 r.. 135 tys. km, 1900 ccm, TDI, ciem- 
nopopielaty, pełne wyposażenie oprócz poduszek pow, -
29.000 zł. Lubań, tel. 0604/62-54-28 
VW GOLF III, 1994/95 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDI, fiole
towy, 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 kier., immobilizer, 3-drzwiowy, pełna 
dokumentacja, sprowadzony w całości, bez wypadku, I wła
ściciel, dzielona tylna kanapa, oryginalny lakier, • 18.500 zł. 
Oława, tel. 071/313-80-99,0609/17-18-99 
VW GOLF III, 1994/95 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
morski metalic, kombi, 2 pod. powietrzne, ABS, bez wypad
ku, stan b. dobry, • 18.500 Zł. Rydzyna, tel. 065/538-02-99, 
0607/15-54-36
VW GOLF III VAR1ANT, 1994/95 r., 145 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, biały, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie, 
relingi dachowe, roleta, alum. felgi 14*, hak, ciemne szyby, 
ekonomiczny, zadbany, stan b. dobry, - 20.000 zł. Szprota
wa, tel. 068/37642-94
VW GOLF III, 1994/95 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwiera
ny szyberdach, alarm, immobilizer, w kraju od 5 miesięcy, 
na białych tablicach -, bez wypadku, stan idealny, -19.500 
zł. Środa Śląska, tel. 0502/5042-98; 0503/10-85-52 
VW GOLF GT, 1994/95 r.. 92 tys. km, 1900 ccm, TDi, czar
ny, po tuningu, aluminiowe felgi OZ, lampy przednie typu 
Golf IV, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., centralny 
zamek, alarm + pilot, białe zegary, regulowana kierownica, 
kubełkowe fotele, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 27.900 
zł. Unikowice, tel. 077/431-63-78,0035/221-761-789 
VW GOLF III GT, 1994/95 r., 81 tys. km, 1800 cćm, ciemno
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierownica, kubełkowe 
fotele, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, RM, kpi. dokumenta
cja, zadbany, stan idealny, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-89-90
VW GOLF III; 1995 r., 124 tys. km, 1900 ccni, czerwony 
metalic, klimatyzacja, alum. felgi, serwo, białe zegary, radio, 
nierejestrowany w Polsce, - 27.500 zł. Lisków, tel. 062/763-
41-24,0603/74-91-72
VW GOLF III, 1995 r., 133 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, Pink Royd, klimatyzacja, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier., centralny zamek, stan idealny, - 24.800 zł. 
Kłodzko, tel. 0607/09-69-17
VW GOLF KOMBI. 1995 r.. 160 tys. km, 1900 Ccm, TDi, 
srebrny metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, szy
berdach, wspomaganie, sprowadzony w całości, obrotomierz, 
- 26.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-00-13 po godz. 17 
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, książka serwisowa, 3-drzwiowy, el. otw. szyber
dach, wspomaganie kierownicy, poduszka powietrzna, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, aluminiowe felgi, - 22.500 zł. Legni
ca, tel. 076/854-71-88
VW GOLF KOMBI. 1995 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
ciemnowiśniowy, szyberdach, relingi dachowe, wspomaga
nie, immobilizer, sprowadzony w całości, nie eksploatowany 
w kraju, I rejestracja w 01.2001 r, - 29.000 zł. Nowa Sól, tel. 
0602/1243-94
VW GOLF III, 1995 r., 1900 ccm, diesel wspomaganie, el. 
otw. szyby, - 22.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-12-70 po godz. 
19
VW GOLF GTI, 1995 r., 98 tys. km, czerwony, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, - 25.000 
zł. Opole, tel. 0604/75-24-61
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1900 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, stan idealny, • 20.500 zł. 
Pleszew, tel. 062/742-12-25,0602/60-39-67 
VW GOLF KOMBI. 1995 r.. 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, bez wypadku. 2 poduszki powietrzne, wspoma
ganie kier., RO, centralny zamek, w kraju od 3 dni, • 27.500 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-17-15,868-18-86 
VW GOLF III, 1995 r., 68 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 4- 
drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kier., el. reguł, 
lusterka, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, - 21.200 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-17-65.0603/81-10-13 
VW GOLF III CL, 1995 r., 124 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
srebmy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 2 poduszki po
wietrzne, wspomaganie kier., el. szyberdach, alarm ♦ pilot, 
zadbany, garażowany, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, 
oclony w całości, pełna dokumentacja, I właściciel, stan b. 
dobry, faktura VAT, - 23.600 zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
VW GOLF VARIANT, 1995 r., 74 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, perłowowiśniowy, wspomaganie, szyberdach, relingi da
chowe, centr. zamek, w kraju 3 miesiące, stan b. dobry, •
19.500 zł. Śmigiel, tel. 0600/37-50-44, woj. leszczyńskie 
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk stan b. 
dobry, garażowany, zadbany, - 20.900 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
91-65-81
VW GOLF III, 1995 r., 96 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, obroto
mierz, oznakowany, 3 .stop", CD + RDS ♦ 6 głośników, pilot, 
stan b. dobry, udokum. pochodzenie, -25.800 zł. Wrocław, 
tel. 0604/59-24-04
VW GOLF III, 1995/96 r., 155 tys. km. 1900 ccm. turbo D
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KREDYT NA AUTO W DOMU!!!
Bez poręczycieli. Bez I wpłaty.

1 * *  1 *  OPOH355
Pakiety AC, OC, NW już od 3.5%.

KRED YT DEWIZOWY NA SAM OCHODY
osobowe, dostawcze, ciężarowe, naczepy, maszyny budowlane

O soby 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

FIRM Y B EZ  ZAŚW IAD CZEŃ  z ZU S  i US!!!

ABS, wspomaganie, immobilizer, lusterka i zderzaki w kolo
rze nadwozia, w kraju od 2 miesięcy, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, • 25.600 zł. Bolesławiec, tel. 0600/85-95-23 
VW GOLF III KOMBI. 1995/96 r., 140 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, atramentowy metalic, wspomaganie kier., obroto
mierz, stan b. dobry, centralny ziarnek, książka serwisowa, 
w kraju od 2 tygodni, - 22.800 zł. Bralin, tel. 062/781-25-19, 
0602/26-90-03
VW GOLF 111/1995/96 r., 120 tys. km, 1900 ccm, biały, SDi, 
2 pod. powietrzne, szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, 
stan b. dobry, - 21.500 zł. Jenków, tel. 076/857-46-82,0606/
49-19-53
VW GOLF CABRIO BON JOVI KARMANN, 1996 r., 1900 
ccm, TDI, niebieski metalic, RO, 5-biegowy, wspomaganie 
kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, hak, poduszka pow., el. 
otw. szyby, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, bia
łe zegary, kubełkowe fotele, domykanie szyb, • 38.000 zł. 
Drezdenko, tel. 095/762-08-19, 0600/54-48-50 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
AG0202 www.autogielda.com.pl) -  .
VW GOLF III, 1996 r., HO tys. km, 1900 ccm, TD, czamy 
metalic, składak, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, szyberdach, 
zadbany, z pełną dokumentacją, - 25.600 zł. Jelcz-Laskowi- 
ce, tel. 0607/78-51-27.
VW GOLF III, 1996 r., 98 tyś. km, 1400 ccm, wtrysk, ciem
nogranatowy, kupiony w salonie, bezwypadkowy, serwiso
wany, alarm + pilot, immobilizer, RO Blaupunkt + 4 głośniki, 
pirotech. napinacze pasów, el. reg. wys. świateł, obrotomierz, 
zderzaki w kolorze nadwozia, 4 nowe opony zimowe + felgi,
- 23.500 zł. Krotoszyn, tel. 0608/32-20-78
VW GOLF III KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, ABS, 2 poduszki pow., el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, 
reg. kierownica, relingi dachowe, radio, zadbany, • 21.500 
zł. Miiików 173, woj. jeleniogórskie, tel. 0606/68-58-17 
VW GOLF MATCH, 1996 r., 53 tys. km, 1400 ccm. zielony, 
elektr. otw. szyby, wspomaganie, RO, immobilizer, centr. 
zamek, kubełkowe siedzenia, białe zegary, zagłówki, opony 
zimowe, atrakcyjny wygląd, - 27.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0600/28-75-77
VW GOLF III, 1996 r., 114 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyberdach, kubełkowe 
fotele, 2 poduszki pow., wersja Movie, nie eksploatowany w 
kraju, - 24.500 zł lub zamienię na busa, vana albo inny, może 
być benzynowy. Głogów, tel. 0502/33-47-97,0602/65-47-99 
VW GOLF III VARIANT, 1996 r., 70 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, granatowy metalic, książka seiwisowa, bez wypadku, ABS, 
2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. 
szyberdach, el. reguł, lusterka, el. antena, radio Beta, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., relingi dachowe, roleta, w 
kraju od tygodnia, stan idealny, - 28.500 zł. Kępno, woj. ka
liskie, tel. 0608/8148-82
VW GOLF SYNCRO, 1996 r., 68 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
biały, ABS, wspomaganie, immobilizer, 4x4,1 właściciel, ga
rażowany. - 30.000 zł. Kotlin, tel: 062/740-30-27, 0600/25-
83-97
VW GOLF III, 1996 r., 136 tys. km. 1900 ccm, TDI, czerwo
ny, 110 KM, 5-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, 
wspomaganie, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości z 
Niemiec, w kraju od 2 lat, garażowany, - 26.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0502/39-11-37
VW GOLF, 1996 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., 
centralny zamek, relingi dachowe, welurowa tapicerka, el. 
reguł, lusterka, w kraju od miesiąca, - 29.500 zł. Wrocław, 
tel. 399-0841,0501/41-74-00 *
VW GOLF KOMBI. 1996 r., 107 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
czerwień meksykańska, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka
1 szyberdach, podgrzewane fotele, RO,*halogeny, w kraju od
2 lat, stan b. dobry, - 23.000 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/788-83-62.0501/22-1541
VW GOLF III GTi, 1996 r., 2000 ccm, perłowoczarny, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, klimatronik, atrakc. wygląd, •
29.500 zł. Wrocław, tel. 0601/534842 
VW GOLF III, 1996 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna 5- 
drzwiowy, ABS, wspomaganie, 2 poduszki pow., bez wypad
ku. - 24.000 zł. Zawadzkie, tel. 077/461-62-65 
VW GOLF III, 1996/97 r., 1600 ccm, benzyna, perłowosrebr- 
ny, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia,
- 25.000 zł. Lubin, tel. 076/842-50-36
VW GOLF BON JOVI, 1996/97 r.. 57 tys. km, 1800 ccm, 
czamy metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, alum. fel
gi, RO, kubełkowe fotele, skórzana tapicerka, - 24.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/34140-39 po godz. 18 
VW GOLF, 1997 r:, 30 tys. km, 1600 ccm, miodowy metalic, 
ABS, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, 3-drzwiowy, do 
poprawek blacharskich, • 18.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-
29-15,0603/63-13-56
VW GOLF III KOMBI. 1997 r., 64 tys. km. 1900 ccm, TDi. 
niebieski, serwisowany, serwo, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, ABS, el. otw. szyberdach, relingi dachowe, roleta, obro
tomierz, białe zegary, - 32.500 zł. Syców, tel. 0601/55-28-50 
VW GOLF III, 1997 r., 57 tys. km, 1900 cćm, turbo D, kolor 
grafitowy, 5-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, 
Immobilizer, białe zegary, tylne lampy przyciemniane, listwy 
i zderzaki w kolorze nadwozia, - 31.500 zł. Boguszów-Gor- 
c^  tel. 074/844-95-27
VW GOLF III, 1997 r., 68 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, pełne wyposażenie el., ABS, klimatyzacja; alarm, alum. 
felgi, - 25.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-00-62 
VW GOLF III, 1997 r., 45 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny metalic, wersja Bon Jovi, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. otwierane szyby, białe zegary, zderzaki 
w kolorze nadwozia, aluminiowe felgi, - 26.000 zł. Ostrze
szów, tel. 0603/44-19-72
VW GOLF III, 1997 r., 40 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, śliwko
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-. 
drzwiowy, immobilizer, - 25,500 zł. Pleszew, tel. 062/742-
12-25,0602/60-39-67
VW GOLF III, 1997 r., 99 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, - 23.500 
zł. Strzelin, tel. 0606/13-59-86 
VW GOLF III KOMBI. 1997 r.. 107 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D. zielony, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, centr. zamek, roleta, szyberdach el., alum. felgi, ha
logeny, alarm, hak, Mul-T-Lock, 2 lata w.kraju, - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/35448-79 wieczorem 
VW GOLF III JOKER, 1997 r., 38 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wtrysk, perłowoniebieski. zadbany, garażowany, ABS, 
wspomaganie, reguł, fotel kierowcy, kubełkowe fotele, el. otw. 
szyberdach, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, 3-drzwio- 
wy. stan idealny, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-62-82 
wieczorem (zdjęcia do tej oferty można żobaęzyć w interne- 
cie pod numerem - AC0223 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF III, 1997 r., 45.tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości (08.1997 r.), 
kpi. dokumentacja, książka serwisowa, 4 pod. powietrzne, 
szyberdach, centr. zamek, ABS, reg. fotele w pionie i pozio
mie, wspomaganie kierownicy, • 31.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
346-26-52,0606/35-83-25
VW GOLF Ili, 1997 r.. 140 tys. km; 1900 ccm. TDI, szary 
metalic, w kraju od 3 miesięcy, centr. zamek, wspomaganie 
kier., wszystkie el. dodatki, 3-drzwiowy, - 26.500 zl. Wscho
wa, tel. 0607/7346-72
VW GOLF III, 1997/98 r., 50 tys. km. 1900 ccm. TDi, grafito
wy metalic, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki pow., skórzana 
tapicerka, podgrzewane fotele, alum. felgi, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, komputer, stan 
idealny, - 34.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-12-25, 0602/60-
39-67
VW GOLF III, 1998 r., 1900 ccm, TDI, srebmy metalic, kli
matyzacja, ABS, poduszka pow., centr. zamek, relingi da

chowe, - 33.500 zł. Lubin, tel. 076/842-45-74, 0603/32-19- 
50
VW GOLF KOMBI, 1998 r.. 120 tys. km, 1900 ccm, SDI, 
biały, ABS, RM, serwo, Immobilizer, roleta, lakierowane zde
rzaki i lusterka, książka serwisowa, zadbany, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, możliwe raty, - 29.500 zł. Kępno, 
tel. 062/781-27-03,0606/49-89-13 
VW GOLF CL KOMBI, 1998 r., 69 tys. km, 1400 ccm, biały, 
sprowadzony w całości, ABS, 2 pod. powietrzne, Immobili
zer, wspomaganie, • 30.500 zł. Legnica, tel. 0605/72-3944 
VW GOLF IV, 1998 r., 110 tys. km. 1900 ccm. TDi. srebrny 
metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS. el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, kpi. do
kumentacja, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 40.000 zł. Oleśni
ca, tel. 0601/69-6347
VW GOLF IV, 1998 r.. 85 tys. km, 1900 ccm, SDI, zielony 
metalic, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, centr. za
mek, alarm f  pilot, 5-drzwiowy, stan idealny, I właściciel, 
udokum. pochodzenie, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 0503/94-
37-66
VW GOLF IV, 1998/99 r.. 27 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielo
ny metalic, wspomaganie, reg. kierownica, 2 pod. powietrz
ne, ABS, reguł, fotel kierowcy, radio, 5-drzwiowy, kupiony w 
salonie, I właściciel, bez wypadku, * 40.000 zł łub zamienię. 
Jarocin, tel. 062/741-13-08
VW GOLF IV., 1998/99 r.. 108 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały. 
110 KM, I właściciel, udokum. pochodzenie, 5-drzwiowy, kli
matyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 pod. po
wietrzne, wspomaganie, centr. zamek, alarm, alum. felgi, -
41.500 zł. Wrocław, tel. 0605/15-27-15 
VW GOLF IV, 1999 r., 33 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, homologacja na ciężarowy, 5-osobowy, klimaty
zacja, el. otw. szyby, centralny zamek, kupiony w salonie, 
Mul-T-Lock, zadbany, - 40.000 zł faktura Vat. Bolesławiec, 
tel. 0608/64-3.1-71
VW GOLF IV, 1999 r., 9 tys. km, 1600 ccm, SR, czarny, 3- 
drzwiowy, 4 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby i reg. 
lusterka, alarm, halogeny, kubełkowe fotele, książka serwi
sowa, oryg. przebieg, jak nowy, - 42.900 zł (cena do nego
cjacji). Karpacz, tel. 075/761-97-58 wieczorem, 0600/27-01- 
37 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod 
numerem - AE0054 www.autogielda.com.pl) ■
VW GOLF IV, 1999 r., 59 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
nozielony perłowy, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., ABS, kli
matyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, I właściciel, 
kupiony w Polsce, • 49.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-95-50 
VW GOLF VARlANT, 1999 r., 60 tyś. km. 1900 ccm, TDi, 
perłowoczerwony, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, centr. zamek, alarm, kupiony w salonie, stan idealny, •
61.900 zl. Świebodzice, tel. 0608/55r22-66
VW GOLF IV. 1999 r.. 59 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
nozielony, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, centr. zamek, alarm, kupiony w kraju, • 49.000 zł. 
Świebodzice, tel. 074/853-95-50 
VW GOLF IV SDI, 1999/00 r., 24 tys. km. 1900 ccm. zielony 
metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS. centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 44.900 zł. Leszno, 
tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
VW GOLF IV VARIANT, 1999/00 r., 60 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, perłowoczerwony, klimatronic, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, alarm, .antynapad*. użytkowany przez 
kierownika salonu VW, kupiony w Polsce, stan idealny, -
61.900 zł. Wałbrzych, tel. 0608/55-22-66
VW GOLF KOMBI, 2000 r., 6 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, 2 pod. po
wietrzne, ABS, wspomaganie, RM, bez wypadku, - 43.000 
zł. Wrocław, tel. 363-35-25 po godz. 20,0608/44-19-53 
VW JETTA1,1979 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, -
2.900 zł. Oława, tel. 0607/78-9543
VW JETTA, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
inst. gazowa, - 2.800 zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-23-88 
VW JETTA GTI, 1980 r., 1600 ccm, zielony metalic, hak, 
zarejestrowany, ubezpieczony, do remontu przegub, • 1.550 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-68-16,0603/42-91-88 
VW JETTA, 1980 r., 1439 ccm, benzyna, zielony metalic, 
stan b. dobry, dużo nowych części, oryginalny lakier, - 3.500 
zł lub zamienię na tańszego Poloneza. Wisznia Mała, tel. 
071/31242-18 po godz. 19
VW JETTA, 1980 r., 1300 ccm, granatowy, stan dobry, dużo 
nowych części, - 1.850 zł. Wrocław, teł. 071/324-14-62 
VW JETTA, 1980 r.. 200 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wień meksykańska, blacharka do remontu, - 800 zł. Złotory
ja, tel. 076/878-14-26
VW JETTA, 1980/81 r., 1500 ccm, żółty, po remoncie bla
charki, po lakierowaniu, klimatyzacja, 4-drzwiowy, alum. fel
gi, 4 nowe amortyzatory, stan silnika b. dobry, opłacone PZU, 
- 3.000 zł. Mirsk, tel. 075/647-0140 
VW JETTA, 1981 r., 1600 ccm, wtrysk, - 2.700 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-92-79 po godz. 19 
VW JETTA, 1981 r., 280 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 5- 
biegowy, hak, blacharka do remontu, zarejestrowany, w kra- 

. ju od 1991 r., sprowadzony w całości, - 2.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-71-55
VW JETTA. 1981 r.. 1300 ccm, biały, 4-drzwiowy, po remon
cie silnika, bez przebiegu, nowy przegląd, szyberdach, nowy 
akumulator, - 3.500 zł. Paczków, tel. 0609/16-60-86 
VW JETTA, 1981 r., 238 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, wzmocnione zawieszenie, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/345-10-61 
VW JETTA 1,1981 r., 125 tys. km, 1500 ccm, benzyna prze
gląd do 02.2002 r., radioodtwarzacz, stan dobry, - 3.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-04,03
VW JETTA, 1981 r., 1300 ccm, zielony metalic, II właściciel,
4-biegowy, 4-drzwiowy, stan b. dobry, - 4.300 zł lub zamie
nię na Fiata 126p, do 1985 r.. Zgorzelec, tel. 075/771-80-28 
VW JETTA, 1982 r., 197 tys. km, 1300 ccm, czerwony nowe 
klocki i szczęki hamulcowe, nowe łożyska kół i łożyska alter
natora i inne oraz nowe błotniki, drzwi lewe i nadkola,, stan 
dobry, - 3.500 zł. Chocianów, woj. legnickie, tel. 0606/31-
42-62
VW JETTA, 1982 r., 1600 ccm, diesel 4-drzwiowy, hak, szy
berdach, 5-biegowy, stan b. dobry, • 4.800 zl. Chojnów, tel. 
076/818-67-23
VW JETTA, 1983 r. szyberdach, 5-biegowy. RM, - 4.200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/642-58-26 ^
VW JETTA, 1983 r„ 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 5- 
drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 4.000 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/86841-37
VW JETTA, 1983 r., 175 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony 
metalic, garażowany, I właściciel, stan dobry, zadbany, - 7.000 
zł. Wrocław, tel. 071/36342-31 .
VW JETTA 1,1984 r., 1600 ccm,!diesel, niebieski, 5-biego
wy, 2-drzwiowy, po wymianie paska rozrządu, płynów, oleju, 
filtrów, stan silnika i blacharki idealny, nowe opony, - 6.500 
zł. Polkowice, tel. 076/845-02-03.0501/57-68-28 
VW JETTA, 1985 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski metalic, szerokie zderzaki, 4-drzwiowy, alum. felgi, welu
rowa tapicerka, stan b. dobry, - 7.500 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-5742
VW JETTA, 1985 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, 2-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, bla
charka do małych poprawek, - 4.300 zł. Lubin,1tel. 076/744- 
48-74
VW JETTA II, 1985 r., 210 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, alarm + pilot, akumulator na gwarancji, nowy tłumik, 
sprzęgło, - 5.500 zł. Wrocław,lei. 071/329-14-23 .
VW JETTA, 1985/86 r., 1800 ccm, złoty metalic, szyberdach,
4-drzwiowy, - 7.900 zł lub zamienię na kombajn zbożowy, 
lub ciągnik rolniczy. Ścinawa, tel. 076/850-12-54 
VW JETTA, 1985/95 r., 1600 ccm, złoty metalic, szyberdach, 
II właściciel w kraju, serwisowany, stan techn. b. dobry, •
7.000 zł. Wrocław, tel. 353-76-13

VW JETTA, 1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, błę
kitny metalic, nowe opony, 4-drzwiowy, szyberdach, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 720 DEM. 
Chojnów, tel. 0604/89-53-53
VW JETTA II, 1986 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 4-drzwiowy, oznakowany, nowe amortyzatory, 
hak, sprowadzony w całości, zadbany, ekonomiczny, stan b. 
dobry, • 6.600 zl lub zamienię na busa. Kowary, tel. 0601/
16-02-78
VW JETTA II. 1986 r., czerwony, stan b. dobry, szerokie zde
rzaki, dodatkowe światło .stop", aluminiowe felgi, nowe opo
ny, konserwacja, stan techniczny b. dobry, • 7.000 zł. Pro
chowice, tel. 076/843-59-18
VW JETTA, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach stalowy, stan idealny, na białych tablicach -1.300 
DEM. Klępina, tel. 068/327-62-92 
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, el. reg. 
lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
alarm, podłokietnik, stan b. dobry, - 7.300 zł lub zamienię na 
inny, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58, 0606/72-
41-52
VW JETTA, 1987 r.. 120 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 4- 
drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, - 8.600 zł lub 
zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
VW JETTA GTI, 1987 r., 174 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
ciemnoniebieski, po remoncie blacharki i lakierowaniu, kon
serwacja, szerokie zderzaki, alum. felgi, welurowa tapicer
ka, RO, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, - 9.000 zł lub 
zamienię. Złotoryja, tel. 076/87841-13,0605/56-9148 
VW JETTA, 1987 r., 190 tys. km, 1600 ccm, GTD, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, RM, szyberdach, stan 
techn. b. dobry, -10.500 zł. Grodków, tel. 077/41545-27 
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, biały, stan b. dobry, 4-drzwio
wy, na białych tablicach • 1.000 DEM. Gubin, tel. 0502/86-
77-79
VW JETTA, 1987 r. centralny zamek, szyberdach, podgrz. 
siedzenia, 4-drzwiowy, • 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-66- 
62
VW JETTA, 1987 r., 180 tys. km, 1600 ęcm, diesel, bordo
wy, 4-drzwiowy, - 6.900 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, 
tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW JETTA, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 4- 
drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, - 6.900 zł lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
VW JETTA, 1987/88 r., 96 tys. km, 1600 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, 5-biegowy, 
RO fabryczny, hak, spoiler fabryczny, stan idealny, • 7.900 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/8543-00 
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. Bolesła
wiec, tel. 0502/84-03-75
VW JETTA, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, 3- 
drzwiowy, hak, stan dobry, - 6.000 zł. Gościszów, tel. 075/ 
736-74-72
VW JETTA II, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oryginalny szyberdach, obroto
mierz, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, atrakcyjny 
wygląd, zadbany, kompletna dokumentacja, - 9.600 zł. Ku
dowa Zdrój, tel. 074/867-13-73 po godz.18,866-31-96 
VW JETTA, 1989 rv 1600 ccm, srebmy metalic, oclony w 
całości, 5-drzwiowy, II właściciel, - 9.800 zł. Wschowa, tel. 
065/540-59-73
VW JETTA, 1989 r.. 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor 
grafitowy, szyberdach, RO, szerokie zderzaki, nowe opony, 
el. reg. reflektory, dodatkowe światło .stop', nowe wtryski,
4-drzwiowy, 5-biegowy, Mul-T-Lock, dodatkowo opony zimo
we, -11.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-22-05,0603/
93-97-24
VW JETTA, 1989 r., 230 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, stan b. dobry, 4-drzwiowy, szyberdach, sze
rokie zderzaki, nowe amortyzatory na gwarancji, nowe bęb
ny i sprężyny, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel kie
rowcy, po remoncie blacharki, hak, stan b. dobry silnika, nowe 
zawieszenie, - 10.000 zł. Lubin, tel. 076/842-25-36 
VW JETTA, 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebmy 
metalic, kubełkowe fotele, RO, 4-drzwiowy, alum. felgi, sze
rokie zderzaki, atrakc. wygiąd, • 9.000 zł lub zamienię. Pacz
ków. tel. 077/431-79-79.0602/15-56-34 
VW JETTA, 1989 r.. 1800 ccm, benzyna el. reg. lusterka i 
antena, szyberdach, centr. zamek, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/321-81-14
VW JETTA, 1990 r„ 146 tys. km, 1600 ccm, TDi, stalowy 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, plastikowe li
stwy na progach, obrotomierz, kubełkowe fotele, welurowa 
tapicerka, centralny zamek, el. reguł, lusterka, hak, szero
kie zderzaki, halogeny, - 15.600 zł. Sobótka, tel. 071/390-
36-11,0605/73-61-45
VW JETTA, 1990/95 r., 168 tys. km. 1600 ccm, turbo D. 
kolor wiśniowy, 2-drzwiowy, el. reg. reflektory, dodatkowe 
światło .stop*, nowy akumulator, szerokie zderzaki, stan do
bry. H  2.000 zł. Lubin. tel. 076/846-80-39 
VW JETTA, 1991 r., 140 tys. km, 1600 cćm, bordowy meta
lic, szyberdach, szerokie zderzaki, nakładki plastikowe na 
progach i nadkolach, atrakc. wygląd, - 11.700 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07 
VW JETTA,1991 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, diesel.srebrny 
metalic. sprowadzony w całości, szyberdach, RO, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, nadkola, stan idealny, -
14.200 zł lub zamienię, może być droższy, diesel. Bolesła
wiec, tel. 075/732-23-10
VW JETTA, 1991 r., 106 tys. km, 1600 ccm, Ei, niebieski 
metalic, 4-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, RO, garażowa
ny, stan b. dobry, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, • 14.600 zł. Domanowice', tel. 071/312-87-00 
VW JETTA, 1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 4- 
drzwiowy, oclony w całości, bez wypadku, stan b. dobry, ra
dio. • 11.900 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02 
VW JETTA, 1991 r„ 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, hak, zadbany, -
15.000 zł. Miechów, tel. 065/544-83-14 
VW JETTA, 1991 r., kolor grafitowy metalic, wspomaganie, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, RM, szerokie zderzaki, 
stan techn. b. dobry, - 10.800 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-71-66
VW JETTA, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, TDi, czerwony,

5-biegowy, 4-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspomaganie 
kier., centralny zamek, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, 
szerokie zderzaki, - 15.900 zl. Sobótka, tel. 071/390-36-11, 
0605/73-6145
VW JETTA II. 1991 r.. 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
wspomaganie kier., szyberdach, alum. felgi, szerokie zde
rzaki, - 13.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-66, 0601/88-
66-66
VW JETTA, 1991/92 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtiysk, gra
natowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowa
ny, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, 4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, 
wspom. kierownicy, centralny zamek, szerokie zderzaki, bez 
korozji, serwisowany, stan idealny, • 13.800 zł (możliwe raty) 
lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
VW JETTA II, 1991/92 r., 132 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
welurowa tapicerka, radioodtwarzacz + 4 głośniki, blokada 
skrzyni biegów, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, -
12.200 zł. Paczków, tel. 077/431-78-26 
VW JETTA, 1991/96 r.. 131 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy, 
wspomaganie kier., centralny zamek, RO, stan b. dobry, -
9.900 zł. Pustków Wilczkowski, woj. wrocławskie, tel. 0601/
96-21-05
VW LUPO, 1998/99 r., 15 tys. km, 1400 ccm. 16V 85 KM. 
ciemnoperłowoniebieski. alum. felgi, wspomaganie, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, 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, 1000 ccm, czerwony, białe 
zegary, immobilizer, zderzaki i lusterka, RMw kolorze nad
wozia, książka serwisowa, atrakcyjny wygląd, - 26.200 zł. 
Lwówek Śląski, lei. 075/782-49-27 
VW LUPO, 1999 r., 25 tys. km, 1700 ccm, SDi, perłowonie
bieski, wspomaganie kier., uchylne tylne szyby, radioodtwa
rzacz, - 29.500 zł. Oława, tel. 071/313-38-80, 0601/53-99- 
68
VW LUPO, 1999 r., 22 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie kier., reg. kierownica, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, reguł, wysokość pasów, kpi.

dokumentacja, atrakc. wygląd, - 27.800 zł. Wrocław, tel. 071/
372-72-73,0605/65-58-22
VW LUPO, 2000 r., 2 tys. km do sprow. z Niemiec, "na goto
wo’ . • 25.900 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-24-04,0605/54-39- 
70
VW NEW BEETLE, 1999 r., 12 tys. km, 2000 ccm, perłowo- 
srebrny, sprowadzony ze Szwajcarii, podgrzewane fotele, 
ABS, ASP, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, klimatyzacja, kpi. 
dokumentacja, książka serwisowa, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 
071/350-25-53,0606/65-51-02 
VW PASSAT, 1974 r., 1300 ccm, czerwony, po remoncie sil
nika i blacharki, w ciągłej eksploatacji, • 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 328-76-05
VW PASSAT KOMBI, 1976 r., 200 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, przegląd do 09.2001 r, • 500 zł. Łubniany, 
tel. 077/421-53-82
VW PASSAT, 1979 r., 220 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
metalic, stan dobry, -2.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-69- 
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VW PASSAT SEDAN SKŁADAK, 1980 r., 161 tys. km, 1800 
ccm, 16V, granatowy, szyberdach, alum. felgi, w kraju od 
1995 r., przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, - 12.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/325-66-83 
VW PASSAT, 1980 r., 2 tys. km, 1460 ccm, diesel, zielony, 
na dotarciu, po całkowitym remoncie, nowe amortyzatory i 
b. dużo nowych części, stan b. dobry, - 3.000 zł lub zamie
nię na Fiata 126p, po 1990 r. Gościszów, tel. 075/736-77- 
24,0502/09-98-07
VW PASSAT, 1980 r., 1300 ccm, groszkowy metalic, 5- 
drzwiowy, 4-biegowy, tapicerka w kolorze nadwozia, nowa 
podłoga i progi, stan silnika idealny, opon, stan b. dobry, brak 
OC, zadbany, garażowany, - 1.500 zł. Złoty Stok, tel. 074/
817-58-77
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 145 tys. km. 1600 ccm, die
sel, złoty, relingi, centr. zamek, > 4.500 zł. Oleśnica, tel. 0607/
08-94-21
VW PASSAT KOMBI. 1981 r., 1600 ccm, diesel, biały, spraw
ny, blacharka do poprawek, - 3.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-74-19
VW PASSAT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, stan 
silnika i blacharki dobry, w ciągłej eksploatacji, RO, pokrow
ce, bez wypadku, techn. sprawny, - 2.500 zł. Jawor, tel. 076/
871-04t55. 0602/23-1442
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1600 ccm, diesel, wiśniowy, 
techn. sprawny, po remoncie blacharki, lakierowaniu, halo
geny, - 4.150 zł. Radwanice, gm. Św. Katarzyna, tel. 0602/ 
48-79-06
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic.
5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, z urzędu celnego, - 2.900 
zl. Zielona Góra. tel. 0609/15-17-07 
VW PASSAT KOMBI, 1982 r„ 60 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, stan b. dobry, - 3.800 zł. Opole, tel. 077/469-32-92. 
0608/88-08-96
VW PASSAT, 1983 r.. 1800 ccm, benzyna, biały, stan dobry, 
• 3.900 zł. Grodków, tel. 077/415-36-20 
VW PASSAT GT, 1983 r., benzyna, granatowy metalic, 5- 
drzwiowy, alum. felgi, RO Kenwood + CD, panel i nowe gło

śniki 200 W, po remoncie gaźnika, wymienione sprzęgło i 
tłumik środkowy, nowy akumulator i klocki hamulcowe, za
pasowe 4 opony, przegląd do 11.2001 r., szerokie zderzaki, 
- 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/328-89-04,0503/91-37-70 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, - 2.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-6047 
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, diesel, biały, po 
remoncie blacharki, zarejestrowany, 8 lat w kraju, • 4.800 zł. 
Lubań, tel. 075/724-82-00
VW PASSAT KOMBI. 1983 r„ 1600 ccm, TD, beżowy, po 
remoncie przedniego zawieszenia i głowicy, hak holowniczy, 
stan dobry, - 5.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-38-28 
VW PASSAT KOMBI, 1983 r.. 200 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, biały, bez wypadku, relingi, roleta bagażnika, RO, za
dbany, garażowany; stan idealny, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 
0501/23-01-04
VW PASSAT KOMBI, 1983 r.,400 tys. km, 1600 ccm, die
sel, szary akryl, przegląd do 01.2002 r., 5-biegowy, hak, szy
berdach, wymienione filtry i oleje, w ciągłej eksploatacji, -
5.300 zł. Żagań, tel. 0600/42-35-78 
VW PASSAT, 1984 r., 1600 ccm, zielony, szyberdach, na 
białych tablicach • 1.000 zł. Bolesławiec, tel. 0609/53-52-89 
VW PASSAT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, szy
berdach, oryg. lakier, przegląd do 03.2002 r., zadbany, ga
rażowany, - 5.500 zł. Żary, tel. 068/374-02-52 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r. na białych tablicach, • 1.500 
zł. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/67-28-28 
VW PASSAT, 1984 r., 1800 ccm, czarny, nowe opony, wspo
maganie, skórzana tapicerka, nowe amortyzatory i klocki 
hamulcowe, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 0501/49-64-69 
VW PASSAT, 1984 r.. 224 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, -
5.500 zł. Zgorzelec, tel. 0609/49-09-88 
VW PASSAT, 1985 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, inst. gazowa, szyberdach, stan b. dobry, - 5.000 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-35-39 _
VW PASSAT, 1985 r., 160 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 
inst. gazowa, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, pełna 
dokumentacja, RM, 5-biegowy, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, - 6.500 zł lub zamienię na Fiata 126p lub Poloneza. 
Wrocław, tel. 396-50-41,0603/19-13-93 
VW PASSAT, 1985 r„ 2000 ccm, wtrysk, kolor morski meta
lic. 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, alum. felgi, szy
berdach, stan b. dobry, na białych tablicach - 1.000 DEM. 
Zielona Góra. tel. 0603/78-58-09 
VW PASSAT KOMBI, 1985/86 r.. 1600 ccm, diesel, biały, 
relingi dachowe, pełna dokumentacja, silnik b. dobry, bla
charka do poprawek, • 3.500 zł. Miękinia, tel. 071/317-83- 
57,0503/79-6540
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 
stan silnika b. dobry, na zachodnich tablicach • 1.600 DEM. 
Bolesławiec, tel. 0502/26-20-73 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r.. 1600 ccm. diesel, srebmy 
metalic, relingi dachowe, roleta, hak, 4-biegowy, na białych 
tablicach, - 2.300 zł. Cieplice, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/
65-59-61 po godz. 16
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
stan dobry, bez wypadku, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szyber
dach, hak, - 6.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-86-30 
VW PASSAT SKŁADAK, 1986 r., 128 tys. km, 1800 ccm. 
biały, 5-biegowy, szyberdach, obrotomierz, szerokie zderza
ki, hak, model przejściowy, - 4.700 zł. Nowogrodziec, tel. 
0603/69-0541
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna stan idealny, za
rejestrowany, - 4.200 zł. Trzebnica, tel. 0602/25-36-53 
VW PASSAT C4 KOMBI, 1986 r., 150 tys. km. 1600 ccm,

benzyna, metalic, 5-biegowy, hak, szyberdach, techn. spraw
ny, na białych tablicach, -1.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-
72-15
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 100 tys. km, turbo D, biały, 
szyberdach, centr. zamek, stan b. dobry, - 8.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/37-75-54
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
szary metalic, 5-biegowy, szyberdach, hak, roleta, obroto
mierz, dodatkowe światło stopu, model przejściowy, - 6.800 
zł. Wrocław, tel. 354-3846,0605/32-1146 
VW PASSAT, 1987 r., 155 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bia
ły, relingi dachowe, szerokie błotniki, roleta, RM, - 7.000 zł. 
KTodzko, tel. 074/867-32-29
VW PASSAT SEDAN, 1987 r., 220 tys. km, 1600 ccm, die
sel, srebmy metalic, stan techn. dobiy, - 9.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-5249 po godz. 16
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 120 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, bordowy, inst. gazowa, stan b. dobry, relingi dachowe,
5-biegowy, nowy model, szerokie zderzaki, roleta, 4 zagłów
ki, RM + głośniki, - 4.900 zł lub zamienię na inny, nawet 
uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96- 
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VW PASSAT KOMBI. 1987 r.. 1800 ccm. benzyna, zielony 
metalic, roleta, stan b. dobry, • 7.800 zł. Prusice, tel. 071/ 
312-5341,071/312-6341
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 158 tys. km, 1600 ccm. turbo 
D, czerwony, szyberdach, relingi dachowe, 5-biegowy, - 8.300 
zł lub zamienię na mniejszy. Sowiny, tel. 065/545-72-36 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 175 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, granatowy metalic, szyberdach, relingi, katalizator, 
serwo, RO, I właściciel, - 5.800 zł. Sulechów, tel. 068/385-
64-63
VW PASSAT, 1987 r.. 215 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski metalic, alarm, RM, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/338-25- 
62.0601/05-95-35
VW PASSAT SEDAN, 1987 r,, 140 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, relingi dachowe, roleta bagażnika, model 
przejściowy, stan b. dobry, na białych tablicach • 1.300 DEM. 
Zgorzelec, tel. 075/771 -76-60 
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 193 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
granatowy, stan b. dobry, garażowany, kpi. dokumentacja, 
szyberdach, alarm * 2 piloty, RM, pokrowce, nowy pasek 
rozrządu, -10.800 zł lub zamienię na inny w tej cenie albo 
tańszy, automatic. Chojnów, tel. 0604/80-43-90 
VW PASSAT, 1988 r., 1600 ccm, srebrny metalic, ekono
miczny, stan idealny, • 11.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0602/
76-26-94
VW PASSAT KOMBI. 1988 r., 1600 ccm. turbo D. czerwień 
meksykańska, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, radioodtwarzacz, 
pokrowce, dzielona tylna kanapa, szerokie zderzaki, spro
wadzony w całości, I właściciel, pełna dokumentacja, gara
żowany. opony i akumulator na gwarancji, atrakcyjny wygląd, 
stan idealny, - 9.600 zł. Kamienica, tel. 077/431-79-56,0606/ 
48-91-65
VW PASSAT, 1988 r.. 1800 ccm. wtrysk, srebrny metalic, -
12.300 zł. Kłodzko, tel. 074/87146-59 
VW PASSAT, 1988 r.. 1800 ccm, wtrysk, granatowy, nowy 
model, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane

Komornik Sądowy Rewiru III przy Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna, 
g mający kancelarię we Wrocławiu przy pl. Legionów 17/4, tel. 344-75-79,
§ na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości,
2  że w dniu 06.06.2001 r, o godz. 12.00, odbędzie się:

pierwsza licytacja ruchom ości stanow iących w łasność dłużnika: 
Biciulew icz Sebastian, zam. 54-438 Wrocław, ul. Zem ska 18/22. 

Przedmiotem licytacji jest następująca ruchomość:
SAMOCHÓD OSOBOWY VW PASSAT 351

rok prod 1990, kolor bordowy, wartość szacunkowa 12.000 zł. 
Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej 

podanej w obwieszczenitr-Ruchomość będąca przedmiotem niniejszej licytacji można 
oglądać w dniu licytacji: parking „Alina", ul. Tęczowa 85, 53-601 Wrocław
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' szyby, szyberdach, alarm + pilot, Mul-T-Lock, kubełkowe 
fotele, dzielona tylna kanapa, soczewkowe lampy, kompu
ter. - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-77-12 
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, nowy model, inst. gazowa, sprowadzony 
w całości, stan b. dobry, • 12.800 zł. Wrocław, tel. 342-83-10 
VW PASSAT KOMBI, 1988 r., 190 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie, centr. zamek, reiingi dachowe, •
11.500 zł. Wschowa, tel. 0607/49-22-85 
VW PASSAT, 1988/89 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
centr. zamek, zabezp. przed kradzieżą, garażowany, ozna
kowany, -10.300 zł. Brzeg, tel. 077/415-97-68 
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r., 242 tys. km. 1600 ccm. 
turbo D, granatowy, oryg. lakier, bez wypadku, wspomaga
nie kier., el. otw. szyberdach, centr. zamek, stan b. dobry, -
14.900 zł. Lubin, tel. 076/846-50-41,0601/79-22-69 
VW PASSAT, 1988/89 r.. 200 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
wiśniowy metalic, w Polsce od 7 lat, I właściciel, -10.500 zł. 
Lubin. tel. 0604/44-02-47
VW PASSAT, 1988/89 r., 178 tys. km, 1600 ccm, benzyna + 
gaz, bordowy metalic, benzyna bezołowiowa, immobiiizer, 
oznakowany, inst. gazowa, garażowany, stan idealny, -
13.100 zł lub zamienię na VW Golfa III, 93/96 r„ 1.8 GT, 2.0 
GTi. Nowa Ruda, tel. 074/872-62-37,0609/51-40-39 *
VW PASSAT, 1988/89 r., 111 tys. km, 1800 ccm, metalic, I 
właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, bez korozji, el. otw. 
szyberdach, lotka tylna, dodatkowe światło .stop', RO, alarm, 
stan idealny, - 11.200 zł. Starczówek 36, gm. Ziębice, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0604/66-59-28 
VW PASSAT; 1988/89 r., 220 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
stan b. dobry, blokada biegów, immobiiizer, centr. zamek, 
alarm + pilot, 2 pod. powietrzne, szyberdach, nowe opony, 
lakierowany, - 11.000 zł. Szymanów, tel. 071/317-65-11, 
0605/52-12-61
VW PASSAT SEDAN. 1989 r.. 120 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, niebieski, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, I właściciel 
w kraju, sprowadzony w całości, oryg. lakier, stan techn., 
podzespołów i ogólny idealny, -11.900 zł. Legnica, tel. 076/ 
858-49-23
VW PASSAT, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy 
metalic, szyberdach, stan b. dobry, - 10.900 zł. Rydzyna, 
tel. 065/538-02-99,0607/15-54-36 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, 
stan b. dobry, -15.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-72-25 
VW PASSAT KOMBI. 1989 r., 177 tys. km, 1600 ccm, czeN 
wony, reiingi, szyberdach, -11.500 zł. Leszno, tel. 065/520- 
70-35.0604/75-84-02
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 165 tys. km, 1600 ccm, TDi, 
czarny, centr. zamek, wspomaganie kierownicy, ABS, szy
berdach, alarm, blokada skrzyni biegów, - 15.000 zł. Wro
cław. tel. 071/354-35-67
VW PASSAT, 1989 r., 139 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, szyberdach, alum. felgi, halogeny, wspo
maganie, 4 zagłówki, lakieriowane zderzaki, alarm, blokadś 
skrzyni biegów, oznakowany, sprowadzony w całości, dużo 
nowych części, kpi. dokumentacja, -12.900 zł. Wrocław, tel. 
071/788-15-03,0501/12-56-09 
VW PASSAT, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czar
ny, ekonomizer, alum. felgi, RO + 4 głośniki, centr. zamek, 
zadbany, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 0605/53-58-80 
VW PASSAT, 1989/90 r., 1800 ccm, piaskowy, .na chodzie', 
brak maski, lamp, zderzaka, błotnika, pełna dokumentacja, 
automatic, nowy model, limuzyna,.- 8.300 zł. Brzezia Łąka, 
tel. 071/315-52-59,0605/21-58-14 
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 110 tys. km, 1800 ccm. 
metalic, I właściciel, bez wypadku, zadbany, oryg. lakier, re- 
lingi dachowe, RM, nowe opony, immobiiizer, książka serwi
sowa, stan b. dobry. • 11.300 zł. Starczówek, tel. 074/819-
48-91,0604/66-59-28 '
VW PASSAT KOMBI. 1990 r.. 250 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy, centralny zamek, szyberdach, hak holowniczy, alarm, 
stan bardzo dobry, -15.000 zł. Legnica, tel. 0601/54-12-43 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 176 tys. km, 1800 ccm, kolor 
morski metalic, wspomaganie, szyberdach, reiingi dachowe, 
roleta, hak, centr. zamek, alarm + pilot, odcięcie zapłonu, 
Mul-T-Lock, RM, -15.500 zł. Leśna, tel. 075/724-24-36,0604/
75-99-52
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, granatowy metalic, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, szyberdach, wyłącz
nik zapłonu, hak, -12.200 zł. Mirków, tel. 071/315-13-47 
VW PASSAT GT, 1990 r.. 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
benzyna, ciemnozielony, alum. felgi, wspomaganie, kompu
ter, szerokie listwy, ABS, RM, alarm + pilot, hak, II właści
ciel, sprowadzony w całości, stan b. dobry, atrakc. wygląd, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 373-81-08,0608/09-88-49
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, sza

ry metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, bez 
wypadku, • 18.900 zf iub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87023861

VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna centr. 
zamek, alarm + 2 piloty, hak, reiingi dachowe, el. reg. reflek
tory. przegląd do 04.2002 r, - 12.500 zł. Bielawa, tel. 074/ 
833-22-86
VW PASSAT, 1990 r., 300 tys. km, 1900 ccm. diesel, kość 
słoniowa, • 12.000 zł. Brzeg, tel. 0602/78-32-63 
VW PASSAT, 1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, beżo
wy, alum. felgi, dodatkowe światło .stop* na szybie, garażo
wany, atrakcyjny wygląd, zadbany, -16.000 zł. Kilianów* tel. 
071/789-11-67
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.. 1800 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, reiingi dachowe, hak, wspomaganie, RO, oclo
ny w całości, zarejestrowany, - 10.900 zł (możliwe raty). 
Kłodzko, tel. 0605/46-42-63
VW PASSAT GT, 1990 r., 119 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, alum. felgi, komputer, szyberdach 
el., centr. zamek, fotet podgrzewany, immobiiizer, fotele ku
bełkowe, wspomaganie, - 14.800 zł. Legnica, tel. 076/854-
53-49.0606/88-96-74
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, biały, hak, 
szyberdach, reiingi dachowe, wspomaganie kier., centralny 
zamek, halogeny, w kraju od 6 miesięcy, bez wypadku, stan 
b. dobry, gwarancja, - 14.500 zł lub zamienię. Międzylesie, 
tel. 0601/71-32-13
VW PASSAT, 1990 r., 197 tys. km, 1800 ccm, biały, limuzy
na, el. otw. szyberdach, wspomaganie, -13.000 zł. Milicz, 
tel. 0602/28-39-49
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D intercooler. granatowy metalic, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, zadbany, garażowany, 5-biegowy, - 14.900 zł 
lub zamienię.PaczkówŁ tel>077/431 -7i-1 ̂ 077/4,31-70-86 
VW PASSAT KofolBl, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, biały, el. 
otw. szyberdach, wspomaganie, • 13.000 żł. Potarzyca, tel. 
065/571-21-11
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 110 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, alarm, koła zimowe, stan b. dobry, -12.500 
zł. Świdnica, tel. 074/852-48-15 
VW PASSAT GL, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
morski metalicrwspomaganie kier., alarm z pilotem, klima
tyzacja, radioodtwarzacz + 4 głośniki, hak, welurowa tapi
cerka, stan b.,dobry, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-03- 
86
VW PASSAT SEDAN,1990 r., 2000 ccm, wtrysk, kotor mor
ski metalic, ABS! wspomaganie, hak, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, welurowa tapicerka, dzielone i rozkładane 
tylne siedzenia, sprowadzony w całości, opony letnie i zimo
we. Zadbany, stan techn. b. dobry, RO + 6 głośników. -16.400 
zł. Wrocław, tel. 350-07-55.0601/79-15-61 
VW PASSAT KOMBI. 1990/91 r.; 158 tys. km, 1600 ccm, 
TDi, złoty metalic, bez wypadku, welurowa tapicerka, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., reiingi dachowe, żaluzja, 
zderzaki w kolorze nadwozia, w kraju od pół roku, stan ide
alny, - 19.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 '
VW PASSAT SEDAN, 1990/91 r., 145 tys. km. 1800 ccm,

wtrysk, biały, RO, centr. zamek, klimatyzacja, el. reg. reflek
tory, sprowadzony w całości, zadbany, • 11.000 zl. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-46-60
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
135 KM, czarny, wspomaganie, ABS, reiingi, klimatyzacja, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, tapicerka 
skórzana na drzwiach, • 14.500 zł. Lubin, tel. 076/749-30-87 
po godz. 18
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 145 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
benzyna, biały, hak hol., RO, garażowany, reiingi dachowe, 
roleta, reguł, i podgrzewane fotele, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, el. otw. szyberdach, -17.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/43-53-35
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 1600 ccm. turbo D. szary 
metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., 
bez wypadku, oclony^ całości, • 18.000 zł. Gubin, tel. 068/ 
359-38-03,0606/95-16-12
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, -
13.800 złlub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 077/ 
431-78-88,431-75-08
VW PASSAT, 1991 r., 177 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, po remoncie silnika, -16.000 zł. Świdnica, tel. 0601/
57-76-45
VW PASSAT SEDAN. 1991 r.. 93 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
kolor morski metalic, oryg. hak, wspomaganie, dzielona tyl
na kanapa, RM, zadbany, oryg. przebieg, kupiony w salonie 
w Polsce. - 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/789-97-75.
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 136 tys. km, 1900 ccm. TD, 
perłowoniebieski metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, ro
leta, reiingi dachowe, wspomaganie, centr. zamek, Weluro
wa tapicerka, el. otw. szyberdach' dzielone tylne siedzenia, 
el. reg. lusterka, 4 zagłówki, • 19.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-
89-58,0606/87-13-62
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 10 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
czarny, reiingi dachowe, wspomaganie, centr. zamek, radio, 
hak. -17.500 zL Głogów, tel. 076/834-21-84 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 145 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, Wspomaganie, c. zamek, radioodtwarzacz, el. otw. 
szyberdach, stan b. dobry, sprowadzony w całości, I właści
ciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, • 14.900 zł. Ja
rocin. tel. 062/747-64-06.0502/54-74-94 
VW PASSAT GL, 1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm, TDi, grafi
towy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. szy
berdach, dzielona tylna kanapa, halogeny, radioodtwarzacz, 
szerokie listwy, obrotomierz, w kraju od tygodnia, • 19.600 
zł. Kłodzko, tel,0607/43-85-45 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 83 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
bordowy, bez wypadku, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
centr. zamek, reiingi, 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, die
sel, biały, hak, alarm, el. reg. reflektory, radio + 4 głośniki, - 

*14.200 zł. Legnica, tel. 076/855-29-67,0605/78-30-00 
VW PASSAT, 1991 r.. 175 tys. km. 1600 ccm. TDi. kolor 
śliwkowy, reiingi dachowe, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, -17.500 zł. Łubków, gm. Warta Bolesławiecka, tet. 076/
818-93-49
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, TDI, piaskowy, 
centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, relin- 
gi, nowe teleskopy, w kraju od roku, stan b. dobry, • 15.500 
zł. Lwówek śląski, tel. 0608/15-99-76 
VW PASSAT LIMUZYNA, 1991 r., 120 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, srebmy metalic, w kraju od 4 mies., automatic, 
oclony, bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, zadbany, 
bez rejestracji. • 13.000 zł. Ozorzyce, tel. 0608/35-35-98. 
woj. wrocławskie
VW PASSAT KOMBI, 1991L 170 tys. km. 2000 ccm. E+gaz. 
beżowy metalic, pejna dokumentacja, I właściciel, instalacja 
gazowa, wspomaganie kier., centralny zamek, reiingi dacho
we, roleta, alarm, radioodtwarzacz, hak, - 15.500 zl. Pacz
ków, tel. 077/431 -67-73,0604/77-15-95 
VW PASSAT, 1991 r., 2000 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 5- 
biegowy, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., możliwe raty, 
- 14.800 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 071/
312-63-41
VW PASSAT, 1991 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bia
ły, I właściciel, wspomaganie kier., centralny zamek, reg. 
pasy, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -13.400 zł. 
Syców, tel. 062/785-36-81 , 0603/92-75-63 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 139 tys. km, 1800 ccm, biały, 
wspomaganie kierownicy, el. otw. szyberdach, I właściciel w 
kraju, RO Grundig, zadbany, • 13.300 zł. Wrocław, tei. 0608/ 
09-31-95
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm, ben-, 
zyna, wtrysk, bordowy, hak, blokada zapłonu, zadbany, prze
gląd, stan b. dobry, - 12.700 zł. Wrocław, tel. 071/341-61- 
82,0604/06-55-32
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, roleta, el. 
otwierany szyberdach, reiingi dachowe, RM Sony, sprowa
dzony w całości, - 14.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/
641-03-37,0607/53-05-81
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 170 tys, km, 1900 ccm, 
turbo D, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, wszystkie 
el. dodatki, hak, 4 zagłówki, RM, welurowa tapicerka, za
dbany, garażowany, alum. felgi, • 20.800 zl. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/644-21-84
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r.’ .152 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, niebieski, wspomaganie kier., centralny zamek, re- 
lingi dachowe, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, dzieło-, 
na tylna kanapa, w kraju od tygodnia, stan idealny, - 20.000 
zł. Kłodzko, tel. 0604/26-19-87 
VW PASSAT GL, 1991/92'r., 153 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D, bordowy metalic, wspomaganie, ćentr. zamek, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, oznako
wany, Mul-T-Lock, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbane 
wnętrze, stan b. dóbry, - 18.900 zł. Kłodzko, tel. 0607/09- 
68-88
VW PASSAT, 1991/92 r, 1800 ccm, benzyna, biały, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, alarm, halogeny, przyciemnio
ne lampy tylne, -15.500 zł. Lubań, tel. 075/722-61-56,0608/ 
47-28-35
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 §  129 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, metalic, I właściciel w kraju, wspomaganie kier., 
roleta, szyberdach, oryginalne radio, alarm, hak nowy, stan' 
b. dobry, - 15.700 zł lub zamienię na tańszy. Wrocfew, tel. 
0608/51-45-57
VW PASSAT SKŁADAK, 1991/96 r., 1600 ccm, TDI, biały, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, sedan, • 14.500 zł. Wro
cław, tel. 0603/11-69-61,071/363-82-02 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 155 tys: km, 2000 ccm„zielo- 
ny, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. Szyberdach i 
lusterka, alarm, podgrzewane fotele, el. reg. reflektory, fe- 
lingi, hak, welurowa tapicerka, ł właściciel w kraju, --15.800 
zł. Bogatynia, tel. 0602/74-06-35 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie, hak, radio, oclony w całości, w 
kraju od 7 miesięcy, - 12.000 zł. Góra, tel. 065/543-44-78, 
0603/66-85-92
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, bordowy, wspomaganie, centr; zamek, szyberdach, im
mobiiizer, reiingi dachowe, radio, w kraju od tygodnia. -
1.9.500 ęI  Jasień, tel. 0604/89-54-95 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r:, 160 tys. km, 2000 ccm. wtrysk.

. czerwony, wspomaganie kier., reiingi dachowe, 4 zagłówki, 
alarm, centralny zamek, blokada zapłonu, pełna dokumen
tacja, zadbany, blokada tylnych drzwi, - 14.500 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-17-58,0502/69-23-93 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 157 tys. km. 2000 ccm. kolor 
grafitowy metalic, reiingi dachowe, pełne wyposażenie, za
dbany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 14.900 zł. Go
styń. tel. 065/571-91-47,0602/81-43-13 
VW PASSAT, 1992 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor

dowy metalic, stan b. dobry, garażowany, centr. zamek, 
alarm, wspomaganie, RO, katalizator, - 16.000 zł. Jeżów 
Sudecki, tel. 075/713-21-15
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 200 tys. km, 2000 ccm. biały, 
bez wypadku, sprowadzony w całości, w kraju od roku, ABS, 
wspomaganie kier., hak, • 14.500 zł lub zamienię na ciągnik 
siodłowy. Legnica, tel. 0603/97-09-14 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r., 1800 ccm, czarny metalic, el. 
otw. szyberdach, centr. zamek, RO, 4 zagłówki, w kraju od 6 
mies, -16.000 zł. Leśna, tel. 075/721-18-05,0608/17-00-69 
VW PASSAT, 1992 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TDi. kolor kre
mowy, wspomaganie, ABS, szyberdach, • 15.500 zł. Lubin, 
tel. 076/846-17-54
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, oclony w całości, w kraju od miesiąca, centr. za
mek, wspomaganie kier., reiingi dachowe, 4 zagłówki, alum. 
felgi, szerokie listwy boczne, -17.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-31,0603/93-22-63 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, zadbany 
+ opony zimowe, - 17.800 zł. Oława, tel. 0502/34-27-88 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r., 107 tys. km, 1600 ccm,turbo 
D, czarna perła metalic, centr. zamek, klimatyzacja, wspo
maganie, oznakowany, składana kanapa, tylny spoiler, do
datkowe światło .stop*, bez wypadku, zadbany, serwisowa
ny, fabrycznie wzmocniona wersja, bardzo oszczędny, •
21.900 zł. Opole. tel. 077/457-37-05,0603/10-23-73 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, czerwony, centr. 
zamek, el. szyberdach, RM, alarm, immobiiizer, hak, • 17.500 
zł. Opole. tel. 0502/13-92-42
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D, szary metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
roleta, w kraju od miesiąca, bez wypadku, • 18.500 zł. Pola
nica Zdrój. tel. 074/868-18-86.868-17-15 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, niebieski, wspomaganie, bez wypadku, sprowadzony w 
całości, w kraju od 2 tygodni, • 19.200 zł. Poznań, tel. 061/ 
841-11-15.0601/70-65-15
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 1600 ccm, TDi, wiśniowy me
talic, intercooler, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, welurowa tapicerka, roleta bagażnika, peł
na dokumentacja, • 15.800 zł lub zamienię na inny. Rawicz, 
tel. 065/546-35-33,0603/68-79-10 
VW PASSAT KOMBI GL, 1992 r., 149 tys. km, 1600 ccm. 
TDi, morski metalic, bez wypadku, centralny zamek, wspo
maganie kier., szyberdach, hak, reiingi dachowe, roleta, 
welurowa tapicerka, zadbany, w kraju od 3 dni, stan idealny,
• 19.900 zł. Sobótka, tel. 071/390-31-69 po godz. 18,0604/
14-21-23 .
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 163 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, stalowy metalic, el. szyberdach, reiingi dachowe, roleta 
bagażnika, 4 zagłówki, hak, el. reg. reflektory, radioodtwa
rzacz, oclony, pełna dokumentacja, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 20.500 zł. Sobótka, tel. 071/393-80-44.0604/78-63- 
41
VW PASSAT SEDAN. 1992 r.. 2000 ccm, 16V, szary meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, weluro
wa tapicerka, blokada skrzyni biegów, nowe opony, -17.500 
zł lub zamienię na inny. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 186 tys. km, 1984 ccm. zielo
ny. alarm, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., radio, hak, 
kompletna dokumentacja, stan b. dobry, • 16.000 zł. Wro
cław, tel. 0602/39-12-87
VW PASSAT KOMBI. 1992/93 r.. 170 tys. km. 1900 ccm. 
turbo D. chabrowy, wspomaganie kier., ABS, szyberdach, 
pneumatyczne zawieszenie na tylną oś (regulowane), przy
ciemniane szyby, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, spro
wadzony bez uszkodzeń, w kraju od 5 miesięcy, stan ogólny 
b. dobry, - 18.500 zł. Kamienna Góra, tel. 0608/16-29-69 
VW PASSAT SEDAN, 1992/93 r., 158 tys. km, 1600 ccm, 
TDi, biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, hak, I 
właściciel, • 18.600 zł lub zamienię na tańszy, VW Golf II, 
diesel. Ligota Książęca, gm. Namysłów, tei. 077/419-22-39 
VW PASSAT, 1992/93 r., 158 tys. km, 1600 ccm, turbo D. 
biały, sprowadzony w całości, I właściciel, pełna dokumen
tacja, bez wypadku, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier. • 18.600 zł, zamienię na tańszy samo
chód, diesel (Audi B3 albo VW Golf II). Namysłów, tel. 077/ 
419-22-39
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 147 tys. km, 1900 ęcm, 
TD, czerwony, wspomaganie, RO, dzielona tylna kanapa, w 
kraju od 10.2000 r., kpi. dokumentacja, - 20.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/840-14-05,845-60-57 
VW PASSAT, 1992/93 r., 120 tys. km, 1200 ccm. wtrysk, 
szary metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości
16.02.2001 r., zarejestrowany, reg. pasy, tylna kanapa skła
dana, zadbany, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-19-38, 
0608/89-80-67
VW PASSAT GL, 1992/93 r., 1900 ccm, TD klimatronic, ABS, 
tempomat, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa ta
picerka, alum. felgi, II właściciel, bez wypadku - 6.500 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0049/17-12-10-05-40 komórkowy 
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 SEDAN. 1993 r., 2000 ccm. kolor grafitowy 
metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyber
dach, spoiler tylny, zadbany, - 13.300 zł. Leszno, tel. 0605/
22-56-25
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 169 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, kolor wiśniowy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, szyberdach, welurowa tapicerka, - 21.900 żł (możli
we raty) lub zamienię. Paczków, tel. 077/431 -78-88, 431-
75-08
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 190 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, perłowogranatowy metalic, el. otw. szyby, wspomaga
nie, centr. zamek, welurowa tapicerka, atermiczne szyby, 
roleta, reiingi dachowe, dzielona tylna kanapa, reg. kierow
nica, obrotomierz, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, w kraju 
od 6 miesięcy, przegląd do 05.2002 r, - 18.400 Zł. Rawicz, 
tel. 0600/80-79-54
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, el. reg. 
reflektory, alum. felgi, RO Sony z CD, kpi. opon zimowych, 
immobiiizer, - 17.500 zł. Bielawa, gm. Dzierżoniów, tel. 074/ 
833-30-46
VW PASSAT SEDAN, 199.3 r., 121 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, wiśniowy, bez wypadku, ABS, 2 podusżki powietrzne, 
centralny zamek,-wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
alarm + pilpt, serwisowany, el. szyberdach, el. reguł, luster-, 
ka,.-19.100 zł lub zamienię na inny. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-16-41.0606/33-85-06 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., .170 tys, km, 1900 ccm, turbo 
D. biały, sprowadzony w całości, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, ABS, el. szyberdach, reiingi dachowe, roleta, 
immobiiizer, blokada skroni biegów, • 20.000 zł lub zamie
nię na tańszy. Brzeg, tel. 077/416-53-70.0501/36-37-18 
VW PASSAT, 1993 r., 145 tys. km, 1900 ccm. turbo D bez 
wypadku, stan idealny, I właściciel, el. otwierany szyberdach, 
el. reg. lusterka, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 pod.. 
powietrzne, - 21.000 zł. Grodziec, gm. Ozimek, tel. 0606/
30-83-32 .
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 137 tys. km. ,1900 ccm, turbo 
D, czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., klimatyza
cja, el. otw. szyberdach, alum. felgi, - 22.700 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-65-86,0601/58-20-80 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 143 tys, km, 1900\ccm. die
sel, perłowy, ciemne szyby, wspomaganie, reiingi dachowe, 
4 zagłówki, stan b. dobry, • 22.000 zł. Lubin, tel. 076/841- 
55-55
VW PASSAT KOMBI. 1993 r., 170 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D, biały, bez wypadku, kpi. dokumentacja, w kraju od tygo
dnia, szyberdach, RM, reiingi dachowe, hak, 4 zagłówki,

alum. felgi, • 18.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-75, 
0607/30-64-13
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 127 tys. km, czerwony, wspo
maganie kier., centralny zamek, alarm, el. otwierany szy
berdach, spoiler z dodatkowym światłem .stop*, CD, 4 za
główki, dzielona tylna kanapa, garażowany, stan b. dobry, -
18.000 zł lub zamienię na tańszy samochód. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-62-65
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.. 218 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D, biały, bez wypadku, sprowadzony w całości, immobiiizer, 
blokada skrzyni biegów, szyberdach, I właściciel, zadbany, -
18.300 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-31-55,0607/50-19-46 
VW PASSAT, 1993 r., 114 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czar
ny metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, wspo
maganie, reg. kierownica, radio, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, • 21.600 zł. Rawicz, tel. 065/546-19-27 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 136 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, wiśniowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
w kraju od 3 dni, centralny zamek, wspomaganie kier., el. 
reguł, lusterka i szyberdach, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, 
RO, stan b. dobry. - 21.300 zł. Rawicz, tel. 065/546-32-89, 
0603/85-26-52
VW PASSAT KOMBI TREND, 1993 r., 125 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, śliwkowy metalic, ABS, centralny zamek, wspo
maganie kier., szyberdach, reiingi dachowe, roleta, RM + 
RDS, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, w'kraju od 1 
dnia, stan b. dobry, • 23.200 zł. Sobótka, tel. 071/390-31-69 
po godz. 18.0604/14-21-23
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm. diesel 
ABS, wspomaganie, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 
po przeglądzie technicznym, do lakierowania lewy błotnik i 
maska, • 17.000 zł. Stary Oiesiec, tel. 062/741-53-61,0605/
58-28-32
VW PASSAT KOMBI. 1993 r., 150 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, biały, roleta, hak, el. reg. reflektory, garażowany, stan 
b. dobry, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, • 16.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/3.17-52-23 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 148 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, klimatyzacja, szyberdach, ABS, 4 zagłówki, nie 
eksploatowany w kraju, stan idealny, • 16.300 zł (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Wschowa, tel. 065/540-18-12,0603/04-31- 
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VW PASSAT SEDAN GL, 1993/94 r., 118 tys, km, 2000 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, model przejściowy, stan ideal
ny, w kraju od 7 lat, wspomaganie kier., ABS, alarm + pilot, 
centralny zamek, Gerda-Lock, radioodtwarzacz Pioneer, el. 
otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, aluminiowe 
felgi, kpi. kół zimowych, • 23.500 zł lub zamienię na tańszy. 
Świdnica, tel. 0602/76-87-49
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 143 tys. km, 1800 ccm, biały, 
kpi. dokumentacja, I właściciel, oclony w całości, ABS, 2 pod. 
powietrzne, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicer
ka, reiingi dachowe, RM stereo, stan b. dobry, • 20.900 zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 076/854-78-'08,0602/36-07-03 
VW PASSAT, 1994 r., 180 tys. km, 1900 ccm. turbo D. zielo
ny, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, el. otw. szyber
dach, RO z kodem, Mul-T-Lock, bez wypadku, stan dobry, 
sprowadzony w całości z Niemiec, • 26.500 zł. Międzyrzecz 
Wlkp., tel. 095/742-07-36
VW PASSAT KOMBI, 1994 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, biały, 
150 KM, automatic, odbiór w Niemczech, bez wypadku -
4.500 DEM: Niemcy, tel. 0049/17-21-58-56-43 
VW PASSAT KOMBI. 1994 r.. 180 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
biały, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. szy
berdach, Mul-T-Lock, centr. zamek, alarm + pilot, - 25.000 
zł. Zielona Góra, tel. 0502/09-83-32 
VW PASSAT SEDAN, GL, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 
srebmy metalic, bez wypadku, kpi. dokumentacja, 2 pod. 
powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, 4 zagłówki, komputer, alarm, halogeny, zderzaki, 
lusterka i listwy w kolorze nadwozia, stan techn. b. dobry, -
23.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-69-99,0502/63-05-50 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi 
90 KM, jasnozielony metalic, model przejściowy, wspoma
ganie, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyberdach, reiingi, 
el. reg. lusterka, radioodtwarzacz, 4 zagłówki, dzielona ka
napa, 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 KOMBI, 1994 r, 94 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, pertowoczarny, wspomaganie, reiingi dachowe, el. otw. 
szyby, 2 pod. powietrzne, RO, immobiiizer, - 24.500 zł. Lu
bin, tel. 076/846-92-94
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 108 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebmy metalic, bez wypadku, z salonu, 2 poduszki powietrz
ne, ABS, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., RM, alarm, 
immobiiizer, pełna dokumentacja, stan idealny, • 23.900 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-30-46 
VW PASSAT SEDAN. 1994 r.. 118 tys. km. 1800 ccm, srebmy 
metalic, I właściciel, bez wypadku, 2 poduszki pow., ABS, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., 
RM Blaupunkt, stan idealny, pełna dokumentacja, - 22.800 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-36 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 185 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki po
wietrzne, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, Mul- 
T-Lock, oznakowany, immobiiizer, radio VW, bez wypadku, 
kupiony w Polsce w salonie, • 24.900 zł. Wrocław, tel. 071/
311-89-81
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czerwony, bez wypadku, pełna dokumentacja, w kraju od 2 
tygodni, centralny zamek, wspomaganie kier., klimatyzacja, 
ABS, roleta, reiingi dachowe, 2 poduszki pow., RM, weluro
wa tapicerka, stan idealny, - 33.500 zł. Kłodzko, tel. 074/
867-46-05,0602/10-57-09
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 110 tys. km, 1900 cćm, 
TDi, atramentowy metalic, bez wypadku, w kraju od tygo
dnia, 2 poduszki pow., ABS; klimatyzacja, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka, halogeny, reiingi 
dachowe, centralny zamek, wspomaganie kier., stan ideal
ny, • 34.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 
VW PASSAT, 1994/95 r., 170 tys. km, 2000 ccm, zielony, 
sprowadzony w całości, I właściciel, ABS, klimatyzacja, alum. 
felgi, stan dobry, • 21.000 zł lub zamienię na VW Golfa, do
13.000 zł. Złotoryja, tel. 076/877-53-97.0606/85-34-84
VW PASSAT, 1995 r., TDi, kolor grafitowy metalic, ABS, 

wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, skórzana tapicerka, • 27.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87023871

VW PASSAT BIKER KOMBI, 1995 r., 100 tys. km ABS, ser
wo, 2 pod. powietrzne, szyberdach 3-stopniowy, oryginalny 
RO Beta, reg. fotel kierowcy, 4 zagłówki, dzielona tylna ka
napa, podłokietniki. el. reg. lusterka, el. otw. szyby, roleta, 
reiingi, hak. na gwarancji, książka serwisowa. I właściciel, -
28.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-72-77
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 96 tys. km, 1900 ccm, turbo D 
intercooler, czerwony, bez wypadku, pełna dokumentacja, 
centralny zamek, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, 2 
poduszki pow., klimatyzacja, ABS, alarm, reiingi dachowe, 
roleta, welurowa tapicerka, hak, stan idealny, • 33.600 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-46-05,0602/10-57-09 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r.. 120 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, ABS, wspoma
ganie kier., centralny zamek, 2 poduszki powietrzny el. re
guł. lusterka, stan b. dobry. - 20.900 ż ł .. Oborniki śląskie, 
tel. 071/310-71*38,0606/60-13-92 
VW PASSAT CL KOMBI. 1995 r.. 1900 ccm. turbo D. biały, 
zadbany, wspomaganie kier., alarm, hak, • 28.000 zł ̂ możli
we raty). Oleśnica, tel. 071/398-81-80 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r.. 130 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, kolor kremowy, pod. powietrzna, szyberdach, wspoma
ganie, zadbany, stan b. dobry, ABS, • 28.000 zl. Siechnice, 
tel. 0607/36-73-88
VW PASSAT, 1995 r., 154 tys. km. 1900 ccm, turbo D, gra

fitowy metalic, kombi, reiingi dachowe, roleta, centralny za
mek, el. otwierane szyby i szyberdach, ABS, • 31.500 zł. 
Sobótka, tel. 071/316-22-14
VW PASSAT, 1995 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, jasnobor* 
dowy, ABS, 2 pod. powietrzne, immobiiizer, alarm f  pilot, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, dzielona 
tylna kanapa, rok w kraju, • 28.500 zł. Szprotawa, tel. 068/ 
376-40-74,0604/65-92-19
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDI, szary metalic, I wła
ściciel w kraju, • 31.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/880-40-20 
VW PASSAT SEDAN, 1995 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, automatic, w kraju od roku, udokumentowane pocho
dzenie, centralny zamek, RO stereo, katalizator, el. reguł, 
lusterka, ABS, stan b. dobry, zadbany, po przeglądzie, -
22.500 2żł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0601/70-76- 
45,071/348-26-11
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1900 ccm, TDi, granatowy, 90 
KM, 2 pod. powietrzne, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, oryg. RM 
Beta. - 30.000 zł. Zduny. tel. 0604/41-72-06 
VW PASSAT, 1995 r„ 1900 ccm, turbo D. kolor • kość sło
niowa, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, alarm, radio, 
bez wypadku, w kraju od tygodnia, kpi. dokumentacja, -
21.000 zł. Żary. tel. 0604/28-83-88
VW PASSAT KOMBI. 1995/96 r., 86 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna; rilebieski metalic, ABS, el. otw. szyberdach, centr. za
mek, reiingi dachowe, dzielone tylne siedzenia, alarm. el. 
reg. światła, roleta, I właściciel, książka serwisowa, - 25.500 
zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-41-44, 0604/38-38- 
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VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 90 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, granatowy metalic, 2 poduszki pow.,* bez wypadku, 
klimatyzacja, ABS, RM, centralny zamek, alarm, immobiii
zer, reiingi dachowe, roleta, pełna dokumentacja, stan ideal
ny. • 32.000 zł. Kłodzko, teł. 074/647-23-97 
VW PASSAT GL SEDAN, 1995/96 r„ 137 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, biały, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, el. otw. szyby, wspomaganie, zderzaki 
w kolorze nadwozia, oznakowany, zadbane wnętrze, w kraju 
od 2 m-oy, stan idealny, - 29.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-
68-88
VW PASSAT, 1995/96 r., TDi ABS, wspomaganie, centr. za
mek, 2 pod. powietrzne, szyberdach, radio, kpi. dokumenta
cja, w kraju od tygodnia, - 29.600 zł. Żagań, tel. 068/478-14- 
30,0602/17-14-43
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, reiingi dachowe, stan dobry, - 28.500 zł. Chojnów, 
tel. 0606/78-08-04
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi 
el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, relin- 
gi dachowe, klimatyzacja, centr. zamek, el. reg. lusterka, stan 
b. dobry, w kraju od 2 dni, faktura VAT, • 33.400 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Krotoszyn, tel. 0603/87-83-44. 0607/
36-33-61
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, roleta, klimatyzacja, 2 poduszki pow., ABS, centr. 
zamek, bez wypadku -9.100 DEM ♦ cło lub 25.000 zł. Le
gnica, tel. 0601/05-59-00
VW PASSAT, 1996 r;, 1900 ccm, TDi klimatyzacja, wszyst
kie el. dodatki, cena - 14.000 DEM + cło. Lubin, tel. 0503/
93-24-85
VWPASSAT, 1996 r., 65 tys. km, 1800 ccm. benzyna, zielo
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
ABS, el. otw. szyby i szyberdach, RM, bez wypadku, - 27.100 
zł. Męcinka, woj. legnickie, tel. 0608/23-76-74,0503/66-18- 
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VW PASSAT KOMBI. 1996 r., 150 tys. km, 1900 ccm, ciem
nozielony metalic, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaga
nie, RO z CD, klimatyzacja, alum. felgi, hak, I właściciel, 
reiingi dachowe, • 34.000 zl. Jawor, tel. 0608/86-25-59,076/
870-49-84 wieczorem
VW PASSAT, 1996 r., 128 tys. km, 1900 ccm, TD. srebrny 
metalic, 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, benzyna, zielo
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
ABS, el. otw. szyby i szyberdach, RO, bez wypadku, - 27.100 
zł. Męcinka, tel. 0608/23-76-74,0503/66-18-92 
VW PASSAT, 1996 r., 73 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielo
ny, centr. zamek, immobiiizer, inst. gazowa, RO, bez wy
padku, kupiony w salonie, - 27.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/
356-26-67,0600/27-52-87
VW PASSAT, 1996 r.. 65 tys. km. 1800 ccm, zielony meta
lic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby i szyberdach, bez wypadku, - 27.000 zł. Piotrowi
ce, tel. 0503/66-18-92,0608/23-76-74 
VW PASSAT, 1996 r., 140 tys. km, granatowy metalic, elek
tryka, klimatyzacja, 2 poduszki, sprowadzony z Francji w 
całości, pełna dokumentacja, • 32.000 zł. Wrocław, teł. 0601/ 
74r58-25
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 98 tys.' km. 1900 ccm. TDi. 
bordowy metalic, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, relin- 
gi dachowe, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, - 33:500 zł. 
Wschowa, te|. 065/540-36-94
VW PASSAT, 1996 r., 1800 ccm pełne wyposażenie, - 29.500 
zł. Żary, tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
VW PASSAT B5,1996/97 r., 97 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic. 101 KM, ABS, wspomaganie, centr. za
mek + pilot, alarm, el. otw. szyby, el. reguł, lusterka, 2 po
duszki pow., blokada skrzyni biegów, oznakowany, garażo
wany, RM, reg. kierownica, immobiiizer, kupiony w salonie, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, • 40.000 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-41-70,0601/58-71-37 
VW PASSAT, 1996/97 r., 114 tys km, 1900 ccm. TDi. gra
natowy metalic. wersja Pacyfic, centralny zamek, klimatyza
cja, ABS, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, serwisowa
ny, zadbany, do sprowadzenia, - 30.500 zł. Paczków, tel. 
077/431 -60-94,0604/14-20-98 
VW PASSAT KOMBI,1996/97 r.. 99 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D, granatowy, bez wypadku, 110 KM, roleta, reiingi da
chowe, ABS, wspomaganie kier., pełne wyposażenie el., kli
matyzacja, I właściciel, regulowane fotele, RO. koła 15*. -
39.000 zł. Strzelin, tel:. 071/392-23-3.3 wieczorem
VW PASSAT B5.1997 r„ 1600 ccm, zielony, książka serwi
sowa, kupiony w salonie, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. 
szyby, stan b. dobry, - 39.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-03- 
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VW PASSAT B5 ,1997 r., 110 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, sedan, pełne wyposażenie elektr., centr. zamek, 
ABS, wspomaganie. 4 pod. powietrzne, stan idealny,- w kra
ju od 4 dni. - 37.700 zł. Żagań. te|. 068/477-74-27,0603/13-
02-07
VW PASSAT B5,1997 r., 82 tys. km, 1900 ccm, TDI, kolor 
wiśniowy metalic, kupiony w salonie, kompletna dokumen
tacja, garażowany, 110 KM, 4 pod. powietrzne, ABS, wspo
maganie kier., reg. kierownica, el. reg. reflektory, el. otw. 
szyby, podgrzewane i el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 
immobiiizer, centr. zamek, alarm + pilot, - 47.000 zł lub. za
mienię na Opla Astr. Bogatynia, tel. 075/773-14-43 
VW PASSAT, 1997 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, klimatyzacja, ABS, radio, centr. zamek, pilot, et. otw. 
szyby, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, • 41.000 zł. Bralin, 
tel. 062/781-20-97,0607/35-01-35 
VW PASSAT B5.1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm. turbo, wi
śniowy metalic. I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, bez 
wypadku, serwisowany, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, el. szyberdach, 4 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., 
centralny zamek, alarm + pilot, immobiiizer, oznakowany, 
radioodtwarzacz Kenwood, - 43.000 zł lub zamienię. Legnic
kie Pole. tel. 076/858-21-00,0606/42-07-27 .
VW PASSAT B5.1997 r.. 98 tys. km. 1900 ccm. TDi. perło
wozielony metalic, I właściciel, pełna dokumentacja, w kraju 
od 8 miesięcy, 4 poduszki powietrzne (OK), 110 KM, klima
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tyzacja, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, -
53.000 zł lub zamienię na tańszy, VW Golf III, diesel. Pacz
ków, tel. 077/431-67-73,0604/77-15-95
VW PASSAT B5,1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDi pełne 
wyposażenie oprócz skóry, - 48.000 zł. Wołczyn, tel. 077/ 
469-80-89
VW PASSAT B5,1997 r., 51 tys. km, 1800 ccm, ciemnozielony, 
stan b. dobry, 4 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., klima
tyzacja, pełne wyposażenie el, - 44.200 zł. Wrocław, tel. 362- 
86-78,0603/77-03-93
VW PASSAT B5,1998 r., 40 tys. km, 1800 ccm, 20V, perłowo- 
niebieski metalic, skóra, klimatronic, pełne wyposażenie el., szy
berdach, 4 pod. powietrzne, felgi 1T , lampy ksenonowe, - 52.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-69,0607/56-92-76 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 58 tys. km, 1900 com, TDU10 
KM, granatowy, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, RO, el. otw. szyby, relingi, 4 pod. powietrzne, stan do
bry, zarejestrowany jako ciężarowy, - 64.000 zł. Brzeg, tel. 0605/
29-22-28,077/416-46-63
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, pełne wyposażenie, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, - 55.000 zł. Góra, tel. 065/543-43-84,0603/59-69-88 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm. TDI, czar- 
no-grafitowy, 110 KM, ABS, klimatyzacja, eł. otw. szyby, 4 po
duszki pow., centr. zamek + pilot, immobilizer, relingi dachowe,
- 59.000 zł. Legnica, tel. 076/850-23-58
VW PASSAT B5,1998 r-, 58 tys. krA, 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, kupiony w salonie, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, klimatyzacja, pełna dokumentacja, • 46.000 zł. Międzyle
sie, tel. 074/812-65-12,0603/33-86-55 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1900 ccm, TDi 110 PS, srebmy 
metalic, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, 4 el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, centr. zamek + pi
lot, welur, relingi, stan idealny, sprowadzony z Niemiec, • 54.500 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-00-36 
VW PASSAT, 1998 r.,.75 tys. km, 1600 ccm, błękitny metalic, 
ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, immobilizer, alarm, RO, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierownica, wspomaganie 
kier., centr. zamek, halogeny, bez wypadku, w kraju od miesią
ca, • 45.500 zł. Szprotawa, tel. 068/376-40-74,0604/65-92-19 
VW PASSAT B5,1998 r., 29 tys. km. 1800 ccm. 20V, błękitny 
metalic, 4 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, el. otwierane szy
by, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, centralny za
mek, wspomaganie kier., regulowana kierownica, immobilizer, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, sprowadzony w całości, •
51.000 żł. Wrocław, tel. 0501/23-23-94
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1900 ccm. turbo D. 
grafitowy metalic, ABSi klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, 
RM, pełne wyposażenie elektryczne, welurowa tapicerka, role
ta, relingi, stan b. dobry, I rejestracja w 1998 r., 110 KM, - 53.000 
zł. Wrocław, teł. 0601/06-25-78
VW PASSAT, 1999 r., 60 tys. km, 1800 ccm, turbo, ciemno
czerwony, alum. felgi, bogate wyposażenie, wspomaganie, ku
piony w kraju, homologacja na ciężarowy, - 60.000 zł. Opole, 
tel. 0605/65-63-52
VW PASSAT SEDAN. 1999 r., 60iys. km, 1900 ccm, TDI, srebr
ny metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, zarejestro
wany jako ciężarowy, pełne wyposażenie, leasing do przejęcia,
- 20.000 zł; Świebodzice, tel. 0601/55-34-02
VW POLO CLASSIC, SEAT CORDOBA z roku 1996-99, 

kupionego w salonie, KUPIĘ. Świebodzice, tel. 074/ 
854-55-80,0607/83-71-95 84016621 

VW POLO, 1977 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, po wymia
nie przegubów, gażnika, zbiornika paliwa, drążków kierowni
czych, łożysk przednich i stacyjki, stan silnika b. dobry, blachar
ki dobry, dużo części zapasowych, - 2.300 zł. Olszyna, tel. 075/ 
721-24-65,0605/82-30-77
VW POLO, 1978 r., 1085 ccm, wiśniowy, nowy akuniulator, tyl
na szyba ogrzewana, nowy silnik, sprowadzony w całości w 1991 
r., techn. sprawny, zarejestrowany, stan opon dobry, hak, po
krowce, halogeny, -1.050 zł. Wrocław, tel. 071/787-89-68 
VW POLO, 1979 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, stan do
bry - 1.900 zł lub zamienię na Volvo 340,4-drzwiowy, sedan, 
poj. 1600 ccm, diesel, z uszkodzonym silnikiem. Wilków, tel. 
076/833-17-05 po godz. 20 >
VW POLO KOMBI, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebmy meta
lic, stan dobry, - 4.200 zł. Mietków, tel JJ71/316-9045 
VW POLO KOMBI, 1984 r., 130 tys. km, 1300 ccm, zielony 
metalic, katalizator, ogrzewana tylna szyba, jasna tapicerka, 
garażowany, zadbany, - 5.200 zł, Opole, tel, 0503/97-13-88 
VW POLO COUPE, 1984 r., 1300 ccm, niebieski metalic, 140 
PS, po tuningu w Niemczech, tuning zewnętrzy, wydech Super- 
sprint, alum. felgi 205/45/15, zawieszenie Koni, - 7.000 zł, Wro
cław, tel. 071/362-23-74 prosić Rafała 
VW POLO KOMBI. 1985 r., 140 tys. km, 898 ccm, zielony, 3- 
drzwiowy, garażowany, zadbany, bez wypadku, • 5.200 zł. jele
nia Góra, tel. 075/73&-34-72 po godz. 15 
VW POLO, 1985 r., 1100 ccm, benzyna, wiśniowy, oryginalny 
lakier, stan b. dobry, - 6.500 zł. Prusice, tel. 071/312-53-41,. 
071/312-63-41
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 87023841 

VW POLO KOMBI, 1986 r., 1300 ccm, diesel, niebieski, nowy 
akumulator i amortyzatory, RM, kubełkowe fotele, bez wypad
ku, 3-drzwiowy, I właściciel, ekonomizer, garażowany, zadba1- 
ny, stan silnika i karoserii b. dobry, - 6.200 zł. Bobrowice, teł. 
068/391-33-88,0600/43-51-68
VW POLO KOMBI, 1986 r., 1100 ccm nowe amortyzatory, opo
ny i akumulator, - 5.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-10-95,0604/82-
79-82
VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, - 5.000 zł. 
Nowa Sól. tel. 068/388-60-06.0603/87-86-31 
VW POLO SEDAN, 1987 r., 1000 ccm, czerwony, po remoncie 
silnika, oryg. lakier, stan techn. b. dobry, • 6.300 zł. Brzeg, tel. 
077/411-90-08,0503/84-86-50
VW POLO COUPE, 1987 r., 190 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czamy, II właściciel, szyberdach, alum. felgi, RO, zadbane wnę
trze, - 5.500 zł. Przedborowa, tel. 074/815-80-19 
VW POLO COUPE, 1987 r., 85 tys. km, 1300 ccm. diesel, czer
wony, 5-biegowy, szyberdach, bez rdzy, błotnik do pomalowa
nia. - 5.500 zł. Głogów, tel. 076/833-44-28,0502/04-86-43 
VW POLO II FOX, 1987 r., 89 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, • 2.000 zł. Lębork, tel. 0608/82-94-57 
VW POLO KOMBI, 1987 r., 1100 ccm, ciemnogranatowy, za
dbany, garażowany, w kraju od 1993 r., stan techń. b. dobry, 
składane tylne siedzenia, po wymianie amortyzatorów, nie wy
maga napraw, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-23-10, 0603/
75-17-15
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., 162 tys. km, 1050 ccm, czerwony, weluro
wa tapicerka, immobilizer, sportowa kierownica, stan b. dobry, 
zadbane wnętrze, - 7.100 zł. Opole, tel. 077/455-76-47,0606/
72-49-23
VW POLO, 1988 r., 1100 ccm, benzyna, granatowy, 5-biegowy, 
stan b. dobry, - 8.500 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-53- 
41,071/312-63-41
VW POLO, 1989 r., 72 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, niebieski, 
szyberdach, radio, garażowany, • 8.700 zł. Legnica, tel. 076/
854-56-98
VW POLO KOMBI, 1989 r., biały, 3-drzwiowy, stan b. dobry, 
kpi. dokumentacja, - 5.990 zł lub zamienię. Legnica, tel: 0605/
28-37-83
VW POLO, 1989 r., 1300 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, stan 
dobry. - 8.000 zł. Prusice, tel. 071/312-53-41,071/312-6341* 
VW POLO COUPE. 1989/90 r., 109 tys. km, 1050 ccm. złoty 
metalic, na białych tablicach • 650 DEM. Zielona Góra, tel. 0603/
44-64-28
VW POLO KOMBI, 1990 r., 1300 ccm, wtrysk, czerwony, stan

dobry, centralny zamek, 3-drzwiowy, garażowany, - 10.200 zł. 
Wrocław, tel. 346-65-58,0501/30-70-49 
VW POLO KOMBI FOX, 1990/91 r.. 127 tys. km,1043 ccm, 
Pb, czerwony, katalizator, el. reg. reflektory, stan blacharki i 
wnętrza idealny, stan tech. b. dobry, przegląd do 09.2001 r., kpi. 
dokumentacja, małe zużycie paliwa, • 12.500 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-51-30
VW POLO, 1990/91 r., 1035 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
RO, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, - 8.000 zl lub zamienię. 
Wąsosz, woj. leszczyńskie, tel. 0601/76-96-78 
VW POLO, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk, granatowy, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, nowe opony, radio, garażowany, • 11.00p zł. Hen
ryków, tel. 074/810-50-33 wewn. 31, po g. 15 
VW POLO KOMBI, 1991 r:, 165 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
biały, 3-drzwiowy, model przejściowy, głębokie zderzaki, zadbany, 
stoi w Niemczech, stan b. dobry -1.700 DEM + cło ok. 2.600 zł, 
na gotowo ok. 6.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/646-38-10,0604/
81-51-93
VW POLO KOMBI, 1991 r., 27 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, sprowadzony z Niemiec, nie uszkodzony, • 9.500 
zł. Kąkolewo, tel. 065/534-22-69,0601/76-14-67 
VW POLO FOX, 1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, diesel, zielony, 
3-drzwiowy, w kraju od 2 dni, kpi. dokumentacja, stan idealny, 
bez wypadku, • 11.500 zł. środa Śląska, tel. 071/317-49-74 ■ 
VW POLO, 1991 r., 90 tys. km, 1000 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, na zachodnich tablicach, - 2.500 zł lub zamienię. Świd
nica. teł. 074/856-80-39
VW POLO KOMBI, 1991/92 r., 105 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, stan b. dobry, -
9.200 zł lub zamienię. Kępno. teł. 062/781-20-87,0606/34-66- 
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VW POLO FOX, 1991/92 r., 120 tys. km, 1300 ccm, bordowy, 
katalizator, 5-biegowy, sprowadzony w całości, I właściciel, stan 
idealny, książka serwisowa, szerokie zderzaki, bez wypadku, -
9.300 zł. Leszno, tel. 065/527-07-96,0603/44-23-55 
VW POLO FOX COUPE. 1991/92 r., 113 tys. km. 1043 ccm, 
benzyna, atramentowy, w kraju od 2 miesięcy, stan b. dobry, •
9.500 zł. Lubań, tel. 075/721-38-02,0609/48-03-49
VW POLO COUPE CL. 1991/92 r., 98 tys. km, 1043 ccm, czer
wony, bez wypadku, w kraju od tygodnia, książka serwisowa, 
stan idealny, - 10.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-5441, 
0606/41-49-67
VW POLO COUPE. 1991/92 r., 128 tyś. km, 1400 ccm, diesel, 
malinowy, 5-biegowy, RM stereo, bez wypadku, oryginalny la
kier, nowy akumulator, stan idealny, I właściciel, pełna doku
mentacja, • 12.300 zł. Wałbrzych, tel. 0602/60-58-89 
VW POLO COUPE, 1992 r., 58 tys. km, 1043 ccm, czerwony, 
bez wypadku, 5-biegowy, w kraju ód, stan b. dobry, -11.500 z!. 
Jasień, teł. 0600/60-19-74
VW POLO KOMBI, 1992 r., 88 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, 
bez wypadku, w kraju 4 miesiące, zarejestrowany, dzielona tyl
na kanapa, stan silnika i karoserii b. dobry, - 12.700 zł. Iłowa, 
tel. 068/377-42-24
VW POLO KOMBI, 1992 r., 113 tys. km, 1400 ccm, diesel, gra
natowy, bez wypadku, książka serwisowa, RM, nie eksploato
wany w kraju, -10.800 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Lubań, 
tel. 075/721-61-22,0606/12-03-63 
VW POLO COUPE, 1992 r., H00 ccm, benzyna, czerwony, 5- 
biegowy, stan dobry, nowe opony, -11.500 zł. Prusice, teł. 071/
312-53-41,071/312-63-41
VW POLO FOX, 1994 r., 117 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zie
lony metalic, katalizator, szyberdach, relingi dachowe, relingi 
dachowe, alarm, centr. zamek, nowe opony + kpi. opon zimo
wych. -14.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-30-46 
VW POLO, 1994 r., zielony, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, szyberdach, • 14.800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-
28-85
VW POLO FOX, 1994 r., 110 tys. km, 1000 ccm, biały, sprowa
dzony, zarejestrowany, stan idealny, -10.700 zł. Zielona Góra, 
tel. 0607/32-49-43
VW POLO COUPE, 1994 r., 98 tys. km, 10Ó0 ccm, benzyna, 
granatowy, I właściciel w Polsce, (od roku), stan idealny, RO, 5- 
biegowy, -12.000 zł. Krotoszyn, tel. 0606/63-16-29 
VW POLO KOMBI, 1994 r., 75 tys. km, 1046 ccm, benzyna, 
biały, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, za
dbany, garażowany, RO Philips, • 14.200 zł. Lewin Kłodzki, tel. 
074/869-85-18
VW POLO COUPE, 1994 r., 92 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy, I właściciel, faktura zakupu, el. reg. reflektory, 
alarm, oznakowany, bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, ga
rażowany, pokrowce, RM, -15.300 zł. Lutomierz, tel. 074/818-
13-12 po godz. 20
VW POLO COUPE, 1994 r., 70 tys. km w kraju od 2 m-ęy, -
13.500 zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-50-27
VW POLO, 1994 r., 79 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, turkusowy, 
55 KM, stan b. dobry, nieuszkodzony, sprowadzony w całości, 
kompletna dokumentacja, I właściciel w kraju, wersja sportowa 
GT, coupe extra, alum. felgi, hak. szyberdach, kpi. kół zapaso
wych, skórzana kierownica, - 17.500 zł. Szprotawa, tel. 068/ 
376-38-60 po godz.15
VW POLO, 1995 r., 1300 ccm, benzyna bez wypadku, 2 po
duszki pow., ABS, el. otw. szyby, -19.500 zł. Wrocław, tel. 06021
80-01-02
VW POLO, 1995 r., 1900 ccm, diesel 2-drzwiowy, 5-biegowy, 
pod. powietrzna, siatka bagażnika, oddzielająca tył, wspoma
ganie, -17.000 zł brutto (możl. wyst. fakt. VAT)-. Dębowiec, tel. 
074/819-19-17,0604/16-12-52
VW POLO, 1995 r., 1300 ccm, granatowy, wspomaganie, im
mobilizer, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -17.200 zł lub za
mienię na tańszy, do remontu. Leszno Górne, tel. 068/376-65- 
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VW POLO, 1995 r., 50 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebieski, 
2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, RM, serwisowa
ny, garażowany, stan b. dobry, - 20.000 zł. Lubin, tel. 076/846-
51-00,0601/55-33-28
VW POLO III, 1995/96 r., 41 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
perłowolazurowy metalic, JkJrzwiowy, wspomaganie, szyber
dach, centr. zamek, reg. kierownica, el. otw. szyby, obrotomierz, 
el. reg. reflektory. RO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
książka serwisowa, I właściciel, kpi. dokumentacja, nie eksplo
atowany w kraju, stan idealny, - 20.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-20-01
VW POLO, 1995/96 r., 58 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, el. otwierane szyby, regulowana kierownica, immo
bilizer, radioodtwarzacz, centralny zamek, 5-drzwiowy, książka 
serwisowa, stan b. dobry, -19.300 zł. Wrodaw, tel. 0501/80-52- 
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VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, fioletowy, I właściciel 
w kraju, garażowany, 3-drzwiowy, • 18.500 zi lub zamienię na 
tańszy. Krotoszyn, tel. 062/722-95-72 .
VW POLO CLASSIC, 1996 r., 36 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, RM, klimatyzacja, stan b. dobry, nie eks
ploatowany w kraju, • 25.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 0604/46- 
34-26
VW POLO, 1996 r., 53 tys. km, 1043 ccm, niebieski, 2x po
duszka pow., centralny zamek, alarm, alum. felgi, RO z CD ♦ 6 
głośników, lotka ze stopem, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, sportowy wygląd, - 23.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/95-97- 
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VW POLO, 1996 r., 38 tys. km, 1000 ccm, grafitowy metalic, 2 
pod. powietrzne, szyberdach, wspomaganie, do poprawek la
kierniczych, -13.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15,0603/63-
13-56
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, czamy, 3-drzwiowy, reg. kierow
nica, reguł. wys. mocowania pasów, napinacze pasów, alum. 
felgi, alarm, 2x immobilizer, oznakowany, garażowany, RO, za
dbany, właściciel niepalący, - 20.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
755-44-16,0602/79-52-29
VW POLO, 1996 r., 96 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, turkusowy, 
katalizator, zakupiony w Polsce, serwisowany, 5-drzwiowy, I 
właściciel, garażowany, regulowana kierownica, korektor świa
teł, radioodtwarzacz, alarm, oznakowany, stan b. dobry, - 21.900 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-16-95,074/647-08-23

VW POLO, 1996 r., 96 tys. km, 1900 ccm, SDI, niebieski, wspo
maganie, alarm, reg. kierownica, obrotomierz, Immobilizer, -
24.500 zł. Opoie, tel. 0501/26-61-36
VW POLO. 1996 r., 55 tys. km, 1400 ccm, zielony, 3-drzwiowy, 
-16.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
VW POLO CLASSIC, 1996 r., 1900 ccm. SDi, szary metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
immobilizer, - 34.000 zł. Rakoszyce, tel. 071/795-16-38 
VW POLO, 1996 r., 62 tys. km, 1400 ccm, benzyna, vwtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, wspomaganie, RO stereo, serwisowa
ny, garażowany, zadbany, - 22.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-74-25,0602/52-19-04
VW POLO,. 1996 r„ 78 tys. km, 1900 ccm, diesel, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, -
2.500 zł. Zielona Łąka, gm. Pleszew, tel. 062/742-49-26,0605/
73-29-19
VW POLO, 1996 r., 56 tys. km, 1900 ccm, TDi, żółty, wspoma
ganie, 2 pod. powietrzne, el. reg. reflektory, bez wypadku, w 
kraju od tygodnia, stan idealny, • 23.500 zł. Złotoryja, tel. 076/
878-41-94,0605/53-18-09
VW POLO CLASSIC, 1996/97 r., 52 tys, km, 1400 ccm, czer
wony, ABS, 2 poduszki powietrzne, regulowana kierownica, el. 
reg. lusterka, centralny zamek z pilotem, alarm, RM, 6 głośni
ków, - 26.500 zł. Grodków, tel. 077/416-30-17 
VW POLO SDI, 1996/97 r„ 62 tys. km, 1900 ccm, diesel, żółty, 
centr. zamek, alarm, immobilizer, 2 pod. powietrzne, RO + gło
śniki, 3-drzwiowy, garażowany, stan idealny, wspomaganie, •
26.500 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-96
VW POLO, 1997 r„ 1400 ccm, fioletowy, 2 pod. powietrzne, 
ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, kpi. dokumentacja, - 21.500 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/
866-97-46,0502/29-67-59
VW POLO, 1997 r., 35 tys. km, 1400 ccm, czerwony, wspoma
ganie, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
el. reg. reflektory, centr. zamek, reg. kierownica, - 23.500 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/735-29-45 po godz. 16 
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 100. tys. km. 1900 ccm, TDi, 
zielony metalic, alarm, RO, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, reg. kierownica, wspomaganie kier., serwisowa
ny, garażowany, • 32.000 zł. Nysa, tel. 0606/95-77-09 
VW POLO, 1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony butel
kowy, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, reg. kie
rownica, Immobilizer̂  el. reg. reflektory, - 27.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/736-07-06
VW POLO, 1997 r., 60 tys: km, 1000 ccm, kolor grafitowy me
talic, el. otw. dach, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, alum. 
felgi, radio, - 26.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/349-41- 
27,0605/05-95-08
VW POLO, 1997 r., 59 tys. km, 1900 ccm, diesel, czamy meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, reg. kierownica i pasy, stan b. dobry, - 25.500 zł. Wro
cław, tel. 0605/59-88-00
VW POLO, 1997 r., 31 tys. km; 1400 ccm. błękitny, stan ideal
ny, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, 
lusterka, podgrz. fotele, - 23.200 zł. Wrocław, tel. 071/362-86- 
78,0603/77-03-93
VW POLO, 1997/98 r., 22 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 3- 
drzwiowy, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, szyberdach, 
alum. felgi, - 22.900 zł. Leszno, tel. 065/520-69-66 
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r.. 69 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, RM, alarm, 
immobilizer, reg. kierownica, serwisowany, kupiony w salonie, 
garażowany, stan idealny, - 28.700 zł lub zamienię. Żary, tel. 
068/375-90-90
VW POLO, 1998 r., 1000 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, pełne wyposażenie elektr.,
3-drzwiowy, elektrycznie odsuwany dach Calypso, • 25.500 zł 
lub zamienię na Fiata Cinquecento. Kępno, tel. 062/782-18-95 
VW POLO, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, el. otw. śzyby, alarm, immobilizer, RO, I właści
ciel, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 25.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0603/58-25-08
VW POLO, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, SDI, srebmy, 5- 
drzwiowy, centr. zamek, el: otw. szyby, 2 pod. powietrzne, I wła
ściciel, - 27.000 zł. Bucz, tel. 065/549-83-38,0607/15-55-56 
VW POLO, 1998 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, kupiony w kraju, alarm, centralny zamek, radio, alu
miniowe felgi, roleta bagażnika, -. 33.000 zł lub zamienię na sa
mochód terenowy. Kłodzko, tel. 0601/76-12-60 
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm, błękitny metalic, 5-drzwiowy, 
centr. zamek, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
wspomaganie kier., szerokie zderzaki, zarejestrowany, • 27.500 
zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 0607/04-77-67 
VW POLO, 1998 r., 51 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, pistacjowy, 
60 KM, RM, 4-drzwiowy, szerokie zderzaki, kupiony w salonie, 
alarm, • 26.000 zł. Smolna, woj. wrocławskie, tel. 0603/88-92- 
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VW POLO. 1998/99 r., 66 tys. km, 1600 ccm, butelkowozielony 
metalic, wspomaganie, 4-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szy
by, szyberdach, fabryczna instalacja gazowa zamontowana w 
salonie, - 26.000 zł. Kalisz, tel. 062/751-31-65,0605/24-0146 
VW POLO, 1998/99 r., 38 tyś. km, 1900 ccm, diesel, kolor gra
fitowy, 2 poduszki powietrzne, immobilizer, wspomaganie kie
rownicy, RM, • 26.900 zł lub zamienię na większy, diesel, naj
chętniej minivan. Lubin, tel. 076/846-77-07,090/64-03-38 
VW POLO KOMBI, 1099 r., 11 tys. km, 1900 ccm. SDi, zielony 
metalic, sprowadzony, I właściciel w kraju, ABS, centr. zamek, 
el. otw. szyby, wspomaganie, relingi dachowe, • 33.000 zł. Ką
kolewo, tel. 065/534-26-13,0601/76-14-67 
VW POLO, 1999 r., 28 tys. km, 1000 ccm, granatowy, wspoma
ganie, ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, - 26.000 zł. Myśli
bórz, tel. 095/747-50-00,0601/76-21-20 
VW POLO MATCHII, 1999 r., 14 tys. km, 1900 ccm. SDI. gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., 
ABS, el. otw. szyby, immobilizer, centr. zamek, reg. kierownica 
i siedzenia, alarm, RO, stan idealny, • 32.500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0608/32-52-36 ' •
VW POLO, 1999 r.,7 tys. km, 1000 ccm, wiśniowy metalic, 2 
pod. powietrzne, ABS, szyberdach, wspomaganie, RM, - 24.000 
zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15,0603/63-13-56 
VW SANTANA, 1982 r„ 1600 ccm; benzyna + gaz inst. gazo
wa, stan dobry, - 2.200 żł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-25-99 
VW SANTANA, 1983 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic,-,4- 
drzwiowy, aluminiowe felgi, • 6.300 zł. Prusice, tel. 071/312-53- 
41,071/312-634.1
VW SANTANA LX, 1983/01 r., 1600 ccm. biały, I właściciel w 
kraju, nowe opony, po częściowym remoncie silnika, stan bla
charki i podzespołów b. dobry, 5-biegowy, garażowany, atrak
cyjny wygląd, - 3.300 zł. Krzyków, tel. 071/318-98-38,0607/48-
98-04
VW SANTANA 1984 r., 182 tys. km, 1800 ccm, benzyna ♦ 
gaz, granatowy, sprowadzony w całości, - 4.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-06-64
VW SCIROCCO GT, 1979 r., 1600 ccm, meksykańska czer
wień, po remoncie blacharki i malowaniu w 2000 r., 2 wloty po
wietrza na masce, szyberdach, poszerzone nadkola i progi, koła 
14” szerokie, RO Philips, nowa tapicerka, ciemne szyby, - 2.000 
zł. Góra, teł. 0600/25-7547
VW SCIROCCO, 1979 r., 1500 ccm blacharka do małych po
prawek, -1.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-56-76, 0602/8048- 
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VW SCIROCCO 1,1980 r., 120 tys. km, 1497 ccm, czerwony, 
alum. felgi, spoiler, nowy akumulator (gwarancja), atrakcyjny 
wygląd, - 3.600 zł. Kamienna Góra, tel. 075/74441-14 
VW SCIROCCO II, 1982 r., 1500 ccm, benzyna, zielony meta
lic, 5-biegowy, aluminiowe felgi, z urzędu celnego, • 3.700 zł. 
Prusice, tel. 071/312-5341,071/312-6341 
VW SCIROCCO GT, 1983 r., 1800 ccm, czamy, szyberdach, 
ospoilerowany, fotele Recaro. po przeglądzie, - 4.800 zł. Wro
cław. tel. 0502/98-71-18
VW SCIROCCO, 1983 r., 1800 ccm, czamy, obniżony, ospoile
rowany, fotele Recaro, - 5.500 zł lub zamienię na Opla Omegę, 
Kadetta, Fiata 126p. Wrocław, tel. 0502/98-71-18

VW SCIROCCO II, 1984/94 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
alum. felgi, ospoilerowany, stan dobry, - 5.200 zł lub zamienię 
na motocykl. Kęiąż Wlkp., tel. 0604/70-09-25,061/282-22-93 
VW SCIROCCO, 1985 r., 1800 ccm, wtrysk, szary metalik, ospo
ilerowany, alum. felgi, szyberdach, - 4.500 zl. Opole, tel. 077/ 
456-70-67
VW SCIROCCO, 1985 r., 1800 ccm, niebieski metalic, 5-biego
wy, - 6.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-19-22 
VW SCIROCCO, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
nowy lakier, nowy akumulator (gwarancja), alum. felgi, ospoiie- 
rowany, kubełkowe fotele, 5-biegowy, RO, dużo części zapaso
wych, - 7.500 zł. Kowary, tel. 075/718-31-68 
VW SCIROCCO, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, zielony metalic, 
skóra, aluminiowe felgi, - 6.500 zł lub zamienię. Prusice, tel. 
071/312-5341,071/312-6341
VW SCIROCCO, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, srebmy metalic, 
szyberdach, alum. felgi 14“, sportowa kierownica, głośniki, -
7.000 zi lub zamienię. Lubin, tel. 076/844-97-06
VW SCIROCCO, 1987 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, wersja GTi, fabrycznie ospoilerowany, 5-biegowy, 
halogeny, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 6.000 zł. 
Śmigiel, tel, 0600/37-50-44
VW SCIROCCO, 1987 r., 114 tys. km, 1800 ccm, 16V, benzy
na, czarny, ospoilerowany, obniżony, sportowe zawieszenie, 
wersja amerykańska, el. reg. lusterka i szyby, klimatyzacja, alum. 
felgi, ciemne szyby, atrakc. wygląd, - 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-07-35,0608/88-76-51
VW SCIROCCO II, 1987/97 r., 170 tys. km, 1800 ccm, GTi, 
srebmy metalic, szyberdach, 115 KM, alarm, centr. zamek + 
pilot, RO Panasonic z RDS, 4 lampy z przodu, 5-biegowy, bez 
wypadku, ocynkowany, spoilery kompl. fabryczne, nowe opony, 
hamulce, amortyzatory, - 7.800 zł lub zamienię na inny, chętnie 
Polonez z inst. gazową, VW. Polo, F. Fiesta, F. Cinq., Trzebni
ca, tel. 071/387-1949
VW SCIROCCO GTI, 1988 r., 1800 ccm, grafitowy, wspoma
ganie kier., szyberdach, sten dobry, • 4.500 zł. Poznań, tel. 061/
848-39-67
VW SCIROCCO II, 1988 r., 135 tys. km, 1800 ccm, biały, wer
sja Scala, sprowadzony w całości, oryg. lakier, wsp. kierownicy, 
szyberdach, spoilery, srebrne szyby, dodatki tuning owe, dodat
kowo dużo części, 4 opony letnie, 2 koła zimowe, nowy akumu
lator, - 10.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/841-06-35, 
0600/30-91-86
VW SCIROCCO, 1991 r., 200 tys. km, 1500 ccm, brązowy 
metalic, alum. felgi, sportowa kierownica, szyberdach, dużo 
części zamiennych, atrakcyjny wygląd, • 8.000 zł. Legnica, tel. 
076/768-5145 po godz. 20,0606/48-53-60 
VW SHARAN, 1996 r., 62 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, ABS, klimatyzacja, komputer, wspomaganie, certo, za
mek, 6 el. otw. szyb. el. reg. i podgrzewane lusterka, podgrze
wane i obrotowe fotele, radioodtwarzacz, ks. serwisowa. • 47.000 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-79-95,0603/13-69-60 
VW SHARAN. 1997/98 r., 100 tys. km. 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 7-oso- 
bo wy, centr. zamek, immobilizer, alarm, hak, RM, 2 pod. po
wietrzne, ciemne szyby, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, -
50.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-2747,0604/2141-62 
VW SHARAN, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowogra
natowy, pełne wyposażenie elektryczne, klimatronic, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie kier., 5-osobowy, roleta, - 67.000 zl. Lesz
no, tel. 065/529-7240,0601/76-6341
VW SHARAN, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, klimatronic, alum. 
felgi, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, RO, książka 
serwisowa, stan idealny, - 64.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-12- 
25,0602/60-39-67
VW VENTO, 1992 r., 101 tys. km, 1800 ccm, biały, ABS, klima
tyzacja, sprowadzony w całości, welurowa tapicerka, alarm, 
alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, halogeny, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa, • 17.300 zł. Lubin, teł. 0605/61-8545 
VW VENTO GL, 1992 r. stan dobry, -17.000 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-2743
VW VENTO, 1992 r., 190 tys. km, 1800 ccm. benzyna, niebieski. 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. szyberdach, el. 
reguł, lusterka, -17.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-85-96 
VW VENTO, 1992 r., 118 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, wspomaga
nie, el. reg. reflektory, RM + 4 głośniki, zabezp. przed kradzie
żą, -15.800 zł. Otmuchów, tel. 0608/48-34-38 
VW VENTO VR6,1993 r., 130 tys. km, 2800 ccm. DOHC. 24V. 
kolor śliwkowy metalic, 174 KM, ABS, ASR, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, alum. felgi, RM, wspomaganie, ku
bełkowe fotele, komputer, termotronic, Mul-T-Lock, ciemne lam
py, spoiler, sprowadzony w całości, atrakcyjny wygląd, - 20.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-4045 
VW VENTO, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, morski metalic, wspo
maganie kier., welurowa tapicerka, szyberdach, halogeny, RM, 
el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, nowe opony, bez wypadku, 
w kraju od 2 tygodni, oryginalny lakier, centralny zamek, stan b. 
dobry, - 24.500 Zł. Sobótka, tel. 071/390-3449,090/38-6743 
VW VENTO, 1993 r., 153 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, ABS, thermotro- 
nic, lotka, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, RO, welurowa 
tapicerka, I właściciel, książka serwisowa, stan b. dobry, - 20.000 
zł. Złotoryja, tel. 0605/94-59-67 
VW VENTO, 1993/94 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grana
towy metalic, centralny zamek, wspom. kierownicy, ABS, szy
berdach, el. reg. lusterka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, atrakc. wygląd, książka serwisowa, w kraju od miesiąca, -
22.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/840-28-67,0603/53-31-57 
VW VENTO GTD, 1994 r., 130 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimaty
zacji. - 24.200 zł. Lubin, tel. 0602/2940-37
VW VENTO, 1994 r., 130 tys. km, 1300 ccm, kolor grafitowy, I 
właściciel, z pełną dokumentacją, - 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0501/29-21-11
VW VENTO, 1994 r., 1800 ccm, srebmy metalic, centr. zamek, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, szyberdach, 
ABS. RO. zadbany. - 20.500 zł. Legnica, tel. 0608/23-76-74, 
0503/66-18-92
VW VENTO GT, 1994 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor gra
fitowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, alarm, alum. felgi, radio, 
kubełkowe fotele, • 24.900 zł. Leszno, tel. 065/529-2642,0601/
88-1749
VW VENTO GLX, 1994 r., 1800 ccm, srebmy metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, 2 pod. po
wietrzne, ABS, zadbany, • 20.500 zł. Męcinka, tel. 0608/23-76- 
74
VW VENTO, 1994 r„ 90 tys. km, kolor wiśniowy, wspomaganie, 
el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, centr. zamek, • 21.500 zł lub 
zamienię na inny, rok prod. 1998,+dopłata. Trzebnica, tel. 071/ 
31244-16,0606/92-96-56
VW VENTO, 1994 r., 99 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wiśniowy, 
stan b. dobry, II właściciel, kupiony w salonie, wspomaganie, 
alarm, hak, szyberdach, garażowany, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-62-60
VW VENTO, 1994 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordo
wy, stan b. dobry, kupiony u dealera, - 21.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/345-7844
VW VENTO, 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
serwo, centr. zamek, welurowa tapicerka, stan dobry, • 18.500 
zł. Wrocław, teł. 0501/49-21-39 
VW VENTO CLX, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, biały, wspoma
ganie, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, ciemne wnę
trze, podłokietnik na tylnym siedzeniu, nie używany w kraju. -
26.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-67-14
VW VENTO, 1995 r., 192 tys. km, 1800 ccm, perłowozielony, 
stan b. dobry, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, alarm fabrycz
ny, blokada skrzyni biegów, podgrz. fotele, - 25.000 zł. Wro
cław, tel. 071/352-96-56,0503/73-57-16 
VW VBNTO, 1996 r., 35 tys. km, 2000 ccm centr. zamek, wspo

maganie, el. reg. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 
pod. powietrzne, welurowa tapicerka, ABS, - 23.500 zł. Kalisz, 
tel. 0605/33-88-53
VW VENTO GUC, 1997 r., 50 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, central
ny zamek, el, otwierane szyby, el. reg. reflektory, el. reguł, lu
sterka, RM, aluminiowe felgi, halogeny, wspomaganie kier., 
welurowa tapicerka, pełna dokumentacja, I właściciel, - 30.000 
zł lub zamienię na tańszy. Milicz, tel. 071/384-04-31 
VW VENTO, 1997 r., 67 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebmy 
metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, 
pilot. - 30.000 zł. Wieruszów, tel. 0607/80-69-79

WARTBURG
WARTBURG 353,1982 r., 1000 ccm, benzyna, ciernnobeżo- 
wy, pasy bezwł.,. gruba kierownica, konserwacja, przegląd do
07.2001 r., stan dobry, - 750 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99,0604/ 
70-92-56
WARTBURG 353,1982 r., 992 ccm, czerwony, przegląd do
09.2001 r., w ciągłej eksploatacji, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
330-13-01
WARTBURG 353,1983 r., 90 tys. km, 998 ccm, piaskowy, za
dbany, oryg. lakier, garażowany od nowości, po remonde silni
ka, - 1.200 zł lub zamienię na Skodę 100S albo 110 Rapid. 
Wrodaw, tel. 071/327-84-00
WARTBURG 353,1983 r., 992 ccm, zielony, do poprawek lakierni
czych. - 500 zł. Chojnów, tel. 076/817-89-85,0603/2440-54 
WARTBURG 353 S, 1983 r., żółty, garażowany, • 1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/341-72-16,0607/1046-78 
WARTBURG 351 W, 1984 r., 900 ccm, 2-suw, czerwony, stan 
dobry, dodatk. skrzynia biegów, przegląd do 092001 r, - 700 zł. 
Sulechów, tel. 068/385-62-99
WARTBURG, 1985 r., 900 ccm, kolor wiśniowy, aktualny prze
gląd, zarejestrowany, blacharka do poprawek, - 400 zł. Lubo
mierz, tel. 075/783-37-25
WARTBURG 353,1985 r., 72 tys. km, 1000 ccm. 2-suw, biały, 
RO, stan dobry, -1.250 zł. Opole, tel. 0608/37-66-69 
WARTBURG KOMBI, 1985 r„ - 600 zł. Szczepów, tel. 0605/12-
80-89
WARTBURG 353,1985 r„ 45 tys. km, 900ccm, biały, stai b. dobry; 
na białych tabBcach - 600 DEM. Zielona Góra, teL 0601/61-97-52 
WARTBURG 353,1986 r., 992 ccm, czerwony, stan b. dobry, - 
500 zł. Glinica, gm. Jordanów śl., tel. 071/316-11-74 
WARTBURG 353 W, 1986 r., 80 tys. km, 990 ccm. 2-suw. czer
wony, biegi przy kierownicy, nowe opony, ważny przegląd i OC, 
nie wymaga napraw, stan idealny, garażowany, • 1.900 zł. Świd
nica, tel. 0605/45-05-71
WARTBURG, 1986 r., 992 ccm, kolor piaskowy, po remonde 
silnika, nowe tłoki i pierścienie, • 800 zi. Wrodaw, tel. 071/349-
17-57
WARTBURG 353 W, 1986/87 r., 70 tys. km, 993 ccm, biały, do 
poprawek lakierniczych, w ciągłej eksploatacji, nowy akumula
tor, lewarek biegów w podłodze, RO, - 400 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-26-00
WARTBURG 353 S, 1987 r., 992 ccm, zielony, przegląd dio
03.2002 r., lewarek zmiany biegów w podłodze, hak, nowy aku
mulator, pokrowce .miś', stan dobry, • 800 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-90-99
WARTBURG 353,1987 r., 70 tys. km, 992 ccm, piaskowy, bie
gi w podłodze, hak, halogeny, szyberdach, tylna szyba ogrze
wana, radio, - 2.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-99-15 
WARTBURG 353 S, 1988 r., 990 ccm, 2-suw, siwy, stan dobry, 
-1.200 zł lub zamienię na dostawczy, ciągnik rolniczy .SAM*. 
Ostrzeszów, tel. 062/732-76-57 
WARTBURG GOLF, 1989 r., 136 tys. km, 1300 ccm, zielony, z 
salonu, stan dobry, - 6.100 zł.., tel. 0503/94-25-61 Sylwia 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm szyberdach, - 3.200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-57-96 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 158 tys. km, 1300 ccm,.beżowy, 
zarejestrowany, ubezpieczony, przegląd do 12.2001 r., do drob
nych poprawek lakierniczych, - 2.200 zł. Zgorzelec, tel. 0608/
65-91-61
WARTBURG GOLF KOMBI. 1990 r., 140 tys. km, 1300 ccm, 
biały, rejestracja jako dostawczy, insi gazowa, - 3.500 zł. Gro
dziszcze, tel. 074/850-13-33
WARTBURG GOLF, 1990 r., 64 tys. km, 1300 ccm, kolor kremowy, 
zadbany, hak, tylna szyba ogrzewana, przednia szyba z anteną, 
niebieskie zegary, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach - 
650 DEM. Gubin, tel. 0603/10-50-15,0502/42-59-67 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 140 tys. km, benzyna, piaskowy, 
katalizator, hak holowniczy, zapasowe 4 koła, stan b. dobry, 
bez korozji, kpi. dokumentacja, na białych tablicach, -1.400 ii. 
Jelenia Góra, tel. 0609/63-68-09 
WARTBURG GOLF. 1990 r., 112 tys. km, 1300 ccm. szary, 
welur, hak, nowe hamulce i skrzynia biegów, • 5.900 zł. Trzebni
ca, tel. 0503/8546-09
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, szary, po 
remonde rozrusznika, II wlaśddel, hak, przegląd do 02.2002 
r., RO, tylna szyba ogrzewana, konserwacja, - 4.500 zł. Twar
dogóra, tel. 0608/29-53-97 po 15, woj. wrocławskie 
WARTBURG GOLF, 1991 r„ 1300 ccm, czerwony, przegląd do
05.2002 r., inst. gazowa, stan techn. dobry, hak, • 4.800 zł. Grze
gorz, Oborniki śląskie, tel, 071/310-29-91 po godz. 17 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 90 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
oryginalny lakier, bez wypadku, I właścidei, inst. gazowa, welu
rowa tapicerka, pasy bezwł., plastikowe nadkola, RM, garażo
wany, konserwacja, atrakcyjny wygląd, stan techn. b. dobry, -
6.100 zł. Sobótka, tel. 0604/11-31-38
WARTBURG GOLF, 1991 r.. 53 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
szary, nowe szczęki i przewody ham., 4 nowe opony, hak, szy
berdach, przegląd do 03.2002 r’ - 5.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/. 
841-35-76
WARTBURG GOLF, 1991 r., 98 tys. km. 1300 ccm, biały, I 
właściciel, garażowany, stały serwis, stan b. dobry, - 4.950 zł 
lub zamienię na mniejszy. VWodaw, tel. 0502/98-52-91

WOŁGA
WOŁGA GAZ, 1975 r., 2500 ccm, benzyna, czamy, stan b. do
bry + nowe drzwi, błotniki i klapa tylna, - 5.000 zł. Głubczyce, 
tel. 0600/54-77-02

ZASTAWA
ZASTAWA 1100P, 1978 r., 1116 ccm, A128, żółto-czerwony, inst. 
gazowa, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd + druga Zasta
wa na częśd, - 800 zl. Kowary, tel. 075/761-3845 
ZASTAWA 1100p, 1980 r., 1100 ccm, czerwony, nowe hamulce
i tapicerka, zarejestrowany, .na diodzie*, • 1.000 zł. Polkowice, 
tel. 076/845-03-67
ZASTAWA 1100P, 1980 r„ 70 tys. km, 1100 ccm, biały, po re
moncie silnika i zawieszenia, hak, • 400 zl. Węgry, tel. 077/421-
23-22
ZASTAWA 1100P, 1980 r., 1108 ccm przegląd do 04.2002 r., w 
ciągłej eksploatacji, dużo części zapasowych, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/321-77-53 po godz. 17 
ZASTAWA 11 OOP, 1981 r., czerwony, po remoncie silnika, hak, 
zarejestrowany do lipca, ubezpieczony, w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, • 850 zł. Wrodaw, tel. 071/346-52-33 po godz. 20 
ZASTAWA 11 OOP, 1981 r., 1100 ccm, granatowy, ważny prze
gląd, zarejestrowany, hak' i części, - 380 zł. Chojnów, tel. 076/ 
877-39-33,0607/73-86-60
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AUTO BUSY, CIĘŻAROW E, 
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AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1981 r. stan dobry, - 9.000 zł. 
Zawonia, tel. 0601/56-65-02
AUTOBUS AUTOSAN H9-35,1983 r.. 35 tys. km, turbo D 38 
miejsc, lotnicze fotele, bagażniki, -12.500 zł lub zamienię na 
busa lub inny. Czarny Bór, tel. 074/845-01-26 
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1983 r. po remoncie silnika i 
blacharki, do lakierowania, - 8.800 zł. Jawor, tel. 
076/870-82-23,
AUTOBUS AUTOSAN H10-11,1986 r., SW-680, biało-nie- 
bieski. po lakierowaniu, ciemne szyby, stan b. dobry, -19.000 
zł lub zamienię na osobowy. Łubin, tel. 076/844-74-38, 
844-18-92, 0604/90-20-17
AUTOBUS AUTOSAN H9-2Ó; 1987 r. po remoncie silnika, w 
ciągłej eksploatacji, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 349-34-22 w 
godz. 7-15,349-14-57 po godz. 15 
AUTOBUS AUTOSAN. 1988 r. 9/21, stan b. dobry. -19.500 
zł. Opole, tel. 077/469-32-92,0608/88-08-96 
AUTOBUS BERLIET PR3,1975 r., V8, kolor piaskowy, miejsc 
49+1+1, lotnicze fotele, duże kufry, po odnowie w 99 r., pełna 
pneumatyka. 6-biegowy, II właściciel, -11.000 zł lub zamie
nię na busa w tej cenie. Wojbórz, tel. 074/871-30-34,
871-30-36
AUTOBUS DAF LAG, 1986 r. klimatyzacja, WC, 2 telewizory, 
video, sypialnia, lodówka, silnik EURO 0, retarder, wys. 3.85 
m. stan b. dobry, jest podobny do Neoplana 116, - 70.000 zł + 
VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS FORD TRANSIT, 1992 r., 240 tys. km, 2500 ccm. 
turbo D, niebieski metalic, 14-osobowy, w kraju od tygodnia, 
homologacja, kompl. dokumentacja, • 38.000 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 0601/87-47-23.0609/35-16-80 
AUTOBUS IKARUS 256,1986 r. turystyczny, sprawny, 45+2 
miejsca, barek, lodówka, - 21.000 zł. Karpacz, tel. 
075/761-96-51,0601/69-54-41 
AUTOBUS IVECO 315,1979 r., 30 tys. km, 5900 ccm, diesel, 
niebiesko-biały, 30-osobowy, podwójne szyby, nagłośnienie, 
mikrofon, lampki nocne, nawiewy, stan dobry, - 23.000 zł lub 
zamienię na busa 20-osobowego, z dopłatą. Polkowice, tel. 
076/847-44-39,0602/81-11-71 
AUTOBUS IVECO 35-10,1994 r., 204 tys. km, 2800 ccm, TDI, 
biały, wysoki, 19 miejsc, lotnicze fotele regulowane z podło- 
kietnikami, ciemne szyby, hak, bez wypadku, • 58.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 0601/75-66-02
AUTOBUS IVECO, 1997 r., 18 tys. km, niebieski, RO. wspo
maganie, centralny zamek + pilot, klimatyzacja, bliźniacze 
koła. - 10.000 zł + VAT. Lubin, tel. 076/846-97-78, 
0601/59-54-64
AUTOBUS JELCZ PR110,1984 r.. 11100 ccm. SW-680, zie
lony, 48 miejsc, dzielona szyba, wysokie kufry, w ciągłej eks
ploatacji, - 19.500 zł. Głogów, tel. 076/834-70-76, 
0601/88-01-62
AUTOBUS JELCZ PR-110U, 1988 r.. 15 tys. km. 11000 ccm. 
biały, w pasy czerwono-niebieskie. po remoncie blacharki i 
lakierowaniu, drzwi otwierane pneumatycznnie, szyba prosta, 
silnik leżący SW-680, - 19.800 zł lub zamienię na osobowy 
lub busa. Wrocław, tel. 0600/52-77-42,071/316-52-50 
AUTOBUS JELCZ, 1989 r., 150 tys. km, niebieski, siedzenia 
turystyczne, w ciągłej eksploatacji, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/782-87-68,0601/17-86-90 
AUTOBUS JELCZ PR 110U, 1990 r., SW-680, biało-czerwo
ny, po odbudowie, stan b. dobry, • 8.500 zł. Dobrzeń k. Ole
śnicy. tel. 071/314-83-42
AUTOBUS KAROSA 735,1985 r.. biało-zielony, stan b. do
bry, wersja turystyczna, opony bezdętkowe, kołpaki, wysokie 
kufry, - 26.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
AUTOBUS KAROSA LC-735, t986 r.. turbo turystyczny. 47 
miejsc, opóny bezdętkowe, dodatkowy bagażnik z tyłu auto
busu. - 20.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
AUTOBUS KAROSA 732,1988 r., turbo, biały, stan b. dobry, 
wersja miejska, opony bezdętkowe, -12.000 zł + VAT. Nowa 
Ruda, tel. 0607/42-45-35 ,
AUTOBUS KAROSA LC-735,1989 r., turbo lodówka, kawiar
ka, stan blacharki i podzespołów b. dobry, - 28-000 zł + VAT. 
Kudowa Zdrój. tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS KAROSA 735.1989 r., turbo, biały, stan b. dobry, 
wersja turystyczna, wysokie siedzenia, opony bezdętkowe, -
18.000 zł + VALNowa Ruda - Słupiec, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA 732,1990 r., turbo, biało-czerwony, stan 
b. dobry, wersja miejska, opony bezdętkowe, - 13.000 zł + 
VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35
AUTOBUS KAROSA 734, 1990 r., turbo, brązowy, stan b. 
dobry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa, -16.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA 731,1990 r., biało-żółty. wersja miej
ska, 3-drzwiowy, webasto, stan dobry, • 12.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS KAROSA K 735,1991 r., turbo EURO 0, telewi
zor, video, kafobar, lodówka, przyciemniane szyby, • 38.000 
zł + VAT lub zamienię na osobowy. Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
AUTOBUS KAROSA RENAULT BOR. 1996 r., biało-różowy, 
stan idealny, 32 miejsca, mały autobus, kufry, wysokie sie
dzenia, atrakc. wygląd, • -120.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS MERCEDES 307,1976 r.. 11000 ccm,.biały, 50 
miejsc siedzących, zadbany w środku,'pneumatyka, na po
duszkach, welur, oclonyr nie rejestrowany, faktura VAT, -
28.000 zł. Bralin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18, 
0603/13-97-64
AUTOBUS MERCEDES DROEGMUELLER, 1980 r. turystycz
ny, 52 miejsca, fotele rozkładane, TV, wc, bar, lodówka, kon
cesja WKS, przegląd międzynarodowy, po odbudowie i wy
mianie silnika w 98r, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48, 
0502/61-10-53
AUTOBUS MERCEDES 0303, 1981 r.. 517 tys. km. 11000 
ccm. V6, biało-riiebieski. sprow. z Francji w 2000/., wymie
niony silnik, przebieg ok. 200 tys. km, nadwozie po remoncie 
i lakierowaniu we Francji, 41 miejsc, lotn. fotele odchylane do 
tyłu i odsuwane na bok, zradiofonizowany, klimatyzacja, lo
dówka, video, w ciągłej eksploatacji, - 90.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0605/54-38-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem - A00503 www.autogielda.com.pl) 
AUTOBUS MERCEDES 0309,1981 r., 400 tys. km, 4000 ccm, 
biały, 18 miejsc siedzących, webasto, nowe opony, w kraju 
od tygodnia, sprowadzony z Niemiec, - 23.000 zł. Syców, tel. 
0503/01-56-88
AUTOBUS MERCEDES 310 D, 1992 r., 86 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, popielaty metalic, 14-osobowy, - 37.000 zł., tel. 
0601/87-47-23,0609/35-16-80 
AUTOBUS SANOS S-14,1987 r., biało-niebieski, wersja tu
rystyczna, 54 miesjca, nowe opony, po remoncie silnika, na
głośnienie, w ciągłej eksploatacji, • 17.000 zł lub zamienię. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0601/71-89-58 
AUTOBUS SCANIA 116 BR, 1980 r.. turbo, 340 KM, biały, typ 
Bermuda, po odbudowie w 1998 r., silnik po remoncie kapi
talnym, wysoki pokład, przyciemnione szyby, wyposażenie: 
WC, video, RM, cafe bar, indywidualne nawiewy, rozkładane 
fotele, tachograf Kinzle, eksploatowany w ruchu międzynaro
dowym, stan b. dobry, - 69.900 zł z VAT. Nowa Ruda, tel. 
074/872-76-56 /fax, 0602/23-50-72 
AVIA, 1998 r. kontener, na fakturę VAT, - 36.000 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 0602/13-37-71
AVIAA21,1985 r., diesel stan techniczny b. dobry, blaszak, 
lad. 2 tony, - 3.500 zł lub zamienię na osobowy. Głogów, tel. 
076/833-29-68
AVIA A21 N, 1990 r. izoterma wym. 2.85x2 m, stan dobry, -
8.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-22

AVIA A31 N. 1981 r., 10 tys. km, 3600 ccm, diesel, niebieski, 
oplandekowany, 5.3 x 2.3 m, akumulatory 2 x 12V, ogumienie 
dobre, brak przeglądu, - 6.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-52-58 
AVIAA31,1983 r., 3596 ccm skrzyniowy, - 2.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 0601/99-38-02
AVIA A31,1985 r„ 3596 ccm, niebiesko-biały, kontener, techn. 
sprawny, stan dobry, • 4.000 zł. Kłodzko, tel.0602/65-,77-20 
AVIA A31 Lr 1986 r., 3600 ccm skrzyniowy, plandeka, możli
wa faktuła VAT, - 5.000 zł. Szymiszów, tel. 077/461-79-37, 
077/463-19-66
AVIA A31.1986 r. ład. 3.51, izoterma, 2 szt., stan b. dobry, •
5.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81,311-62-15 
AVtAA31,1988 r., 110 tys. km, 3596 ccm, niebieski, ład. 3.5 
4, krótki, izoterma, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0604/48-40-85 
AVIAA31,1988 r.. 3600 ccm, diesel, niebieski, sprawny, prze
gląd do 05.2002 r. • 8.000 zł. Żary, tel. 068/374-00-31 
AVIA A31,1989 r., diesel, niebiesko-biały, izoterma, przegląd 
do 04.2002 r, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-60 
AVIA A31.1989 r., niebiesko-biała, w ciągłej eksploatacji, krót
ki kontener, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0601/57-47-30
AVIA A31,1989 r. wywrotka, 5-biegowy, -14.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-46-26 po godz. 20 
AVIA A31 L, 1990 r., 193 tys. km, 3600 cćm oplandekowany, 
520 cm x 210 cm x 210 cm/zadbany, nowe sprzęgło, układ 
kierowniczy i opony, łagodnie eksploatowany, - 8.900 zł. Wro
cław, tel. 071/330-00-70-
AVIA A31,1990 r., 3600 ccm izoterma, ład. 3,21, stan dobry, 
zarejestrowany, lewarek biegów w podłodze, - 8.000 zł lub 
zamienię na mniejszy, dostawczy, w tej cenie. Głubczyce, tel. 
077/485-96-02
AVIAA31,1993 r., 7 tys. km,.3600 ccm, diesel izoterma, 4,5 
m, bez nadkoli, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 327-87-74, 
0603/38-96-62
BEDFORD BLINZ, 1982 r., 2300 ccm, diesel, zielony, bus
9-osobowy, oszczędny, 5.51/100 km, stan b. dobry, • 9.500 zł. 
Kudowa Zdrój. tel. 074/866-36-89,0601/08-78-58 
CHEVROLET G30,1988 r.v, 262 tys. km, 6200 ccm, diesel, 
biały, długi, na 3 osoby, klimatyzacja, automatic, RO, nowe 
opony, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-43 
CITROEN BERLINGO, 1996 r., 122 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, poduszka pow., 2-osobowy, ład. 525 
kg, • 19.900 zł (możliwe raty przez komis) lub zamienię. Le
gnica. tel. 0604/41-80-47
CITROEN BERUNGO. 1996 r., 45 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony, wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, 2-oso
bowy, do połowy oszklony, • 19.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
CITROEN BERLINGO. 1997 r., 64 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, kratka grodziowa, oszklony, 2-osobowy, 
po remoncie blacharki, - 18.000 zł z VAT. Ostrów Wielkopol
ski. tel. 062/591-15-41 po godz. 20,0601/94-90-34 
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 165 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, • 24.000 zł. Opole, tel. 0501/18-60-62 
CITROEN BERLINGO. 1998 r., 87 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
czerwony; tylne szyby uchylne i przyciemniane, wspomaga
nie, welur, osobowo-ciężarowy, ład. 650 kg lub 5 osób, -
29.000 zł. Kępno, tel. 062/782-60-00
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 51 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, • 25.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/735-26-43
CITROEN BERUNGO, 1999 r., 38 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, oszklony, z  salonu, • 29.000 zł. Wrocław, 
tel. 354-35-65
CITROEN BERLINGO. 2000 r., 8 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
-biały, wspomaganie, RO, I właściciel, garażowany, - 29.000 
zł. Poznań, tel. 061/814-98-47,0502/35-68-69 
CITROEN Ć15,1997 r.. 17 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
2-osobowy, I właściciel, kupujący zwoln. z opłaty skarbowej, 
.-12.500 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-06,0502/35-57-15 
CITROEN C15,1998 r., 78 tys. km, 1800 ccm, czerwony, ku
piony w salonie w Polsce, stan bardzo dobry, możliwość wy
stawienia faktury VAT, - 19.500 zł. Św. Katarzyna, tel. 
0601/78-83-70
O  CITROEN C15 D, 1998 r., 106 tys. km, diesel, bia

ły, alarm, centralny zamek, - 18.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-80-01, 071/782-80-02 01027851

CITROEN C15,1998/99 r., 70 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, kratka bagażnika, centralny zamek, alarm, 5-osobowy + 
740 kg, składane siedzenia, zadbany, kupiony w salonie, fak
tura VAT, -17.500 zł. Wrocław, tel. 071/782-73-80 do godz. 15, 
0603/22-23-97
CITROEN C25 D, 1992 r., 190 tys. km, 2500 ccm. diesel, nie
bieski metalic, 9-osobowy, ład. 700 kg, wspomaganie kierow
nicy, radio, -18.500 zł lub zamienię na inny samochód. Ko
morniki, tel. 071/354-22-03 po godz. 19,0605/65-80-69 
CITROEN JUMPER, 1995/96 r., 178 tys. km. 2500 ccm. turbo 
D, biały, maksymalnie podwyższony i przedłużony, bez wy
pitku, książka serwisowa, hak, - 31.000 zł lub zamienię na 
inny. Syców, tel. 0608/78-01-85 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 106 tys. km, biały, maks. przed
łużony i podwyższony, wspomaganie, hak holowniczy, opony 
nowe na gwarancji, udokumentowane pochodzenie, - 31.500 
zł lub. zamienię. Piława Górna, tel. 074/837-22-96 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 82 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, zadbany, stan b. dobry, podwyższony, ściana działowa, 
przystosowany do odprawy celnej, udokumentowane pocho
dzenie. - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/13-40-15 
CITROEN JUMPER, 1996/97 r., 161 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, alarm, centralny zamek, niski, długi, 
- 26.500 zł. Opole, tel. 0601/71-67-25 
CITROEN JUMPER, 1997 r., 115 tys. km, 2500 ccm, diesel 
skrzyniowy, wywrotka lub kontener, wym. 3,5 x 2,1 x 1,2 m. 
stan b. dobry, - 37.000 zł. Leszno, tel. 0607/04-6646 
CITROEN JUMPER, 1997 r., 91 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, stan b. dobry, w kraju od tygodnia, oszklony, 6 osób + 
ładunek, zarejestrowany, wspomaganie, - 31.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/80-08-60
CITROEN JUMPER, 1997/98 r., 113 tys. km, 2500 ccm. turbo 
D, turkusowy, kupiony i serwisowany w Polsce, I rejestracja 
12.97 r., model '98, ład. 1560 kg, maks. długi i wysoki, zde
rzaki w kolorze nadwozia, nowe opony, koła 16", stan b. do
bry, -41.000 zł. Milicz, teł. 071/383-10-33 ;
CITROEN JUMPER, 1997/98 r., 2500 ćcmi TDi, biały, długi, 
wysoki, 3-osobowy + 1600 kg, kupiony w salonie, zadbany, 
nowe opony, faktura VAT, - 26.000 zł + VAT. Wrocław, teł. 
071/782-73-80 do godz. 15,071/317-12-63 f 
CITROEN JUMPER, 1999 r., 12 tys. km, 1900 ćcm, TDI, bia
ły, krótki, niski, blaszak, wspomaganie kier., stan idealny, •
41.000 zł + VAT lub zamienię. Częstochowa, tel. 
0602/45-5347
CITROEN JUMPER BUS, 1999 r., 65 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
biały, 9-osobowy, klimatyzacja, podwójne ogrzewanie, radio, 
reguł, fotele, podłokietniki, - 54.000 zł lub zamienię na Merce
desa 124, do 30.000 zł. Wołów, teł. 0601/05-5540 
CITROEN JUMPER, 2000 r., 35 tys. km, 2500 ccm, TDi, żół
ty, maxi, blaszak, kabina 3-osobowa, ład. 1.5 tony, koła 16", 
w kraju od tygodnia, sprowadzony z Niemiec, • 46.000 zł. 
Syców, tel. 0503/01-56-88
DAF 2100,1983 r., turbo ciągnik siodłowy, po remoncie silni
ka, z pompą do wydmuchu materiałów sypkich, - 14.000 zł. 
Wołów, tel. 071/389-32-02,0600/33-05-08 
DAF 400,1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, po wymianie 
silnika, podwyższony, bliźniacze kola, - 6.000 zł. Wijewa, tel. 
065/549-47-90,0607/10-00-62 
DAF 400,1990 r., 389 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, silnik

Peugeot, stan techn. dobry, hak, ład. 850 kg, RO, rejestracja 
do 2002 r, -12.000 zł. Trzebnica, tel. 0601/55-77-94 7,1
DAF 400,1990 r., 120 tys. km, 2500 ccm, biały, niski,-silnik 
wzmocniony w 1998 r. , 5-biegowy, do poprawek blacharsko-ła- 
kiemiczych, zarejestrowany na 6 osób, ład. 1.31, • 10.500 zł. 
Wrocław, tel. 325-07-71,0602/64-24-10 
DAF 400,1990/96 r., 2500 ccm, turbo D po remoncie silnika, 
nowy akumulator i chłodnica, blaszak, podwyższony, stan 
dobry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-67-32,0605/25-22-06 
DAF 400,1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, stan dobry, prze
gląd techniczny do września 2001 r., ładowność 1.71, bliźnia
cze koła. Wrocław, tel. 071/535-80-63,0602/7846-33 
FIAT 125p PICK-UP, 1970 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy, - 
550 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-82-33,0604/17-75-84 
FIAT 125p PICK-UP, 1981 r. z nadbudówką, -1.000 zł. Świd
nica, tel. 074/852-92-79 po godz. 19 
FIAT DUCATO, 1983 r., 2000 ccm: wszystkie części mecha
niczne. Chojnów, tel. 076/818-70-01,076/819-17-56 
FIAT DUCATO, 1983 r., 2500 ccm, diesel, pomarańczowy, w 
ciągłej eksploatacji, - 5.500 zł. Wrocław, tel; 0601/78-33-66, 
071/341-63-14 •
RAT DUCATO MAXI, 1984 r., 2500 ccm, diesel, biały, maks. 
wysoki, długi, wzmocnione resory, 5-biegowy, blacharka do 
poprawek, - 6.500 zł lub zamienię na osobowy, ścinawka 
Górna, gm. Radków, tel. 0600/17-27-83 ' '
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 
FIAT DUCATO, 1986 r. na .chodzie*, blacharka do małych 
poprawek, - 7.000 zł. Oleśnica, tel. 0602/5543-90 
FIAT DUCATO MAXI, 1987 r.. 2500 ccm, diesel, biały, silnik z 
1992 r, • 9.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-89-70, 
0603/86-84-52
RAT DUCATO MAXI, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, boczne 
drzwi rozsuwane, hak, blaszak, - 9.800 zł lub zamienię na 
busa osobowego, z dopłatą. Kłodzko, tel. 074/867-78-83, 
0601/56-6148
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, maks. przed
łużony, maks. podwyższony, stan b. dobry, hak, -10.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-33-70 po godz. 18 
FIAT DUCATO, 1988 r., 330 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak, długi, wysoki, 3-osobowy, przegroda celna, hak, po 
wymianie pierścieni i wtryskiwaczy, nowy akumulator, prze
gląd do 04.2002 r., stan b. dobry, -10.500 zł. Przyborów, gm. 
Nowa Sól, tel. 068/388-68-73
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, długi, 
wysoki, blaszak, ład. 1.59 tony, przegląd do 2002 r, przegro
da celna, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 9.700 zł. Wro
cław, tel. 071/781-64-73,0604/62-91-01 
RAT DUCATO MAXI, 1990 r., 215 tys. km, 2500 ccm, TQ, 
biały, koła 16”, alarm, immobilizer, po wymianie progów, nad
koli, turba, po malowaniu, -12.500 zł lub zamienię na tańszy 
- do 6.000 zł, dostawczy. Grodków, woj. opolskie, tel. 
0603/32-3145
FIAT DUCATO, 1990 r„ 180 tys.km. 1900 ccm. TD. biały, 2 
osoby + 1 t, w kraju od 1995 r„ maks., podwyższony, hak, 
krótki, przystosowany do przewozu odzieży, po remoncie, -
14.000 zł. Kluczbork, teł. 077/447-01-10 po godz. 19 
RAT DUCATO MAXI, 1990 r.. 2500 ccm, diesel, biały, model 
przejściowy, sprowadzony w całości, • 13.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 0604/60-74-95
FIAT DUCATO, 1991 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 9-oso
bowy, po remoncie silnika, • 10.000 zł. Mędłów, tel. 
071/316-52-94,0502/40-08-94 
FIAT DUCATO, 1991 r.. 2500 ccm, turbo, biały, oszklony, ciem
ne szyby, • 12.000 zł lub zamienię na VW Passata, kombi. 
Wrocław, tel. 316-5149,0603/68-76-00 
FIAT DUCATO. 1992 r., 16 tys. km, 1900 ccm. diesel, biały. I
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właściciel od nowości, stan dobry, skrzyniowy, -11.900 zł lub 
zamienię na osobowy. Nowa Sól, tel. 068/387-28-72. 
0601/58-17-64
FIAT DUCATO, 1992 r., 280 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
maksymalnie podwyższony i przedłużony, 5-biegowy, wspo
maganie kier., regulowane reflektory, drzwi boczne przesu
wane, zadbany, oryg. lakier, -16.700 zł lub zamienię na tań
szy osobowy. Legnica, tel. 0608/16-30-72 
RAT DUCATO MAXI, 1992 r., 2500 ccm. turbo D, biały, pod
wyższony, przedłużony, 5-biegowy, 3-osobowy, przegroda 
celna, wspomaganie, po remoncie skrzyni biegów i karoserii, 
hak, ład. 1.500 kg, stan dobry, • 16.500 zł. Opole, tel. 
077/457-95-08 po godz. 20
FIAT DUCATO. 1993 r.. 197 tys. km. 1900 ccm, turbo D, wi
śniowy. 3-osobowy, przegroda, hak, alarmy, blaszak, ład. 1 1, 
garażowany, stan b. dobry, - 17.000 zł. Kluczbork, tel. 
077/41849-60.0605/05-86-75 
FIAT DUCATO MAXI, 1993 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, stan b. dobry, oryg. lakier, bez wypadku, nowe opo
ny, 3-osobowy, - 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/77-90-27 
RAT DUCATO BUS. 1993 r.. 195 tys. km, turbo D 9-osobowy, 
stan techn. dobry, -16.000 żł. Wrocław, tel. 071/329-72-13 
FIAT DUCATO, 1993 r., 2500 ccm, turbo D 14 miejsc, oryg. 
bus, sprowadzony w całości, w kraju od roku, podwójne ogrze
wanie, żaluzje, • 21.000 zł. Wałbrzych, tel. 0606/81-10-77 
FIAT DUCATO, 1993 r., 195 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały,
9-osobowy, bez wypadku, <■ 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-72-13
FIAT DUCATO, 1994 r., 30 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, stan techn. dobry, faktura VAT, -
18.000 zł. Przylep, tel. 068/321-34-00,068/327-50-96 
FIAT DUCATO, 1994 r., 152 tys. km, 2000 ccm, TDi. biały, 
wspomaganie, przyciemniane szyby, radio, I właściciel, hak, 
stan b. dobry, faktura VAT, - 20.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-61-33 l
FIAT DUCATO MAXI, 1994 r.. 190 tys. km. 2500 ccm. TDi, 
biały, I właściciel, w kraju od 7 miesięcy, stan b. dobry, - 28.000 
zł. Międzylesie, tel. 0601/91-16-87 
RAT DUCATO, 1994 r., 1900 ccm, diesel krótki, niski, izoter
ma, - 2.000 zł faktura VAT. Pogorzela, tel. 065/57343-06 
FIAT DUCATO MAXI, 1994 r., 200 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, RM, - 22.800 zł. Świdnica, tel. 074/85246-28 
RAT DUCATO, 1994 r., 238 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielo
ny, nowy model, niski, krótki, 3-osobowy, hak, alarm, central
ny zamek, przegroda celna, stan b. dobry, - 21.900 zł (możl. 
wyst. fakt. VAT). Ząbkowice śląskie, tel. 0605/37-9341 
FIAT DUCATO. 1994/95 r.. 2500 ćcm. diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, wspomaganie, RM, sprowadzony w ca
łości, I właściciel, nowy model, faktura VAT, - 19.900 zł. Le
gnica. tel. 076/722-9043,0606/14-33-94 
FIAT DUCATO MAXI, 1994/95 r., 100 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, nowy model, podwójne łóżko, nowe opony, 5-bie- 
gowy, książka serwisowa, I właściciel, bez wypadku, stan ide
alny, sprowadzony w całości, bliźniacze koła, zdjęcia do wglą
du, - 26.500 zł. Leszno, tel. 065/527-07-96,0603/44-23-55 
RAT DUCATO, 1995 r., 145 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały.

wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, nie używany w kraju,
• 30.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-18-52
FIAT DUCATO MAXI. 1995 r.. 140 tys. km. 2500 ccm, diesel.
biały, 9 osób + 1150 kg, nowy hak, alarm, zarejestrowany,
podwyższony, przedłużony, przegroda celna, zadbany, stan
silnika idealny, • 29.000 zł. Legnica, tel. 076/856-13-76,
0601/06-18-21
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 157 tys. km, 2500 ccm. TDi, 
biały, 9-osobowy, osz&lony, szyberdach, hak, welurowa tapi
cerka, pokrowce, RM, stan b. dobry, - 31.000 zł. Lwówek ślą
ski, tel. 075/78249-27,0602/61-73-59 
FIAT DUCATO, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, średnia dłu
gość, wysoki, blaszak, kupiony w salonie w Polsce, 3 osoby + 
1.440 kg, hak, alarm, nowe opony, -' 29.000 zł. Nysa, tel. 
077/439-81-25,0604/63-33-37 
RAT DUCATO, 1995/96 r., 190 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, 
izoterma chłodnia, agregat Carier, wymiary 2 x 2 x 4 m, ła
downość 1.11, bez wypadku, obniżone podwozie, nowe opo
ny, stan techniczny b. dobry, - 39.000 zł lub zamienię na Cor- 
sę, Clio. Fiestę, Berlingo lub inny. Tuplice, woj. zielonogór
skie. tel. 0605/21-07-76
RAT 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, 
tylna szyba ogrzewana, - 29.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-17-63 
RAT DUCATO. 1996 r.. 120 tys. km, 2500 ccm, TDi, niebie
ski, wspomaganie, poduszka pow., bez wypadku, do sprowa
dzenia z Niemiec, maks. przedłużony i podwyższony, stan 
idealny • 12.000 DEM lub na gotowo - 28.000 zł. Jawor, tel. 
0604/18-05-38
FIAT DUCATO, 1997 r., 101 tys. km, 1929 ccm, diesel, jasno
zielony, 3 osobowy +1160 kg ład., stan b. dobry, alarm, hak 
hol, - 33.000 zł + VAT. Opole, tel. 077/455-27-37 
FIAT DUCATO, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, wzmocnione 
tylne zawieszenie, bez wypadku, • 29.000 zł. Rawicz, tel. 
065/545-3547

- RAT DUCATO, 1997 r., 1 tys. km, 2500 ccm, diesel do zabu
dowy, dług. ramy 5.1 m, szer. 2.2 m, wys. 56 cm, ład. 4.5-5.5 
tony, - 55.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 0501/38-12-07. 
071/315-73-02
FtAT DUCATO, 1997 r., 2500 ccm, diesel do zabudowy, dł. 
ramy 5.1 m, szer. 2.5 m, wys. 56 cm, maks. ład. 5.5t, - 55.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/84-1547 
FIAT DUCATO. 1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieski 
metalic, centralny zamek + pilot, eLszyby i lusterka, klimaty
zacja podwójna, 9 indywidualnych foteli, kupiony u dealera w 
kraju. - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-25-64 
FIAT DUCATO MAXI, 1997 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
bordowy, 3 osoby + ładunek, przegroda celna, immobilizer, 
Mul-T-Lok, radio, wspomaganie, bez wypadku, ważny prze
gląd, stan dobry, • 37.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-25-86 
FIAT DUCATO, 1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, kupiony w salonie, RO, hak, alarm, stan b. dobry, -
31.000 zł. Wrocław, teł. 0602/7841-99
RAT DUCATO, 1997 r.. 50 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały,
8-osobowy, w kraju od miesiąca, oszklony, welurowa tapicer
ka, stan idealny, - 32.000 zł. Żary, tel. 0604/44-56-08, 
0604/25-68-10
FIAT DUCATO. 1998 r.. 210 tys. km. 1900 ccm, diesel, turku
sowy, centralny zamek, el. otw. szyby, - 42.000 zł. Murów, tel. 
0608/09-32-69,077/421-40-89 
FIAT DUCATO MAXI, 1998/99 r., 75 tys. km, 2800 ccm, turbo 
D, biały, I rej. w Niemczech 01.12.1998 r., zadbany, hak, ład.
I.51, - 42.000 zł ♦ VAT. Kłodzko, tel. 074/865-5340.86744-27 
po godz. 17
FIAT DUCATO. 1998/99 r., 125 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, długi, wysoki, - 40.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-67-03.0603/97-11-53 
FIAT DUCATO. 1999 r., 2800 ccm. turbo D. biały, blaszak. -
44.000 zł. Reda. tel. 0600/63-21-93
RAT DUCATO BUS, 1999 r.,44 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
turkusowy, oszklony, - 42.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-56-63
FIAT DUCATO, 2000 r.. 3 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, maxi, 
wspomaganie kierownicy, VAT od faktury, - 73.000 zł lub za
mienię na tańszy. Kłodzko, teł. 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 techn. dobry, - 3.200 zł. Sady Górne, tel. 075/741-51-80 
pogodz. 14
FIAT RORINO SKŁADAK. 1990 r.. 1K) tys. km. 1400 ccm. 
wtrysk, biały, stan b. dobry, po przeglądzie, - 5.800 zł. Trzeb
nica. tel. 071/387-23-82
FIAT FIORINp, 1993 r., 1700 ccm, diesel oszklony, 6-osobo- 
wy, hak, bagażnik dachowy, -11.500 zł lub zamienię na oso
bowy, mały. Chmielno, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/784-32-59 
FIAT SCUDO, 1996 r.. 210 tys. km, 1900 ccm, TD. seledyno
wy, centralny zamek, el. otw. szyby, - 20.000 zł. Opole, tel. 
0606/2041-98
FORD CARGO, 1982 r., 8000 ccm ład. 8 Ł, 18 europalet, wym. 
7.45x2.45x2.0 m, winda, 3-osobowy. - 17.000 zł ♦ VAT. Bu- 
dzieszowice, tel. 077/431-17-23 
FORD CARGO, 1983 r., 6000 ccm, turbo D, niebieski, chłod
nia z agregatem Thermoking, ład. 4.51, na 10 europalet, za
dbany, po remoncie, przegląd ważny do 01.2002 r, - 27.000 zł 
lub zamienię. Polkowice, tel. 0607/33-75-30 
FORD COUR1ER, 1986 r.. 36 tys. km, 1600 ccm, diesel, gra
natowy, nowe zawieszenie, silnik, stan b. dobry, - 5.400 zł. 
Wielołęka, gm. Domaszowice, tel. 077/41942-86 
FORD COURlER, 1992 r., 165 tys. km, 1800 ccm. diesel, gra
natowy, -10.300 zł. Strzelin, teł. 071/392-07-67,0607/40-11-28 
FORD COURlER, 1993 r., 1800 ccm, diesel, biały, oszklony, 
ład. 5 osób + 560 kg, • 9.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Jelenia Góra. tel. 0609/52-14-26 
FORD COURlER, 1994 r.. 80 tys. km, 1800 ócm, diesel, biały, 
nowy akumulator, hak, 5-osobowy, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-64-85.0501/80-6446 
FORD COURlER, 1995 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, ińst. gazowa, 5 osób + 560 kg, 2 poduszki powietrzne, -
11.000 zł. Legnica, tel. 0603/8448-77
FORD COURlER, 1996 r.. 62 tys. km. 1800 ccm. diesel, nie
bieski, poduszka pow., nowe amortyzatory, nowe opony, •
16.900 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
FORD COURlER, 1996 r., 55 tys. km, 1300 ccm, biały, serwo, 
poduszka pow., RO, zadbany, -16.000 zł lub zamienię. Zdzie
szowice, tel. 077/48445-82.0601/63-72-04 
FORD COURlER, 1998 r., 33 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
immobiliser,, alarm na pilota, blokada skrzyni DIB-LOCK. 
poduszka powietrzna kierowcy., wspomaganie kierownicy, 
el. regulowane reflektory, tylna szyba ogrzewana, radio Ford, 
książka serwisowa - 18 000 zł + VAT. Wrocław tel. 
071/355-27-54, tel. 0601/43-67-90.0502/22-95-09 
FORD ECONOLINE VAN, 1989 r., 55 tys. km, 4900 ccm, 6 
cyl. rzędowy, srebrno-czerwony metalic, mini bus, 8-osobo
wy, centralny zamek, el. otw. szyby, boczne szyby przyciem
niane, instalacja gazowa, zbiornik 120 L. w kraju od 1991 r. • 
23.333 zł. Nysa. tel. 0606/34-3741 
FORD.ECONOVAN, 1987 r., 2000 ccm, diesel, czerwony,
5-osobowy, na bazie Mazdy 2000, - 8.500 zł lub zamienię na 
Mercedesa 116,123. Zgorzelec, tel.0605/57-10-80 
FORD ESCORT PICK-UP. 1981 r. 2-osobowy. ład. 650 kg. -
3.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-11-69,0603/88-02-21 
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, 2-osobo
wy + paka, wysoki, • 5.900 zł lub zamienię na osobowy. Sła
wa, tel. 0609/42-39-12
FORD ESCORT PICK-UP, 1992 r., 1800 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, stan dobry, - 12.600 zł. Wrocław, tel. 
0601/5242-24
FORD EXPRESS, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, radioodtwarzacz, ściana grodziowa, blaszaMad. 710 kg, -
II.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-00-36
O  FORD TRANSIT • P. PKS sprzeda samochód cię

żarowy Ford Transit, 1988 r., poj. 2500 ccm, czer

wony, cena 8.500 zł. Z ie lona Góra, tel.
068/324-34-65 wewn. 147 ' 87024051 

FORD TRANSIT, 1978 r„ 1600 ccm, benzyna, żółty, 9-osobo
wy, oszklony, ̂  1.300 zł. Paczków, tel. 077/431-7.1 -74 
FORD TRANSIT, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, 
oszklony, stan dobry blacharki, stan techn. dobry, zarejestro
wany, w eksploatacji, ubezpieczony, nie wymaga napraw, -
2.000 zł lub zamienię. Zawonia, tel. 071/312-81-70, 
0608/12-44-56
FORD TRANSIT, 1978 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, stan dobry, oszklony, hak, radio, pełna dokumenta
cja, - 2.100 zł. Zawonia, woj. wrocławskie, tel. .0609/214)2-15 
FORD TRANSIT FURGON, 1979 r., 2200 ccm. zielony, inst. 
gazowa, - 2.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-31-64 
FORD TRANSIT, 1979 r., 194 tys. km, 2000 ccm. niebieski, 
kontener o ład. 1 1. - 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-95-72 
FORD TRANSIT, 1980 r., 230 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, instalacja gazowa, krótki, blaszak, 3-osobowy, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 0503/77-76-40 
FORD TRANSIT TOWOS, 1980/85 r., 250 tys. km, 2500 ccm. 
diesel, biały, ocieplony, zarejestrowany na 5 osób, hak, stan 
b. dobry, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, ład. 1.1 t, 
garażowany, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 354-03-00 po godz.20 
FORD TRANSIT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, techn. 
sprawny, przegląd do 1.2002 r., nowy akumulator, układ wy- 
dechowy, pompa paliwa, stan opon b. dobry, do małych po
prawek blacharki, 3-osobowy, w ciągłej eksploatacji, - 3.000 
zł lub zamienię na VW Garbusa, w cenie do 4.000 zł. Kędzie- 
rzyn-Koźle, tel. 077/483-79-33,0603/93-69-10 
FORD TRANSIT, 1983 r„ 184 tys. km, 2400 ccm, diesel, żół
ty, stan techn. dobry, furgon, 3-osobowy, masa całkowita 2.5 
L - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-87-66 
FORD TRANSIT, 1983 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, oszklo
ny, stan dobry, - 6.500 zł lub zamienię na osobowy. Sława, 
tel. 0609/42-39-12
FORD TRANSIT. 1984 r.. 100 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
biały, 5-osobowy, krótki, niski, oszklony, blacharka do popra
wek, nowszy silnik, garażowany, - 4.800 zł. Brzeg, tel. 
077/444-15-97
FORD TRANSIT, 1985 r.. 150 tys. km, 2200 ccm, diesel, bia
ły, RM, nowe opony, 2 silniki nowego typu, 3-osobowy, pełna 
dokumentacja, - 5.800 zł lub zamienię na tańszy osobowy. 
Świdnica, tel. 0603/56-54-46,0607/10-67-84 
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel, błękitny, niskir 
krótki, akumulator i opony na gwarancji, hak, 5-biegowy, bla
szak, zadbany, stan b. dobry, -11.500 zł lub zamienię na busa 
maxi w tej cenie. Milicz, tel. 0601/85-58-74 
FORD TRANSIT, 1987 r... 1600 ccm, benzyna, szary, inst. 
gazowa, krótki, blaszak, po remoncie silnika i blacharki, w 
ciągłej eksploatacji, -10.500 zł. Bielawa, tel. 0601/62-66-07 
FORD TRANSIT BUS. 1987 r.. 2500 ccm, diesel, niebieski, 
stan dobry, krótki, niski, oszklony, 9-osobowy, kpi. opon, - 
.13.000 zł lub zamienię na osobowy, chętnie Audi 80 albo VW 
Passat. Kępno, tel. 0602/58-89-94 
FORD TRANSIT BUS MAXt. 1987 r.. 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak, najwyższy, najdłuższy, 5-biegowy, hak, po remoncie 
blacharki i malowaniu, • 13.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-93-95 
FORD TRANSIT, 1987 r., 25 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak, po remoncie blacharki, stan dobry, • 10.500 zł. Lesz
no. tel. 0607/59-28-66
FORD TRANSIT, 1967 r.. 2500 ccm, diesel, biały, stan b. do
bry, bez wypadku, -13.000 zł. Paczków, tel. 0606/70-18-59 
FORD TRANSIT, 1988 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel wspo
maganie, blaszak, podwyższony, przedłużony, bliźniacze koła, 
hak, ścianka celna, ład. 2 L 3 miejsca siedzące, nowy akumu
lator, sprzęgło, -12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/51-33-19 
FORD TRANSIT MAXI, 1988 r., 96 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
zielony, maks. przedłużony i podwyższony, -13.500 zł. Wro
cław. tel. 782-07-16,0601/4043-81 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, bordowy, maks., 
po remoncie kapitalnym blacharki, 5-biegowy, wspomaganie, 
-13.000 zł lub zamienię na kombi. Cieszków, woj. wrocław
skie, tel. 0600/62-72-52
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, nowe opo- 
ny, chłodnica, tarcze ham., nowy typ przodu, nowe sprzęgło, 
stan dobry, • 15.000 zł. Dziećmorowice, tel. 074/847-35-23 
FORD TRANSFT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, bordowy, 9-oso
bowy, oszklony, niski, krótki, hak, radio, stan b. dobry, -14.500 
zł lub zamienię na tańszy. Nowa Sól, tel. 0502/09-01-26 
FORD TRANSIT, 1988 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel; nie
bieski, RM, nowe sworznie, nowe opony, blaszak, niski, krót
ki, po lakierowaniu, techn. sprawny, stan idealny, -13.500 zł 
lub zamienię pa BMW 5. Świdnica, tel. 0603/56-5446, 
0607/10-67-84 ..
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, kolor morski, stan 
idealny, krótki, niski, -16.500 zł. Wrocław, tel. 0603/65-12-29, 
071/34541-03
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel stan techn. dobry, 
-18.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-86-13.071/352-70-70 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2000 ccm, biały, inst. gazowa, w 
ciągłej eksploatacji, -10.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/5747-30 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, szary, 9-osobo
wy, oryginalny, cały samochód po remoncie kapitalnym, stan 
idealny, -15.900 zł. Zawidów, tel. 075/778-90-13 •
FORD TRANSfT, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, wy
soki, krótki, blaszak, nowe opony, stan b. dobry, • 10.500 zł. 
Złotoryja, tel. 0601/14-63-62,0607/43-12-31: •
FORD TRANSIT, 1988/94 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, po remonde kapitalnym, wspomaganie kierownicy, 
nowa skrzynia biegów, wał, most, ciemne szyby. -13.500 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0600/60-96-09 
FORD TRANSIT, 1989 r.; 180 tys. km, niebieski, krótki, niski, 
b. dużo nowych części, zadbany, garażowany, • 13.500 zł. 
Piechowice, tel. 075/761-18-39 
FORD TRANSIT. 1989 r.. 2500 ccm. diesel, biały, krótki, ni
ski, hak, stan dobry, -13.500 zł. Legnica, tel. 076/722-85-18 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, rozsuwane 
drzwi z obu stron, zarejestrowany na 7 osób + 2, stan b. do
bry, - 15.900 zł lub zamienię na samochód osobowy, może 
być uszkodzony. Ostrzeszów, tel. 062/79141-66, 
0608/86-92-54
FORD TRANSIT, 1989 r., 180 tys. km, niebieski, krótki, niski, 
nowy akumulator, ukł. hamulcowy, pasek rozrządu, alterna
tor, hak, -14.600 zł. Piechowice, tel. 075/761-18-39 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, cały oszklony, zarejestrowany na 9 osób, 
bliźniacze koła, fotele, -15.000 zł. Wrodaw, tel. 071/372-31-51 
po godz. 19
FORD TRANSIT, 1989 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, niski, krótki, stan dobry, -15.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/361-67-63
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, oszklony do połowy, 8-osób lub 11, sprawny technicz
nie, RM, hak, -12.000 zł lub zamienię na osobowy do 6.000 
zł. Wrocław, tel. 071/322-60-21,0605/56-99-89 
FORD TRANSIT BUS, 1989/90 r., 2500 ccm, diesel, szary.
9-osobowy. po wymianie łożysk, rozrusznika, nowe opony, 
podwyższony, nowy akumulator, nowy ukł. hamulcowy, welu
rowa tapicerka, przyciemnione szyby, stan idealny, -16.900 
zł. Zawidów, tel. 075/778-90-13 
FORD TRANSIT. 1990 r.. 192 tys. km. 2500 ccm. diesel, bia
ły, zarejestrowany na 9 osób, nowe opony, podwyższony, krót
ki, hak, oszklony, RO. po lakierowaniu, alarm, stan b. dobry, 
zadbany, -15.500 zł lub zamienię na VW Passata, Opla Vec- 
trę, od 1990 r.. Nieszczyce, gm. Rudna, tel. 0605/51-58-06, 
0601/50-27-54
FORD TRANSIT, 1990 r.. 192 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, zarejestrowany na 9-osób, podwyższony, krótki, hak, nowe 
opony, oszklony, po lakierowaniu, RO, stan b. dobry. -15.500 
zł. Chobienia, gm. Rudna, tel. 0605/51 -58-06 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna; biały, inst. ga
zowa, ciemne szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, zareje
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strowany na 9 osób lub 1100 kg, hak, stan b. dobry, • 13.500 
zł. Jerzmanowa, teL076/831-24-77,0604/50*15-68 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 9-oso- 
bowy, oszklony, alarm, RM, zadbany, stan b. dobry, -14.500 
zł. Legnica, tel. 076/854-03-33 po godz. 17, 854-74-84 do 
godz. 17
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel krótki, niski,
5-drzwiowy, oszklony do połowy, • 14.000 zł lub zamienię na
dostawczy większy, albo osobowy. Świdnica, tel.
074/853-47-60. 0603/99-77-90
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel, zielony, 9-osobo-
wy, krótki, niski, oszklony, - 15.500 zł. Świebodzice, tel.
074/854-50-70
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, 1991 r., 270 tys. km. 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, I właściciel, w kraju od 5 lat, silnik na dotarciu, 
stan idealny, • 19.000 żł. Lubin, tel. 076/847-50-65 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, ni
ski, krótki, blaszak, stan b. dobry, na białych tablicach • 2.500 
DEM. Bolesławiec, tel. 0600/17-27-25,0607/47-46-13 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ćcm, diesel, biały, kontener, 
bliźniacze koła, izoterma, stan idealny, • 20.800 zł. Kłodzko, 
tel. 074/865-50-58,0603/86-72-00 
FORD TRANSIT, 199.1 r., 2500 ccm,.diesel, srebmy metalic,
9-osobowy, - 17.000 zł lub zamienię na Audi 80. Złoty Stok, 
tel. 0600/85-16-94
FORD TRANSIT, 1992 r., 205 tys. km. 2500 cćm, żółty, niski, 
krótki, do połowy oszklony, 5-osobowy, -14.500 zł. Góra, tel. 
0601/83-54-23
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, ni
ski, - 23.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-53-84 
FORD TRANSIT, 1992 r., 200 tys. km, niebieski, krótki, niski, 
oszklony, - 15.000 zł. Nysa, tel. 0608/75-76-58 
FORD TRANSIT, 1992 r., 180 tys. km, niebieski, krótki, niski, 
oszklony, -14.700 zł. Prudnik, tel. 0609/87-47-83 
FORD TRANSIT, 1992 r., 240 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
niebieski metalic, 14-osobowy, webasto, ABS, wspomaganie 
kier., RO. - 38.000 zł., tel. 0601/87-47-23,0609/35-16-80 
FORD TRANSIT MAXI, 1992 r., 180 tys. km, 2500 ccm. die
sel, bursztynowy, przeszklony do połowy, silnik wzmocniony, 
wspomaganie kierownicy, koła 15", hak, alarm, radio, prze
groda celna, ładowność 1490 kg, zadbany, stan b. dobry, -
20.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-17-92,0603/36-36-91 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, silnik 
wzmocniony, osobowo-dostawczy, oszklony do połowy, 9-oso- 
bowy, z siedzeniami, ścianka celna, zadbany, stan idealny, 
hak, - 24.000 zł. Legnica, tel. 076/887-19-19 po godz. 20. 
0607/22-36-87,0601/05-29-57 
FORD TRANSIT, 1992 r., 171 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, radioodtwarzacz, tylne szyby uchylane, 9-osobowy, I wła
ściciel, stan techn. dobry, - 21.800 zł lub zamienię na tańszy. 
Paczków, tel. 077/431-78-97,0604/32-99-23 
FORD TRANSIT, 1992 r., 238 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy, wzmocniony silnik, blaszak, krótki, niski, dużo nowych 
części, I właściciel w kraju, hak, - 14.000 zł. Pieńsk, tel. 
075/778-65-91,0602/74-58-07 
FORD TRANSIT. 1992 r., 215 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 6 osób + 1000 kg, - 18.500 zł. Świniary, gm. Wąsosz, tel. 
065/543-76-94,0603/79-79-63 
FORD TRANSIT, 1992/93 r., 2400 ccm, diesel, popielaty, pod
wyższony, przedłużony, 5-biegowy, hak, sprowadzony w* ca
łości, I właściciel, nowe opony, wzmocniony silnik, koła 15", -
18.900 zł. Legnica, tel. 076/722-90-43,0606/14-33-94 
FORD TRANSIT, 1993 r., 90 tys. km, 2500 ccm, diesel, szary 
metalic, 12-osobowy, kupiony w salonie, II właściciel, stan 
idealny, - 25.000 zł lub zamienię na inny. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-36-17,0606/40-34-99 
O  FORD TRANSIT BUS, 1993 r., 180 tys. km, 2500 

ccm, turbo O 9-osobowy, cena do uzgodnienia. 
Wrocław, tel. 071/351-93-62, 0601/70-45-92 
02023871

FORD TRANSIT, 1993 r., 160 tys. km. 2500 ccm, diesel, bia
ły, krótki, niski, 9-osobowy, hak, oszklony, • 19.500 zł lub za
mienię na Nissana Terrano II, Opla Fronterę 4x4. Legnica, 
tel. 076/833-37-65,0604/81-01-55 
FORD TRANSIT. 1993 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, zarejestrowany na 7 osób lub 950 kg, oszklony, maks. 
wysoki, w kraju od roku, oryginalny hak, wspomaganie, el. 
reguł, reflektory, el. ogrzewana przednia i tylne szyby, stan 
dobry, - 22.700 zł. Milicz, tel. 071/384-24-54,0603/38-58-99 
FORD TRANSIT, 1993 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, hak, • 22.000 zł. Zawidów, tel. 075/778-85-43 
FORD TRANSIT, 1993 r;, 260 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, krótki, niski, oszklony, silnik wzmocniony, hak, do popra
wek lakierniczych, • 15.300 zł. Złotoryja, tel. 0608/37-52-21 
FORD TRANSIT, 1993/94 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, 
niski, 9-osobowy, hak, nowy model, drzwi z tyłu, zadbany, -
20.000 i s  Świdnica, tel. 074/640-45-68, 0609/40-20-97 . 
FORD TRANSIT, 1994 r. podwójna kabina (6-osobowa) + 970 
kg, - 20.000 zł + VAT. Goliszew 7a, gm. Źelazków, tel. 
062/769-12-17,0602/21-96-97
FORD TRANSIT, 1994 r., 99 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, wywrotka 3-stronna, kabina 3-osobowa,. bliźniacze 
koła, I właściciel, - 31.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 789-16-31, 
0605/28-83-35 \
FORD TRANSIT, 1994 r., 155 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, przedłużony, podwyższony, wspomaganie kierownicy, ład. 
1700 kg, oryginalny lakier, stan b. dobry, - 28.000 zł-lub za
mienię na osobowy. Bielawa, tel. 074/833-58-33, 
0604/09-10-13
FORD TRANSIT, 1994 r.t 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ben- 
zyna+gaz, biały, podwyższony, przedłużony, podgrzewane 
siedzenia i lusterka, wspomaganie, spryskiwacze reflektorów, 
przegroda celna, RM JVC + CD na 6 płyt, hak, wersja skan
dynawska, • 27.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-38-88, 
0602/62-00-93
FORD TRANSIT, 1994 r., 170 tys. km wspomaganie, szyber
dach, skrzyniowy, 4.20 x 2.10 x 2 m, bliźniacze koła, hak, -
29.000 zł. Krobia, teł. 0603/13-79-94
FORD TRANSIT BUS, 1994 r., 2500 ccm, turbo D, biały, 8-oso- 
bowy, sprowadzony w styczniu 2001 r, - 26.000 zł. Lubań, tel. 
075/721 -52-31,0604/56-15-28 
FORD TRANSIT, 1994/95 r.. 170 tys. km. 2500 ccm. diesel, 
żółty, I właściciel, kupiony w salonie, podwyższony, przedłu
żony, alarm, kabina 3-osobowy, bez wypadku, wspomaganie, 
ład. 1700 kg, - 28.000 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-32
FORD TRANSIT, 1994/95 r.. 160 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
niebieski, podwójna kabina, 6 osób + 970 kg, • 32.000 zł. Żary, 
tel. 068/374-09-60 do godz. 15,374-86-76 po godz. 16 
O  FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, 

podwyższony, oszklony, 6-osobowy, - 31.500 zł 
lub zamienię. Żary, ui. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97,

’ 0602/79-49-88 87023931
FORD TRANSIT, 1995 r.. 160 tys. km. 2500 ccm, diesel, bia
ły, długi, wysoki, ciężarowy, kabina 3-osobowa + 1.200 kg, 
ścianka grodziowa, poduszka pow., SRS, po lakierowaniu, 
radio, hak, • 28.500 zł. Góra, teł. 065/543-44-78, 
0603/66-85-92
FORD TRANSIT. 1995 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D. 
czerwony, 9-osobowy, podwyższony, oszklony, przyciemnia
ne szyby, immobiiizer, wspomaganie, bez wypadku, nie eks
ploatowany w kraju, • 32.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Kępno. tel. 0602/86-57-10 -
FORD TRANSIT. 1995-r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie kier, - 26.000 zł. 
Leszno, tel. 065/543-13-75
FORD TRANSIT, 1995 r., 20 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, oszklony, ciemne szyby, 9-oscbowy, w kraju od

pół roku, stan idealny, • 30.000 zł. Szczepanów, tel. 
0602/99-02-32.0603/99-94-13 (k00Ó83)
FORD TRANSIT. 1995 r.. 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, średni, ABS, poduszka pow., oszklony do połowy, drzwi 
tylne oszklone, hak, alarm, • 28.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-32-01,0605/55-55-37 
FORD TRANSIT, 1995 r., 123 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, bez wypadku, immobiiizer, radio, oszklony, 
garażowany, stan b. dobry, • 29.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-50-39 w godz. 7-15
FORD TRANSIT, 1995 r., 132 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, niski, krótki, poduszka pow., wzmocniony silnik, 5-osobo
wy, garażowany, zadbany, stan b. dobry, • 27.500 zł lub za
mienię na tańszy .(możliwe raty). Bolków, tel. 075/742-24-25 
po godz. 18
FORD TRANSIT, 1995 r., 111 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
skrzyniowy, poduszka powietrzna, wspomaganie, aluminio
we burty, • 25.000 zł + VAT. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-64-36,0604/14-83-25 
FORD TRANSIT, 1995 r., 135 tys. km, 2500 ccm, diesel, żół
ty, krótki, niski, 3-osobowy, ściana działowa, centralny zamek, 
bez wypadku, w kraju od 3 dni, • 26.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-27-92,0601/72-40-02 
FORD TRANSIT, .1995 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie, wzmocniony silnik, poduszka pow., stan b. ’ 
dobry, - 31.000 zł. Wałbrzych, tel, 074/844-95̂ 13 ~.
FORD TRANSIT, 1995 r., 195 tys.km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, wspom. kierownicy, poduszka powietrzna, oryg. hak, niski,- 
krótki, 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 przedłużony, pod
wyższony, stan techniczny bardzo dobry, - 29:000 zł. Wro
cław, tel. 372-02-60 po 18,0502/23-32-96 
FORD TRANSIT, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, blaszak, podwyższony, krótki, ład. 1.51, wzmocnione 
resory i silnik, hak, RO, wspomaganie, poduszka, drzwi tylne 
oszklone, 3-osobowy, i właściciel, nie składany, bez wypad
ku, udokumentowane pochodzenie, - 29.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-44-96,0601/08-70-10 
FORD TRANSIT, 1995/96 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel 
podwójna kabina, 6-osobowy + skrzynia ładunkowa, podusz
ka pow., wspomaganie, • 25.500 zł. Gostyń, tel. 
065/572-48-71,0604/78-29-14 
FORD TRANSIT, 1995/96 r., 105 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
niebieski, 5 osób +1.5 tony, podwyższony, przedłużony, bez 
wypadku, wspomaganie kierownicy, ABS, poduszka powietrz
na, radioodtwarzacz, hak, koła 15”, faktura VAT, - 32.500 zł 
lub zamienię na Fiata Cinqucento. Kępno, woj. kaliskie, tel. 
0604/27-82-66
FORD TRANSIT, 1995/96 r., 2500 ccm, diesel niski, krótki, 
wspomaganie, hak, 6 osób, - 25.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-36-01,0601/79-66-78 
FORD TRANSIT, 1996 r., 90 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
ciągnik siodłowy, wspomaganie, RM, ABS, centralny zamek, 
el. reg. lusterka, zderzaki w kolorze nadwozia, 6 foteli, 9-oso
bowy, • 31.000 Zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
FORD TRANSIT, 1996 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czerwony, wspomaganie, ABS, niski, krótki, blaszak, podusz
ka bow. • 34.000 zł. Bralin, tel. 062/781-26-11.062/781-29-26, 
0608/32-37-46
FORD TRANSIT. 1996 r.. 180 tys. km. 2500 ccm. TDi. biały, 
maksymalnie wysoki, długi, pod. powietrzna, wzmocniony, 
GPS, RO, stan b. dobry, nieużywany, - 31.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-03-32
FORD TRANSIT, 1996 r., 135 tys. km, 2500 ccm, niebieski, z 
salonu, RO, wspomaganie kierownicy, immobiiizer, alarm,' 
serwisowany, - 29.000 zł. Gostyń, te). 0607/38-00-01 
FORD TRANSIT, 1996 r., 168 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, przedłużony, podwyższony, wzmocniony silnik. ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, 2 poduszki pow., RO, hak, wspoma
ganie kier., centralny zamek, - 31.000 zł. Góra, tel. 
065/543-49-67,0601/05-81-90 
FORD TRANSIT, 1996 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, oszklony, poduszka powietrzna, ABS, central
ny zamek, 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., 148 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, niski, krótki, blaszak, centralny zamek, immobiiizer, wspo
maganie kier., bez wypadku, - 27.300 zł (możliwe raty). Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-18-56,0600/81-54-89 
FORD TRANSIT. 1996 r., 96 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, 8-osobowy, 
sprowadzony w całości, udokumentowane pochodzenie, -
32.000 zł. Paczków, tel. 077/431-76-54 po godz! 15, 
0603/53-25-21
FORD TRANSIT, 1996 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czerwony, ład. 1200 kg, serwo, ABS, centralny zamek, po
duszka pow, - 34.000 zł lub zamienię. Zdzieszowice, tel. 
077/484-45-82,0601/63-72-04 
FORD TRANSIT, 1996/97 r., 120 tys. km. 2500 ccm. turbo D. 
biały, bez wypadku, rama pod zabudowę, bliźniacze koła, na 
kat. B prawa jazdy, wspomaganie, poduszka pow., RM, faktu
ra VAT, - 31.800 zł. Syców, tel. 062/785-35-38.
FORD TRANSIT, 1997 r., 97 tys. km,. 2500 ccm, turbo D, wi
śniowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, automatic, na 
9 osób, wspomaganie, centralny zamek, poduszka pow., kom
puter, - 39.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/86-55-62 
FORD TRANSIT, 1997 r., 95 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żół
ty, ABS, poduszka pow., wspomaganie, el. reguł, reflektory, 
krótki, przegroda celna, sprowadzony bez uszkodzeń, zadba
ny, stan b. dobry, • 39.500 zł (możliwe raty przez komis). Le
gnica, tel. 076/722-58-17,0604/55-08-59 
FORD TRANSIT, 1997 r.. 38 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, wspomaganie, ścianka grodziowa, wzmocnio
ny silniLnie eksploatowany w kraju, od 6 miesięcy, - 38.500 
zł. Żmigród, tel. 071/385-33-69.0604/37-67-03 
FORD TRANSIT, 1997 r., 46 tys. km, 2500 ccm, diesel I Wła
ściciel, sprowadzony z Niemiec, ABS, hakr poduszka pow., 
wspomaganie kierownicy, - 32.000 zł lub zamienię na samo
chód osobowy. Bielawa, tel. 074/833-26-35 
FORD TRANSIT. 1997 r„ 110 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, niski, krótki, bez wypadku, ABS, poduszka po
wietrzna, wspomaganie kierownicy, RO firmowe, alarm, pod
wyższony, hak, udokumentowane pochodzenie, 1. właściciel, 
stan idealny, • 36.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-44-61 po 
godz. 17
FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm, turbo D, biały, do spro
wadzenia z Niemiec, krótki, niski, ABS, poduszka pow., wspo
maganie kier., el. otw. szyby • 12.900 DEM. Chojnów, tel. 
076/818-71-35,0604/24-54-22 
FORD TRANSIT, 1997 r., 54 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, blaszak, krótki, podwyższony 1 raz, centralny zamek, 
wspomaganie, ABS, poduszka pow., immobiiizer, radio, alarm, 
stan idealny, faktura VAT, - 35.000 zł. Jasień, tel. 
068/371-08-80
FORD TRANSIT, 1997 r., 108 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, krótki, wspomaganie, pod. powietrzna, - 29.500 zł. Lu
bin, tel. 0608/49-10-23
FORD TRANSIT, 1997 r., 78 tys. km, 2500 Ccm, diesel, biały, 
ABS, poduszka powietrzna kierowcy, radio, 5 miejsc, oszklo
ny do połowy, książka serwisowa, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/06-25-78
FORD TRANSIT, 1997/98 r., 40 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, 2 poduszki powietrzne, wzmocniony silnik, central
ny zamek, alarm, immobiiizer, el. reguł, lusterka (podgrz.), 
radioodtwarzacz, hak, wspomaganie kierownicy, konserwa
cja, I właściciel. - 36.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-26-63, 
0606/23-55-02
FORD TRANSIT BUS, 1998 r., 82 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, wzmocniony silnik, podwyższony, central
ny zamek, wspomaganie kier., hak, RO, bliźniacze koła, -
37.000 zł. Głogów, tel. 0603/38-44-24
FORD TRANSIT, 1998 r., 45 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, izoterma, oszklony, klimatyzacja, nie eksploato

wany w kraju, raty, leasing, • 39.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853r36-01,0601/79-66-78 
FORD TRANSIT, 1998/99 r., 75 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, krótki, niski, wspomaganie kierownicy, poduszka 
powietrzna, SRS, VAT od faktury, - 38.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Kłodzko, tel. 074/867-96-78 
FORD TRANSIT BUS, 1999 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, krótki, oszklony, 9-osobowy, wspomaganie, po
duszki pow., rozkładane fotele, stan dobry, • 30.000 zł. Wał
brzych, tel. 0601/97-61-90*
FORD TRANSIT, ,1999 r., 45 tys. km, 2500 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 9-osobowy, niski, krótki, • 52.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-95-23,0603/38-02-30 
FORD TRANSIT, 1999 r., 78 tys. km, 2500 ccm, diesel pod
wyższony, I właściciel, serwisowany, • 50.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/18-13-97
HANOMAG F-65, 1982 r., 2400 ccm, niebieski, izoterma, 8 
europalet, • 4.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-12 
HYUNDAI H100,1994 r., 159 tys. km, 2476 ccm, diesel, bia
ły, 80 KM, garażowany, wspomaganie kierownicy, radioodtwa
rzacz, blaszak, alarm, -18.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-47-26 
wieczorem
O  IFA L60 chłodnia hakowa, wym. 520 x 250 x 245 

cm, agregat elektrospalinowy, 11 europalet, s il
nik MAN, 9 biegów, -14.000 zł (do uzgodnienia)., 
tel. 0600/23-73-41 01029071

IFA L50,1977 r., 50 tys. km, 6400 ccm, diesel, zielony, 3-stron- 
na wywrotka, duża skrzynia ład., blokada tylnego mostu, po 
regeneracji pompy wtryskowej, techn. sprawny, • 2.200 zł. 
Przesieka, gm. Podgórzyn, tel. 075/762-14-47 
IFA L60,1988 r., 350 tys. km, 9160 ccm, diesel, niebieski, z 
plandeką i przyczepa HL-60,6 1, z plandeką, razem lub osob
no. - 27.000 zł. Wrocław, tel. 0502/37-63-86 
O  IFA L60,1990 r., 9160 ccm długa niebieska skrzy

nia ład., oplandekowany, dobre opony, stan do
bry, • 11.000 zł (brutto). Wrocław, tel. 
0605/65-95-58 01029321

IFA W50,1990 r., zielony, wywrotka, napęd 4x4, stan dobry, -
9.000 zł. Śmigiel, tel. 065/518-90-75 
ISUZU MIDI, 1990 r., 166 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
oszklony, zarejestrowany na 8 osób, RO, nowe tarcze, do
cisk, rozrusznik, przednie zawieszenie, - 9.900 zł lub zamie
nię na inny, w tej cenie. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19, 
0607/75-62-05

A U T 0 - 8 0 S
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
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I~ Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 I 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266, ę00-^ 00 |

ISUZU MIDI, 1990 r., 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny rfietalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 2 rzę
dy foteli, nowa tapicerka i podsufitówka. fotele welurowe, bocz
ne tylne szyby w kolorze niebieski metalic, stan lakierniczy b. 
dobry, elegancki wygląd, -14.500 zł. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
ISUZU MIDI, 1991 r., 20 tys. km, 200 ccm, biały, bezwypad
kowy, w bardzo dobrym stanie, nowe klocki, dobre opony, in
stalacja gazowa, zarejestrowany jako ciężarowo-osobowy, 
nowe sprzęgło z dociskiem, silnik po remoncie kapitalnym, •
12.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/21-98-80 
ISUZU MIDI, 1992 r., 16 tys. km, 2200 cćm, diesel, biały,
4-osobowy +1150 kg ładunku, długi, stan b. dobry, -11.900 zł 
lub zamienię na osobowy. Nowa Sól, tel. 068/387-28-72, 
0601/58-17-64
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do połowy 
oszklony, • 9.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
IVECO, 1990 r., 90 tys. km, 13798 ccm, niebieski, bez wy
padku, sprawny, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
IVECO MAXI, 1992 r., turbo .Zeta', biały, blaszak, bliźniacze 
koła, masa całkowita 7400 kg, - 26.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-72-40, 065/527-11r37.0601/76-63-41 
IVECO EUROCARGO. 1992 r.. 430 tys. km, 80E15 6000 cm 
skrzynia 6.2 x 2,4 x 2.4, sypialnia, webasto i przyczepa 7.4 x 
4 x 3  m, 1988 r., ład. 2 t, - 51.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 
074/867-59-02,0602/65-70-71 
IVECO 130-14 M, 1981 r. ład. 7 t, po remoncie kapitalnym 
silnika i kabiny, skrzyniowy, - 12.000 zł. Opole, tel. 
077/454-38-79
IVEC0150-18 EUROCARGO, 1997 r., 170 tys. km. czerwo
ny, zabudowa Libner, ład. 10 t, - 100.000 zł. Legnica, tel. 
0604/56-81-00
IVECO 190-36,1991 r., 570 tys. km, biały, na poduszkach, 
hydraulika do wywrotu, oclony, nierejestrowany, po przeglą
dzie, - 35.000 zł. Tarnów Opolski, tel. 077/464-45-61 po 
godz. 16,0607/03-56-88
IVECO 35-10,1966 r„ 2428 ccm, turbo, biały, bliźniacze koła, 
- 5.000 zł. Szczepów, tel. 0605/12-80-89 
IVECO 35-10,1992 r., 292 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czer
wony czarny, skrzyniowy, plandeka celna 20 m3, stan b. do
bry, nowe hamulce, nowy akumulator, RM, el. reguł, reflekto
ry, • 27.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-07-90, 
0605/65-82-15
IVECO 35-10,1993 r., 119 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, bliźniacze koła, alarm, wspomaganie kierow
nicy, I właściciel w kraju, stan b. dobry, • 27.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-35-28,0605/69-24-11 
IVECO 35-10,1994 r., 2500 ccm, turbo D, biały, kontener 210 
x 210 x 420, bliźniacze koła, zarejestrowany kat. B, stan b. 
dobry, - 25.000 zł ♦ VAT. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
0605/06-06-48
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1995 r.. 2500 ccm. RDI, żółty, 
chłodnia 6-komorowa, do lodów i mrożonek, stan idealny, 
nowy silnik, - 45.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/20-54-94 
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1995 r.. 140 tys. km. 2500 ccm. 
biały, furgon, • 38.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
IVECO 35-10,1996 r., 2500 ccm, biały, plandeka 4.2x2.2x2.2 
m + przyczepa 4.2x2.2x2.2 m, • 45.000 zł. Nysa, tel. 
0604/15-69-21
IVECO 35-10,1996 r., 143 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, ser
wisowany, podwyższony, przedłużony (6 m), I właściciel, RM 
Sony, zadbany, stan b. dobry, -.31.000 zł lub zamienię na oso
bowy do 15.000 zł (możliwe raty). Strzelin, tel. 071/392-80-41 
IVECO 35-10,1996 r., 280 tys. km, 2800 ccm, turbo D, biały, 
maks. długi i wysoki, kontener Daily, wspomaganie, • 28.000 
zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/76-60-87 
IYECO 35-10 TURBO DAILY, 1997 r.. 2800 ccm. turbo D, bia
ły, furgon, 3 miejsca siedzące, kupiony w salonie, wspoma
ganie kierownicy, podwyższony, przedłużony, stan silnika i 
blacharki b. dobry, faktura.VAT, • 37.000 zł lub zamienię na 
inny. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/70-67-23 
IYECO 35-12,1992 r., 250 tys. km, 2500 ccm, TDI, czerwony, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie kier., bliźniacze 
koła, hak, zamknięcie celne, w ciągłej eksploatacji, • 28.000 
zł. Radwanice, teł. 071/311-76-34 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem - A00510 www.auto- 
gielda.com.pl)
IYECO 35-12,1994 r., 2500 ccm, biały, kontener 4.2x2.2x2.2
m. - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0608/58-51-25
IVECO 35-8,1990 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, kontener,
izoterma, agregat, - 20.000 zł. Lipiny, tel. 068/388-60-18,
0607/65-57-99
IYECO 40-10,1993 r., 2500 ccm, biały, na bliźniaczych ko

łach, max podwyższany, przedłużany, ład. 1.81, stan b. do
bry, - 29.000 zł + VAT;'Wrocław, tel. 071/353-47-35. 
0601/16-86-44
IVECO 40-10 MAXI, 1996 r., 235 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, furgon, hak, wspomaganie kier., RO, -45.000 zł. Lubin, 
tel. 076/843-67-30,0603/24-00-92 
IVECO 40-10,1996 r., 250 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
maksi furgon, bliźniacze koła, tachograf, ład. 1.471, stan do
bry, - 39.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-53-81,0602/31-42-20 
IVECO 440 E, 1994 r., srebmy metalic, ciągnik siodłowy, stan 
b. dobry, bogate wyposażenie, w ciągłej eksploatacji w ruchu 
międzynarodowym, - 53.000 żł. Środa śląska, tel. 
0602/71-74-66
O  IVECO 49-12 DAILY, 1994 r., 100 tys. km, 2800 

ccm, TDi, -niebieski, 6-osobowy, podwyższony, 
przedłużony, blaszak, po wymianie silnika w 1998 
r, - 38.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14 84016641

O  IVECO 49-12 DAILY, 1996 r„ 100 tys. km, 28%) 
ccm, TDi, biały, kontener z hydroklapą, 3-osobo
wy, po wymianie silnika (2.8 TDi z 1998 r.), - 48.000 
zł. Je lcz-Laskow ice , tel. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14 84016671

IVECO 50-01,1991 r. chłodnia, 6 komór chłodniczych, - 28.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-03-44 
IYECO 59-12,1994 r., 2500 ccm, turbo D, srebmy metalic, 
długi, wysoki, furgon 17 m3, ABS, tempomat, pneumatyczny 
fotel kierowcy, bez nadkoli, - 39.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-00
IVECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r., 210 tys. km, 2800 
ccm, TDI, biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. przedłużo
ny i podwyższony, ład. 3.21, stan idealny, - 54.500 zł. Wro
cław, tel. 071/349-27-83,0601/55-26-69 
IYECO 70-10,1986 r. furgon, maks. wysoki i długi, koła bliź
niacze, ład. 3 tony, nowe opony, stan dobry, - 8.500 zł lub 
zamienię na inny. Wrocław, tel, 0503/92-35-75 
IVECO 75-14 CARGO, 1993 r., 3400 ccm, diesel, czarny, 
wyposażony w windę załadowczą, oplandekowany, - 55.000 
zł. Lubin, tel. 076/844-23-84.844-36-64 
O  IVECO 75-15 E CARGO, 1994 r., 275 tys. km, 6000 

ccm, turbo D, biały, 3-osobowy, 6-biegowy, skrzy
niowy, oplandekowany, skrzynia 6.80x2.20 m, 
stan dobry, • 56.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-30-86,0601/58-24-14 84016651

IYECO M-90 MAGIRUS, 1979 r.. 4000 ccm, diesel plandeka, 
- 5.000 zł lub zamienię. Cieszków, woj. wrocławskie, tel. 
0600/62-72-52
JELCZ 3W, 1975 r., 50 tys. km, SW-680, żółty, stan dobry, 
wysokie burty, po remoncie silnika, + części, stan opon do
bry, • 5.000 zł. M. Waszkun, 59-600 Gradówek 6, gm. Lwó
wek śląski
JELCZ STEYR, 1981 r., niebieski, wywrotka 3-stronna, po 
remoncie kapitalnym silnika, zawieszenia i mostów, w ciągłej 
eksploatacji, ład. 181, koła bezdętkowe, • 29.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-33-66,071/341-63-14 
JELCZ 1300,1978 r., 11000 ccm, niebieski, wywrotka 3-stron
na, przegląd do 12.2001 r„ stan techniczny dobry, - 5.900 zł. 
Lubań, tel. 075/646-17-06
JELCZ 315,1974 r. stan dobry, • 2.500 zł łub zamienię na 
busa. Osiek 8, gm. Kostomłoty, tel. 071/317-19-26 
JELCZ 315,1975 r. nowy silnik (1995 r.) i podzespoły, skrzy
niowy, ład. 81, przyczepa Sanok D-50 ład. 6 1, • 5.500 zł. Wro
cław, tel. 071/367-43-82,071/783-70-66 
JELCZ 315,1978 r., 200 tys. km, kość słoniowa, stan idealny, 
opony radialne, jedno łóżko, skrzynia wywrotka, euro + plan
deka na 12 palet. -10.000 zł brutto. Trześń, tel. 015/836-33-14. 
0605/10-98-17

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 o p o ,^

JELCZ 315,1979 r. z kpi. dokumentacją, • 500 zł. Polkowice, 
tel. 076/847-91-89
JELCZ 315,1985 r., 40 tys. km skrzyniowy, ład. 9 1, oplande
kowany, tachograf, nowe opony, nowy akumulator, stan b. 
dobry, - 9.200 zł. Wrocław, tel. 071/324-95-66,0602/57-25-11 
JELCZ 315 SKŁADAK, 1989 r. szeroka rama, wywrót na boki, 
nowe burty, skrzynia biegów Kamaz z półbiegami, tachograf 
elektroniczny, stan silnika b. dobry. • 8.500 i .  Sobótka, tel. 
071/390-33-43
JELCZ 315,1997 r., 26 tys. km, 11100 ccm, SW-680, żółty, 
ciągnik siodłowy, wysoka kabina Globetrotter, zabudowany 
silnik turbo D, siodło Jost, naczepa Paction z 1984 r., alumi
niowe burty, -13.000 zł lub zamienię na Forda Scorpio, Sier
rę. diesel. Jaszkowa Dolna, tel. 074/868-78-12,0603/23-31-82 
JELCZ 316,1984 r. kabina podnoszona, silnik zwykły,̂ 5-bie- 
gowy, oś wleczona po regeneracji, opony z przodu nowe, 
bezdętkowe, wysokie burty -1  m, przegląd do 04.2002 r. -
16.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-33-43,0603/09-99-32 
JELCZ 317 D wywrót na 3 strony, opony 1.100;w ciągłej eks
ploatacji, - 7.500 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento, Polo
neza, Mercedesa 123. Iwona Sochacka, Pełcznica 18, gm. 
KątyWr.
JELCZ 317,1976 r., 11100 ccm, zielony, stan ogólny dobry, 
orginalna wywrotka (3-stronna), wysokie burty, pilnie, - 5.800 
zł. Głogów, tel. 076/835-55-06,0601/55-17-94 
JELCZ 317,1977 r., biały, techn. sprawny, w ciągłej eksplo
atacji, nowe burty, zarejestrowany, - 4.500 zł. Świdnica, tel. 
074/852-20-19.0603/65-50-12 
JELCZ 317 D. 1979 r., 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik sio
dłowy + naczepa, ład. 18 t, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/55-66-73
JELCZ 317,1980 r. ciągnik siodłowy+naczepa Zremb N-162, 
stan dobry, - 1GLOOO zł. Brzeg. tel. 077/411-53-34 
JELCZ 317 T, 1982 r. z naczepą ND-160, ład. 181, rozsuwa
na, -10.000 zł lub zamienię na przyczepę wywrotkę, ład. 10-20 
t. Oława. tel. 071/303-34-84,0603/86-71-24 
JELCZ 317,1982 r., 70 tys. km, 11100 ccm. turbo D, niebie
ski, ciągnik siodłowy + naczepa, oplandekowana, ład. 191, 
spoiler, • 14.000 zł. Równe, tel. 077/485-69-70 w godz. 9-17, 
0608/60-91-22
JELCZ 317,1983 r., 80 tys. km, niebieski, skrzyniowy, oplan
dekowany + przyczepa oplandekowana, ład. 101, • 5.000 zł 
lub zamienię na Poloneza Trucka albo busa, w tej cenie. Wro
cław, tel. 0602/69-60-48
JELCZ 317,1983/91 r., 11100 ccm zadbany, stan dobry oraz 
naczepa ZREMB NS 160, po remoncie, - 6.900 zł. Orsk, tel. 
0605/96-02-53
JELCZ 317,1984 r. stan dobry, w ciągłej eksploatacji + przy
czepa Autosan D-83, - 6.000 zł. Lubin, tel. 0601/27-12-59 
JELCZ 317 3W, 1984 r. sprawny, w oiągłej eksploatacji, po 
remoncie, - 7.200 zł.., tel. 0604/50-69-89 
JELCZ 317 3W, 1985 r.. 1100 ccm wywrotka. - 9.000 zł. Jele
nia Góra. tel. 075/752-54-24
JELCZ 317 3W, 1985 r., żółty, oryginalna wywrotka, po re
moncie kapitalnym silnika, nowe opony, stan b. dobry, • 10.000 
zł. Mokrzeszów, tel. 074/850-87-66 
JELCZ 317,1985 r. zestaw z przyczepą Autosan, ład. 11,51, 
-10.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-41-50 wieczorem 
JELCZ 317,1985 r. kabina z 1995 r., skrzynia ład. z nakład
kami, przedłużana, przegląd do 04.2002 r., stan dobry, • 10.000 
zł. Krzelków, tel. 074/816-10-51 
JELCZ 317 D, 1985 r., 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik sio
dłowy, podnoszona kabina, dźwig HDS + naczepa, ład. 181, 
aluminiowe burty, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-66-73

JELCZ 317 D, 1986 r. wywrót na 3 strony, • 7.800 zł lub za
mienię na Fiata Cinquecento, Mercedesa 123. Kąty Wr., tel. 
0604/82-56-45
JELCZ 317,1986 r. wywrót na 3 strony, sprawny, stan dobry,
- 7.500 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento, Mercedesa 123. 
Wrocław, tel. 0604/82-56-45
JELCZ 317, 1988 r., kolor groszkowy, wywrót na 3 strony, 
podwyższone burty, w ciągłej eksploatacji, stan techniczny 
dobry, -16.000 zł lub zamienię na osobowy. Czerwona Woda, 
tel. 075/778-03-86
JELCZ 317 3W, 1988 r., biały, po remoncie, oryginalna wy
wrotka, stan b. dobry, -12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-73-90.
867-16-32
JELCZ 317 3W, 1989 r., 11100 ccm, SW-680, kość słoniowa, 
wywrotka, silnik (turbo) po wymianie + przyczepa HL-8011, 
na oponach balonowych, - 16.000 zł. Żarów, tel. 
074/858-92-17,0603/38-58-33 
JELCZ 317 3W, 1969 r., niebieski, krótka kabina + przyczepa 
HL-8011, -18.000 zł. Iłowa, tel. 068/377-44-56,0607/41-16-16 
JELCZ 325,1982 r. po remoncie silnika, na dotarciu f  przy
czepa D-83, plandeki celne, stan dobry, - 5.000 zł. Góra, tel. 
065/544-46-42
JELCZ 325,1982 r. stan dobry, wysokie burty, oplandekowa
ny, nowe akumulatory, • 5.500 zł. Legnica, tel. 076/850-21-61 
JELCZ 325,1984 r., 50 tys. km, 11100 ccm po remoncie kapi
talnym, nowa skrzynia ładunkowa, podłoga metalowa, plan
deka oraz przyczepa HL-80011, zestaw przystosowany do 
przewozu zboża, -13.000 zł. Radków, tel. 074/871-20-20 
JELCZ 325,1985 r., 40 tys. km, i l  000 ccm, diesel, niebieski, 
skrzyniowy, ład. 91, oplandekowany, nowe akumulatory, nowe 
opony, w ciągłej eksploatacji, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/58-43-83
JELCZ 325,1986 r. ♦ przyczepa, ład. 101. • 5.000 zł. Oława, 
tel. 0604/63-84-84
JELCZ 325,1987 r., 76 tys. km skrzyniowy, 13 europalet, -
12.500 zł. Grodków, tel. 077/415-13-77
JELCZ 325,1986 r., 11100 ccm, turbo, żółty, stan dobry, 6-bie-
gowy + przyczepa Autosan D-616,1989 r., ład. 11.51, zestaw
oplandekowany, po remoncie, - 15.000 zł lub zamienię na
naczepę 3-osiową, samochód dostawczy.., tel. 090/68-36-75,
0602/67-64-95
JELCZ 325,1990 r. * przyczepa, ład. 11.51, - 9.000 zł. Oła
wa, tel. 0604/63-84-84
JELCZ 326,1983 r. ład. 111. opony dobre, skrzyniowy, turbo,
- 5.500 zł. Legnica, tel. 0601/16-87-69
JELCZ 342 S, 1990 r„ 100 tys. km, 11100 ccm, biały, w cią
głej eksploatacji, stan dobry, • 12.000 zł. Brzeg, tel. 
077/411-22-33,0602/71-28-66 
JELCZ 415 S, 1988 r., 11000 ccm, biały, kabina uchylna, duża, 
silnik po wymianie, skrzynia biegów i most po regeneracji, 
stan techn. b. dobry, -18.000 zł. Wrocław, tel. 342-06-70 
JELCZ 415 S, 1990 r.. 60 tys. km. 11100 ccm. diesel, biały, 
skrzyniowy, dł. skrzyni 62  m, kabina z 2 łóżkami sypialnymi, 
-18.000 zł. Kunice, tel. 076/857-58-07,0600/85-11-33 
JELCZ 417,1986 r. ciągnik siodłowy, po remoncie silnika i 
kabiny w 2000 r. + naczepa 3-osiowa, aluminiowa, 271, z 80 
r., cały kpi, • 21.000 zł. Owiesno, tel. 074/837-56-31 
JELCZ 417,1989 r. ciągnik siodłowy, • 6.000 zł. Kaczorów, 
tel. 075/741-21-58
JELCZ 432,1989 r., 80 tys. km, 11100 ccm, turbo D, biały, 
stan dobry, nowa hydraulika kipra, zużycie opon 80%, sprawny 
+ naczepa Zremb ND 160, oplandekowana, stan dobry, zuży
cie opon 80%, sprawna, -16.000 zł (w tym VAT). Łagów, gm. 
Zgorzelec, tel. 075/771-59-93,0601/15-51-23 
JELCZ 620 W STEYR, 1980 r., niebieski, wymieniony silnik w 
2000 r., wał nominalny, - 20.000 zł. Bolechów, gm. Oława, tel. 
071/313-10-23,0605/26-59-78 
KAMAZ, 1988 r. z naczepą do dłużycy i HDS, - 26.000 zł. 
Przystajń, tel. 034/319-19-14
O  KAMAZ, 1990 r. ciągnik siodłowy ♦ naczepa 

ZREMB, ład. 261, w ciągłej eksploatacji, I właści
ciel, zwolnieniony z podatku VAT, systematycz
nie, kompleksowo remontowany, rok po napra
wie głównej silnika, opony i akumulatory b. do
bre, tachograf, łóżko cena zestawu • 24.000 zł, 
m ożliw ość sprzedaży osobno. ., tel. 
076/834-96-59 01027541

KAMAZ 43101,1993 r., 25 tys. km, 10850 ccm 3 napędy, do 
przewozu dłużycy leśnej, HDS typu Epsilon 17.75, nie eks
ploatowany w lesie, HDS zamontowany przez zakład w Rą
bieniu k. Lodzi, • 68.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-82-34 
KAMAZ 5320,1979 r., 80 tys. km, 10840 ccm, diesel, czer
wony, kabina sypialna, plandeka, spoiler RM, CB, połówki, 
blokada + przyczepa D-83, plandeka wys. 230 cm, całość po 
remoncie, stan dobry,-13.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-06-65 
KAMAZ 5320,1979 r. ład. 8 ton, wywrót na boki, nowa skrzy
nia ładunkowa, • 15.000 zł lub zamienię na osobowy albo busa. 
Żarów, tel. 0605/82-58-43
KAMAZ 5320, 1980 r., 10850 ccm, szaro-pomarańczowy, 
przystosowany do przewozu zboża, podwyższone burty sta
lowe, w ciągłej eksploatacji, oplandekowany, stan b. dobry + 
przyczepa KGB, ład. 101, razem lub osobno, -10.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-29-33.0605/05-34-06 
KAMAZ 5320,1981 r., szary, wywrotka 3-stronna typ Meiler, 
półbiegi, nowa kabina -13.000 zł + VAT + przyczepa, platfor
ma z kłonicami dł. 8 m, dużo nowych części • 3.000 zł + VAT. 
Szprotawa, tel. 0601/79-46-94 j 
KAMAZ 5320,1981 r., szary, kabina z 1991 r., po remoncie 
kapitalnym, stan techniczny b. dobry, przystosowany do wy
wozu drewna stosowego, - 13.000 zł. Kraszewice, tel. 
0607/57-63-44
KAMAZ 53212.1979 r. ład. 101. przyczepa o ład. 101. przy- 
stos. do przewozu zboża, zestaw oplandekowany, stan ideal
ny, -13.000 zł. Uniejowice, gm. Zagrodno, tel. 076/877-32-88, 
076/877-32-89
KAMAZ 53212,1986 r. skrzyniowy, skrzynia lad. 6 m, stan 
dobry • 12.000 zł + przyczepa D-83 • 3.500 zł. Wińsko, tel. 
071/380-80-79,0605/41-96-02 
KAMAZ 5410,1980 r., 30 tys. km, 10850 ccm, bordowy, cią
gnik siodłowy, techn. sprawny, • 11.000 zł. Andrzej Tolyż, Ząb
kowice Śląskie, tel. 0608/81 -89-89 w godz. 7-15 
KAMAZ 5511,1979 r., diesel, stalowy, wywrotka, silnik z 1993 
r., nowe opony, kiper długi nowego typu, stan b. dobry, w cią
głej eksploatacji, • 22.000 zł lub zamienię na naczepę o dł.
13,6 m. Wrocław, tel. 357-72-81,0601/15*7-18 
KAMAZ 5511,1980 r., 11000 ccm, diesel, pomarańczowy, w 
eksploatacji, przystosowany do holowania i wywrotu przycze
py, przegląd da 07.2001 r, - 10.000 zł tub zamienię na do
stawczy lub osobowy. Bralin, tel. 062/781-25-76 
KAMAZ 5511,1980 r., szary, kabina i kiper po wymianie na 
nowy w 1991 r., po remoncie silnika (16 tys. km), • 15.000 zł 
lub zamienię na osobowy. Kłodzko, tel. 074/647-64-29, 
0604/89-09-24
KAMAZ 5511,1981 r., niebieski, wywrotka, po remoncie ka
pitalnym silnika, mostów i wózków, nowe opony, w ciągłej 
eksploatacji, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-33-66, 
071/341-63-14
KAMAZ 5511, 1982 r.. 150 tys. km, pomarańczowy, oryg. 
wywrotka, przegląd do 05.2002 r., po remoncie układu ham„ 
stan opon dobry, w ciągłej eksploatacji, - 20.500 zł. Rado* 
stów Średni, tel. 075/722-19-08,0607/24-17-94 
KAMAZ 5511,1982 r.. 36 tys. km wywrotka, zadbany, stan b. 
dobry, -12.000 zł ♦ VAT. Wołczyn, tel. 077/469-80-89 
KAMAZ 5511, 1985 r. wywrotka, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-19-75
KAMAZ 5511, 1988 r., - 26.000 zł. Janków Zaleśny, tel. 
062/734-84-79,0602/33-71-13 
KAMAZ 5511 1988 r., 300 tys. km, diesel, żółty, wywrotka, 
stan dobry, • 24.000 zł lub zamienię na osobowy. Raszków, 
tel. 0603/87-80-73
KAMAZ 5511,1989 r., 36 tys. km ciągnik siodłowy, przysto
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sowany do wywrotu + kiper Jelcz, razem lub osobno, - 19.000 
zł. Pokój, ttf. 077/469-80-69 «
KIA PREGIO, 1997 r., 2600 ccm, diesel, Złoty metalic, 3 miej
sca, -19.800 zł. Wrocław. tel.07J/783-70-90 
KRAZ, 1981, r., zielony, wywrotka, star) b, dobry, -12.000 zł. 
Śmigiel, tel. 065/518-90-75 ;;: ;W. .
LOV, 1998 r., 120 tys. km, 2500 ccm, TDi, żółty, podwyższo
ny, przedłużony, nie eksploatowany w kraju, - 34.000 zł! Wą
sosz, tel. 065/543-75-07 •
LIAZ 110.053,1980 r., 11940 ccm, turbo, niebieski, interco* 
oler, po remoncie silnika, nowe opony, stan b. dobry, z nacze
pą na resorach, -12.000 zł. Świebodzin, tel. 0601/21-77-48, 
068/382-56-31
LIAZ 100.421, 1986 r., 11940. ccm, ON, niebieski, techn. 
sprawny, stan dobry, nowe opony + części, naczepa, stan 
dobry, nowe opony; -14.000 zł. Żagań, tel. 06Q2/83-31-23 
LIAZ 110.551,1988 r., 11940 ccm, TDi, czerwony, ciągnik sio
dłowy, podnoszona kabina, na poduszkach +- naczepa Ka- 

. essbihre, ład. 2.51,2-osiowa, na poduszkach, • 23.000 zł lub 
zamienię na busa. Chałupki 23, gm, Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/819-90-08
LIAZ 150.261,1988 r., 12000 ccm, TDi, niebieski, oryginalna 
wywrotka 3-stronna, nowe akumulatory, wał napędowy, reso
ry, pompa wywrotu, tacho Kinzla legalizacja11.2002 r., prze
gląd do 10.2001 r., zadbany, • 25.500 zł lub zamienię na busa 
maxi. Wrocław, tel. 071/782-97-59.0603/22-71-34 
LIAZ 110.053,1988 r., .11000 ccm, niebieski, plandeka, dł. 
skrzyni 6.5 m, kabina podnoszona, stan dobry, - 14.000 zł. 
Baldwinowice, gm. Ciepłowody, tel. 074/81030-93 
LIAZ 110.053,1988 r.t 11250 ccm. niebieski, ład. 8 ton, skrzy
niowy, po remoncie, stan techn. b. dobry, - 10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/341-92-31
LIAZ 110.551,1988 r., 119 tys. km, diesel, turbo, niebieski, 
ciągnik siodłowy, na poduszkach, hydraulika, skrzynia 5-bie- 
gowa z półbiegami, mało eksploatowany, w kraju ód 2 lat. + 
naczepa NW-18, • 27.000 zł. Żagań, tel. 090/60-30-31, 
0502/50-30-31 .
LIAZ 110.053, 1989 r., 12000 ccm, niebieski, skrzyniowy, 
oplandekowany: winda Hubix, udźwig 11. opony beżdętkowe, 
stan b. dobry. + stała praca na umowę. -30.000 zł. Wilszyn, 
tel. 071/396-36-26
LIAZ, 1989 r., turbo D, niebieski, skrzyniowy, długa skrzynia, 
wysokie burty, stan opon 70%, skrzynia biegów z półbiegami, 
silnik fabrycznie nowy (z 1998 r.), atrakc. wygląd, nowe aku
mulatory, - .13.500 żł. jelenia Góra, tel. 0605/53-38-49, 
0607/10-08-49
LIAZ, 1989 r., turbo intercooler, niebieski, stan dobry, opony 
beżdętkowe, po remoncie silnika, - 19.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-43-91,0601/82-86-93 
LIAZ 111.800,1989 r. do transportu drewna dłużycowego, 
dźwig, przedni napęd, stan podzespołów dobry, • 48.000 zł + 
VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
UAZ 111.800,1989 r. auto do transportu dłużycy leśnej, przed
ni napęd, dźwig Hara 80, przyczepa kłonicowa, stan techn. b. 
dobry, możl. kupienie z platformą do transportu drewna sto
sowego, poj. 25 m3, - 48.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój. tel. 
.0602/69-90-51
LIAZ, 1989 r., 15 tys. km, niebieski.metalic, po wymianie silni
ka, ciągnik siodłowy, webasto, opony beżdętkowe, dużo no
wych części + naczepa, dł. 13.6 m, wys. 2.55 m, szeroki roz
staw osi, plandeka celna, stan b. dobry, razem lub osobno, -
27.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/92-35-75
LIAZ 110,1989 r. ciągnik siodłowy, po wymianie silnika na 
nowy, obniżone siodło, ospoilerowany, opony beżdętkowe, 
webasto, dużo nowych części, naczepa 13.6 m, resor, wys. 
2.55 m, stan dobry - 27 000 zł (razem lub osobno) lub zamie
nię na inny, pomoc drogową, terenowy.- Wrocław, tel. 
0503/92-35-75
LIAZ 111.800, 1990 r. do transportu drewna dłużycowego, 
dźwig Hara 80, przedni napęd, przyczepa kłonicowa, stan b. 
dobry, - 55.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
LIAZ 111.800,1990 r. oryg. auto do transportu dłużycy le
śnej, przedni napęd, dźwig i przyczepa kłonicowa, dozór, stan 
zestawu idealny, - 55.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy. 
Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
LIAZ 111.80,1990 r., niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, 
z dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry. - 46.000 
zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
LIAZ 111.80,1990 r., niebieski, stan b. dobry, do przewozu 
dłużycy leśnej, dźwig Hara 80, • 50.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LIAZ 110, 1991 r. intercooler, ha poduszkach, - 20.000 zł. 
Głubczyce, tel. 077/485-21-09 
LIAZ 111.800,1991 r. auto do transportu dłużycy leśnej, dźwig 
Hara 80, przedni napęd, stan techn. dobry, - 47.000 zł + VAT. 
Kłodzko, tel. 0605/26-85-00
LIAZ 111.60,1991 r., niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, 
z dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry, • 47.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
LIAZ 110,1992 r. stan dobry, opony beżdętkowe, • 16.000 zł 
+ VAT. Kłodzko, tel. 0603/63-12-95 
LIAZ 110,1992 r., biały, maxi, ciągnik siodłowy, stan idealny, 
poduszki, opony beżdętkowe, -18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LUBLIN 3352,1993/94 r., 68 tys. km, 2400 ccm, diesel, pia
skowy, kontener 300 x 200 x 200 cm, stan dobry, zadbany, 
przegląd, • 11.700 zł lub zamienię na osobowy. Prochowice, 
tel. 076/858-40-55,0604/64-81-09 
LUBLIN 3352,1994 r., 68 tys. km, 2400 ccm, diesel, piasko
wy, kontener, stan b; dobry, w ciągłej eksploatacji, - 11.700 zł 
lub zamienię na osobowy. Prochowice, tel. 076/858-40-55, 
0604/69-81‘09
LUBLIN FURGON, 1994/95 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, stan techniczny idealny/* 11.100-zł. Opole, teł. 
0603/12-74-61
O  LUBLIN FURGON, 1995 r., biały, po remoncie s il

nika, stan dobry, -12.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/352*93*21,0501/22-61-91 01027681

LUBLIN 3372,1996 r., biały, kontener, ospoilerowany, stan b. 
dobry, -11.500 zł+VAT. Legnica, tel. 0604/41 -80-47 
LUBLIN 3307,1997 r., diesel kontener, kabina 3-osóbowa, 
wspomaganie, owiewka, RM, - 21.000 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-42-63
LUBLIN 3504,1997 r.. 2400 ccm. diesel stan b. dobry, • 23.000 
zł (możl. wysl fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
LUBLIN II FURGON, 1997/98 r., 100 tys. km. 2500 ccm, tur
bo D, Zielony, boczne drzwi, wspomaganie, ład. 1.51,1 wła
ściciel, hak, serwisowany, *'23.000 zł. Syców,-tel. 
062/785-37-13 po godz. 18
LUBLIN II3574,1998 r., 54 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
kontener (3.4 x 2 x 1.8 m), ład. 1.5 tony, wspomaganie kie
rownicy, Książka serwisowa, stan b. dobry, faktura VAT, -
22.900 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27.0601/57-76-68 
LUBLIN II. 1998 r., 80 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, izo
terma, wysoki, 3.4 x 2.0 x 1.8 m, lad. 1400 kg, wspomaganie 
kierownicy, książka serwisowa, stan b. dobry, faktura VAT, -
26.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-12-63,071/316-84-69

LUBLIN II, 1998/99 r., 65'tys. km', 2400 ccm, turbó D, biały, 
blaszak, przeszklony, 6 osób + 850 kg, zadbany, ńbwfe opo
ny, faktura VAT, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-73-60 do 
godz. 15,071/317-12-63 1
LUBLIN II, 1998/99 r., 65 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
blaszak, oszklony, 6 osób + 850 kg. zadbany, nowe opony, 
faktura VAT, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-84-69, 
0603/22-23*97- . .
LUBLIN III, 1999 r., 35 tys. km, 2400 ccm; turbo D, biały, bla
szak, podwyższony (185 cm), 3-osoboWy +1000 kg, stan b. 
dobry, faktura VAT, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 071/782-73-80 
do godz. 15.0603/22-23-97
LUBLIN III, 1999 r., 35 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, bla
szak, podwyższony (185 cm), 3-osobowy + 1000 kg, stan b. 
dobry, faktura VAT. - 29.500 zł. Wrocław, tel. 071/317-12-63. 
071/316:84-69
MAGIRUS DEUTZ, 1978 r., 11576 ccm, diesel, niebieski, stan 
b. dobry, sprowadzony w całości, 5-biegowy, kebina podno
szona, 2 łóżka, 8 cylindrów, aluminiowe burty, 7 X 2.45 x 2.25 
m, • 15.000 zł. Stoszowice, woj.- wałbrzyskie, tel. 
0602/45-34-55
MAGIRUS DEUTZ 130 M8,1980 r., 6008 ccm, diesel, niebie
ski, skrzyniowy, dł. 5,5 m, szer. 2.2 m, ład. 3,51. wspomaga
nie kierownicy, -13.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-40-67, 
0601/57-69-14
MAGIRUS !VECO 260 M26,1985 r. wywrotka. - 40.500 zł lub 
zamienię. Nysa, tel. 077/433-56-31 
MAGIRUS M-90,1980 r., 4058 ccm, diesel, niebieski, alumi
niowe burty, po remoncie kabiny, wspomaganie kierownicy, -
14.000 zł. Wrocław,-tel. 071/355-49-10,0601/75-53-26 
MAN 10.223,1995 r. aluminiowy kontener 720 x 244 x 248, 
duża sypialna kabina, winda, na poduszkach, webasto, stan 
b. dobry, - 55.000 zł + VĄT.., tel. 0502/65-65*9
MAN 13.168,1974 r., 5800 ccm po remoncie kapitalnym, kon
tener 6.2 x 2.4 x 2:0 m, ład. 7.5 t, - 11.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-92-41 :
MAN 19.372,1994 r. dł. 6.2 m, plandeka, - 75.000 zł + VAT. 
Tczew, tel. 058/561-09-63
MAN 19.403, 1996 r. ciągnik siodłowy, z koncesją WKŚ, •
190.000 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-49
MAN 22.240,1984 r., 12000 ccm, niebieski, kontener, 17 eu- 
ropalet, oś wleczona, ład. 121 + przyczepa-kontener, 19 eu- 
ropalet, ład. 101. - 35.000 zł. Opole. tel. 077/442-07-30 
MAN 8.150.1988 r., 300 tys. km, diesel, niebieski, izoterma z 
agregatem chłodniczym, stan b. dobry, - 36.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-15-79,0607/35:70-44 V '
MAN 8.150,1993 r., 400Ó ccm, TDi kontener meblowóz, gład
kie ściany ABS, blokada mostu,-winda z klapą (2 lata), po
duszki, - 42.000 zł + VAT. Gdynia, tel. 0502/57,-17-54 
MAZ 503 AE, 1978 r., 85 tys. km, 1150 ccm. niebieski, stan 
dobry, zarejestrowany, oryginalna wywrotka, hydraulika kipra 
sprawna, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-54-11, 
0602/39-27-94
MAZ 5549,1980 r. oryginalna wywrotka, technicznie spraw
ny, opony radialne, • 8.000 zł. Janków Zaleśny, tel. 
062/734-84-79,0602/33-71-13 
MAZDA E1600 SV. 1981 r.. 258 tys. km.2000 ccm, benzyna, 
biały, furgon, 3 osoby + 900 kg, garażowany, dodatkowo dru
gi silnik, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 346-22-52 
MAZDA E2200,1989 r., 197 tys. km, 2200 ccm. diesel, biały. 
3-osobowy, blaszak, wymienione wtryski; paski rozrz., filtry, 
tarcze, klocki ham, ukł. wydechowy i opony, ład. 1.500 kg, 
hak, aktualny przegląd, szyberdach, RO, możliwe raty przez 
komis, - 9.000 zł lub zamienię; Trzebnica, tel. 071/312-81-70, 
0608/12-44-56
MERCEDES 1013, 1978 r., diesel, czerwony, skrżynia ład. 
7.30 x 2.45 x 2.20 m, oplandekowany, 5-biegowy, tachograf, 
wspomaganie, ład. 71, - 20.000 zł. Opole, tel. 077/457-95-08 
po godz. 20
MERCEDES 1635,1988 r. ciągnik siodłowy. - 30.000 zł. Ka
towice. tel. 0601/49-45-59
MERCEDES 1638 S. 1984 r., - 20.000 zł. Grabów nad Pro
sną, tel. 062/730-58-35,0601/55-11-43,0607/82-45-85 
MERCEDES 207,1977 r., 2400 ccm, diesel, biały, oszklony,
5-osobowy, ciemne szyby, blacharka do poprawek, silnik w b. 
dobrym stanie, - 7.000 zł. Leszno, tel. 065/520-44-60 
MERCEDES 207,1978 r., 150 tys. km, 2400 ccm, diesel, zie
lony, przeszklony, 9-ośobowy, 4-biegowy, hak, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0607/53-52-90,0607/30-63-71 
MERCEDES 207 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, turkusowy, bla
szak, -10.000 zł. Kąty Wr., tel. 071/316-77-52 wieczorem 
MERCEDES 207,1979 r., 2400 ccm, diesel, bordowy, stan b. 
dobry, • 7.900 zł. Legnica, tel. 0503/39-71-33 
MERCEDES 207 D, 1979 r. długi, niski, - 7.000 zł. Lubsko, 
tel. 068/372-30-43
MERCEDES 207 D, 1979 r. bus, długi, niski, - 7.000 zł. Lub
sko, tel. 068/372-30-43
MERCEDES 207 D, 1979 r. krótki, podwyższony, oszklony, 
ład. 1350 kg, 8-osobowy, - 8.200 zł. Niemodlin, tel. 
077/460-81-69,0608/53-11-19 
MERCEDES 207 D, 1979 r., 2400 ccm. diesel, żółty, przedłu
żony, 9 osób ■+ 800 kg, oszklony, przegląd do 05.2002 r, -
7.500 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-66-46,0604/49-91-75 
MERCEDES 207 BUS, 1979 r., 2400 Ccm, diesel, brązowy 
metalic, przerobiony na kemping, stan b. dobry, po remoncie, 
-11.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-12-51
MERCEDES 207 D, 1980 r., 78 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
żółty, po remoncie silnika, nowe opony, niski, przedłużony, 
stan dobry, - 11.000 zł lub zamienię. Bielawa; teł. 
074/833-76-39.0605/27-65-47 ‘ '
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2350 ccm, biały, krótki, niski; po 
remoncie kapitalnym, RM, kubełkowe fotele, koła 15". stan b. 
dobry, -11.500 zł. Głogów, tel. 0609/52-30-66 -
MERCEDES 207,1980 r., 140 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, hak, oszczędny, stan dobry, - 5.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/6140-97
MERCEDES 207,1980 r.'max. podwyższony, przedłużony, 
RO, oszklony do połowy, zarejestrowany na 9 osób, nowe 
amortyzatory, po remoncie silnika, hak, -11.000 zł. Łagiewni
ki, tel. 0602/73-04-20 •
MERCEDES 207 D, 1980 r., 120 tys. km, 2400 Ccm; diesel, 
ceglasty, oszklony do połowy, RM, stan dobry, - 7.800 zł. Nowa 
Sól, teł. 068/387-81-64,0604/30-54-82 
MERCEDES 207 D, 1980 r„ 2400 ćcm, diesel, zielony, skrzy
niowy, wym. 2x3.5 m, po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, 
nowa skrzynia ładunkowa, -  16.000 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0604/61-23-09
MERCEDES 207 BUS, 1982 r. podwyższony, przedłużony, 
techn. sprawny, - 7.000 zł. Kaczorów, tel. 075/741-21-58 
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, pomarańczo
wy, skrzyniowy, zarejestrowany na 5 osób, po przeglądzie, 
oplandekowany, nowe opony tylne, nowy akumulator, 5-bie
gowy, po remoncie kapitalnym, podwójna kabina, -12.000 zł. 
Paczków, tel. 0607/70-02-96
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm, niebieski, podwójna 
kabina, 6-osobowy, skrzynia ład. 2.85 x 1.85 m, stan dobry, •
11.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-15-83

MERCEDES 207 D, 1983 r„ 2400 ccm, diesel, biały, maks., 
przedłużony, stan dobry, - 9.000 żł. Oława, tej. 071/3.93-31-98 
w godz. 7-16,071/313-85-18 po godz. 16 
MERCEDES 207 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, stan 
silriika-i blacharki b. dobry, sprowadzohy W całości, 5̂ biego- 
wy, oszklony, pełna dokumentacja, • 12.500 zł. Stoszowice, 
woj.'wałbrzyskie, tel. 0602/45-34-55 
MERCEDES 2Q7 SKŁADAK, 1985/92 r., 2300 ccm benzyna, 
biały, inst. gazowa, niski, krótki, 5-biegowy, hak, 3-osobowy, 
nowe resory; nowe amortyzatory tylne', nowe przednie zawie
szenie, blacharka do małyćKptiprawek, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, * 12.700 zł lub Zamienię ria^Mśrcedesa/lOO D. 
Kudowa Zdrój, tel. 0601/47-05-39 
MERCEDES 207 D, 1986 r., 370 tys. km podwyższony, przed
łużony, ścianka tylna, kabinfe 3-osoboWa, -18.500 zł. Qborni- 
ki Śląskie, lei. 071/310-3J--81
MERCEDES 207 D, 1986 r.,2400 ccm, diesel, zielony, stan 
dobry, blaszak, długi, wysoki, stan silnika b: dobry, -113,000 
zbZielona Góra, teł. 0502/28-88-92 
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, składak, przedłużony, 
częściowo oszklony; po częściowym remoncie blacharki, •
10.000 zł. WrocłaW; tel. 0501/24-60-31
MERCEDES 208 D, 1989 r., 23 tys, km, 2300 ccm, -diesel, 
biały, podwyższony, alarm + pilot, 5-biegowy, hak,'przegroda 
celna, tachograf, bez wypadku, stań dbtjry,' -18;000 złl'Wro
cław, tel. 071/346-20-20
MERCEDES 208,1990 r., 311 tys. km, 2300 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, oszklony do połowy, -
21.000 zł + VAT. Zielona Góra, tel. 0601/23-35-02 
MERCEDES 208,1990 r., 200 tys. km, 2300 ccm, diesel, nie
bieski, nowe zawieszenie, stan silnika b. dobry, - 18,000 zł 
lub zamienię na Fiata Ducato Maxi, powyżej 1995 r.. Wał
brzych, tel. 074/665-27-58
MERCEDES 208 BUS, 1991 r., 175 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, śtan b. dobry, - 20.000 zł Jub zamienię na meblo
wóz, ład. do 3.51. Wrocław, tel. 0607/63-86-44 
MERCEDES 208 D, 1992 r., 285 tys. km. 2300 ccm, diesel, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, 5-biegowy, częściowo 
oszklony, • 21.500 zł. Wrocław, teł. 071/360-87-96, 
0603/91-60-91
MERCEDES 208 D, 1993 r., 162 tys. km, 2300 ccm. diesel, 
niebieski, w kraju od roku, konserwacja, niski, długi, RO, hak, 
stan b. dobry, - 25.000 zł. Oława, tel. 071/313-93-27, 
0604/42-22-85
MERCEDES 208 D, 1993/94 r., 140 tys. km, 2300 ccm, die
sel, granatowy, blaszak, przedłużony, stan b. dobry, bez wy
padku, sprowadzony w całości w 2000 r., oryginalny prze
bieg, 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 1̂994 r., 290iys. km, .2300 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, alarm, immobilizer; blaszak. 
stan b, dobry, - 27.500 zł. Bielawa, tel. 0602/12-56-40 
MERCEDES 208, 1994 r., 180 tys. km, 2300 ccm, diesel
15-osobowy, klimatyzacja, podłokietniki, welurowa tapicerka,
- 35.000 zł. Starogard Gdański, tel. 0600/63-21-93 
MERCEDES 209 D. 1979 r., 250 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, po remoncie silnika, - 6.000 zł. Iłowa, tel. 
068/377-49-67.0601/31-31-03 *
MERCEDES 210 D. 1989 r.. 151 tys. km, 2900 ccm. diesel, 
czerwony, zarejestrowany na 5 osób, w kraju od 1996 r., 
-oszklony, tapicerowany, stan dobry, - 16.500 zł. Bytom Od
rzański. tel. 068/388-42-39 .
MERCEDES 210 D BUŚ. 1990 r„ 300 tys. km. 2900 ccm, die
sel, kolor bursztynowy, 9-osobowy, przedłużony, niski, -13.500 
zł + VAT. Nowa Sól, tel. 0608/05-37-44 
MERCEDES 210,1992 r., 270 tys. km, 2900 ccm, diesel, bia
ły, przedłużony, podwyższony, wspomaganie kierownicy, stan 
dobry, - 24.500 zł. Syców, tel. 0503/01-56-88 
MERCEDES 210 D, 1992 r., 2900 ccm, diesel, biały, długi, 
wysoki, lotnicze fotele, oszklony, 9-osobowy, tapicerka, 5-bie
gowy, wspomaganie kier., RM + głośniki, stan b. dobry. -
25.900 zł lub zamienię na większy, 16-22 osobowy +• dopłata. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-64,0608/14-96-31 
MERCEDES 210 D. 1995 r., 250 tys. km. 2900 ccm. diesel, 
biały, wspomaganie kierownicy, podwyższony, przedłużony, 
hak, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, • 33.800 zł. Kłodzko, tel. 0605/74^0-07 
MERCEDES 212,1997 r., 150 tys. km, biały, blaszak, średni, 
ABS, ABD, poduszka pow., hak, ład. 800 kg, - 49.000 zł + 
VAT. Starogard Gdański, tel. 058/561-09-63 
MERCEDES 2224,1982 r. pojazd komunalny, średnia kabi
na, pełne wyposażenie, 3 osie, sprowadzony z Niemiec, -
49.000 zł + VAT„ tel. 0600/63-21-93
MERCEDES 2435,1990 r., 670 tys. km, niebieski, skrzynio
wy, oplandekowany, na poduszkach, podnoszona oś, 121,17 
europalet, centralne smarowanie, • 54.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-94-49,0608/27-20-45 
MERCEDES 307,1979 r., 2900 ccm, zielony, maks. długi i 
wysoki. • 9.000 zł. Leszno, tel. 065/533-84-71,0605/23-94-97 
MERCEDES 307 D FURGON, 1979 r., 415 tys. km, 2400 ccm. 
diesel, pomarańczowy, blaszak, bez okien, ścianka działo
wa, z blachy nierdzewnej, styropianowa izolacja, przystoso
wany do przewozu artykułów żywnościowych, atest Sanepi
du,- 7.800 zł lub zamienię na osobowy, automatic, mały. Lu
bań. tel. 075/722-32-72
MERCEDES 307 D. 1979 r. ład. 1.700 kg, blacharka do czę
ściowego remontu, niski, długi. - 8.000 zł. Świebodzice, tel. 
0605/69-20-69
MERCEDES 307 D, 1979 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, blaszak, skrzyniowy, -.8.500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854r 22-28
MERCEDES 307 D, 1980 r., 2350 ccm, diesel stan dobry, -
10.000 zł. Wolsztyn, tel. 068/347-16-11
MERCEDES 307 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel stan techn. b. 
dobry, blacharki dobry, • 6.800 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
MERCEDES 307 D, 1982 r., 2350 ccm, niebieski, po remon
cie blacharki, opony letnie + zimowe, kabina 3-osobowa, bez 
wypadku, stan tech. b. dobry, 4-biegowy, most wymieniony w 
2001 r„ nowa elektryka, - 12.000 zł. Pieszyce, tel. 
0607/09-91-01
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 
87023791

MERCEDES 307 BUS SKŁADAK, 1997 r., 45 tys. km, diesel, 
biały, chłodnia - kontener, agregat Carrier. po remoncie silni
ka w Niemczech, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-81-17 
MERCEDES 308 D, 1992 r„ 300 tys. km, 2300,0™, diesel, 
biały, skrzyniowy, oplandekowany, wys. 2.5 m, szer. 2.2 m, dł.
3.6 m, owiewka, nowe opony, wspomaganie kierownicy, za
dbany, stan b. dobry, - 27.990 zł. Wrocław, tel. 0608/68-12-72 
MERCEDES 308 D, 1993 r., 290 tys, km, 2300 ccm. diesel, 
kolor wiśniowy, I właściciel, podwyższony, przedłużony; 3-oso
bowy, stan dobry, - 31.000 zł. Sieniawka, tel. 075/774-19-69 
MERCEDES 308 D, 1993 r., 290 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
biały, kontener aluminiowy, meblowy, 16 m3, owiewka, RO,
5-biegowy. 3-osobowa kabina, stan b. dobry - 27.800 z ł+VAT 
lub zamienię na większy. Świdnica, tel. 074/856-87-77, 
0601/91-41-49
MERCEDES 308,1993 r., 203 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, maks. przedłużony i podwyższony, bez wypadku, kupiony 
w salonie, I właściciel, stan b. dobry, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-00-95
MERCEDES 308 BUS. 1993 r., 240 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, podwyższony, przedłużony, oszklony, hak, weba
sto, kompletna dokumentacja, stan idealny, - 35.000 zł lub 
zamienię na osobowy. Złotoryja, tei. 076/878-41-94, 
0605/53-18-09
MERCEDES 308 D, 1994 r., 270 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
żółty, stan b. dobry, skrzynia ład. o wym. 2 x 2 x 4 m, plandeka 
celna, kabina 3-osobowa, el. antena, radioodtwarzacz, lotka 
na dachu, w kraju od roku. I właściciel, pełna dokumentacja, -
33.000 zł. Bielawa, teł. 074/833-47-45,0604/62-40-72

MERCEDES 308 D, 1995;., 275 tys. km, .229,9 cęm, diesel, 
biały, kabina 3-osobowa,-drzwi tylne i boczne, zakupiony i 
serwisowany W salonie firmowym, bez wypadku, stan b. do
bry, dop. ładowność, 1.495 kg, - 37.000 zł. Świdnica, tel. 

5 074/853-77̂ 66 • ;
MERCEDES 3081), 1995 r„ 130 tys. km, diesel, szary, 6-oso- 
bowa kabina + skrzynia ładunkowa, webasto, sprowadzony z 
Niemiec, -? 28.500 zł + VAT od faktury. Zychów, tel. 
062/763-41-56,0601/88-73-75 i 
MERCEDES 308 MAXI, 1995 r., 300 tys, km, 2300 ccm, biały, 
stan b. dobry, - 27.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/451-72-15 
MERCEDES 309-D, 1988 r„ 3000 ccm, diesel, niebieski, bla
szak, długi, wysoki, stan dobry, pó remoncie silnika silnika, -
13.000 zT. Zielona Góra, tel. 0502/284842,
MERCEDES 309124 D. 1989 r.. 215 tys. km, sr^rny meta
lic, szyberdach, aluminiowe felgi, szeroka listwa, RM, hak, 
stan b. dobly, II właściciel, sprowadzony w całości, -'27:500 
zł. Wrocł&w, tel. 0601/73-93-83
MERCEDES 310,1990 r., niebieski, chłodnia, maksymalnie 
podwyższony i przedłużony, 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, immobi
l iz e r ,  * 25.000 zł. Wrocław, }el. 071/348*30*24 
01028461 : _ ™

MERCEDES 310 D, 1993 r., 2900 ccm, diesel, biały, kontener 
aluminiowy, wym. 3,5 x 2.2 m. wys. 2,1 m, wspomaganie, stan 
b. dobry, - 28.000 zł ♦ VAT. Góra, tel. 065/543-37-20 
MERCEDES 310 BUS, 1994 r.. 250 tys.km składak, podwyż
szony, przedłużony; hak, przegroda celha, faktura VAT, •
21.000 zł. Oława, tel. 071/313-95-97,0602/44-74-61 
MERCEDES 310 DKA, 1994 r., 200 tys. km, 2900 ccm. die
sel, biały, podwyższony, przedłużony, z kpi. dokumentacją, 
stan b. dobry, - 37.000 zł lub zamienię na VW Golfa IV TDI, 
Mercedesa 124, VWT4. Trzebnica, tel. 0602/61-21-58 
MERCEDES 406,1971 r., 2400 ccm, diesel, zielony, skrzy
niowy, oplandekowany, stelaż, przystosowany do przyczep, 
na kat. B prawa jazdy, skrzynia ład. 380 x 220 cm, - 4-200 zł 
lub zamienię na osobowy, automatic, mały. Lubań, tel. 
075/722-32-72
MERCEDES 406 D, 1971 r.. 440 tys. km, 2172 ccm, diesel, 
zielony, skrzyniowy, zarejestrowany na kat. B prawa jazdy, 
bliźniacze koła, nowa plandeka, stan b. dobry, nowe opony i 
akumulator, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 373-89-75 w godz. 8-12, 
0501/30-70-66
MERCEDES 406 D, 1974 r., 2400 ccm, diesel, kolor jasno- 
orzechowy, oplandekowany, w ciągłej eksploatacji, przysto
sowany do przewozu mebli, na kat. B prawa jazdy, - 6.500 zł. 
Bolków, tel. 075/741-35-21,075/741-41-48 po godz. 17 
MERCEDES 406 D, 1976 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, za
rejestrowany, kat. B, skrzyniowy, - 5.200 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 0603/35-16-68
MERCEDES 406 D FURGON, 1978 r., 3800 ccm, wtrysk, die
sel, granatowy, stan silnika dobry, 5-biegowy, bliźniacze koła, 
blacharka do poprawek, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/26-46̂ 74
MERCEDES 407 D, 1975 r., 2400 ccm, diesel skrzyniowy, na 
kat. B prawa jazdy, dużo nowych części, nowa skrzynia ła
dunkowa i burty, - 8.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0600/54-01 -81 
MERCEDES 407 D, 1975 r., 2400 ccm, biały, stan dobry, bliź
niacze koła, ład. 1400 kg, nowe świece żarowe, po wymianie 
swożni, oleju, płynów, na kat. B, nowa pompa wody, - 8.000 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-24-91 
MERCEDES 407 D, 1976 r„ 2400 ccm, niebieski, oplandeko
wany, stan b. dobry, -13.500 zł. Legnica, tel. 076/855-35-73 
MERCEDES 407,1978 r., 2400 ccm, diesel, granatowy, kon
tener, na prawo jazdy kat. B. w ciągłej eksploatacji, stan do
bry, nowe opony, nowy akumulator, po remoncie silnika, -
10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-51-66,0602/43-32-11 
MERCEDES 407 D BUS, 1978 r„ 2400 ccm średni, na kat. B. 
po remoncie, - 7.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-21-64 
MERCEDES 407 D, 1979 r., 35 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
bordowy, bliźniacze koła, 3-osobowy, hak, po remoncie kapi
talnym, po remoncie blacharki, izoterma, • 10.000 zł. Bukowi- 
ce, tel. 0603/32-61-81
MERCEDES 407,1981 r. stan b. dobry, - 8.500 zł. Zawadz
kie, tel. 0604/89-18-49,077/463-33-30 po godz. 20 
MERCEDES 409,1987 r., 260 tys. km, 3000 ccm, diesel, nie
bieski, przedłużony - na 3 panele, podwyższony, wspomaga
nie, stan dobry, - 22.700 zł. Leszno, tel. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 410 D, 1993 r., 230 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
biały, oryginalna chłodnia, agregat Konvecta, kontener 3.8 x 
2.15 x 2.15 m, wspomaganie kierownicy, radioodtwarzacz, -
45.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-51-00
MERCEDES 410 D, 1993 r., 200 tys. km, 2900 ccm. biały,

maksymalnie podwyższony i przedłużony, blaszak, bliźnia
cze koła, zarejestrowany na kat. B prawa jazdy, • 36.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/79-29-21,0609/46-80-11 
MERCEDES 410,1994 r., 260 tys. km, 3000 ccm chłodnia z 
agregatem, kontener, wym. 4 x 2,15 m x 2,15 m, - 44.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/356-71-39 
MERCEDES 410,1994 r., 2900 ccm, diesel, biały, ABS, We
basto, serwisowany, bezwypadkowy, garażowany,"szyby 
boczne z siatką, tapicerka wewnątrz, szafki, oryginalny hak, 
ładowność - 2 500 kg, - 44.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16 339-88-11
O  MERCEDES 412 2.9 TDI MAXI, 1998 r. bliźniacze 

koła, nie uszkodzony, do sprowadzenia, - 67.900 
zł., tel. 065/526*75*10,0605/09*42*13 01029451 

MERCEDES 412,1999 r., 90 tys. km chłodnia, 2-komorowa 
(chłodnia hakowa i izoterma plusowa), - 60.000 zł + VAT. Sta
rogard Gdański, tel. 058/561-09-63 
MERCEDES 508 D, 1972 r., 3800 ccm, niebieski, skrzynio
wy,, wym. 4.0 x 2.0 m, ład. 1.51, do remontu, - 5.500 zł. Gośó- 
szów, tel. 075/736-75-89 po godz. 20 
MERCEDES 508,1974 r., 360 tys. km. 3800 ccm, zielony, 
meblowóz, wym. 5 x 2.20 x 2.40 m. stan b. dobry, po odbudo
wie, ład. 1.51, -13.000 zł. Głogów, tel. 076/834-68-74 
MERCEDES 508 D. 1978 r., 3800 ccm ład. 2.51, kontener, po 
remoncie blacharki, stan b. dobry, - 9.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-75-80
MERCEDES 508,1978 r. oplandekowany, aluminiowe burty, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, zadbany, -13.000 zł. Twardogóra, 
tel. 071/315-82-33
MERCEDES 508 D, 1983 r., 3800 ccm 3-osobowy, blaszak, 
długi, -11.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-09-92 
MERCEDES 508,1983 r., 3800 ccm, diesel, pomarańczowy, 
stan b. dobry, blaszak, przedłużony, ocieplony, nowe opony, 
hamulce i resory, • 11.500 zł lub zamienię na osobowy, po
moc drogową. Stolec, tel. 074/815-92-32,074/815-33-43 wie
czorem
MERCEDES 508 D, 1985 r., biały, kontener, nowe opony, nowe 
akumulatory, wspomaganie, w ciągłej eksploatacji, • 19.000 
zł. Kluczbork, tel. 077/418-58-76

MERCEDES 508,199Q r., 3000 ęęęugzary, techn. sprawny, 
w ciągłej eksploatacji,'- 281000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-85-96 
MERCEDES 608 LP, 1970 r„ 4000 ccm, diesel, czerwony, 
oplandekowany, skrzynia ład. 550x230x220 cm, teęhn. spraw
ny, zarejestrowany, - 7.000 zł. Legnica, Jel. 0603/97-09-14 
MERCEDES 608 D. 1975 Ł^140tys. km, 3780 ccm, diesel, 
zielony, plandeka, dł. skrzyni ład. 5.3 m, - 9,700 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-47-55,0608/16-08-87.
MERCEDES 608,1976 r. oplandekowany, aluminiowe burty, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, zadbany. -13.000 zł. Twardogóra, 
tel. 071/315-82-33
MERCEDES 608 D,..1978 r., 3800 ccm,diesel, niebieski, po 
remoncie kapitalnym w 2000 r. (na oryg. podzespołach), nowy 
silnik, podłoga i plandeka, - 13.600 zł.. Kępno, tel. 
0604/12-33-05. * \
MERCEDES 608 D. 1978 te -176 lys. km. 3700 ccm. diesel, 
niebieski,-ładowność 2 4 1, meblowóz, kontener 2,10x500x205, 
zarejestrowany. - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0601/41-31-79 7 
MERCEDES 608,1993 r.. biały, składak, kontener, -17:000 
zł lub zamienię. Żary, teł. 0606/32-01-36 
MERCEDES 609 DKA, 1994 r., 330 tys. km, 4000 ccm, die
sel, biały, blaszak, dop. ład. 3 1, bliźniacze koła, tachograf, 
stan b. dobry, - 52.000 zł lub zamienię na VW Golfa IV (TDI), 
Mercedesa 124, VW T4. Trzebnica, tel. 0604/70-22-70 
MERCEDES 711 D, 1992 r., 470 tys. km, 4000 'ccm; diesel, 
niebieski, dop. ład. 3270^; masa całkowita 6500 kg; bla
szak, ocieplony, - 41.500 zł. Kłodzko, fel. 074/867-12-31 
MERCEDES 808 D, biały, meblowóz, dł. 5.2, stan dobry, -
16.000 zł. Kraśnik Górny 21, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-97-79
MERCEDES 808 LP, 1976 r., 4000 ccm, zielony, stan dobry, 
oplandekowany, dł. skrzyni 4,5 m, - 9.500 zł lub zamienię na 
osobowy. Oława, tel. 0603/37-97-55 
MERCEDES 809,1981 r.. 3800 ccm, diesel, niebieski, skrzy
niowy, oplandekowany, wym. 4.65 x 2.45 x 2 m, po remoncie, 
nowe opony, na poduszkach, podwozie typu BDF, regulacja 
do rampy, I właściciel, udokumentowany, możl. zamiany na 
dostawczy lub osobowy, także droższy, -15.900 zł, Dzierżo
niów, tel. 074/831-30-29 po godz. 20.0604/50-67-17 
MERCEDES 813 LP, 1973 r., 600 tys. km. 5600 ccm, granato
wy, skrzyniowy, plandeka, w ciągłej eksploatacji, - 7.000 zł. 
Wilkszyń, tel. 071/396-36-09
MERCEDES 813,1981 r., 300 tys. km, 5600 ccm, diesel, nie
bieski, skrzyniowy, na białych tablicach • 3.500 DEM. Zielona 
Góra, tel. 0601/61-97-52
MERCEDES 814,1988 r„ 650 tys. km kontener o dł. 6 m, •
32.000 zł. Wrocław, tel. 364-32-11
MERCEDES 814,1992 r., 350 tys. km ład. 3 tony, kontener z 
windą, - 48.000 zł. Wrocław, tel. 0502/02*25-78 
MERCEDES 814,1995 r. kontener aluminiowy o wym. 7.1 x 
2.45 X 2.45 m, sypialnia na dachu, webasto, ABS, - 56.000 zl 
+ VAT..,tel. 0502/65-65-59
MERCEDES 814,1995/96 r., 130 tys. km, 4000 ccm, biały, I 
rej. w 95 r., kontener 650 x 21.5 x 210, winda, udokumento
wany przebieg, tachometr, bez wypadku, - 59.000 zł + VAT. 
Henryków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
MERCEDES 814,1997 r. Euro II Power, kontener 6.2 x 2.45, 
stan b. dobry, winda, ABS, blaszak, - 67.000 zł + VAT.., tel. 
0502/65-65-59
MERCEDES 814 VITO. 1997 r., 120 tys. km. 4300 ccm, die
sel, żółty, kontener 510/245/245. kola 17.5, lad. 3.3 t, bez 
wypadku, odbiór w Niemczech, cena 31.000 DEM. Henryków, 
tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
MERCEDES 908 D. 1968 r.. 3800 ccm wym. 5.5x 2.2X 2 m. 
plandeka, kabina do poprawek, nowe opony, - 6.000 zł. Klucz
bork, tel. 0606/74̂ 59-28 '
MERCEDES 913, 1977 r., 360 tys. km, 5600 ccm, zielony, 
oplandekowany, klapa hydrauliczna, ład. 4.81, 5.1 x 2.35 x
2.1 m, stan dobry, - 10.000 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
0601/70-54-39
MERCEDES MB 100,1989 r.. 250 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
biały, bus, przedłużony, oszklony. 9-osobowy, wspomaganie,
5-biegowy, hak, immobilizer, stan b. dobry, • 14.500 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-37-48
MERCEDES MB 100,1990 r., 2400 ccm, diesel, turkusowy, 
wspomaganie, nowe opony, • 18.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-49-92
MERCEDES MB 100,1991 r., 190 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
zielony, I właściciel, max. podwyższony, przedłużony, stan b. 
dobry, -15.600 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-99.0606/12-83-05 
MERCEDES MB 100,1991 r.. 305 tys. km, 2400 ccm, biały, 
krótki, niski, blaszak, -13.900 zł. Prudnik, tel. 0602/73-69-50 
MERCEDES MB 100 D, 1994 r., 198 tys. km, 2400 ccm. die
sel. żółty, blaszak, wspomaganie kierownicy, garażowany, ład. 
H  stan b. dobry, - 21.500 zł. Prochowice, tel. 076/761-16-77 
wieczorem

MERCEDES MB 100,1995 r.. 140 tys. km. 2400 ccm, - 25.000 '- 
zi. Jasień, tel. 068/371-03-24 po godz. 20,0606/16-82-97 
MERCEDES SPRINTER 308 D. 1995 r„ 140 tys. km. biały, 
podwyższony, przedłużony, ład. 1.61, serwisowany, - 38.000 
zł. Oława, tel. 0602/12-97-69
MERCEDES SPRINTER 312,1995 r., 2900 ccm, TDi bogate 
wyposażenie, - 47.000 zł. Legnica, tel. 0602/48-44-43 
MERCEDES SPRINTER 312 BUS. 1995 r., żółty, podwyższo
ny, średnio przedłużony, zarejestrowany jako osobowy, •
44.000 zł. MHicz, tel. 071/384-19-36 
MERCEDES SPRINTER 312,1995 r., 180 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, bez wypadku, izoterma, na gwarancji, w kraju 
Od tygodnia, - 51.500 zł (możl. wysL fakt. VAT). Syców, tel. 
062/785-32-96.0601/79-75-12 
MERCEDES SPRINTER 208.1995 r.. 110 tys. km, 2300 ccm, 
biały, krótki, przegroda celna, wspomaganie. ABS, ABD, blo
kada skrzyni biegów, alarm, centralny zamek, el. reguł, re
flektory, stan b. dobry, - 41.000 zł lub zamienię na Renault 
Kangoo. Wrocław, tel. 0601/78-88-62 
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 2300 ccm, diesel, jasno
zielony, oszklony w całości 2 komplety siedzeń, 9̂ osobowy, 
stan b. dobry, I właściciel w kraju, • 36.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/378-22-10
MERCEDES SPRINTER 412,1995/96 r., 180 tys. km, 2500 
ccm, TDI, morski, bez wypadku, bliźniacze koła, I właściciel, 
el. reg. lusterka, serwo, ABS. ABD, EDS, EDC, nawigacja, 
kompletna dokumentacja, 3-osobowy, przegroda celna, obity 
płytą, stan idealny, - 55.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/44-67-68,0501/10-98-53 
MERCEDES SPRINTER. 1995/96 r.. 160 tys. km. 2900 ccm. 
turbo D, biały, ABS, serwo, SRS, ARS, blaszak, kompletna 
dokumentacja, • 36.500 zł. Śrem, tel. 0502/82-62-60 
MERCEDES SPRINTER 208,1996 r., 120 tys. km. 2300 ccm. 
diesel, biały, krótki, niski, blaszak, hak, I właściciel, w kraju 
od 3 lat. • 41.000 zl. Głogów, tel: 076/834-18-99, 
0605/25-55-22
MERCEDES SPRINTER 312 MAXI, 1996 r.. 216 tys. km, 2900 
ccm, TDi, biały, kupiony w salonie, serwisowany, I właściciel,
- 50.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-33-84
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MERCEDES SPRINTER 208,1996 r., 2300 ccm, diesel, bia
ły, stan b. dobry, ABS, wspomaganie kierownicy, 5-biegowy, 
Mul-T-Lock. przedłużony, oszklony do połowy, podwyższony, 
nowe amortyzatory, hak, radio, do poprawek lakierniczych, 
pełna dokumentacja, - 39.500 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-73-19,0602/22-73-24 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, ład. 1400 kg, ABS, ABD, wspo
maganie, blaszak, nowe opony, radio, I właściciel, serwiso
wany, bez wypadku, stan b. dobry, - 37.000 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-61-91,0606/99-56-29 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2900 ccm, diesel, biały, ABS. 
ABD, podwyższony, przedłużony, - 52.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-28-52,0606/14-41-40 
MERCEDES SPRINTER 212 D, 1996 r.. 24 tys. km, 2900 ccm, 
diesel, biały, maks. podwyższony, przedłużony, blaszak, J wła
ściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, klima
tyzacja, ABS, SRS, stan idealny, - 58:000 zł.-Wrocław, tel. 
0601/73-00-95
MERCEDES SPRINTER 212,1996/97 r., 150 tys. km. 2900 
ccm, TDi, zielony, 122 KM, blaszak, kabina 3-osobowa, hak 
holowniczy, alarm, szyberdach, ABS, ABD, EDC, wspomaga
nie, centralny zamek, część ładunkowa zabudowana płytą, -
46.000 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 0501/10-60-51 

.MERCEDES SPRINTER,312,1997 r., 50 tys. km, 2900 ccm,
. TDi, kolor wiśniowy, podwójna kabina, 6-osobowy, tachograf,
wspomaganie, ABS, ABD, SRS, RM, hak, zadbany, stan b. 
dobry, - 50.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Dzierżoniów, tel. 
074/831-27-47,0604/21-41-62 
MERCEDES SPRINTER BUS. 1997 r., 105 tys. km. 2300 ccm. 
diesel 9-osobowy, ABS, ABD, EDC, SRS, poduszka pow., 
wspomaganie kier., pneumatyczny fotel kierowcy, obustron
ne drzwi przesuwane, hak, pełna tapicerka, ciemne szyby, 
stan idealny, • 57.000 zł lub zamienię na dostawczy, blaszak 
lub osobowy. Skwierzyna, tel. 095/717-09-84,0607/55-43-32 
MERCEDES SPRINTER 312 D. 1998 r.. 2900 ccm. diesel, 
biały, skrzyniowy, 3.3 x 2 m, alum. burty, ABS, ASD, - 57.000 
zł. Wieluń, tel. 043/842-83-35,0603/58-94-96 
MERCEDES SPRINTER 310,1998 r., 135 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, ABS, ABD. ASC, EDS, poduszka powietrzna, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, el. reguł, reflek
tory, el. reguł, i podgrzewane lusterka, webasto, blokada tyl
nego mostu, książka serwisowa, - 75.000 zł. WrocłaW, teł. 
0601/72-56-24
MERCEDES SPRINTER, 2000 r., 61 tys. km, 2200 ccm, CDI, 
biały, turbo, intercooler, maj 2000 r.. wysoki, średnia długość, 
ABS, ASR, poduszka powietrzna, wspomaganie, RO, spraw
ny, 4 elementy do lakierów, - 47.000 zł + VAT. Dzierżoniów, 
tel. 0607/82-68-00,0605/46-65-65 
MERCEDES VITO, 1996 r., 51 tys. km, 2300 ccm, diesel, zie
lony, zderzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi, książka serwi
sowa, w kraju od miesiąca, stan b. dobry, - 52.000 zł lub za
mienię na tańszy. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
MERCEDES VITO 180,1996 r., 104 tys. km, 2300 ccm. die
sel 2 rzędy foteli, przegroda z siatki, oszklony do połowy, bez 
wypadku, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -
45.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT) lub zamienię. Wschowa, tel. 
065/540-59-89,0603/60-49-51
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, SRD, poduszka pow., alarm, kompletna 
dokumentacja, • 46.000 zł lub zamienię na inny. Paczków, tel. 
077/431-61-91.0606/39-29-31 
MERCEDES VITO. 1997 r.. 90 tys. km. 2300 ccm. TD. zielo
ny, ABS, ABD, poduszka pow., RO. CD, koła zimowe, I wła
ściciel, zadbany, • 48.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-42-48 
MERCEDES VIT0110 D BUS, 1997 r.. 140 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, czerwony, stan b. dobry, kupiony w salonie, 5 miejsc, 
przeszklony do połowy, el. otw. szyby, immobilizer, - 45.900 
zł lub zamienię. Lwówek Śląski, tel. 075/782-24-28 
MERCEDES VIT0113,1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., 
el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, ABS, ABD, radio, 5-oso
bowy, I właściciel, serwisowany, kupiony w salonie (prod. hisz
pańskiej), bez wypadku, alum. felgi + kpi. kół zimowych, - 

i 56.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-91-81 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00497 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES VIT0110,1997 r., 93 tys. km, turbo D, bordowy,
5-osobowy, ABS, ABD, 2XPP, klimatyzacja, aluminiowe burty, 
kpi. opon zimowych, przeszklony, centralny zamek, el. otw. 
szyby, radio Kenwood i 6 głośników, inne atrakcyjne dodatki, 
bez wypadku, serwisowany, kupiony w kraju, faktura yAT, - 

. 47.500 zł. Bolesławiec, tel. 0608/64-31-71 
MERCEDES VITO MIX, 1997 r.. 58 tys. km. 2300 ccm. turbo 
D, malinowy, 5 osobowy + 720 kg, 2 poduszki, wspomaganie, 
ABS, pełne Ubezpieczenie do 01.2002 r., odstąpię leasing w 
EFL, pozostało 18 rat, po ok. 1.050 zł netto, wykup 6.000 zł 

- lub zamienię na dostawczy VW, Mercedes, odstępne 20.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29 po. godz. 20, 
0604/50-67-17
MERCEDES VITO 110 D, 1997 r., 120 tys. km. 2300 ccm, 
turbo D. bordowy, ARS, ABD, poduszki pow., RO, I właściciel, 
serwisowany, ważny przegląd, nowy rozrząd, klocki i tarcze 
hamulcowe, Wymieniony olej i filtry, - 45.000 zł. Jelenia Góra, 
.tel. 0607/06-11-90
MERCEDES VIT0110 D, 1997 r., 65 tys. km, 2300 ccm, die
sel, zielony, 5. osób + 710 kg, ABS, ABD, SRS, wspomaganie, 
radio + 4 głośniki, hak, nadkola, I właściciel, alarm, zadbany, 
- 62.000 zł lub zamienię na busa, Legnica, tel. 0604/13-25-82 
MERCEDES VITO, 1997 r., 220 tys. km, 2300 ćcm, diesel, 
bordowy, ABS, ABD, SRS, wspomaganie kierownicy, drewno, 
radio, hak, poduszka powietrzna, stan b. dobry, garażowany, 
3 osoby + 1000 kg, pełna dokumentacja, • 39.500 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
MERCEDES V!T0110,1997 r., 80 tys. km, 2300 ccm. diesel, 
biały, 5-osobowy, stan b. dobry, kupiony u dilera, serwisowa
ny, kompletna dokumentacja, I właściciel, - 52.000 zł. Wał
brzych, tel. 0604/20-08-06
MERCEDES VITO, 1997 r., 44 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
biały, 5-osobowy, 2 poduszki pow., ABS, ABD, alarm, immobi
lizer, z salonu, • 54.000 zł. Wrocław, tel. 325-47-85 
MERCEDES VIT0110,1997 r., 86 tys. km. 2300 ccm, diesel, 
czerwony, kupiony w salonie, ABS, ABD, 2 poduszki powietrz
ne, 5-osobowy, stan b. dobry, - 48.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/315-12-57
MERCEDES V lT0110,1998 r.. 27 tyś. km, 2300 ccm, turbo 
D. niebieski, I rejestracja 07.1999 r., ABS, ABD, 2 pod. po
wietrzne, RO, hak hol., leasingowany • pozostało 1 rok spła
ty, odstępne 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-47-89 
MERCEDES VIT0110 BUS, 1998 r., 95 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, zielony, 2 poduszki pow., ARS, ABS, klimatyzacja, 
obecnie w leasingu, • 54.000 zł. Oława, tel. 071/313-75-21, 
0501/22-15-50
MERCEDES VTTa 110,1998 r., 27 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, niebieski, rejestracja w lipcu 1999 r„ ABS, ARB, 2 podusz
ki powietrzne, RO, hak holowniczy, leasing, pozostał 1 rok 
spłaty, odstępne, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-47-89 
MERCEDES VITO BUS, 1998/99 r., 68 tys. km, 2300 ćcm, 
turbo D, biały, ABS, centralny zamek, klimatyzacja, poduszka 
powietrzna, 6-osobowy, komplet kół zimowych, stan idealny, 
aluminiowe felgi, faktura VAT, - 47.000 zł. Sobótka, tel. 
0605/39-71-67
MERCEDES VITO. 1999 r., 24 tys. km, 2500 ccm, diesel, żół
ty, I właściciel, kupionyy w salonie (książka), ABS, ASD, 2 
poduszki pow., wspomaganie kier., 5 miejsc, oszklony, za
dbany, • 63.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0600/16-56-33 
MERCEDES VITO, 2000 r., 19 tys. km, zielony, blaszak, kabi
na 3-osobowa, bez wypadku, sprowadzony z Belgii, w kraju 
od tygodnia, stan idealny, - 55.000 zł. Wałbrzych, tel. 

. 0601/79-66-69 
MITSUBISHI CANTER, 1989 r.. 3200 ccm, diesel oplandeko
wany, plandeka Celna, kabina sypialna, • 25.000 zł. Śmigiel, 
tel. 065/518-06-57
MITSUBISHI CANTER, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, kon
tener o wym. 4.3x2.2x2.2 m, kabina 3-osobowa (podnoszo

na), centralny zamek, webasto, 2 zbiorniki paliwa, wzmoc
niony, RO, spoiler dachowy, bliźniacze kola, - 29.500 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-59-12,0603/58-61-04 
MITSUBISHI CANTER, 1997 r., 124 tys. km, 2800 ccm, turbo 
D, biały, kontener wym. 460 x 210 x 200 m, ład. 3,51, • 45.600 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-27-75,0603/61-27-74 
MITSUBISHI L200,1994 r., 2500 ccm. turbo D, zielony meta
lic. 4WD, - 32.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-13-90 
MITSUBISHI L300,1986 r., 200 tys. km, 2325 ccm, diesel, 
biały, izoterma, niskie zawieszenie, wygodny załadunek, drzwi 
boczne i tylne, duża objętość załadowcza, - 8.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-80-14 '
MITSUBISHI L300,1987r./2000 ccm, benzyna, biały, 9-oso
bowy. 5-biegowy, stan b. dobry, • 10.500 zł. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
MITSUBISHI L300, .1992 r„ 194 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebmy metalic, alarm, centr. zamek, szyberdach el., wspo
maganie, 9-osobowy, stan b. dobry, - 20.000 zł. Nysa; teł. 
0608/63-57-49 *
MITSUBISHI L300,1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
piaskowy, blaszak, 3-osobowy +.1 1, - 12.900 zł. Syców, tel. 
062/785-22*71 W godz. 9 -17,785-19-28 po godz. 18 
O  MITSUBISHI L300, 1996 r., 2500 ccm, diesel

9-osobowy lub 800 kg ład., wspomaganie, 5-bie- 
gowy, oszklony, -19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87023691

MITSUBISHI L300,1995 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 3-oso- 
bowy, cały oszklony, 2 drzwi rozsuwane, pilne, • 10.500 zł + 
VAT (możl. wyst. fakt. VAT). Wałbrzych, tel. 074/853-35-00 
Adam
MITSUBISHI L400,1999 r., 28 tys.km, 2500 ccm. turbo D, 
niebieski, 6-osobowy, z przegrodą, skrzynia ład. 945 kg, za
rejestrowany jako ciężarowy, • 55.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-36-66
MULTICAR 22 wywrotka, do złożenia elementy nadwozia, - 
600 zł. Świdnica, tel. 074/852-51-96 wieczorem, 
071/316-34-14 rano
MULTICAR M-22,1971 r., 800 ccm, diesel, zielony, wywrot
ka, nakładki na skrzynię ład., po remoncie kapitalnym silnika, 
zarejestrowany, sprawny, stan dobry, • 2.000 zł. Jastrowiec, 
tel. 0604/17-86-63
MULTICAR M-22,1974 r., diesel, szaro-zielony, ład. 2 1, stan 
b. dobry, - 2.500 zł. Wińsko, tel. 071/389-89-63 
MULTICAR M-24,1978 r„ 2000 ccm, diesel, zielony, stan 
ogólny b. dobry, oryginalna wywrotka, wysokie burty, ład. 2 
tony, pilnie, - 7.500 zl. Głogów, tel. 076/835-55-06, 
0601/55-17-94
MULTICAR M-25,1989 r. po remoncie. - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/17-32-28
MUSCEL M-461,1972 r., 9 tys. km, 2500 ccm dużo części 
zamiennych, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-56-63 
NISSAN EBRO, 1995 r., 3000 ccm, diesel oplandekowany, 
30 m2, - 38.000 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35,0604/14-74-57 
NISSAN TRADE, 1992 r. pełne wyposażenie bez klimatyza
cji, - 20.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-04-19 po godz. 18 
NISSAN URVAN, 1982 r., 2500 ccm, diesel, biały, oszklony,
9-osobowy, silnik wymieniony i inne podzespoły po remon
cie, dużo nówych części, atrakcyjny wygląd, • 8.600 zł lub 
zamienię na większy, może być do remontu. Trzebnica, tel. 
071/387-10-51 po godz. 22,0607/73-62-72 
NISSAN URVAN, 1988 r., 26 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
blaszak, kabina 3-osobowa, ład. 1300 kg, • 10.000 zł lub za
mienię na osobowy. Opole. tel. 077/455-07-86,0601/06-43-69 
NISSAN VANETTE, 1984 r., 2000 ccm. diesel, bordowy, po 
remoncie kapitalnym blacharki, stan b. dobry, • 8.000 zł. Świd
nica, tel. 0608/62-38-68
NISSAN YANETTE, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, jasnoszary, 
aluminiowe felgi, 7-osobowy, po wymianie silnika, • 4.500 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-53-48
NISSAN VANETTE BUS, 1988 r., 186 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, srebmy, 2 osoby +1000 kg, 4-drzwiowy, drzwi boczne 
przesuwane, I rej. 11.91 r., przegląd do 03.2002 r., stan b. 
dobry, • 9.000 zł lub zamienię na Renaulta 19, Seata Ibizę, 
Opla Kadetta. Legnica, tel. 076/856-03-24 
NISSAN VANETTE, 1991 r., 189 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, rej. na 5 osób + 800 kg, szyberdach, 5-drzwiowy, bocz
ne drzwi przesuwne, -12.000 zł lub zamienię na Daewoo Tico, 
w dobrym stanie. Wrocław, tel. 071/353-14-08 po godz. 15 
NISSAN VANETTE, 1992 r., 182 tys. km, 2000 ccm, diesel 
wspomaganie, RO, alarm, 8 miejsc, • 15.900 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-47-12,0601/17-11-45 
NISSAN VANETTE, 1994 r.. 114 tyś. km, 2000 ccm, diesel
5-osobowy, drzwi rozsuwane z obu stron, bez wypadku, spro
wadzony w całości, przegląd do 03.2002 r., stan idealny, -
17.800 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 074/867-79-55, 
0607/33-17-56 .
O  NISSAN VANETTE CARGO, 1997 r., 2300 ccm, die

sel ład. 825 kg, wspomaganie, stan idealny, atest 
Sanepidu, - 28.900 zł iub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87023731

NISSAN VANETTE CARGO, 1999 r., 63 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, żółty, centralny zamek + pilot, Immobilizer, hak, wspo
maganie, - 29.800 zł lub zamienię na osobowy. Bielawa,' tel. 
074/833-86-01
NYSA 522,1970 r. techn. sprawny, - 500 zł. Gniechowice, teł. 
0607/74-14-15,071/316-97-60 
NYSA 522,1980 r., 100 tys. km, 2120 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, nadwozie mikrobus wymienione w 1996 r., nowy 
akumulator] nowe opony, nowe fotele, ważny przegląd, stan 
idealny, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0502/69-86-69 
NYSA 522 T, 1982 r„ zielony, techn. sprawny, • 150 zł. Wro
cław, tel. 071/788-80-40
NYSA 522 T, 1989 r. stan dobry, - 1.000 zł. Czernica, tel. 
0609/45-54-46
NYSA 522 TOWOS, 1989 r„ 2120 ccm, benzyna, niebieski, 
po remoncie silnika i blacharki, stan dobry, 8 miejsc, - 2.000 
zł. Legnica, tel. 0502/26-64-55 
NYSA 522 T, 1989 rv 37 tys.km, 2120 ccm, zielony, hak, mało 
używany, dobry stan opon, bez przeglądu, stan ogólny dobry, 
- 900 żł. Szczeci rzyk.gm. Ozimek, tel. 077/465-53-08 
NYSA 522,1989 r., 54 tys. km, 20Q0ocm, szary, stan b. do
bry, 9-osobowy, oszklony, zarejestrowany, r 1.500 zł + YAT. 
Wrocław, tel. 071/315-T2-57
NYSA TOWOS, 1989 r., - 700 zł. Wrocław, tel. 071/785-79-07, 
0601/70-84-92
NYSA 522,1990 r., 2120 ccm, niebieski, inst. gazowa, zare
jestrowany na 9 osób, przegląd do 02.2002 r., w ciągłej eks
ploatacji, stan dobry, pokrowce, - 3.50Ó żł. Bardo Śl., tel. 
074/817vl8r57
NYSA 522,1990 r. po remoncie kapitalnym blacharki, stan b. 
dobry, • 950 zł.^ankowice Wrocławskie, tel. 071/302-85-78 
NYSA 522 T, 1991 r., 68 tys. km. 2200 ccm, biały, oryginalny 
mikrobus, kupiony w fabryce, oryginalne pokrowce, remont 
kapitalny w 2000 r., stan idealny + części, • 6.500 zł. Głogów, 
tel. 076/834-64-77,0602/61-17-63 
NYSA, 1991 r., benzyna, niebieski, po remoncie blacharki i 
lakierowaniu, oszklona, na 8 osób, ważny przegląd, z małym 
przebiegiem, stan b. dobry, • 3.000 zł. Kochlice, tel. 
076/857-02-45
NYSA 522 T, 1992 r., 2150 ccm, niebieski, po remoncie kapi
talnym, stan dobry, - 3.500 zl. Kobylice, gm. Trzebnica, tel. 
071/387-18-74,071/312-32-59 
OPEL BEDFORD, 1984 r.'2000 ccm, diesel, pomarańczowy, 
blaszak, stan dobry, silnik Mercedesa (stan b. dobry), t 3.800 
zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
OPEL COMBO, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
hak, halogeny, 5 osób + 600 kg, radio, dodatkowe światło sto
pu, stan b. dobry, • 11.500 zł lub zamienię nd inny. Lubin, tel. 
0607/19-50-38
OPEL COMBO, 1994 r., 180 tys. km,' 1700 cciii, diesel, biały.

w Polsce od pół roku, poduszka pow, • 16.000 zł. Raciborowi
ce, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-04-05 
OPEL COMBO, 1995 r., 132 tys. km, 1700 ccm, diesel, gra
natowy, wspomaganie kierownicy, radioodtwarzacz, serwiso
wany, książka serwisowa, zarejestrowany jako ciężarowy, 
faktura VAT, stan b. dobry, • 16.900 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0606/42-51-38
OPEL COMBO, 1996/97 r., 104 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, 2 osoby + 600 kg, w kraju 4 lata, centralny zamek, alarm, 
nowy pasek rozrządu j amortyzatory tylne, garażowany, •
17.500 zł lub zamienię na kombi, z dopłatą. Kamienna Góra, 
tel. 0605/67-55-04
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 175 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, nowy model, przeszklony, wspomaganie, sprowadzony 
w całości, bez wypadku, stan idealny, - 24.000 zł. Paczków, 
woj. opolskie, tel. 0602/83-01-20 
PEUGEOT BOXER, 1994 r.. 240 tys. km, 2500 ccm, turbo-D, 
biały, blaszak, katalizator, nowe opony, hak, • 25.000 zł. .Strze
gom, tel. 074/649-11-55
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 2500 ccm. turbo D,'biały, długi, 
wysoki, • 25.000 zł. Nowa Ruda, teł, 074/872-53-05 wieczo
rem, 0607/62-79-35
PEUGEOT BOXER, 1996 r„ 2500 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, faktura VAT, - 31.500 zł. Opole, tel. 
077/421-53-37,0602/59-71-76 
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 1900 ccm, diesel, niebieski, bla
szak, 2 miejsca, • 28.000 zł. Lubin, tel. 076/847-84-43, 
0604/18-93-47
PEUGEOT BOXER 350 LH, 1997 r., 146 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, niebieski, blaszak, przedłużony, podwyższony, ku
piony w salonie w Polsce, stan b. dobry, faktura VAT, - 28.900 
zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27,0601/57-76-68 
PEUGEOT BOXER, 1998 r., 35 tys. km, 2500_ccm, TDi, nie
bieski, : do sprowadzenia, podwójna kabina. - 38.000 zł+cło. 
Jawor, tel. 0605/07-59-17
PEUGEOT BOXER, 1998 r.. 35 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, wysoki, średni, do lakierowania, • 35.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/733-31-94,0601/56-55-59
0  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 BOXER, 1999 r., 40 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały,
1 właściciel, nowe opony, ABS, centralny zamek, • 52.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0605/07-59-17
PEUGEOT BOXER MAXI, 1999 r., 2500 ccm, TD, granatowy, 
intercooler, kupiony w kraju, cena 43.000 zł + Vat. Wrocław, 
tel. 325-15-76,0601/92-44-53
PEUGEOT G260,1986 r., 260 tys. km, 10000 ccm, diesel, 
żółty, hakowiec na małe kontenery (zastosowanie do wywo
zu śmieci, gruzu, złomu), • 38.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/72-93-55
PEUGEOT J5 ,1987 r., 140 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
stan dobry, • 9.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-85-08 
PEUGEOT J5 ,1988 r., 163 tys. km, 2500 ccm. diesel, czer
wony, Maxi, immobilizer, koła 16", długi, - 900 zł lub zamienię

na przyczepę kempingową, 2-osiową. Wrocław, tel. 
071/326-04-77,0605/93-05-59 
PEUGEOT J5 ,1988 r., 240 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, zarejestrowany jako ciężarowo-osobowy, 6 osób +
1.600 kg, mało eksploatowany, stan b. dobry, • 9.500 zł. Prud
nik. tel. 077/436-64-86
PEUGEOT J5 ,1988 r., 136 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, długi, max, koła 16*. • 900 zł łub zamienię na kemping 
bagażowo-osobowy. Wrodaw, tel. 359-10-64 
PEUGEOT J5 ,1989 r. maksymalnie długi i wysoki, hak, 92 
tys. km po remonde silnika, - 8.800 zł lub zamienię na osobo
wy, do 6.000 zł. Ruszów, tel. 0603/54-29-66,075/771-44-87 
PEUGEOT J5 ,1990 r„ 2500 ccm. diesel, • 12.000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-18-31
PEUGEOT J5 .1991 r.. 2500 ccm. diesel niski, krótki, oszklo
ny, po lakierowaniu, • 12.000 zł. Żmigród, tel. 071/385-36-82 
PEUGEOT J5 ,1991 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, karoseria do drobnych poprawek, • 11.000 zł 
lub zamienię na większy w tej cenie. Bolesławiec, tel. 
075/734-57-49,0502/36-09-06 
PEUGEOT J5 BUS, 1992 r., 22 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, hak, stan b. dobry, • 15.900 zł. Wschowa, tel. 
065/540-45-58
PEUGEOT J5 .1992/93 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, z sie
dzeniami, krótki, niski, oszklony, wspomaganie kierownicy, 
ogrzewanie webasto. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-38, 
074/645-80-17
PEUGEOT J9 BUS, biały, wysoki, w ciągłej eksploatacji, •
6.000 zł lub zamienię na Fiata Uno. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
PEUGEOT PARTNER, 1996 r., 104 tys. km. 1900 ccm, die
sel, czerwony, oszklony do połowy, wspomaganie kierowni
cy, radioodtwarzacz, składana tylna kanapa, koła zimowe, •
22.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-37-49.0605/35-73-23 
PEUGEOT PARTNER TOWOS. 1996 r., .115 tys. km. 1900 
ccm, diesel, biały, wspomaganie kier., centralny zamek, 
oszklony, drzwi przesuwane na 2 strony, zarejestrowany na 6 
osób + 850 kg, kompletna dokumentacja, RO, • 22.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-82-16,0501/80-64-26 
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 85 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony, 2-osobowy, alarm, wspomaganie, immobilizer, stan 
b. dobry, • 26.840 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01, 
0601/70-49-87
PEUGEOT PARTNER, 2000 r., 1400 ccm, granatowy meta
lic, 5 osobowy, kupiony w kraju, homologacja ciężarowego, 
serwo, poduszka, immobilizer, alarm, faktura Vat, cena 30.000 
zł + Vat:Wrocław, tel. 325-15*76,060.1/92-44-53 
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. Wrodaw, tel. 
0601/71-40-36
POLONEZ TRUCK,. 1989 r.. 1600 ccm, popielaty, - 2.000 zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-44-37 
POLONEZ TRUCK, 1989 r. zabudowany, otwierany z boku, 
stan b. dobry, - 2.500 2ł. Opole, tel. 077/442-f2-13 
POLONEZ TRUCK, 1989/90 r., 1600 ccm. niebieski, beż ko
rozji, nie eksploatowany, nowe części, 2-osobowy, lad. 950 
kg, stan techn. b. dobry, - 3.200 zł. Kozielno; woj. opolskie, 
tel. 0609/16-60-86
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 1600 ccm, benzyna instal. gazo
wa, 5-biegowy, plastikowa nadbudówka, stan b. dobry, - 3.500 
zł. Tyniec, tel. 071/390-83-03
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 110 tys. km, 1598 ccm, benzyna, 
niebieski, - 3.300 zl. Wrodaw, tel. 0602/63-39-83 
POLONEZ TRUCK, 1990 r„ 1600 ccm, benzyną 2-osobowy, 
w ciągłej eksploatacji, zamienię na inny, prod. zachodniej, z 
hakiem, w cenie do 3.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/08-57-07 
POLONEZ TRUCK, 1990/91 r., 1600 ccm, biały, techn. spraw
ny, -1.750 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-46-88 •
POLONEZ TRUCK, 1991 r., 45 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony, zabudowany, stan b. dobry, - 2.850 zł. Grodków, tel. 
0603/32-31-45
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 1900 ccm, diesel, niebieski, izo
terma, po remoncie blacharki, stan-silnika dobry, - 5.600 zł 
lub zamienię. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
POLONEZ TRUCK, 1992 r., biało-zlelony, pełna zabudowa, 
itt. 250 cm, tylny most po remonde, dużo części, - 2.900 zł. 
Żarki Wlk., tel. 068/375-36-26 po godż. 18

POLONEZ TRUCK, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, 2-osobowy, dł. 2.5 m, zabudowany, Hak, przegląd 
do 01.2002 r., stan dobry, -4.500 zł. Oława, tel. 071/313-44-11, 
0604/88-57-06
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 15 tys. km, niebieski, izoterma o 
dl. 2.5 m, alum. burty, po remonde silnika I blacharki, po la
kierowaniu, inst. gazowa, 5-biegowy, • 6.200 zł. Wrodaw, tel. 
0607/69-74-60
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 1600 ccm, czerwony, 2-osobo
wy, zabudowany, przegląd do 01.2002 r., przód Caro, stan b. 
dobry, - 4.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-51-19 
POLONEZ TRUCK, 1993 r. aluminiowe burty, nowe opony, 
nowy akumulator, inst. gazowa, • 3.700 zł. Oborniki śląskie, 
tej. 071/310-15-56,0606/44-87-10 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 15 tys. km, niebieski, dł. do 2.5 
m, izoterma, aluminiowe burty, po remonde silnika i blachar
ki, po lakierowaniu, 5-biegowy, inst. gazowa, • 6.200 zł. Wro
cław, tel. 0607/69-74-60
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, 2-osobowy, alum. burty, skrzynia dł. 2,5 m, plastiko
wa zabudowa, hak, RO, nowy akumulator, • 5.200 zł. Wro
daw, tel. 0501/97-96-25
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 56 tys. km, • 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 0502/15-95-71
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, biały, kon
serwacja, nadbudówka 2 m, stan silnika b. dobry, - 4.800 Zł. 
Wrodaw, tel. 0609/47-97-91
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, czerwono-biały, alu
miniowe burty, stan b. dobry, - 7.000 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Kamienica, woj. opolskie, tel. 0600/85-16-94 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
bordowy, 2-osobowy, nowy akumulator i amortyzatory, skrzy
nia ładunkowa o dł. 2 m, plastikowa, możliwa fakturą VAT, - 
7.000 ł̂. Oława, tel. 071/313-21-92 
POLONEZ TRUCK PN, 1994 r., 42 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, czerwony, izoterma, stan idealny, po remoncie silnika, 
po remonde blacharki i po lakierowaniu, - 6.800 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-56-08 w godz. 7-8 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna skrzynia ła
dunkowa 2 m, 2-osobowy, zabudowany, - 4.900 zł lub zamie
nię na tańszego Fiata 125p, Fiata 126p. Wrocław, tel. 
0501/52-06-10
O  POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, Pb, bordo

wy, skrzynia otwierana z 3 stron, burty aluminio
we, dobre opony, faktura VAT, - 7.000 zł (brutto). 
Wrocław, tel. 0605/65-95-58 01029331

POLONEZ TRUCK, 1995 r. 5-osobowy, pełne zabudowanie, 
- 6.500 zł. Bielawa, tel. 074/834-03-69 
POLONEZ TRUCK. 1995 r.. 53 tys. km, 1600 ccm, benzyna
2-osobowy, skrzynia aluminiowa 2 m, zabudowa typu Atarex, 
stan techn. b. dobry, • 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-66-18
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 82 tys. km, 1600 ccm, kolor wi
śniowy, 5-osobowy, instalacja gazowa, • 8.600 zł. Kalisz, tel. 
0601/48-49-86
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, oznakowany, Mul-T-Lok, reg. kierownica, RM, za

budowa plastykowa, 2-osobowy, stan dobry, - 5.900 zł. Lubin, 
tel. 076/842-18-47,0604/18-33-29 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 59 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
Mul-T-Lock, mało używany, nowe opony, faktura zakupu, peł
na zabudowa, stan techniczny b. dobry, • 6.500 zł. Pleszew, 
tel. 062/741-75-89,0600/27-71-82 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, benzyna + gaz, czer
wony, stan b. dobry, możliwa faktura VAT, • 7.500 zł. Trzebni
ca, tel. 071/312-04-43,071/312-10-15 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 83 tys. km. 1600 ccm, biały, za
budowa plastikowa, stan b. dobry, - 6.300 zł. Wrodaw, tel. 
071/348-35-39,0605/37-15-57 
POLONEZ TRUCK, 1995/96 r., 112 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna + gaz, czerwony, alum. burty, inst. gazowa, nowe opo
ny, przystosowany do transportu okien, hak, - 8.500 zł. Wro
daw, tel. 0608/45-90-51,071/325-16-60 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
+ gaz, zielony, inst. gazowa, długi, alum. burty, stan idealny, 
nowe opony, amortyzatory i akumulator, - 8.500 zł. Zielona 
Góra, tel. 0603/05-83-70
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm, niebieski, 5-osobowy, 
instalacja gazowa, - 10.800 zł. Kalisz, tel. 062/761-45-14, 
0604/80-70-60
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
bordowy, 2-osobowy, zabudowany, dł. 2.5 m, przegląd, alu
miniowe burty, zadbany, stan b. dobry, - 8.700 zł. Wrodaw, 
tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK PLUS. 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, 5-osobowy, silnik Citroena, RM, Mul-T-Lock, alu
miniowe felgi, welurowa tapicerka, pokrowce, stan b. dobry, 
bez wypadku, -12.200 zł. Legnica, tel. 076/722-90-43 
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 106 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, stan techn. idealny, 3.5 m3, Mul-T-Lok, RO, 
serwisowany na bieżąco, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 361-36-46 
POLONEZ TRUCK, 1998 r.. 1600 ccm, benzyna inst. gazo
wa, - 14.000 zł. Lubin. tel. 076/844-23-84,842-60-56 
O  POLONEZ TRUCK, 1998 r., 1600 Ćcm, niebieski, 

alum. burty, in s t 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 PLUS, 1998 r.. 45 tys. km, 1900 ccm, die
sel hak, 2- osobowy, stan b. dobry, - 15.000 zł. Jawor, tel. 
0601/19-07-52 •
POLONEZ TRUCK, 1998 r., 98 tys. km, 1600 ccm inst gazo
wa, I właściciel, - 11.800 zł. Wrocław, tel. 352-89-55, 
0602/22-00-70
POLONEZ TRUCK PLUS. 1998/48 r., 1905 ccm, diesel, nie
bieski, 2-osobowy, zadbany, stan techn. b. dobry, -14.500 zł. 
Jawor, tej. 0601/19-77-52
POLONEZ TRUCK ROY, 1999 r., 19 tys. km, zielony, 5-oso- 
bowy, 4-drzwiowy, zabudowany, immobilizer, - 22.500 zł. 

. Dzierżoniów, teł. 074/645-66-70 
POLONEZ TRUCK PLUS DĆ, 2000 r., 28 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, biały, 5-osobowy, instalacja gazowa, wspomaganie 
kierownicy,, zabudowa otwierana na 3 strony, alarm, central
ny zamek, garażowany, nowe opony zimowe, możliwość wy
stawienia faktury VAT, - 27,000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-59-35,0602/69-11-37 
POLONEZ TRUCK LB, 2001 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 
nowy, bez przebiegu, aluminiowa skrzynia ład., 2-drzwiowy, 

. odbiór z magazynu fabrycznego, - 31.540 zł (możl. wyst. fakt. 
.VAT). Biała Nyska, gm. Nysa, tel. 077/435-68-50 
PRAGA, 1988 r. do drewna dłużycowego, po remonde, nowa 
wciągarka i przyczepa, • 14.000 zł. Imbramowice. tel. 
074/850-71-11
RENAULT 180 S. 1995 r.. 380 tys. km, 6000 ccm, diesel, bia
ły, hydroklapa, plandeka, ład. 4 1, wym. 6.1 x 2-4 x 2.25 m, •
68.000 zł. Wrodaw, tel. 346-23-99
RENAULT 290 G, 1988 r. ciągnik siodłowy, na poduszkach, •
19.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-33-21.0603/68-20-20 
RENAULT 305 RV1,1985 r. duża kabina, dwa spania, spoiler, 
halogeny, zbiornik 6001. skrzyniowy, ład. 10 ton, 15 palet euro, 
nowa plandeka, stan b. dobry, • 20.000 zł lub zamienię na 
inny, terenowy, VAN, bus, pomoc drogowa. Wrocław, tel. 
0503/92-35-75
RENAULT 340,1987 r. ciągnik siodłowy z naczepą NS-180, 
w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, przegląd do 02.2002 r, -
21.000 zł. Gniechowice, tel. 0607/74-11-15,071/316-97-60

RENAULT 340 R, 1990 r., 740 tys. km, biały, łóżko, el. otw. 
szyby, na resorach, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry,
- 22.000 zł + VAT. Radostów Średni, tel. 075/722-19-08, 
0607/24-17-94
RENAULT EXPRESS, 1989 r„ 200 tys. km. 1600 ccm. diesel, 
biały, blaszak 2-osobowy, ład. 500 kg, stan b. dobry, • 7.500 
zł. Wrodaw, tel. 368-13-48
RENAULT EXPRESS, 1989 r„ 197 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, czerwony, po przeglądzie, po wymianie oleju i filtrów, 2 
bagażniki dachowe, opony zimowe, akumulator Silver Bosch 
na gwarancji, kupiony w Polsce, 5 osób + ładunek, • 4.700 zł. 
Wrodaw, tel. 785-49-04,0601/72-81-95 
RENAULT KANGOO, 1997 r.. 114 tys. km, 1200 ccm, żółty, 
centralny zamek, alarm, kupiony w salonie, kpi. opon zimo
wych, nowe opony letnie, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/03-37-11
RENAULT KANGOO, 1998 r„ 16 tys. Jim, 1400 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie, alarm + pilot, immobilizer, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, ABS,
5-osobowy, oszklony, halogeny, bez wypadku, garażowany, 
kupiony w salonie, gwarancja, kpi. opon zimowych z felgami,
- 32.000 zł. Oława, tel. 071/313-36-02
RENAULT MAJOR 340, biały, ciągnik siodłowy. • 27.000 zł 
umowa kupna. Opole, tel. 077/455-27-37 
RENAULT MAJOR, 1991 r., 13000 ccm, TDi, biały, ciągnik 
siodłowy, stan b. dobry, 2 łóżka, na poduszkach, hydraulika, 
pełna dokumentacja, - 32.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0602/45-34-55
RENAULT MAJOR 385TDI, 1993 r.. 600 tys. km, zielony, kon
tener, duża kabina + przyczepa 3-osjpwa, zestaw objętościo
wy 110 m3, całość na poduszkach, kontener otwierany na boki, 
stan b. dobry, • 76.000 zł + VAT. Lubin, tel. 076/842-62-02, 
0604/14-75-93
RENAULT MAJOR R 340 Tl, 1995 r., 550 tys. km. 11000 ccm, 
340 KM, biały, ciągnik siodłowy/na poduszkach, nacisk na 
siodło 9.02 kN, przystawka mocy, stan b. dobry, - 42.000 zł + 
VAT. Polkowice, tel. 076/847-92-77 wewn. 115 
RENAULT MASTER BUS, 1988 r., 2488 ccm uniwersalny, -
10.000 zł. kostomłoty, tel. 071/346-15-33 
RENAULT MASTER, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, 5-bie
gowy, prawo jazdy kategorii ,B\ • 9.000 zł. Turek, tel. 
0604/62-75-08.0606/27-61-05 
RENAULT MASTER. 1994 r., 2500 ccm, turbo D. biały, stan 
b. dobry, kontener • chłodnia z agregatem, 5-biegowy, wspo
maganie kierownicy, pełna dokumentacja, - 37.000 zł. Sto
szowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-34-55 
RENAULT MASTER, 1998 r.. 200 tys. km. biały, furgon, 2-oso- 
bowy, ład. 1480 kg, średni, immobilizer, wspomaganie, radio 
z CD, - 46.000 zł (netto). Rawicz, tel. 065/545-29-80 
RENAULT MASTER. 19&9 r.. 55 tys. km. 2500 ccm, T-35, 
biały, średnio długi, maksymalnie wysoki, pod. powietrzna, 
RO, loock, kompletna dokumentacja, sprowadzony na kołach,
- 48.000 zł + VAT. Wrodaw, tel. 0606/62-65-10 
RENAULT MASTER, 1999 r., 30 tys. km, 2800 ccm, TDI, bia
ły, wspomaganie kier., centralny zamek, immobilizer, 9-oso
bowy, oryg. tapicerka, zielone szyby, RO + pilot, książka ser
wisowa, I właściciel w kraju, - 54.000 zł lub zamienię. Bole
sławiec, tel. 075/732-26-40
RENAULT MASTER, 1999 r., 137 tys. km, 2800 ccm, biały, 
wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wysoki, długi, stan b. dobry, - 63.000 zł. Wijewa, tel. 
0607/10-00-62
RENAULT MIDUNER180 S, 1995 r.. 299 tys. km. 6200 ccm,. 
diesel, biały, oplandekowany, winda, turbo, intercooler, pełne 
wyposażenie el., fotel pneumatyczny, wym. 6.40x2.50x2.50 
m, ład. 5 1, stan b. dobry, - 57.000 zł lub zamienię na samo
chód osobowy. Wrodaw, tel. 349-36-08,0501/32-18-66 
RENAULT RAPID, 1990 r., 1400 ccm, biały, 2-osobowy, techn. 
sprawny, stan b. dobry, na białych tablicach, - 3.000 zł. Kroto
szyn, tel. 062/725-04-25
RENAULT RAPID, 1991 r., 162 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
srebmy metalic, stan b. dobry, 5-osobowy, tył przeszklony, 
fotel tylny rozkładany, ład. 700 kg, - 8.500 zł. Kłodzko, teł. 
074/867-50-14.074/868-29-03 
RENAULT RAPID. 1992 r.. 125 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
czerwony, -11.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-14-62 
RENAULT RAPID, 1994 r., 92 tys. km. 1600 ccm. biały, bla
szak, 2 osoby ♦ 500 kg, uchylna klapa w tylnej częśd dachu, 
ekonomiczny, bez wypadku, sprowadzony w całośd, • 12.500 
zł. Lubin. tel. 076/844-73-03 po godz. 20 
RENAULT RAPID. 1995 r„ 113 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, wygłuszona część transportowa, z zamontowanymi sie
dzeniami szybkiego demontażu dla 2 osób, uchylny dach, bez 
wypadku, stan b. dobry, • 15.500 zł. Lubin, tel. 076/841-13-55 
RENAULT RAPID, 1996 r., 125 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
biały, 2 osoby + 500 kg, centralny zamek, RO, I właściciel, •
16.500 zł. Lasowice, gm. Otmuchów, tel. 077/431-56-50 
RENAULT RV1,1981 r. stan b. dobry, aluminiowe burty, za
dbany, śdągana plandeka ze stelażem, dużo nowych części, 
(ad. 3,51, -16.500 zł lub zamienię. Wrodaw, fel. 0605/23-84-62 
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r.. 2100ccm. diesel, biały, podwyż- 

, szony, stan dobry, po remoncie kapitalnym, • 7.000 zł. Wro
daw. tel. 0607/09-99-26
RENAULT TRAFIĆ. 1986 r.. 71 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
niebieski, inst. gazowa, blaszak, - 6.000 zł. Legnica, tel. 
076/722-06-21 lub 866-04-42
RENAULT TRAFIĆ, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 3 oso
by + ładunek, stan dobry, • 4.500 zł lub zamienię na samo
chód osobowy albo stary motocykl. Wrodaw, teł. 354-32-22, 
0608/79-75-22
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 2200 ccm, benzyna, biały, krót
ki, niski, oszklony, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 9.000 zł. 
Paczków, tel. 0608/47-33-10
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 190 tys. km, 1700 ccm, benzyna 
instalacja gazowa, zarejestrowany na 9 osób, bez foteli, do 
drobnych napraw kosmetycznych, dużo częśd, • 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/79-25-64
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 120 tys. km, 2500 ccm, biały, 
alarm, I właściciel, • 17.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/97-75-86 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 2500 ccm, diesel, biały, zareje
strowany na 3 osoby, podwyższony, -16.500 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0607/15-81-57
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 1700 ccm, benzyna, biały, stan 
b. dobry, -10.500 zł. Lipiny, tel. 068/388-60-18,0601/1^14-64 
RENAULT TRAFIĆ, 19941.. 158 tys. km, 21.00 ccm, diesel 3 
osoby +1390 kg ładunku, hak, RO, przegroda celna, maksy
malnie przedłużony i podwyższony, - 16.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0604/20-08-06
RENAULT TRAFIĆ, 1995 r.,106 tys. km, 2100. ccm, diesel, 
czerwony, oszklony, 9-osobowy, komplet siedzeń, radio, pi
lot, wspomaganie kier., el. reguł, reflektory, stan techn. b. do
bry, - 21.900 z ł.., tel. 0606/14-41̂ 65 
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 120 tys, km, 2500 cćm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, • 21.500 zł. Głubczyce, woj. 
opolskie, tel. 0609/46-73*30
RENAULT TRAFIĆ. 1998 r.. 57 tys. km. 2500 ccm. diesel, 
zielony, silnik lveco, niski, krótki, nowy model, 2-osobowy +1 
t ład., poduszka pow. kierowcy, wspomaganie, centralny za
mek, nowy akumulator i opony, stan idealny, - 39.000 zł. No
wogrodziec, te|. 075/731-73-63 po godz. 20 
ROBUR, 1980 r., - 1.200 zł. Opatówek, gm. Kalisz, tel. 
0608/24-98-86
ROBUR LD 3000,1983 r.. 54 tys. km, 3927 ccm, diesel, nie
bieski, jna chodzie*, silnik i kabina po remonde, oplandeko
wany, dodatkowe częśd zamienne (silnik, pompa wtrysko
wa, rozrusznik. 2 wały napędowe, oś przednia, most tylny), 
komplet opon zimoWych, • 2.000 zł lub zamienię ha Fiata 126p, 
w tej cenie. Chałupki, tel. 074/819-91-86 
ROBbR, 1985 r., diesel, pomarańczowy, w ciągłej eksploata
cji, techn. sprawny, przegląd do 2002 r, - 2.300 zł. Bolków, tel. 
075/741-22-69,0606/78-56-87- 
ROBUR LD, 1988 r., 92 tys. km, 3500 ccm, benzyna, szary, 
nadaje się do rajdów terenowych, - 1.400 z l  Świdnica, tel. 
0603/64-65-46,0607/10-67-84
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ROBUR LD 3001,1989 r., 1400 ccm, diesel, niebieski, -4.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
ROBUR, 1990 r., 180 tys. km, 4000 ccm, diesel, pomarań
czowy, izoterma, nowe opony, zadbany, techn. sprawny, RM,
- 4.200 zl. Świdnica, tel. 0603/64-65-46,0607/10-67-64 
ROBUR, 1990 r., diesel skrzyniowy, oplandekowany, • 4.500 
zł lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 349-23-05, 
0502/55-96-64
ROBUR LTD 3001, 1990 r„ 70 tys. km, 3927 ccm, diesel, 
pomarańczowy, izoterma, stan średni, dowód ważny do czerw
ca br, • 1.700 zł lub zamiana na rolniczą przyczepę. Zebrzy- 
dowa, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-31-79 
ROBUR, 1991 r., diesel stan b. dobry, • 5.500 zł lub zamienię 
na ciągnik rolniczy. Lubin, tel. 076/843-64-61 
SCANIA 143,1995 r., 600 tys. km, 500 kM, niebieski, ciągnik 
siodłowy, topline, streamline, poduszki, Euro 2 - 95.000 zł + 
VAT. Tczew, tel. 058/561-09-63 
SCANIA 93,1989 r., czerwony, 250 KM, poduszki, centralne 
smarowanie, webasto, sypialna kabina, - 28.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel, 071/316-27-25,0603/08-04-44 
SEAT INCA, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały. I 
rejestracja 97 r., kupiony i zarejestrowany w kraju, wspoma
ganie, blokada skrzyni biegów, sprawny, do malowania, -
13.500 zł. Stare Bojanowo, tel, 065/518-51-87,0601/55-46-47 
SEAT INCA, 1998 r., 47 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie w Polsce, wspomaganie kier.,*RO, central
ny zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lok. • 19.800 zł. Leszno, tel. 
0609/24-97-78 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem • AG0209 www.autogielda.com.pl)
SEAT TERRA, 1990 r., 1300 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, na 
białych tablicach - 800 OEM. Zgorzelec, tel. 0602/28-98-55 
SKODA FAVORIT PICK-UP, 1993 r., 170 tys. km, 1300 ccm, 
beńzyfi«r,'tzerwony, inst. gazowa, stan dobry, po.rempncie 
silnika (20 tys.km), - 6.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-22-57 "  
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 100 tys. km, 1289 ccm. 
benzyna, niebieski, ład. 575 kg, inst. gazowa, stan b. dobry, -
15.500 zł. Oleśnica, tel. 0601/75-21-15
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 68 tys. km, 1300 ccm. 
MPi, granatowy, -18.500 zł. Oława. tel. 0605/55-75-62 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., -12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-82-83,071/348-15-^0 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., -17.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 1 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, stan dobry, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 0502/92-72-39 
SKODA FELICIA PIK-UP, 1998/99 r., 60 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, biały, nadstawka nad kabiną RM + 2 głośniki, 2 koła 
zapasowe, wspomaganie, serwisowany, stan techn. b. dobry,
- 22.000 zł brutto, faktura VAT. Niemcza, tel. 074/837-65-97 
dogodź. 16,0608/27-53-66
SKODA FELICIA PICK-UP, 1999 r.. 1900 ccm, diesel, biały, 
leasing na 59 rat, wpłacone 26 rat, kupiony w salonie, rata 
miesięczna 770 zł, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0601/83-83-80 
SKODA LIAZ 706 MTS, 1977 r., 400 tys. km, diesel, zielony, 
po remoncie kapitalnym w 1994 r„ ład. 9 t, plandeka celna
5.0 x 2,40 x 2,20 m, wspomaganie kierownicy, szyberdach, 
stan dobry, części zamienne, • 3.500 zł lub zamienię. Kłodz
ko, tel. 074/812-11-16 .
SKODA LIAZ MTS, 1979 r. 3-stronna wywrotka, stan dobry, •
8.000 zt Świdnica, tel. 074/851-26-11,0607/83-54-73 
SKODA LIAZ MTS-24,1980 r., niebieska, oryginalna wywrot
ka, półbiegi, nowa pompa wtryskowa, w ciągłej eksploatacji, -
7.400 zł lub zamienię na osobowy albo inne propozycje. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-74-63.0602/59-35-51 
SKODA MTS, 1978 r. ład. 8.81, oryg. wywrotka, w ciągłej eks
ploatacji, - 6.200 zł. Prudnik, tel. 077/436-08-74, 
0607/68-52-94
STAR, 1969 r. oplandekowany, wspomaganie, - 5.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-31-75.-0503/02-18-11 
STAR 3W. 1978 r., 10 tys. km. S-359 Zetor, czerwony, stan b. 
dobry, nowe opony, wysokie nowe burty + nadstawki, pó re
moncie, + części, • 4.500 zł. M. Waszkun, 59-600 Płóczki 
Górne 117, gm. Lwówek Śląski 
STAR 200,1975 r. izoterma, po remonde silnika, stan dobry,
- 7.500 zł. Pokój, teł. 077/469-34-34
STAR 200, 1978 r., SW-400, pomarańczowy, skrzyniowy, 
wspomaganie kierownicy, po remoncie kapitalnym przednie
go zawieszenia, układu kierowniczego i hamulców, nowy 
mechanizm różnicowy, - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-59-66
STAR 200,1978 r., 10 tys. km stan dobry, po remoncie silni
ka, - 5.800 zł. Dobrzeń, tel. 071/314-83-42 
STAR 200, 1979 r., 6842 ccm, diesel, szary, izoterma, ład. 
5000 kg, po remoncie silnika, zarejestrowany, - 3.200 zł. Je
lenia Góra, tel. 0600/81-19-57
STAR 200,1979 r., zielony, wywrotka, po remoncie silnika, 
kabiny, skrzyni biegów, - 5.000 zł. Legnica, tel. 076/854-39-71 
STAR 200 C, 1979 r. ciągnik siodłowy, bez silnika, kabina, 
skrzynia biegów, zawieszenie przednie, rozrusznik, sprzęgło, 
na kołach, -1.000 zł. Namysłów, tel. 0602/50-22-70 
STAR 200 L, 1979/99 r., S-359, niebieski, po remoncie kapi
talnym w 1999 r., dł. skrzyni ład. 5.6 m, kabina nowego typu, 
dźwig HDS o udźwigu 2.7 t, wysięg 5.8 m, • 30.000 zł lub 
zamienię na osobowy. Jakubowo, gm. Przemków, tel. 
076/818-32-72,0604/20-89-83 
STAR 200 C, 1980 r.. S-359 ciągnik siodłowy, 30 tys. km po 
remoncie silnika, nowe sprzęgło, pompa wodna, wtryski, most, 
wspomaganie kier., naczepa dł. 8 m, wywrót na boki, jia  cho
dzie', stan dobry, - 7.800 zł. Lubin, tel. 076/847-30-20.
STAR 200,1980 r. sprzedam w całości, - 3.000 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-42-56
STAR 200,1980 r., 56 tys. km, 6842 ccm, żółto-zielony, wy
wrotka, dł. 4.60 m, po remoncie skrzyni ładunkowej, układu 
kierowniczego i hamulców, silnik po przeglądzie, zarejestro
wany, opłacony, techn. sprawny, stan b. dobry, wspomaga
nie, - 6.500 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/857-47-97, 
0501/62-44-93
STAR 200,1981 r., żółty, 3-stronna wywrotka, zarejestrowa
ny, b. dobry stan techniczny, - 5.200 zł. Góra, tel. 
065/543-32-32,0602/42-61-67 
STAR 200 3W, 1981 r., 51 tys. km, 6842 ccm, zielony, wy
wrotka, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 10.2001 
r, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-37-20,0501/10-94-21 
STAR 200 C, 1981 r. ciągnik siodłowy, kabina przedłużona, 
wspomaganie + naczepa z 1982 r., ład. 101, oplandekowana,
- 2.500 zł. Zielona Góra. tel. 068/320-41-91
STAR 200,1982 r., jasnopopielaty, wywrotka, po remoncie 
silnika, belka przednia po regeneracji, pilne, - 5.000 zł. Pie
szyce, tel. 074/836-61-18
STAR 200 A, 1983/99 r., SW-400, czerwony, skrzyniowy ład. 
6 1. po remoncie w 1999 r., w ciągłej eksploatacji, stan opon 
dobry, nowe akumulatory, przegląd do 10-2001 r., cena - 6.000 
zł + przyczepa D-633,1988 r., ład. 6 1, stan opon b. dobry, w 
ciągłej eksploatacji - 3.000 zł, razem lub osobno. Milicz, tel. 
0607/23-61-09
STAR 200 A, 1983/99 r. po remoncie w 99 r., nowa kabnina, 
nowe ogrzewanie, nowe akumulatory, przerobiony na wywrot
kę, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 373-96-96 
STAR 200,1984 r. ważny przegląd, • 5.000 zł lub zamienię 
na wywrotkę. Malczyce, tel. 071/317-92-85 
STAR 200,1984 r., 6842 ccm, diesel wywrotka na 3 strony, 
RO, żółty .kogut”, - 8.000 zł. Torzym, tel. 068/341-37-11 
STAR 200. 1984 r. chłodnia. - 9.550 zł. Brzeg, tel. 
077/411 -22-60,0604/13-52-63 
STAR 200,1984 r. wywrotka, po remonde kapitalnym, - 6.000 
zł + VAT. Wałbrzych, tel. 074/848-61-81 
STAR 200, 1984 r., 30 tys. km, 6842 ccm. S-359, zielony, 
skrzyniowa wywrotka, dł. 4.60 m, wspomaganie, kabina no
wego typu, klamki kasetowe, dużo nowych częśd, całość pod 
odbudowie, przegląd do 03.2002 r, -14.000 zł lub zamienię. 
Wiązów, tel. 071/393-10-72,0609/48-60-10 
STAR 200,1984/85 r., demnozielony, wspomaganie kierow

nicy, nowe opony, akumulatory, stan b. dobry, - 7.300 zł lub 
zamienię na samochód osobowy. Paczków, tel. 0608/68-16-42 
STAR 200,1985 r. izoterma, stan dobry, - 9.500 zł. Św. Kata
rzyna. tel. 071/311-62-81.311-62-15 
STAR 200,1985 r. wywrotka, tachograf, - 6.500 zł. Świdnica, 
tel. 074/851-90-94
STAR 200,1986 r., 10 tys. km, 6800 ccm, zielony, wywrót na 
3 strony, po remoncie silnika, ukł. kierowniczego, hamulco
wego i skrzyni ład. w 2000 r., stan techniczny b. dobry, -12.500 
zł. Świebodzice, tel. 0601/72-24-77,074/854-05-95 
STAR 200,1986 r.,200 tys. km, 6000 ccm, zielony, izoterma, 
wspomaganie kier., przegląd do 08.2001 r., drzwi otwierane z 
3 stron, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-18-87 (zdjęda do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00419 
www.autogielda.com.pl)
STAR 200,1986 r., niebieski, wywrotka 2-stronna, dł. skrzyni 
ład. 5 m, ład. GT, wspomaganie, -10.000 zł. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 077/482-60-67
STAR 200,1987 r. kabina nowego typu, wspomaganie, stan 
dobry. - 8.000 zł. Korfantów, tel. 077/431-91-56 
STAR 200,1987 r. + przyczepa 6 ton, zestaw oplandekowa
ny, nowe opony i plandeki, - 12.000 zł. Góra, tel. 
065/543-31-75,0503/02-18-11 
STAR 200 3W, 1987 r., 6840 ccm, jasnoszary, wspomaganie, 
nowe opony i akumulatory, oryg. wywrotka + części, -19.500 
zł. Jedlina Zdrój. tel. 074/845-53-95 
STAR 200, 1987 r., 170 tys. km, zielony, izoterma, stan b. 
dobry, -10.000 zł. Syców, tel. 062/785-17-64 
STAR 200, 1988 r. wywrotka. - 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/28-98-80
STAR 200,1988 r.. 127 tys. km. 6850 ccm, diesel, czerwony, 
izotermâ  wspomaganie, tachometr, po remoncie, dużo no
wych częśd, - 7.200 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-11, 
0502/60-89-44
STAR 200 3W, 1989 r., 150 tys. km. S-359. zielony, kabina 
nowego typu, tachograf, wywrót na 3 strony, wspomaganie 
kier., stan dobry, - 13.000 zł lub zamienię na koparkołado- 
warkę. Legnica, tel. 076/850-62-62 
STAR 200,1989 r., szary, izoterma, -10.000 zł. Zaręba, gm. 
Lubań, tel. 075/722-61-34
STAR 200,1990 r. wywrotka, - 9.500 zł. Proszków, gm. środa 
Śląska, tel. 0608/22-27-08
STAR 200.1991 r.. 90 tys. km, 6842 ccm, biały, skrzyniowy, 
wspomaganie, stan techn. dobry, -14.000 zł. Królikowice, gm. 
Kobierzyce, tel. 0603/69-03-82 
STAR 200 SKŁADAK, 1994 r., 6842 ccm, zielony, wspoma
ganie, skrzynia dł. 5.65 m, szer. 2.2 m, dzielone burty, - 7.000 
zł lub zamienię na Poloneza Tfucka. Chojnów, tel. 
076/818-60-42 po godz. 19
STAR 200 L. 1995 r.. zielony, ospoilerowany, plandeka celna, 
nowe akumulatory, nowe ogumienie, - 15.000 zł. Kalisz, tel. 
062/760-13-67,0601/95-24-67 
STAR 266 B, 1976 r., 6230 ccm, diesel, ciemnozielony, przy
stosowany do przewozu drewna dłużycowego, w ciągłej 
eksploatacji, na nizinach, -17.000 zł lub zamienię na aseni
zacyjny. Wrocław, teł. 071/342-21-28,071/352-41-78 
STAR 266,1984 r. do przewozu dłużycy leśnej, po remonde 
silnika i podzespołów, + naczepa .Hajnówka', - 13.500 zł. 
Wołów. teL 071/389-32-02,0600/33-05-08 
STAR 28 A, 1969 r., 4680 ccm, stalowy, skrzyniowy, po re
monde, nowe akumulatory, stan techn. dobry, stan opon b. 
dobry. Bielany Wrodawskie, tel. 0600/14-18-31 
STAR 28,1972 r., 6800 ccm, niebieski/skrzyniowy, plande
ka, radio, wspomaganie kier., hak, nowa kabina Stara 200, 
rama Stara 28, wym.: 450x220x200 cm, - 9.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/735-16-17,0601/95-68*8 (zdjęda do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem • AG0213 
www.autogiekJa.com.pl) '
STAR 28 W, 1974 r. 3-stronna wywrotka, po remoncie bla
charki i lakierowaniu, nowe akumulatory, przegląd do 09.2001 
r, - 2.400 zł. Dobkowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/311 -83-94 
STAR 28,1976 r., 6230 ccm, diesel izoterma - kontener, stan 
dobry, pełna dokumentacja, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/311-59-93.0600/32-43-66 
STAR 28.1977 r., 215 tys. km HDS, nowe opony, stan b. do
bry, - 4.200 zł. „ tel. 0501/28-61-35 
STAR 28.1979 r„ 50 tys. km, czerwony, na podzespołach 
Stara 200, nowy tyb kabiny, wspomaganie, plandeka, - 4.200 
zł. Żagań. tel. 068/477-17-32
STAR 28.1984 r. po remonde kapitalnym kabiny, skrzyni ła
dunkowej i podłogi, nowe burty, wspomaganie, nadstawki, stan 
b. dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-34-32 
STAR 28.1985 r. chłodnia, stan dobry, - 2.500 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-27-99 po godz. 20 
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 29,1978 r., SW-400, żółty, skrzyniowy, mało eksplo
atowany, opony radialne. Mokrzeszów, tel. 074/850-87-25 
STAR 29,1979 r., diesel stan b. dobry, • 3.500 zł lub zamie
nię. Mojesz, woj. jeleniogórskie, teł. 0502/67-28-28 
STAR 29 A, 1983 r.. SW-400 wspomaganie, wszystkie pod
zespoły Stara 200, zarejestrowany, - 4.200 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Wrocław, tel. 373-70-46,0601/79-78-43 
STAR 38,1983 r. + częśd, • 5.000 zł. Dębowa Lęka, tel. 
065/540-36-63
STAR 660,1976 r., SW-400 z HDS, nowe serwo, inst. elektr., 
kabina od Stara 29, garażowany, + części, - 10.500 zł. Bol
ków, tel. 0606/30-86-72,075/741-36-83 
STAR 742,1993 r. stan techn. b. dobry, oplandekowany, alum. 
burty, nowe opony i akumulator, - 23.500 zł lub zamienię na 
busa osobowego, diesla. Platerówka, tel. 075/722-16-89, 
0604/38-79-27
STEYR 1490,1975 r. wywrotka 3-stronna, po odnowie, w cią
głej eksploatacji, aktualny przegląd techn, - 8.000 zł. Gnie- 
chowice, tel. 0607/74-14-15,071/316-97-60 
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 zł. Wrodaw. tel. 0601/78-82-84.071/348-34-78 
SYRENA BOSTO, 1985 r. zarejestrowana, - 800 zł. Wrodaw. 
tel. 071/780-87-00
SYRENA R-20,1973 r.. 842 ccm, niebieski metalic, zareje
strowany, stan b. dobry, - 650 zł lub zamienię na motocykl 
WFM, Junak, może być do remontu. Jelenia Góra, tel. 
075/643-68-16
TARPAN, 1983 r., 41 tys. km, 2120 ccm, zielony, garażowa
ny, zadbany, stan b. dobry, I właśddel, przesuwana skrzynia 
ład., plandeka, bagażnik dachowy, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/86-40-23 —
TARPAN 233,1983 r., 2120 ccm, zielony, skrzynia ładunko
wa z plandeką, kabina 3-osobowa, stan opon dobry, brak prze
glądu, - 430 zł. Wrocław, tel. 071/350-31-99 
TARPAN, 1983 r., 35 tys. km oryginalny przebieg bez remon
tu, stan dobry, - 2.000 zł. Żagań, tel. 068/478-35-13 
TARPAN RS, 1986 r., 1500 ccm 3-osobowy, skrzyniowy, ład. 
1 t, zarejestrowany, stan dobry, - 1.400 zł lub zamienię na 
osobowy, w tej cenie albo inne propozycje. Głubczyce, tel. 
077/485-96-02 po godz.17
TARPAN, 1987 r., diesel, -1.500 zł. Nysa. teł. 0602/83-75-81 
TARPAN 237 S, 1988 r., 43 tys. km, 2120 ccm, benzyna, żół
ty, po remonde kapitalnym nadwozia i malowaniu, b. atrakc. 
wygląd, - 2.800 zł lub zamienię na dągnik w tej cenie. Gorza- 
nów, gm. Bystrzyca Kłodzka, tei. 074/811 -83-94 
TARPAN S 237,1990/91 r., 2100 ccm, benzyna, niebieski, 
stan dobry, -1.000 zł. Paczków, tel. 077/431-73-84 
TATRA 813 T, 1980 r. skrzyniowy, 4-osiowy. podwójna kabi
na. - 22.000 zł. Legnica, tel. 076/862-53-10,0603/11-14-58 
TATRA 815,1986 r. 3-stronna wywrotka, po odnowie, prze
gląd do 02.2002 r., stan ogólny b. dobry. - 31.000 zł. Gniecho- 
wice. tel. 0607/74-11-15.071/316-97-60

TATKA 815 S3,1986 r., czerwony, techn. sprawny - 39.000 zł 
+ VAT. Wińsko, tel. 071/380-80-79,0605/41-96-02 
TATRA 815 S3,1987 r., czerwony, nowe resory tylne, siłow
nik kipra, tachograf, po legalizacji, nowe sprzęgło, - 37.000 żł 
lub zamienię na osobowy albo bus, w tej samej cenie. Wro
cław, tel. 071/363-43-89
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, ciągnik siodło
wy, hydraulika, na balonach, - 24.000 z ł+VAT. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
TATRA 815 2 S3 ,1991 r. wywrotka, - 57.000 zł. Wądroże 
Wielkie, tel. 076/818-74-11070602/30-50-52 *
TATRA 815,1993 r., czerwony, stan b. dobry, 2-e«idŵ , kli
matyzacja, webasto, stan opon dobry, - 32.000 zł + VAT. Raf- 
no Dolne, tel. 0603/71-67-11
TATRA 815 S3,1997 r., czerwony, technicznie sprawny, we
basto, stan b. dobry oraz przyczepa Obermeier, pilne, - 30.000 
zł. Zaręba, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/51-93-03 
TOYOTA HIACE, 1992 r., 180 tys. km, 2400 ccm, diesel lad. 
f i  .21,3-osobowy, centralny zamek, wspomaganie, • 15.500 
zł. Oława, tel. 071/313-95-85
TOYOTA HIACE FURGON, 1996/97 r., 80 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, zielony, kupiony w salonie, serwisowany, zarejestro
wany na 8 osób, hak, radio, alarm, immobiiizer, wspomaga
nie, oszklony do połowy, stan b. dobry, - 32.000 zł. Chojnów, 
tel. 076/81&-79-06,819-61-78
TOYOTA HIACE, 1996/97 r., 80 tys. km, 2400 ccm, diesel 
kupiony w salonie, serwisowany, reiingi dachowe, welurowa 
tapicerka, hak, zarejestrowany na 8 osób, stan techn. b. do
bry, - 34.000 zł. Zimna Woda, tel. 076/818-88-16, 
0605/67-86-69
TOYOTA HILUX, 1995 r., 95 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
perłowosrebmy, 4 WD, alarm, centralny zamek, klimatyzacja, 
wtrysk, hak, el. otwierane szyby, sprowadzony w całości, stan 
b. dobry + zabudowa skrzyni ład, - 50.000 zł lub zamienię na 
mniejszy samochód. Wrocław, tel. 349-44-12, 352-07-93 w 
godz, 9-17,0603/41-67-47
URAL, 1979 r., 10 tys. km, diesel, niebieski, do przewozu 
drewna krótkiego, mały przebieg, • 18.000 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-05-73
VOLVO F10,1984 r., 340 KM, czerwony, stan dobry, -12.500
zł + VAT. Brzeg, tel. 0608/12-35-80
VOLVO F12,1980 r., czerwony, dągnik siodłowy, 2-osiowy,
duża kabina, webasto, w ciągłej eksploatacji, zwolniony z VAT,
stan dobry, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-03-52,
0601/71-51-65
VOLVO F12,1986 r., 800 tys. km, 12000 ccm, biały, kabina 
Globetrotter z 1994 r., stan b. dobry, • 29.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-21-30,0608/49-37-36 
VOLVO F12,1986 r., turbo, granatowy metalic, duża kabina, 
hydraulika, klimatyzacja, komplet spoilerów, stan dobry, -
23.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-10-43.0605/85-58-50 
VOLVO F12,1988 r.. 700 tys. km, turbo D, biały, duża kabina, 
2 łóżka, przystosowany do kipra, 380 KM, nowe opony, stan 
b. dobry, - 32.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0608/79-97-65 
VOLVO F12,1991 r. chłodnia hakowa 3-osiowa (6 x 2), po
duszki + przyczepa chłodnia hakowa, 2-osiowa, poduszki, -
120.000 zł + VAT. Tczew. tel. 058/561-09-63
VOLVO F12 360,1992 r., biały, ciągnik siodłowy, nowe opo
ny, hydraulika, stan b. dobry, - 49.000 zł + VAT. Wrodaw, tel. 
071/316-27-25,0603/08-04-44 
VOLVO F12, 1997 r. ciągnik siodłowy, z koncesją WKŚ, -
210.000 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-49
VOLVO FH12,1994 r., niebieski, ciągnik siodłowy, bez wy
padku, poduszki, klimatyzacja, Webasto, stan dobry • 75 000 
zł + VAT. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
VOLVO FL10,1989 r., turbo intercooler, zielony, stan b. do
bry, nie używany w kraju, opony 80%, • 29.000 zł: Kłodzko, 
tel. 074/867-43-91,0601/82-86-93 ,
O  VOLVO FL614,1988 r., 5480 ccm metalowa skrzy

nia z  windą hydrauliczną, w ciągłej eksploatacji, 
faktura VAT. Wrocław, te l. 0605/65-95-58 
01029351

VOLVO FL618,1995 r., 300 tys. km, silnik TD 63ES, 210 KM, 
masa własna 6.9t, dop. ład. 8950 kg, kontener ALUVAN 
7.5x2.45x2.4 m (18 eropalet), winda załadowcza Zepro (1.5 
t), kabina sypialna, webasto, zawieszenie tylne na podusz
kach, ABS, certyfikat EUR-1, certyfikat L (na Austrię), kupio
ny w Volvo, serwisowany - 85.000 zł + VAT, przyczepa Tan
dem, na poduszkach, ABS, 1998 r., 170 tys.km., masa 4.3t, 
ład. 8.71., kontener Kleubau, winda • 42.000 zł + VAT, ul. Si
korskiego 48, PHU .EFEKT’ , tel. 076/842-61-02 Lubin, 
0601/44-96-78 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w inter- 
nede pod numerem • AC0218 www.autogielda.com.pl) 
VOLVO FL618,1996 r., 144 tys. km. 5480 ccm 184 KM, ład. 
10125 kg, nadwozie typu kontener, z platformą samozaładow- 
czą Meiller Hubfix 1500 kg, kabina 2-osobowa, ogrzewanie, 
dł. 10770 cm, szer. 2500 cm, wewn. skrzyni 2.34 m,wys. 3460 
cm, ogumienie 295/80/22, sprowadzony w 1999 r., pełna do- 
kum serwisowa - 160.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-73-77, 
333-75-65, 333-75-66
VOLVO N10,1980 r. wywrotka 2-osiowa, ład. 10t, wysunięty 
przód, stan b. dobry, - 22.000 zł. Wołów, tel. 071/389-05-87 
VW BUS, 1974 r., 1600 ccm, boxer .ogórek*, typ 23, webasto 
elektr., nowe amortyzatory, łożyska kół, układ hamulcowy, RM 
♦ głośniki, • 2.700 zł. Świdnica, tel. 074/640-26-82, 
0604/65-61-78
VW BUS, 1976 r., 1600 ccm. żółty, .ogórek’ , silnik w b. do
brym stanie, nowa tapicerka i ukł. wydechowy, inst. gazowa, 
akumulator (na gwarancji), atrakc. wygląd, przegląd do
03.2002 r. - 2.100 zł. Legnica, tel. 076/866-46-13, 
0603/39-20-09
VW BUS, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, pomarańczowy, oszklo
ny, po remoncie blacharki i malowaniu w 2000 r, -1.100 zł lub 
zamienię na przyczepę lawetę, sprzęt RTV, inne. Szczytna, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0603/16-55-95 
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, pomarańczowy, spraw
ny. .ogórek’ . - 2.200 zł. Wrodaw, tel. 0606/18-61-57 
VW CADDY, 1987 r.. 1600 ccm, diesel, niebieski, stan ideal
ny, - 9.500 zł. Lubsko, tel. 0602/62-04-05 
VW CADDY, 1996 r„ 135 tys. km, 1400 ccm, biały, centralny 
zamek, RO. -17.000 zł. Szamotuły, tel. 0601/76-79-53 
VW CADDY, 1997 r„ 1400 ccm, benzyna, biały. 2-osobowy, 
kupiony w kraju, stan idealny, - 24.000 zł + VAT. Świebodzice, 
tel. 074/853-35-00
VW CADDY, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 2-osobowy. 
stan idealny, kupiony w Polsce, - 24.000 zł (brutto, możl. wyst. 
fakt. VAT). Wałbrzych, tel. 074/853-35-00 Adam 
O  VW CADDY 1.9 SDI, 1998 r. b laszak., tel.

065/526-75-10, 0605/09-42-13 01029441
VW CADDY, 1999 r., 72 tys. km, 1900 ccm, SDI, biały, bla
szak, 2-osoboWy, ład. 625 kg, stan idealny, • 27.000 zł. Opo
le, tel. 0602/75-64-23 -
VW LT 28,1978 r., 200 tys. km, 2700 ccm, diesel, czerwony, 
po remonde kapitalnym silnika, stan b. dobry, - 5.000 zł. Lu
bin. tel. 076/844-15-63
VW LT 28,1979 r., 2400 ccm, diesel, zielony, oszklony, bla
szak, nowy akumulator, po remoncie blacharki, sprawny, I rej. 
12.89 r, - 5.000 zł. Nadolice Wielkie, tel. 071/781-63-36 
VWLT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna po remonde i lakiero
waniu, stan idealny, mało eksploatowany, ekonomiczny, skrzy
niowy, dł. 380 cm, szer. 200 cm, wys. 220 cm, plandeka, 
owiewka, nowy akumulator, przegląd do 3,2002 r., na kat. B 
prawa jazdy, • 6.500 zł. Kraszów 49, woj. kaliskie, tel. 
0503/38-28-78,0609/53-42-88 
VW LT 28,1987 r., 70 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, oszklo
ny, 8+1 osób, tapicerowany, podwyższony, przedłużony, hak, 
RO, 5-biegowy, stan b. dobry, zarejestrowany do 12.2001 r, •
15.500 zł. Ośno, tel. 0608/46-45-80 
VW LT 28,1989 r., 280 tys. km, 2400 ccm, TD, biały, przedłu
żony, kabina 3-osobowa, hak, przegląd do 02.2002 r., stan 
techniczny dobry, w dągłej eksploatacji, -15.500 zł. Wrodaw, 
tel. 071/349-18-61
VW LT 28 D, 1992 r., 90 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebieski,

podwyższony, przedłużony, po remonde silnika, stan techn. 
dobry, - 24.000 zł. Przylep, tel. 068/321-34-00,068/327-50-96 
VW LT 28,1993 r„ 220 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
długi, wysoki, stan techn. b. dobry, 5-biegowy, wspomaganie, 
RM + głośniki w drzwiach, - 19.500 zł lub zamienię na VW 
Transportera. Wrodaw, tel. 071/328-88-13,0605/34-61-20 
VW LT 28,1993 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, maxi, 
wspomaganie kierownicy, radioodtwarzacz, hak, blaszak, 
nowe opony, stan b. dobry, pełna dokumentacja, - 23.000 zł. 
Wrodaw, tel. 0605/22-85-55
VW LT 28.1995 r., 19 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, spro
wadzony, nie eksploatowany w kraju, podzielona kabina, 6 
osób +1000 kg, stan techn. b. dobry, - 26.500 zł + VAT. Choj
nów, tel. 0606/78-08-04
VW LT 28,1996 r., 90 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, 9.-osobo- 
wy, - 38.000 zł. Kaszczor, tel. 065/549-91-24 "  '
VW LT 28, 1998 r., 45 tys. km, 2500 ccm, pomarańczowy; 
podwójna kabina, skrzyniowy, oplandekowany, nowy model, 
stan b. dobry, - 53.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Prochowice, 
tel. 076/858-41-58
VW LT 31,1976 r., 45 tys. km, 2000 ccm, benzyna + gaz, 
niebieski, garażowany, skrzyniowy, -podwyższony, owiewka 
na dachu, inst. gazowa, webasto, nowe opony, po remoncie 
silnika, stan b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Wrodaw, tel. 0601/76-64-36
VW LT 31,1995 r.,-225 tys. km, 2400 ccm, TDI, biały, wspo
maganie kier., przedłużony, niski, sprowadzony w całośd, 
kompletna dokumentacja, zarejestrowany w kraju, - 28.000 
zł. Prusice, tel. 071/312-53-52 
VW LT 35 MAXI, 1998 r., 90 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały. -
55.000 zł. Oława, tel. 071/313-38-80,0601/53-99-68 
VW LT 40,1996 r., 60 tys. km, 2400 ccm, turbo D skrzyniowy, 
bez wypadku + faktura VAT, • 35.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-68-35,0604/14-74-57 
VW LT 45,' 1980 r., 240 tys. km, 2400 ccm, diesel, wiśniowy, 
maxi, bliźniacze koła, nowe opony, RM, po lakierowaniu, na 
kat. B prawa jazdy, ład. 3,51, stan b. dobry, • 9.900 zł lub 
zamienię na VW Passata kombi. Świdnica, tel. 0603/64-65-46, 
0607/10-67-84
VW LT 45,1991 r., 115 tys. km, 2400 ccm, biały, skrzyniowy, 
dł. 4,5 m, alum. felgi + drabinki aluminiowe między kołami, 
nie uszkodzona, stan idealny, na białych tablicach - 6.800 
DEM., tel. 0602/45-08-73
VW LT 45, 1993 r., 198 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
skrzyniowy, oplandekowany, wym. 4 x 2 x 2 m, bliźniacze koła, 
zarejestrowany na kat. B, stan idealny, możl. sprzedaż przez 
komis, - 29.000 zł + VAT od faktury. Dzierżoniów, tel. 
074/831 -30i29 po godz. 20,0604/50-67-17 .
VW LT 46 TDI, 1998 r., 55 tys. km, 2500 ccm, biały, blaszak, 
podwyższony, przedłużony, średni, ład. 2,51, bliźniacze koła, 
tachometrgraf, do sprowadzenia z Niemiec, - 49.000 zł. Le
gnica, tel. 0605/03-39-81
VW LT 55, 1995 r., 148 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
skrzyniowy, oplandekowany, wym. 3.85 x 2.2 x 2 m, winda 
hydrauliczna, sprowadzony w całości, bez wypadku, kompl. 
dokumentacja, zarejestrowany na kat. B, stan idealny, możl. 
leasingu lub sprzedaży przez komis, - 49.000 zł brutto. Dzier
żoniów, tel. 074/831-30-29 po godz. 20,0604/50-67-17 
VW TRANSPORTER BUS, 1979 r., 120 tyś. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony, zarejestrowany, techn. sprawny, ład. 1.31, 
stanr blacharki dobry, • 2.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-12-96
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 
po remonde blacharki, stan idealny, -10.000 zł. Lubsko, tel. 
0602/62-04-05
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, chłodzony cieczą (silnik Audi 
80), 6-osobowy, • 3.200 zł. Ozimek, tel. 0603/97-67-91 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 
Boxer, oszklony, zarejestrowany na 6 osób, po remonde sil
nika, + silnik na części, - 4.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-20-14
VW TRANSPORTER, 1980 r., 2000 ccm, czerwony, oszklo
ny, aluminiowe podłogi, silnik do regulacji, do poprawek la
kierniczych, stan dobry, - 3.500 zł. Nysa, tel, 0602/29-59-20 
VW TRANSPORTER BUS, 1980/81 r., 2000 ccm, diesel, bia
ły, 8 osób + 750 kg, oszklony, podwyższony, RM, - 3.200 zł 
lub zamienię na osobowy, w tej cenie. Rakowice, gm. Lwó
wek Śląski; tel. 075/782-57-15,0608/25-37-60 
VW TRANSPORTER, 1981 r., 2000 ccm. żółty. maks. pod
wyższony, z nadstawką plastikową nowe opony, - 4.900 zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
VW TRANSPORTER, 1981 r., 2000 ccm, pomarańczowy, hak, 
na białych tablicach, - 2.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-04-25 
VW TRANSPORTER 251,1981 r., 2000 ccm, boxer, brązo
wy, stan techniczny dobry, blacharki b. dobry, - 4.300 zł. Wro
daw, tel. 071/322-25-28,0605/25-35-03 
VW TRANSPORTER T2,1981/82 r., 230 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, zielony, 3-osobowy, blaszak, oryg. lakier, stan silnka 
dobry, - 6.200 zł. Zawonia, tel. 071/312-90-00.0604/39-17-50 
VW TRANSPORTER, 1982 r.. 1600 ccm, benzyna, granato
wy, blaszak, 3-osobowy, RM, przegroda, zadbany, • 4.300 zł 
lub zamienię na inny. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 1600 ccm. diesel, wrzoso
wy, oszklony, 9-osobowy, ład. 900 kg, stan silnika-l blacharki 
b. dobry, - 8.500 zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/70-67-23
VW TRANSPORTER T2,1982/92 r., 1600 ccm. boxer. grana
towy, 3-osobowy, blaszak, po remoncie silnika (rachunki) + 2 
silniki na częśd, stan techn. i blacharki dobry, kompletna do
kumentacja, - 4.500 zł lub zamienię na osobowy, najchętniej 
diesel, do 1600 ccm. Namysłów, tel. 077/410-31-62 
VW TRANSPORTER, 1983 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, 
po remonde blacharki i.silnika, po malowaniu, hak, kołpaki, 
pokrowce .miś’, garażowany, stan b. dobry, - 3.950 zł. Głu
szyca, tel. 0603/65-25-92
VW TRANSPORTER 251,1983 r., 130 tys. km, 1888 ccm, 
benzyna, pomarańczowy, blaszak, z przegrodą, liczba miejsc 
1+2, chłodzony cieczą, 4-biegowy, • 8.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-16-97,074/867-23-89 
VW TRANSPORTER FURGON, 1983 r., 1600 ccm. diesel, 
biały, przegroda celna, - 7.000 zł. Kwietniki, gm. Paszowice, 
tel. 0603/23-49-02
VW TRANSPORTER, 1984 r„ 1900 ccm, benzyna, biały, -
6.500 zł. Pęgów, tel. 071/310-74-35 
VW TRANSPORTER T2,1985 r., 120 tys. km, 1600 ccm, tur
bo D, szary, stan dobry, 3-osobowy, blaszak, - 9.100 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-50-14,074/868-29-03 
VW TRANSPORTER. 1985 r.. 1600 ccm. turbo D. żółty, zare
jestrowany na 8 osób lub ład. 1000 kg, stan dobry, - 9.500 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-18-59 
VW TRANSPORTER T2,1985 r., 120 tys. km, 1600 ccm, tur
bo D, szary, blaszak, 3-osobowy, stan techn. b. dobry, - 9.000 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/867-50-14,868-29-03 
VW TRANSPORTER, 1985 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, stan b. dobry, • 7.900 zł lub zamienię. Żagań, tel. 
068/477-65-65,0607/31-84-15 
VW TRANSPORTER T2,1986 r., 1600 ccm, ciemnozielony, 
9 miejsc, oszklony, zadbany, RO, webasto, hak, • 11.900 zł. 
Lubin, tel. 076/749-68-79 po godz. 21 
VW TRANSPORTER T2 BUS. 1986 r.. 200 tys. km. 1600 ccm, 
diesel, biały, 5-biegowy, 9-osobowy, oszklony, stan b. dobry, 
na zachodnich tablicach • 2.500 DEM. Iłowa, tel. 
068/377-45-29
VW TRANSPORTER, 1987 r., 1500 ccm, diesel, biały, ładow
ność 995 kg, 6-osobowy, oszklony, -10.000 zł. Bartoszówka, 
tel. 075/781-44-59
VW TRANSPORTER T3,1988 r., 1600 ccm, turbo D, poma
rańczowy, blaszak, stan dobry, nowy komplet opon, -11.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0605/66-68-55 
VW TRANSPORTER T2,1988 r., 1600 ccm, diesel. -1.000 
zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0603/63-29-61 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1988 r., 230 tys. km, 2100

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
ccm, biały, stan b. dobry, 6-osobowy, oszklony. Wrocław, tel. 
071/322-29-31
VW TRANSPORTER BUS, 1988 r., 1900 ccm, benzyna 9-oso
bowy, inst, gazowa, -11.000 zł. Leszno, fel. 065/529-91-20; 
0609/62-79-71 -
VW TRANSPORTER T2,1988 r., 138 tys. km, 1700 ccm, die
sel, pomarańczowy, sprowadzony w całośd w 1991 r., bez 
wypadku, stan b. dobry, zadbany, blaszak, ład. 1080 kg, •
11.800 zł. Sobótka, tel. 071/316-27-61 wieczorem 
O  VW TRANSPORTER BUS T3 ,1989 r., 1600 ccm, 

turbo D oszklony, stan b. dobry, pilnie!, -10.000 
zł. Wrocław, tel. 071/780-40-18 81011671... .

VW TRANSPORTER CARAVELLE, WESTFALIA, 1989 ̂ 280 
tys. km, 1600 ccm, turbo D, niebieski, 8-osobowy, podnoszo
ny dach, rozkładane siedzenia, welurowa tapicerka, podło
kietniki, rozsuwane okna, bagażnik na rowery, alarm, stan b. 

.dobry, - 19.500 zł lub zamienię na VW Multivan, z dopłatą. 
Wrodaw, tel. 322-17-64
VW TRANSPORTER, 1990 r., 2100 ccm, benzyna, szary 
metalic, wspomaganie kierownicy, webasto, aluminiowe fel
gi, stan idealny, możliwe raty, - 20.000 zł lub zamienię. Prusi
ce, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
VW TRANSPORTER T3 BUS,-1990 r., 1700 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, oszklony, 5-biegowy, RM, ekonomiczny, stan 
dobry, -15.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-88-22 
VW TRANSPORTER T4,1990/91 r., 119 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, bordowy, nowe opony, - 27.000 zł. Oława, tel. 
071/313-02-16
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wi
śniowy, wspomaganie, radio, 8-osobowy, bez wypadku, 
oszklony, • 18.900 zł. Wilkowyja, woj. kaliskie, tel. 
0601/57-35-88
VW TRANSPORTER CARAVELLE T4,1991 r„ 192 tys. km. 
1900 ccm, diesel, piaskowy, RO, el. otw. szyby i reg. lusterka, 
demne szyby, nowe przednie amortyzatory, pasek rozrządu 
(od 5 tys. km), nowe opony, alum. felgi, centralny zamek, 
alarm, - 26.000 zł. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 
075/751-17-62 po godz. 19, 0601/57-26-84 (zdjęda do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AE0052 
www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2500 ccm, benzyna CARA- 
VELLE, 9-osobowy, dodatki, nawigacja SAT, w kraju od 4 mies,
- 23.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0607/23-81-65
VW TRANSPORTER, 1991 r., 250 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, 8-osobowy, krótki, centralny zamek, hak, oszklony, 
wspomaganie, podwójne ogrzewanie, • 21.000 zł. Jutrosin, 
tel. 0503/86-39-76
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, wspomaganie kie
rownicy, białe kierunkowskazy, nowy akumulator, oddęcie 
zapłonu, stan b. dobry, - 22.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-98-21,0601/89-27-09 
VW TRANSPORTER, 1991 r., 170 tys. km, 2100 ccm, benzy
na, srebmy metalic, CARAVELLE, 6-osobowy, webasto, wspo
maganie kierownicy, aluminiowe felgi, • 20.000 zł lub zamie
nię. Prusice, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
VW TRANSPORTER T4,1991 r„ 150 tys. km, 1900 ccm, die
sel, wiśniowy, wspomaganie kierownicy, obrotomierz, radio
odtwarzacz Blaupunkt, odony w całośd, zadbany, pełna do
kumentacja, • 19.800 zł lub Zamienię. Strzegom, tel. 
074/855-72-23,0605/04-98-23 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 220 tys, km, 2400 ccm. die
sel, bordowy, 5-osobowy, przegroda, podg. fotele, po remon
cie zawieszenia, wymieniony ukł. wydechowy, stan silnika 
idealny, • 18.000 z ł, możliwe raty przez komis. Wrodaw, tel. 
071/342-21-88 po godz. 20,0605/09-46-26 
VW TRANSPORTER T4, BUS. 1991 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, turkusowy, inst. gazowa, 7-osobowy, stan b. dobry,
- 22.900 zł. WrodaW, tel. 387-13-75,0606/77-92-47
VW TRANSPORTER, 1991/92 r., 240 tys.km, 1900 ccm, die
sel, bordowy, w kraju od miesiąca, hak, wspomaganie kie
rownicy, 8-osobowy, - 23.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-17-15,868-18-86
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 2400 ccm, diesel, czerwo
ny, częściowo oszklony, - 23.500 zł. Wrodaw, tel. 354-27-39 
VW TRANSPORTER BUS T4,1992 r., 2400 ccm, diesel, tur
kusowy, 8-ósobowy, b. ładne alum. felgi, orurowany przód, 
radio, b. atrakcyjny wygląd, stanb. dobry, zadbany, - 30.500 
zł. Wrodaw. tel. 071/349-27-83,0601/55-26-69 
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1992 r.. 130 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, niebieski, zarejestrowany, 7-osobowy, hak, oszklony,
- 27.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-02-24 po godz. 20 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 210 tys. km. 2400 ęcm, die
sel CARAVELLE, wspomaganie, hak, centralny zamek, alarm, 
podwójne ogrzewane, 9-osobowy, alum. felgi, ciemne szyby, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, bez wypadku, w kraju 
pół roku, zadbany, • 29.000 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 2500 ccm, benzyna, kolor 
stalowy metalic, oszklony, wspomaganie, inst. gazowa, -
20.000 zł. Milicz, tel. 0603/54-04-76
VW TRANSPORTER, 1992 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, 
centralny zamek, alarm, 7-osobowy, ciemne szyby, zadbany, 
stan b. dobry, - 22.900 zł lub zamienię na inny. Wołów, tel. 
071/389-48-06
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1992 r., 2400 ccm, 
diesel przegląd do 08.2001 r.,. RO, blokada skrzyni biegów, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, • 26.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/787-85-27
VW TRANSPORTER T4,1992/93 r., 180 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, biały, przedłużony, oszklony do połowy, tylne drzwi 
dzielone, książka serwisowa, zadbany, pełna dokumentacja,
- 22.800 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 
0605/04-98-23
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, przedłużony, oszklony, wspomaganie kierowni
cy, webasto, radio, hak, alarm, bez wypadku, zarejestrowany 
jako uniwersalny, 9 osób lub 1155 kg, • 29.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/868-77-22,0604/61-86-35 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm. diesel, biały, stan 
b. dobry, przedłużony, oszklony, 9-osobowy, 5-biegowy, wspo
maganie kierownicy, atrakcyjny wygląd, bez wypadku, gara
żowany, I właściciel, radio, serwisowany, sprowadzony w ca
łości, pełna dokumentacja, - 22.500 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 230 tys. km, 1900 ccm. die
sel, pomarańczowy, blaszak, podwójne ogrzewanie, tapicer
ka, wspomaganie kier., webasto, immobiiizer, oszklony, -
21.000 zł + VAT. Przemków, tel. 076/831-04-92
VW TRANSPORTER T4.1993 r., 180 tys. km, 2400 ccm. die
sel, niebieski, bez wypadku, el. reguł, reflektory, zarejestro
wany na 8 osób, oszklony, udokumentowane pochodzenie, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 26.000 zł. Wrodaw, 
tel. 321-39-49
VW TRANSPORTER T4.1993/94 r., 1900 ccm, diąpel, biały, 
oszklony, 8-osobowy, wspomaganie, centralny zamek + pilot, 
alarm, klimatyzacja, podwójne ogrzewanie, nowe opony, alu- 
mulator, • 30.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-23-55, 
0600/17-99-53
VW TRANSPORTER MULTIVAN T4 BUS, 1994 r., 148 tys. 
km, 2400 ccm, diesel, zielony metalic, RO, 5-biegowy, bla-
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szak, wspomaganie kier., centralny zamek, el. reg. lusterka, 
alarm, I właściciel, kpi. dokumentacja! ̂ 'prowadzony z Nie
miec, nie eksploatowany w kraju, rozkł. kanapa, lodówka,
6-osobowy, stolik, halogeny, bagażnik na rower + czarne fo
lie. - 45.000 zł. tubań, tel. 075/722-44-02. 075/722-19-44 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Internecie pod nu
merem * AG0204 www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1994 r., 191 tys. km. 
2500 ccm, benzyna + gaz, biały, 9-osobowy, przedłużony, 
syncro, ABS, - 30.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0602/15-21-04 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
A00508 www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1994 r., 148 tys. km, 
2400 ccm, diesel, beżowy, 8-osobowy, halogeny, radio, hak, 
podwójne ogrzewanie, wspomaganie, - 33.900 zł lub zamie
nię na tańszy, najchętniej terenowy albo bus. Gorzów Wlkp., 
tel. 095/726-02-60,0602/75-25-36 .
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 125 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, podwójna kabina, wspomaganie kierownicy, pełna 
tapicerka, konserwacja, stan b. dobry, - 26.000 zł. Oława, tel. 
0502/05-56-94,0602/77-40-82 
VW TRANSPORTER T4.1994 r., 135 tys. km, 2400 ccm, die
sel, granatowy, blaszak, krótki, 3-osobowy, przegroda celna, 
z wycieraczką, RO Alpina, bez wypadku, nie składany, za
dbany, I właściciel w Polsce, stan b. dobry, - 28.500 zł. Świd
nica, tel. 074/851-34-56,0606/62-34-20 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1994.r.,1§3. tys.. km, 
1900 ccm, turbo D, czerwohy, aluminiowe felgi, wspomaga- 

' nie kierownicy, obrotomierz, obracany fotel pasażera, el. re
guł. lusterka, ciemne szyby, lodówka, atrakcyjny wygląd, •
38.000 zł. Wrocław, tel. 071/312-82-90,071/312-82-86

- VW TRANSPORTER, 1995 r., 2400 ccm, diesel, - 32.000 zł. 
Krosno Odrzańskie, tel. 0603/63-29-73 ^
VW TRANSPORTER T4,1995r., 188 tys. km, 1900 ccm,die
sel, biały, wspomaganie, 8-osobowy, RM, kompletna doku
mentacja, stan idealny, • 30.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0605/60-72-60
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, inst. gazowa, bliźniacze koła, oszklony, inst. ga
zowa, alarm, centralny zamek, RM, hak, książka serwisowa, 
w kraju 5 miesięcy, stan idealny, - 32.000 zł.‘ Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-29-75,0607/30-64-13 
VW TRANSPORTER BUS T4,1995 r., 180 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, 7 miejsc, zarejestrowany na 9 miejsc, pełna 
tapicerka Caravelle, - 35.000 zł. Przemków, tel. 076/831-95-93 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 101 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, I właściciel, wspomaganie kierownicy, oszklony,
6-osobowy, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, -
29.500 zł. Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 185 tys. km, 2400 ccm, bia
ły, sprowadzony w całości, I właściciel, blaszak, stan dobry, -
28.000 zł lub zamienię na VW Golfa, diesla, do 13.000 zł. Zło
toryja. tel. 076/877-53-77,0606/85-34-84

. VW TRANSPORTER T4.1995/96 r.. 180 tys. km. 2400 ccm, 
diesel, biały, sprowadzony, nie eksploatowany w kraju, stan 
b. dobry, podwójna kabina, skrzynia ład., 6 osób + 1000 kg, -
27.500 zł ♦ VAT. Chojnów, tel. 0606/78-08-04
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1996 r., 78 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, zielony metalic, T4,2 poduszki pow., ABS, cen
tralny zamek, el. reg. lusterka, wspomaganie, radio, immobi
lizer, ogrzewanie tylne, - 44.000 zł. Legnica, tel. 076/856-35-11 
VW TRANSPORTER T5MULTIVAN, 1996r., 98 tys. km, 2500 
ccm, TOI, czamy, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
klimatronic, podg. siedzenia, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
blaszak, rozkł. stolik i łóżko, firanki na wszystkich szybach, 
alum. felgi 16" (płaska gwiazda), atrakc. wygląd, - 68.000 zł. 
Legnica, tel. 0608/62-83-65
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 140 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, blaszak, przedłużony, 3 miejsca siedzące, klapa 
tylna oszklona, - 33.000 zł. Legnica, tel. 0601/84-81-14 
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 180 tys. km, 1900 ccm, tur
bo E, granatowy, blaszak, maks. długi, radio, - 33.000 zł. Le
gnica, tel. 076/721-76-07,076/862-93-62,0601/84-81-14 
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 1900 ccm, turbo D, niebie
ski, bez wypadku, 9-osobowy, przedłużony, 2 zabezpiecze
nia, w kraju od 05.2000 r., model ’97, stan b. dobry, • 40.500 
zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-47-25 
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 115 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, zielony, blaszak, hak ściana grodziowa, tachograf, stan 
b. dobry, - 37.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-37-26 
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 130 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
biały, oszklony do połowy, 102 KM, - 41.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0601/43-48-52
VW TRANSPORTER T4,1996/97 r., 144 tys. km, 1600 ccm, 
turbo D, czerwony, podwójna kabina * skrzynia ładunkowa, 6 
osób ♦ 1000 kg, nowy akumulator i opony, na gwarancji, stan 
b. dobry. - 29.000 zł + VAT. Lubin. tel. 076/842-62-02. 
0604/14-75-93
VW TRANSPORTER T4.1997 r„ 80 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, blaszak, poduszka pow., wspomaganie, bez wypad
ku, do sprowadzenia z Niemiec -14.700 DEM + cło ok. 6.000 
zł, na gotowo - 33.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 1900 ccm, turbo D multi- 
van, szyberdach x2, serwo, centralny zamek, alarm, RO, sto
lik, kanapa rozkładana, spoiler dachowy + dodatkowe światło 
stopu, bez wypadku, 8-osobowy, immobilizer, • 48.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/383-52-42 po godz. 21 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 125 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, granatowy, podwójna kabina, I właściciel w kraju, z kpi. 
dokumentacją, stan b. dobry, - 35.000 zł lub zamienię. Bole
sławiec, tel. 0601/58-33-32
VW TRANSPORTER T5,1997 r., 83 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
czerwony, CARAVELLE. el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, bez wypadku, el. reg. lusterka, stan idealny, -
48.000 zł. Lubin, tel. 0605/69-16-02
VW TRANSPORTER, 1997 r., 120 tys. km, 2500 ccm. TDi 
102 KM, 3-osobowy +11, stan idealny, - 49.500 zł. Opole, tel. 
077/437-63-38
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 150 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, przedłużony, 6-osobowy, wspomaganie, alarm, -
36.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 102 tys. km, 2500 ccm, TDI, 
biały, blaszak, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, w kraju od 2 mies., wspomaganie, 3- lub 6-osobowy, książ
ka serwisowa, możliwość zarejestrowania na 7 osób, wysta
wienia faktury VAT, stan b. dobry, - 38.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/59-88-00
VW TRANSPORTER. 1997 r., 1900 ccm, turbo D, biały, bla
szak, zarejestrowany na 3 osoby + 850 kg, kupiony w salonie 
w Polsce, faktura VAT, - 25.900 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/373-74-27,0601/57-76-68 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 95 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 3-osobowy, długi, niski, do sprowadzenia z Niemiec, 
- 22.000 zł. Wrocław, tel. 0606/41-11-94 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 2400 ccm, diesel, - 44.000 
zł. Żary. tel. 068/374-35-71
VW TRANSPORTER T4.1997/98 r.. 140 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, biały, oszklony, 9-osobowy, wspomaganie, poduszka 
pow., książka serwisowa, radio, bez wypadku, I właściciel, •
41.500 zł lub zamienię na osobowy. Lubin, tel. 076/846-73-75, 
0605/82-74-85
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 110 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, 9-osobowy, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 
poduszka pow., wspomaganie, radio, stan b. dobry, - 47.000 
zł. Jasień, tel. 068/371-00-96
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 40 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, blaszak, wspomaganie, radio, książka serwi
sowa, do sprowadzenia z Niemiec -16.800 DEM ♦ cło 6.000 
zł lub na gotowo - 36.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T4,1998 r.. 89 tys. km, 2400 ccm. die
sel, biały, el. otw. szyby, el.reg. lusterka, 6 miejsc, rok w kra
ju, faktura VAT, hak, przedłużony, oszklony do połowy, - 48.000 
zł. Nysa, tel. 077/433-36-04,0600/39-64-83 
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 190 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, kremowy, oryg. wersja 9-osobowa, pasy, 2 ogrzewania,

el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, alarm, wspo
maganie, tylna szyba ogrzewana + wycieraczka, zderzaki w 
kolorze nadwozia, kompletna dokumentacja, hak, I właściciel 
w kraju, stan dobry, • 44.900 zł. Polkowice, tel. 076/847-98-26, 
0602/11-07-98
ZIŁ 130 D-1,1977 r., 80 tys. km, 5000 ccm, diesel, niebieski, 
przystosowany do przewozu węgla (przegrody), - 2.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/846-44-85 po godz. 16 
ŻUK A-11 skrzyniowy, instalacja gazowa, -1.600 zł. Szprota
wa, tel. 0606/26-81-92
ŻUK, 2500 ccm, benzyna + gaz, niebieski, silnik Wołgi, inst. 
gazowa, kontener, -1.500 zł. Zielona Góra, tel. 0503/71-67-73 
ŻUKA-09,1971 r., 100 tys. km, 2100 ęcm, seledynowy, skrzy
niowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do maja 2002 r, -1.100 
zł. Wrocław, tel: 7817-32-12
ŻUK A-16,1975 r., benzyna + gaz podwójna kabina, nadwo
zie z 95 r., 5-osobowy, brak przeglądu i ubezpieczenia, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/322-88-01 wieczorem 
ŻUK A-11,1978 r., popielaty, wywrotka, do przewozu węgla, 
po wymianie kabiny i ramy, skrzynia metalowa, nowe opony i 
akumulator, w ciągłej eksploatacji, - 3.400 zł. Oława, tel. 
071/313-82-03,0606/76-34-54 
ŻUK A-11, 1978 r. stan b. dobry, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/333-53-26
ŻUK, 1980 r. blaszak, zarejestrowany, - 500 zł; Grzmalin, tel. 
076/722-96-11
ŻUK, 1980 r. blaszak, zarejestrowany, - 500 zl. Grzymalin, 
gm. Miłkowice, tel. 076/722-96-11 
ŻUK A-13B, 1980 r., 80 tys. km, 2120 ccm, niebieski, skrzy
niowy, plandeka, .na chodzie”, do rejestracji, kompletna do
kumentacja, stan dobry, - 700 zł. Strzegom, tel. 074/855-68-65 
ŻUK A-11B, 1980 r., 2120 ccm, benzyna, szary, kabina 93 r., 
rama 86 r., po remoncie zawieszenia, nowe opony i skrzynia 
biegów, oplandekowany, garażowany, konserwacja, stan b. 
dobry, nowy akumulator, - 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-54,0601/97-15-11 
ŻUK A-11B, 1981 r., 2200 ccm, jasnozielony, stan silnika b. 
dobry, podłoga wyłożona drewno-blachą, nowy tylny most i 
zbiornik paliwa, aparat zapłonowy, nowa plandeka, dodatko
wo dużo części zamiennych. - 1.350 zł. Borów, gm. Strzelin, 
tel. 071/393-30-34
ŻUK A-11 B, 1982 r. stan dobry, -1.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-70-21
ŻUK A-11,1982 r., 80 tys. km, 2120 ccm, benzyna, niebieski, 
podwyższony, oplandekowany, nowy lakier i akumulator, stan 
tech. b. dobry+części, -1.700 zł. Żywodce, tel. 077/466-49-25 
ŻUK A-11B, 1984 r., 2100 ccm, benzyna, popielaty, zareje
strowany, garażowany, nowe opony, zadbany, • 2.100 zł. Bo
lesławiec, tel. 0604/06-86-37
ŻUK, 1984 r. blaszak, po remoncie kapitalnym, nowe opony, 
stan b. dobry, - 2.000 zł. Kobylice, gm. Trzebnica, tel. 
071/387-18-74,071/312-32-59 
ŻUK A-11B, 1984 r., niebieski, zarejestrowany, oplandekowa
ny, podwyższony, meblowóz, powiększona skrzynia, silnik do 
remontu, wym. 200 x 300 x 250 m, stan b. dobry, hak, • 1.000 
zł. Twardogóra, tel. 0608/29-53-97 po godz. 156 
ŻUK A-11 B, 1984 r., 2120 ccm, benzyna, niebieski, plandeka, 
obniżona skrzynia ładunkowa, lakierowany, stan dobry, -1.500 
zł. Wąsice, gm. Wołczyn, tel. 077/418-91-99,418-99-77 
ŻUK A-11B, 1985 r.. 2120 ccm, srebmy, po remoncie kapital
nym i lakierowaniu, konserwacja, zarejestrowany do
18.05.2002 r, - 3.000 zł. Kąty Wrodawskie, tel. 071/391-00-79 
ŻUK A-11B, 1985 r., 98 tys. km, 2120 ccm, benzyna + gaz, 
niebieski, oplandekowany, duża skrzynia ładunkowa, prze
gląd do 10.2001 r., stan dobry, • 2.400 zł lub zamienię na Fia
ta 125p. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-85-84 
ŻUK A-11 B, 1985 r., 2100 ccm, pomarańczowy, stan blachar
ki dobry, podwyższony, nowa plandeka, silnik i skrzynia bie
gów (4) oraz opony, stan b. dobry, ważny przegląd i OC, -
2.550 zł. Wrodaw, tel. 0501/40-31-54 
ŻUK A-11B, 1986 r., benzyna, popielaty, stan dobry, skrzy
niowy, oplandekowany, w ciągłej eksploatacji, ubezpieczony, 
zarejestrowany, nowa plandeka, po naprawie zawieszenia, -
2.100 zł. Kuchary, tel. 071/302-73-97 
ŻUK A-11B, 1986 r., 15 tys. km, 2120 ccm, benzyna, niebie
ski, podwyższony, spoiler, po remoncie silnika, nowe opony i 
zawieszenie, - 2.000 zł + VAT. Legnica, tel. 076/850-67-87 
ŻUK A-13B, 1986 r., 2100ccm, szary, po remoncie, kontener, 
izoterma ocieplona, stan dobry, - 2.500 zł. Malczyce, tel. 
071/317-91-48,0601/71-65-80 
ŻUK A-11,1986 r. stan techn. dobry, - 1.200 zł. Opole, tel. 
077/455-13-45
ŻUK A-11B, 1986 r., 70 tys. km, 2100 ccm, szary, skrzyniowy, 
RM, drewniane burty, • 2.400 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Wrodaw, tel. 0601/87-33-30
ŻUK, 1986/94 r., 2100 ccm, szary, izoterma, po remoncie ka
pitalnym silnika, zawieszenia przedniego, po regenracji, inst. 
gazowa Lovato, stan b. dobry, zadbany, - 3.000 zł. Świdnica, 
tel. 0607/43-34-62
ŻUK A-11 B, 1987 r. skrzyniowy, bez plandeki, brak przeglą
du, -1.200 zł. Głogów, tel. 0600/37-73-29- 
ŻUK A-11B, 1987 r., 54 tys. km skrzyniowy, po remoncie silni
ka, stan kabiny b. dobry, - 2.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-10-82
ŻUK, 1987 r., 2120 ccm, piaskowy, zarejestrowany, zadbany,
- 3.500 zł. Wojnarowice, tel. 071/316-23-34
ŻUK, 1987 r., niebieski, oplandekowany, stan dobry, -1.000
zł. Wrodaw, tel. 0605/29-01-16
ŻUK, 1988 r. stan dobry, przegląd do 04.2002 r. Wrocław, tel.
071/328-35-73
ŻUK, 1988 r.,-2120 ccm, niebieski, inst. gazowa, I właściciel, 
ważny przegląd i OC, - 2.100 zł. Kudowa Zdr., tel. 
0503/56-16-33
ŻUK, 1988 r., - 2.000 zł. Psary, tel. 071/387-87-76 
ŻUK A-06B, 1988 r., 32 tys. km, 2100 ccm, zielony, blaszak, 
zadbany, po remoncie silnika i blacharki w 1999 r., b. mało 
eksploatowany, stan techn. dobry, - 2.100 zł. Wrodaw, tel. 
0603/68-75-15
ŻUK, 1989 r., 2400 ccm, biało-szary, izoterma, po kapitalnym 
remoncie, stan idealny, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0606/33-84-94 
ŻUK, 1989/90 r. po kapit. remoncie lub zamienię. Oleśnica, 
tel. 071/398-78-09
ŻUK A-06B, 1990 r., zielony,'stan dobry, blaszak, • 3.500 zł.
Dobroszyce, tel. 071/314-18-91
ŻUK A-06 FURGON, 1990 r., 53 tys. km, 2400 ccm, diesel,
zielony, przegląd do 12.2001 r., po remoncie skrzyni biegów,
stan techn. dobry, - 3.900 zł. Legnica, tel. 0608/29-07-09
ŻUK A-06B, 1990 r., zielony, blaszak, oryg. lakier, - 2.600 zł.
Radwanice, tel. 071/311-71-38
ŻUK, 1990 r., • 2.600 zł. Radwanice k. Wrocławia, tel.
071/311-71-38
ŻUK, 1991 r. blaszak, po remoncie blacharki i zawieszenia, 
stan b. dobry, - 3.900 zł. Oleśniczka, gm. Długołęka, tel. 
071/315-38-89
ŻUK A-06B, 1991 r. furgon, 8 osób + 850 kg, po remoncie 
silnika, - 2.700 zł. Strzegom, tel. 074/855-44-26 
ŻUK, 1991 r., 27 tys. km, 2120 ccm, benzyna, turkusowy, bla
szak, po remoncie silnika, nowe zawieszenie, stan techn. b. 
dobry, przegląd do 05.2002 r, • 2.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-45-72
ŻUK A-06,1992 r., 65 tys. km, zielony, stan b. dobry, furgon, •
2.600 zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17 
ŻUK A-07B, 1992 r., diesel blaszak, stan b. dobry, • 6.500 zł 
lub zamienię na ciągnik rolniczy. Lubin, tel. 076/843-64-61 
ŻUK, 1993 r„ 110 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebieski, stan b. 
dobry, - 5.000 zł. Wrodaw, tel. 071/339-82-90 
ŻUK, 1993 r. izoterma „Iglocara*, inst. gazowa, - 6.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/354-20-58,0503/30-42-31 
ŻUK, 1993 r. inst. gazowa, do remontu, • 1.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 0502/23-04-69
ŻUK, 1995 r., 76 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielony, blaszak,

stan b. dobry, - 7.600 zł. Lubin, tel. 076/846-36-93, 
0601/73-24-03
ŻUK A-06,1995 r., 70 tys. km, niebieski, stan dobry, blaszak, 
- 2.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-15-59,0602/45-72-03 
ŻUK A-07B, 1995 r., benzyna, żółty, blaszak, - 6.000 zł ♦ VAT. 
Wałbrzych, tel. 074/848-61-81
ŻUK 701,1997 r.. żółty, osobowo-towarowy, stan dobry, • 2.723 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-29-00

CZĘŚCI
O  ABSOLUTNIE AUTO SCHROTT „PALLCARS” AU- 

TOHANDEL • SPRZEDAŻ CZĘŚCI Z demontażu 
(używanych) oraz aut powypadkowych. Na pla
cu posiadam y zawsze 50 aut. Czynne w 
godz. 8-17.30. Wrocław, ul. Swojczycka 99 (kier. 
Jelcz-Laskowice, 500 m za CPN, przy torach ko
lejowych). Tel. non-stop 0601/70-17-36 i 
071/348-26-11. Również pomoc drogowa (holo
wanie aut osobowych i dostawczych), tel. 
0601/78-82-84 - całodobowo 81011571 

ALFA ROMEO : komputer, moduł centralnego zamka. Wro
cław, tel. 336-23-51,0603/91-54-12 
ALFA ROMEO, 1900 ccm, turbo D : częśd silnika (osprzęt), - 
850 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
ALFA ROMEO, 1992 r .: silnik, skrzynia biegów. Gubin, tel. 
0603/80-16-62
ALFA ROME0145,146 : elementy blacharki, oświetlenie, 
zderzaki. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
ALFA ROMEO 145,146,156,166 : zawieszenia przednie, 
kompletne, półosie, wahacze, wózki, McPhersony, listwy kie
rownicze, osie tylne, lusterka, klapy tylne, kompletne. Smar
dzów. tel. 071/314-38-54.398-33-51 
ALFA ROMEO 146, 156,166 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
ALFA ROME0155: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
ALFA ROMEO 156 : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, 
konsola. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
O  ALFA ROME0 156,1998/01 r . : dach (do limuzy

ny i kombi), ćwiartki przednie, klapa tylna, zde
rzak tylny, lampy tylne, 4 poduszki pow., tapicer
ka, silnik, drzwi, progi, deska rozdz., komputery, 
felgi aluminiowe 16 i 15", zawieszenie tylne, sanki 
pod silnik, amortyzatory, zwrotnice półosie, wa
hacze, plastiki oraz nagrzewnica. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020231

ALFA ROME0156,1999 r.,: tylny zderzak, stan dobry. - 300 
zł. Biała, woj. opolskie, tel. 0603/34-93̂ 67 
ALFA ROMEO 156,1999 r .: drzwi kpi., próg lewy i prawy, 
dach, plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, felgi 
aluminiowe (2 szt ), błotnik tylny, skrzynia biegów, półosie itp. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
ALFA ROME0164: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie, chłodnica, atrapa i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 164, 3000 ccm, V6 : silnik oraz silnik 2.51, 
skrzynia biegów i inne. Wrodaw, tel. 0501/40-33-20 
ALFA ROMEO 164, 1983/93 r., 2500 ccm : silnik, zbiornik 
paliwa, felgi aluminiowe, zawieszenie, mosty, belki, wał, drzwi, 
szyby, skrzynia biegów i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
ALFA ROMEO 164,1992 r., 3000 ccm : półosie, wahacze, 
pompa ABS, znaczek na przednią maskę, amortyzator lewy, 
z reguł, twardości, zderzak przedni do wersji Q4 i inne. Świd
nica. tel. 074/856-80-66.0607/38-99-75 
ALFA ROME0 164,901,1983/93 r. 2.0,2.5 ccm: felgi, felgi 
aluminiowe, silnik, zawieszenie, skrzynia biegów, wał korbo
wy, most, półosie, drzwi, szyba i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
ALFA ROMEO 166 : maska, błotniki, zderzaki, reflektory, 
chłodnica, wentylator, klamki zewn. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 33: elementy blacharki, oświetlenie. Siechni
ce, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 33,1988 r.: maska silnika, pas przedni, pom
pa paliwa (wtrysk), błotnik lewy. Zielona Góra, tel. 
0608/23-55-66
ALFA ROMEO 33,1992 r., 1700 ccm, boxer: różne częśd z 
demontażu (model 5-drzwiowy). Wrocław, tel. 0603/66-80-93 
ALFA ROMEO 33, 75, 164 : różne częśd. Oleśnica, tel. 
071/398-13-29,0609/51-31-05 
ALFA ROMEO 75 : drzwi. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
ALFA ROMEO 75,3000 ccm, V6: silnik oraz silnik 2.51, skrzy
nia biegów i inne. Wrocław, tel. 0501/40-33-20 
ALFA ROMEO GIULIETTA: lampa tylna lewa, lusterko lewe. 
Wrocław, tel. 372-22-86
ALFA ROMEO GTV, SPIDER: zderzak, reflektory, halogeny. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROMEO SPRINT, 33,1500 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, drzwi, maska. Rychtal, tel. 062/781-62-66 
ARO: obudowa mostu, półosie, częśd skrzyni b., piasty, inne. 
Wrodaw, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
ARO, 1987 r.: zawieszenie przednie z mostem - 250 zł, skrzy
nia biegów z przekaźnikami - 300 zł, most tylny z resorami - 
250 zł, silnik, po remonde kapitalnym, kompletny - 500 zł, 
szyby, układ kierowniczy, koła, chłodnica i inne. Namysłów, 
tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
AUDI, 1800 ccm, benzyna: instalacja gazowa z silnikiem kpi, 
-1.100 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-42-42 
AUDI: kołpaki na śruby kół, kpi., ocynkowane, małe - 45 zł. 
Lubin, tel. 076/846-50-27
AUDI, 1600 ccm, diesel: silnik (oclony). Osiecznica, tel.
075/731-23-76,0607/81-19-76
AUDI, 1900 ccm, TD i: turbosprężarka z kolektorem, nowe, •
950 zl. Świebodzin, lei. 068/382-28-63
AUDI : kołpaki (4 szt.), 15”, stan b. dobry. Wrocław, tel.
0604/94-65-21
AUDI: turbosprężarka nowa, typ 94-899-0005 i 96-955-206, 
- 990 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
AUDI .cygaro*: rozrusznik, przełączniki świateł i kierunkow
skazów, pompa wspomagania. Wrocław, tel. 365-37-43 
AUDI: aparaty zapłonowe, moduły, gażniki, podzespoły. Wro
cław, tel. 071/311-23-10,0603/75-17-15 
AUDI, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik. Bytom Odrzański, tel. 
068/388-48-01
AUDI, 1990 r., 70 tys. km. 1600 ccm: silnik, kompletna doku
mentacja - 650 zł. Brzeg, tel. 077/416-21-56,0602/84-28-57 
AUDI AVANT, 1997 r., 1800 ccm: komplet tłumików, kataliza
tor, szyba drzwi tylnych prawych, inne drobne. Wrodaw, tel. 
071/368-19-33.0602/74-84-24 
AUD1100 AVANT: części blacharskie... tel. 0502/82-41-82 
AUD1100,2200 ccm, benzyna: głowica, - 200 zł. Jawor, tel. 
0603/26-13-81
AUD1100: inst. el., nagrzewnica, zaciski ham. przednie, sprę
żyny przednie, końcówki tylnej osi. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-64-90
AUD1100 C4 kombi, avant: drzwi + szyby, tapicerki z dodat
kiem drewna, skrzynia biegów, filtr powietrza, lewa podłużni- 
ca, dach, drążek kierownicy,podszybie, plastiki, półka bagaż
nika, tylna roleta do Audi B4. Legnica, teł. 0603/40-64-09

AUDI 100 C3 : reflektor lewy. - 120 zł. Lubin, tel. 
076/846-67-46,0608/76-90-05 
AUD1100 C4: ćwiartka tylna lewa, klapa tylna. Środa Śląska, 
tel. 071/795-14-42,0605/62-23-33 
AUD1100 OUATTRO, 2200 ccm oraz 2300 ccm: skrzynia bie
gów, pompa ABS, komputer, głowica, zawieszenie tylne, kla
pa tylna. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
AUDI 100 : skrzynia biegów - 400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-7245,0602/62-35-54 
AUD1100 C4: skrzynia biegów (5), ćwiartki, ukł. wydechowy, 
listwa kierownicza, szyberdach, belka pod silnik. Wrodaw, tel. 
0601/79-08-31
AUD1100 C4: szyba drzwiowa przednia prawa. Wrodaw, tel. 
0606/23-35-56
AUD1100 C4 : ramki, drzwi, sprężarka klimatyzacji. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
AUD1100 C4,2000 ccm: belka pod silnik, głowica, doki, kor- 
bowody. pompa ABS, skrzynia biegów, belka tylna zawiesze
nia, stabilizator tylny, sprzęgło, rozrusznik, silnik wyderaczek. 
Wrodaw, tel. 0501/81-36-18
AUD1100 C4,2500 ccm, turbo D : klimatyzacja, lampy, ma
ska silnika, błotniki, skrzynia biegów 161, głowica, pompa wtry
skowa, felgi aluminiowe, podłużnica przednia, pas tylny z błot
nikiem, zawieszenie przednie i tylne, komputer, osprzęt silni
ka. Wrodaw, tel. 0605/93-04-75

AUD1100 C4: części do silników (2.6,2.8), skrzynia biegów 
automatic, skrzynia biegów manualna (quattro). Wrodaw, tel. 
0503/62-19-39
AUD1100 OUATTRO, 2200 ccm, turbo: elementy blacharki, 
częśd mechaniczne, silnik, skrzynia biegów. Zielona Góra, 
tel. 0607/70-70-38
AUD1100,1978/87 r. 2.2,2.3 i: silnik z osprzętem, sprzęgło 
kompletne, wspomaganie, pompa hamulcowa, lampy, luster
ka, hak, zbiornik, kanapa, liczniki, dodatkowe zegary, zawie
szenia i wszystkie inne części z rozbiórki. Jawor, tel. 
0605/43-18-34
AUD1100,1979/82 r .: pompa wspomagania, silniczek wy
cieraczek z  ramionami, koło z oponą, lusterko prawe, pasy 
tylne, częśd wnętrza, tapicerki. Lubin, tel. 076/846-50-27 
AUD1100,1980 r.: maska, grill, konsola, licznik, lampa tylna, 
-inne. Duszniki Zdrój. teł. 0603/74-62-58 
AUD1100,1980 r.. 2200 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia biegów 
i inne. Lubsko, tel. 0607/48-18-79 
AUD1100,1980 r.: różne częśd, z kpi. dokumentacją. Prze
mków. tel. 076/831-90-77,0604/66-04-86 
AUD1100,1980 r., 2000 ccm, benzyna : wszystkie częśd z 
demontażu. Wrodaw, teł. 0601/71-69-78 
AUD1100,1981 r., 1800 ccm : drzwi, błotniki, lampy, silnik,

skrzynia biegów (5) i inne. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-0941
AUD1100,1981/82 r., 2000 ccm, (fiesel: drzwi, głowica, dol
ne częśd silników, pompy, wały korbowe i inne. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
AUD1100,1982 r.: różne częśd. Wrodaw, tel. 0604/68-50-81 
AUDI 100, 1982 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUD1100,1982 r.: zawieszenie, silnik (1.6 D), skrzynia bie
gów 141, rozrusznik, drzwi, szyby, felgi 14* i inne. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-84-63
AUDI 100, 1982 r. : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-5341,071/312-6341 
AUD1100,1982 r.,: maska silnika, wzmocnienie przednie z 
podłużnicami, przeguby z półosiami, lampy przednie i tylne, 
szyby drzwiowe, tarcze hamulcowe, nagrzewnica + dmucha
wa, dodsk + tarcza sprzęgła, poduszki pod silnik i inne czę
śd. Świdnica, tel. 0503/03-24-58

AUD1100,1982/93 r., 1800 ccm: pompa wtryskowa, przekł. 
kierownicy. Wrodaw. tel. 071/788-15-03.0501/12-56-09 
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia biegów, za
wieszenie przednie, kolumna kierownicy. Zielona Góra, tel. 
068/320-18-60
AUD1100,1984 r.. 2000 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia biegów, 
maska, zderzak tylny, drzwi kpi., dach, progi ze słupkami, 
ćwiartka tylna prawa oraz kola (4 szL). Lwówek śląski, tel. 
075/782-57-01
AUD1100,1984 r., 170 tys. km, 2000 ccm, diesel .cygaro”: 
silnik + odprawa celna, stan b. dobry, - 2.600 zł. Modła, tel. 
076/817-22-19.0602/88-08-99 
AUD1100,1984 r. .cygaro": skrzynia biegów (5). komplet błot
ników, drzwi, tapicerka, części zawieszenia. Brzeg, tel. 
0607/3748-78
AUD1100 OUATTRO, 1984 r.. 2100 ccm. benzyna, wtrysk : 
silnik, skrzynia biegów (5). Strzelin, tel. 071/392-21-85 
AUD1100,1984 r.,: zaciski ham. przednie, listwy drzwi. Wro
daw. tel. 354-3846.0605/32-1146 
AUD1100,1984/91 r.. 2300 ccm. 2200,2100,2000 .cygaro’ : 
drzwi, maski, klapy, półosie, wahacze, kołyski, amortyzatory, 
zegary, armatury, siedzenia, tapicerki. koła, opony, pompy 
paliwa, komputery, moduły, za worki, czujniki, nagrzewnice, 
dywany, wzmocnienia, zaciski hamulcowe, przełączniki, in- 
stalacje. Zgorzelec, tel. 075/77543-29,0603/1647-72 
AUD1100,1985 r., 1800 ccm, .cygaro’ : drzwi, klapa tylna, 
prawa ćwiartka tylna, przednia prawa podłużnica, przełącz
niki zespolone, insL elektr. Kłodzko, tel. 0602/67-5643 
AUD1100,1985 r.: błotnik prawy - 50 zł, hak - 70 zł, konsola, 
głowica 1.9,2.3 wtrysk, gaźnik 1.9,1.6, głowica 1.6, lusterko 
lewe, rozrusznik, zawiasy, maski, cewka, stabilizator, zagłówki. 
Lubań, tel. 075/722-1942
AUD1100,1985 r.: wszystkie elementy blacharki, szyby, drzwi, 
zawieszenia, kpi. tapicerka, zegary, el. elektryczne i inne. 
Rawicz, tel. 065/54547-51 po godz. 20 
AUD1100,1985 r. 2.0, 2 2  ccm: silnik, skrzynia biegów, za

wieszenie, lampy, chłodnica, szyby, drzwi, mosty, belki, pół
osie, koła, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
AUD1100,1985 r., 2000 ccm: silnik + osprzęt, zawieszenie, 
skrzynia biegów, mosty, belki, szyby, drzwi, dach, maski, koła, 
zbiornik paliwa, fotele, chłodnica, lampy i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/84649-58
AUD1100,1985/87 r., 1900 ccm, benzyna: silnik gaźnikowy, 
drzwi lewe, szyby, oś tylna, zawieszenie przednie, dach z 
szyberdachem, progi, amortyzatory, plastiki, konsola. Legni
ca, tel. 0605/93-08-93
AUD1100 CC, 1986 r. 1.8,2.2: wszystkie częśd z rozbiórki. 
Wrodaw. tel. 0605/69-75-76
AUD1100,1987 r.: skrzynia biegów (5), - 350 zł. Legnica, tel. 
076/854-88-20
AUD1100,1987 r„ 1900 ccm: skrzynia biegów, sprzęgło, róż
ne częśd do ukł. wspomagania i hamulców. Wrocław, tel. 
0503/30-69-03
AUD1100,1987/95 r.: linka hamulca, nowa, oryginalna, • 35
zł. Wrocław, tel. 071/324-63-55
AUD1100,1988 r .: drzwi kpi., stan b. dobry. Wrodaw, tel.
0501/81-36-18
AUD1 100, 1989 r. : błotniki, przełączniki. Wrocław, tel: 
0602/26-76-79
AUD1100,1989 r . : przekł. kierownicy z drążkami, zderzak 
tylny, podłużnica lewa, przednia. Legnica, tel. 076/854-58-66

AUD1100,1989 r., benzyna: różne częśd z powypadkowe
go, drzwi tylne, wnętrze, klapa, zderzak, lampy, koła alumi
niowe, zawieszenie tylne lub cały, zarejestrowany - 2.000 zł. 
Opole, tel. 0502/67-73-96
AUD1100,1989 r.: kierunkowskaz prawy, klosze reflektorów, 
lampy tylne, reflektor przedni, rura filtra powietrza, listwa nad 
drzwiami, pasek rozrządu, stabilizator przedni, podstawa ta
blicy rejestracyjnej. Wrodaw, tel. 784-59-15 ■
AUD1100 AVANT, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik do ocle
nia, lusterka, błotnik tylny prawy, dach, podłużnice. Zielona 
Góra. tel. 068/320-63-21
P  AUD1 100,1990 r. 1800, 2200, 2300 i 2000 TD: 

wszystkie części karoseryjne i eksploatacyjne z 
rozbiórki oraz elementy klimatyzacji. Wrocław, 
tel. 071/353-55-18 po godz. 21, 0601/7347-52 
85001801

AUD1100 C4,1990 r., 2300 ccm: drzwi z klamkami, maska, 
ukł. kierowniczy, skrzynia biegów, zawieszenia, klapa tylna, 
zderzak tylny i przedni, lampy. Opole, tel. 0605/5145-68 
AUD1100,1990 r.: podsufitka, konsola, licznik na 7 zegarów 
(280 km/h), tapicerka, drzwi, el. podnośniki szyb, poduszki 
silnika. 2400 ccm, diesel, McPherson, pokrywa bagażnika,

słupki środkowe, próg. Prochowice, tel. 076/85847-61, 
0605/43-54-20
AUD1100,1990 r., 2300 ccm .cygaro”: klimatyzacja. Wrodaw, 
tel. 0607/83-90-46
AUD1100 C 4 ,1990/94 r .: lusterka boczne, el. regulowane. 
Wrodaw, teL 0604/94-65-21
AUD1100,1991 r., 120 tys. km, 2300 ccm, benzyna, .cyga
ro”: silnik, skrzynia biegów, wahacze, kołyska, kolumny 
McPhersona, błotniki, drzwi kompletne, klapa tylna, maska, 
armatura, zegary, tapicerka kompletna, dywany, siedzenia, 
instalacja elektryczna, szyby, reflektory, zadski tylne, prze
łączniki i inn. Zgorzelec, tel. 075/775-43-29 po godz. 19, 
0603/1647-72
AUD1100 C4,1992 r., 2000 ccm : drzwi, zawieszenie, ABS, 
półosie, komputery, szyberdach, skrzynia biegów, pompa 
paliwa. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
AUD1100 C4,1992 r., 2800 ccm, benzyna: maska, błotniki, 
drzwi, zawieszenia, skrzynia biegów, chłodnica, osprzęt sil

nika, wzmocnienia, wyposaż, wnętrza i inne. Jelenia Góra, 
tel. 0603/45-73-54
AUD1100 C4,1992 r.: błotnik. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
AUD1100 OUATtRO. 1992 r . : drzwi przednie i tylne kpi., 
klamki, silnik reflektora, amortyzatory tylne, skrzynia biegów, 
automatic, • 900 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67, 
0601/73-30-21
AUD1100 C4 SEDAN, KOMBI, 1993 r., 2800 ccm, V6: dach. 
ćwiartki tylne, drzwi, lusterka, szyby, klimatyzacja, lampy, 
osprzęt silnika, wentylator, filtr powietrza, cały środek, kon
sola, plastiki, półosie, ukł. wydechowy, wzmocnienie. Legni
ca, tel. 0603/80-26-88
AUD1100 C4 ,1993 r., 2000 ccm : wahacz lewy, komputer. 
Lubin, tel. 0609/41-30-38

OP012092
Wrocław, ul. Terenowa 60 

(boczna Buforowej) 
tel. 373-03-96. kom. 0-607 388 590

I TURBOSPRĘŻARKI
NAPRAW A - S K U P  - SP R ZED A Z  

ZAM IAN A - W YM IANA - G W A R A N CJA
Borowa 49, k. Oleśnicy sobota: Giełda Lubin 
tel. 071/314-81-86, kom. 0-603 233 578

"B -J-B " REGENERACJA GŁOWIC
SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKOWYCH, SPRZEDAŻ - WYMIANA

SPAWANIE ALUMINIUM
C ZYN N E : 600 - 22°°

50-950 Wrodaw, ul. Gazow a 3 (teren Gazowni Tranogaj) 
tel. 071/336-83-88, 363-71-63 po 20°°

0-601 57 17 78, 0501 47 17 86

T U R B O S P R Ę Ż A R K I
Firma Usługowo-Handlowa “Julita" oferuje turbiny do wszystkich rodzajów pojazdów: 

Możliwość regeneracji, zamiany i wysyłki. Wrodaw, ul. B. Krzywoustego 70/100 0=000636 
lei. 071/325-26-81 wew. 37, w godz. 8-16, tel. 0 608 35 89 81, tel. dom. 071/315-72-66 |
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AUD1100 C4 KOMBI, 1993 r. 4-drzwiowy: tapicerka, fotele. 
Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0605/06-64-98 
AUD1100 CC, 1993 r .: chłodnica klimatyzacji. Złotoryja, tel. 
076/878-40*75,0604/38-13-49 
AUD1100 C4,1993 r.: klimatyzacja, wał (quattro), zawiesze
nie tylne, pompka centralnego zamka, el. podhośniki szyb, 
alternator, pompa wspomagania, komputer, pompa oleju, 
drzwi. Złotoryja, tel. 0602/69-16-37 
AUD1100 C4,1994 r .: zderzak przedni kompletny, maska, 
grill, błotniki, halogeny, wygłuszka maski, siłownik, sprężarka 
klimatyzacji, lusterka, felgi aluminiowe, kierownica. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
AUD1100 C4,1995 r., 2300 ccm: zawieszenia, różne części 
mechaniczne i blacharskie, tapicerki, konsola, zegary, drzwi i 
inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
AUD1100 C 4 : ćwiartki, szyberdach i inne części. Buszkowł- 
ce. tel. 076/843-57-69,0603/31-51-46 
AUD1100 C4,1992 r., 80 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, rozrusznik, elementy blacharki • inne. Gro
madka, woj. legnickie, tel. 0604/78-33-32,0606/35-98-92 
AUD1100, A6,1996/97 r., 50 tys. km, 2500 ccm, TDi: kolum
ny McPhersona, komputery, ukł. ABS, blok silnika, turbina, 
pompa wtryskowa, napinacze pasów, szyba tylna, pompa

wspomagania, przepływomierz i Inne. Lubin, tel. 
0607/64-43-92
AUDI 200: lampa przednia. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
AUDI 200,1982 r., 2100 ccm, wtrysk: części używane. Twar
dogóra, tel. 0601/30-33-89
AUDI 200, 1983 r. : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
AUDI 200,1983 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, chłodnica, półosie, 
drzwi, dachy, koła, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
AUDI 80 B3: różne części. Dzierżoniów, tel. 074/837-25-00 
AUDI 80 B3, B4,1900 ccm, TDi, 90 KM : silnik, z kpi. doku
mentacją, możliwość montażu lub przeróbki z benzynowego. 
Gostyń, tel. 0603/49-88-32
AUDI 80 B3 : klapa tylna - 50 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-13-93
AUDI 80 : tapicerka - 350 zł, lampa tylna lewa na klapę - 60 
zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel: 0609/44-94-39 
AUDI 80 B3: zderzak tylny - 40 zł, kierunkowskaz lewy • 30 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
AUDI 80 B4,2000 ccm, benzyna: drzwi, silnik, łapy' rozrusz
nik, filtr powietrza, zbiorniczki, kolumna kierownicza, zawie
szenie przednie, zawieszenie tylne, szyby, sprzęgło, głowi
ca, alternator. Lubin, tel. 0607/53-29-96 
AUDI 80 B3, B4: różne części. Lubin, tel. 0607/46-86-73 
AUDI 80 : amortyzatory Sachs, nowe, 4 szt, • 450 zł. Brzeg, 
tel. 0502/29-21-46
AUDI 80: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
AUDI 80,1800 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów (5), -
1.100 zł. Równe, tel. 077/485-69*70 w godz. 9-17, 
0608/60-91-22
AUDI 80 B3, B4: błotnik prawy, zderzak tylny. Wałbrzych, tel. 
0607/36-85*64
AUDI 80 : szyba drzwi prawych przednich. Wrocław, tel. 
071/336-70-66 wewn. 187
AUDI 80 B3, B4: reflektory, kierunkowskazy, listwy pod lam
py, belka pod chłodnicę, zderzak do B3, atrapa do B3, lampy 
tylne do B3. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
AUDI 80 B3,1800 ccm : różne części blacharskie i mecha
niczne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 B31.9 TD, 1.8 E, 1.6 TD: błotniki, lampy, drzwi, lu
sterka, chłodnica, nadkola, części silnika, nagrzewnica, po
krętła nagrzewnicy, zderzaki, przełączniki, wzmocnienie czo
łowe, kierownica, osłona pod silnik. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUDI 80 B3,1800 ccm: belka pod silnik, zawieszenie tylne, 
gażnik, ukł. wydechowy, przekładnia kier., zawieszenie przed
nie, kolumna kier., pompa hamulcowa, pompa wody, alterna
tor, rozrusznik, tapicerka, dach z szyberdachem, zderzak tyl
ny, drzwi prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80 QUA[TRO: drzwi lewe przednie kpi., dach, mecha
nizm podnoszenia szyb z szybami, wał napędowy, pompa 
ABS, deska rozdz., tłumik, komputer. Wrocław, tel. 
0603/40-50-15
AUDI 80 1600,1800,2000 cm benzyna: rozrusznik, pompa 
wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0501/22-24-85
AUDI .80,1600 ccm, benzyna : miska olejowa aluminiowa, 
wałek aparatu zapłonu, pompa paliwa, pompa wody. Wrocław, 
tel. 354-38-46,0605/32-11-46
AUDI 80, 2000 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry. Wrocław, 
tel. 0501/18-20-04
AUDI 80 B3,1800 ccm, wtrysk : różne części z demontażu. 
Wschowa, tel. 0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
AUDI 80,1977 r.: szyby, drzwi i wiele Innych części. Bolków, 
tel. 0605/20-67-73,0609/39-09-66 
AUDI 80,1977 r., 1600 ccm, benzyna.: błotnik lewy przedni. 
Głogów, tel. 076/834-55-81
AUDI 80,1977/80 r .: skrzynia biegów (4) - 200 zł, zbiornik 
paliwa - 50 zł, szyby i inne. Legnica, tel. 0501/46-62*75 
AUDI 80,1978 r., 1600 ccm, benzyna: szyba przednia, chłod
nica, głowica, skrzynia biegów (4), pompa paliwa, pompa ole
jowa i inne części. Głogów, tel. 076/834-55-81 
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm : skrzynia biegów /4/ -130 zł, 
kołyska, wahacze - 50 zł i inne. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09,074/871-47-97,0606/36-71-10 
AUDI 80,1980 r. 1300,1600 ccm, 2- i 4-drzwiowy: wszystkie 
części z rozbiórki. Piława Górna, tel. 074/837-23-43, 
0604/94-06-88
AUDI 80,1980 r., 150 tys. km, 1600 ccm: silnik, stan dobry, 
kompletny lub na części, z dokumentacją. Wrocław, tel. 
0609/47-97-75
AUDI 80,1980/86 r .: amortyzator tylny nowy - 90 zł, fotele 
brązowe, belka tylna z bębnami, drzwi lewe • 80 zł/szt., szyba 
tylna - 80 zł. Wrocław, tel. 071/353-55-18 po godz. 20, 
0601/73-47-52
AUDI 80,1981/87 r. poj. 1800-2000 ccm: sprzęgło kpi. do
modelu B3, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, kolektor
wydechowy do B3, skrzynia biegów (5) do 2.01, części silnika
1.3 • 1.61 i inne. Lubin, tel. 076/844-51-06
AUDI 80, 1982 r. : części z rozbiórki. Legnica, tel.
0503/98-00-25
AUDI 80,1982 r., benzyna: drzwi, szyby, lampy, silnik diesel 
do remontu, skrzynia biegów (4), zawieszenia, oś tylna, ele
menty wnętrza i inne. Nowa Sól, tel. 0607/74-71*21 
AUDI 80,1982 r.: różne części. Piechowice, woj. jeleniogór
skie, tel. 0607/65-59-61
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna: nadwozie kompletnie 
zniszczone, z dokumentacją. Wrocław, tel. 0607/74*71*21 
AUDI 80, 1982 r. : reflekotry przednie. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, drzwi, szyby, 
fotel, lusterka, plastiki, konsola, klapa bagażnika, mechnizm 
wycieraczek, nagrzewnica + nadmuch, kpi. zawieszenie, pół
osie, przekładnia kierownicza, tłumiki, pasy, zbiornik paliwa, 
alternator, rozrusznik. Brzeg, tel. 0601/84-73-86

AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, diesel: rozrusznik • 150 zł, tylna 
klapa ̂  50 zł, tylne, prawe drzwi*. 40 zł, prawy błotnik * 50 zł, 
belka pod silnik - 50 zł, wahacz • 20 zł, alternator - 80 zł, ukł. 
kierowniczy z końcówkami • 100 2ł. Dzierżoniów, tel. 
0608/64-32-62
AUDI 80.1982 r.: szyba przednia. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna: wspomaganie, silnik, 
skrzynia biegów (5), zawieszenie, welur, szyberdach, szyby, 
drzwi, błotniki, światła, serwo, wnętrze. Zaręba, woj. jelenio
górskie, tel. 0603/35-59-76
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, diesel: silnik kpi. („na chodzier)
- 600 zł, skrzynia biegów (4) • dg diesla - 300 zł, drzwi, pokry
wa bagażnika, pokrywa silnika I inne części blacharki • 50 
zł/szt. oraz chłodnice (do diesla). Dzierżoniów, tel. 
074/831-14-38
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna : serwo z pompą ha
mulcową, grill. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-35-05, 
0607/40-77-23
AUDI 80,1984 r.: nadwozie (bez silnika), stan dobry, • 1.000 
zł. Glinka, woj. leszczyńskie, tel. 0605/85-57-01 
AUDI 80,1984 r.: części z rozbiórki. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-53-41
AUDI 80,1984 r., 1600 ccm : skrzynia bięgów (5), - 250 zł. 
Świdnica, tel. 074/856-80-66,0607/38-99-75 
AUDI 80 OUATTRO, 1984 r.: felgi aluminiowe, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, chłodnica, pół
osie, drzwi, błotniki, zderzaki, koła i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
AUDI 80,1985 r.: maska, klapa tylna, lampy, grill, wahacze z 
sankami, skrzynia biegów (5), półosie, szyby boczne (model
2-drzwiowy) i inne. Wrocław, tel. 0502/84-01-75 
AUDI 80 COUPE, 1985 r . : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm: silnik + osprzęt, chłodnice, zde
rzaki, błotniki, szyby, mosty, maski, zawieszenie, skrzynia bie
gów, drzwi, dach i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
AUDI 80,1986 r.: amortyzatory tylne, przednie błotniki, lam
py, sprzęgło kompletne (nowe), półosie, szyba tylna, maska i 
inne części. Wrocław, tel. 0502/84-01 -75 
AUDI 80,1987 r.: skrzynia biegów (5), tylna belka, półosie. 
Legnica, tel. 076/850-11-69,0607/35-47-05 
AUDI 80 B3,1987/91 r.: zawieszenie, szyby, tył pojazdu, kla
pa, zderzak, wnętrze, skrzynia biegów, pompa paliwa, lampy, 
dach z szyberdachem i inne. Legnica, teł. 076/722*48-68, 
0601/84-47-11
AUDI 80 B3,1987/91 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik do oclenia, 
części silnika, zderzak tylny, klapa tylna, drzwi, dach z szy
berdachem, fotele. Zielona Góra, tel. 0604/86-18-25 
AUDI 80 B3,1987/92 r., 1800 ccm : części mechaniczne i 
blacharskie. Wrocław, tel. 0607/82-75-56,0503/79-99-02 
AUDI 80 B3, B4,1987/94 r.: różne części z demontażu. Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, benzyna : błotniki przednie, 
listwa pod lampy, belka pod chłodnicę, lampy, grill, zderzaki, 
chłodnica, wzmocnienie przednie, drzwi, zawieszenia przed
nie, skrzynia biegów (5) i (4), silnik, wnętrza, koła i inne. Le
gnica, tel. 0606/68-30-86
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna : chłodnica - 250 zł, 
stacyjka z kostką -190 zł, błotnik prawy -130 zł, zderzak 
przedni -150 zł, belka zderzaka • 90 zł, wkład lusterka elek
trycznego - 50 zł. Wrocław, tel. 0601/73-47-52 
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna: różne części. Legni
ca, tel. 076/854-58-66
AUDI 80 B3, B4,1988/95 r.: lusterka boczne, kompletne, pra
we i lewe, czarne, ręczna lub elektryczna regulacja. Wrocław, 
tel. 0604/94-65-21
AUDI 80,1989 r.: drzwi, klapa tylna; zderzak tylny. Osła, tel. 
076/817-28-38
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna: kpi. drzwi, elem. wnę
trza, przeguby, skrzynia biegów, dach, McPhersony, sanie. 
Prudnik, tel. 077/437-61-30
AUDI 80 B3,1989 r., 1800 ccm: alternator, McPherson lewy, 
półoś lewa, chłodnica, aparat zapłonu, serwo, kolektor ssący, 
hak. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 B3,1990 r.: błotniki tylne i przednie, oś tylna, zde
rzak tylny, podłużnice, lampy. Legnica, tel. 0502/12-68-37 
AUDI 80,1990 r. 1600 i 1800 ccm: silnik (oclony), skrzynia 
biegów i inne. Lubań, tel. 075/721*52-31,0604/56-15-28 
AUDI 80 B3,1990 r., 1800 ccm, benzyna: skrzynia biegów, 
półosie, stabilizator, wahacze, belka tylna, amortyzatory, tłu
miki. kolumny McPhersona i inne. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
AUDI 80 B3,1990 r.: dach z szyberdachem, oryginalny, słup
ki środkowe, - 200 zł. Wrocław, tel. 0502/56-91-91 
AUDI 80,1990 r.: błotnik przedni lewy, halogeny, kierunkow
skazy, lampy tylne, szkło reflektora, zderzak tylny, klamka 
drzwi, koło pasowe pompy wodnej, osłony chłodnicy, paska 
rozrządu, wsporniki zderzaka i inne. Wrocław, tel. 784-59-15

AUDI 80,1990 r.: różne części z demontażu. Zgorzelec, tel. 
0606/70-84-68
AUDI 80, 1991 r. : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
AUDI 80 B3,1991 r.: drzwi, zawieszenie przednie, lusterka,
tapicerka, silniki drzwi przednich, skrzynia biegów, konsola i
inne części. Legnica, tel. 0603/40*64-09
AUDI 80 B3, B4,1991 r., 2000 ccm : silnik, drzwi, zderzaki,
klapa tylna, bak, wydech, tył, inne. Duszniki Zdrój, tel.
0603/74-62-58
AUDI 80,1991 r., 1600 ccm, benzyna: silnik z prawem reje
stracji, pasuje do VW Golfa, Passata. Kłodzko, tel. 
074/647-34-74
AUDI 80 B3,1991 r„ benzyna: pompa paliwa • 100 zł, fotele 
przednie i tylne -100 zł. Wrocław, tel. 364-54-28 
AUDI 80 B3, B4.1992 r., 2000 ccm : silnik na części, drzwi, 
zderzak z hakiem, zawieszenie, lusterka, komputery, szyber
dach. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
AUDI 80 B4,1992 r., 112 tys. km, 1900 ccm, TDI: silnik. *
2.100 zł. Legnica, tel. 0607/04-38*25 
AUDI 80,1992 r., 30 tys. km, 1800 ccm, benzyna: silnik, oclo
ny, • 1.100 zł, skrzynia biegów (5). Świebodzin, tel. 
0601/58-30-70
AUDI 80 B4,1992 r.: rozrusznik, błotniki tylne, wspomaga
nie, plastyki, nadkola, amortyzatory tylne. Złotoryja, tel. 
076/878-59-58,0606/87-21-57 
AUDI 80,1992 r., 2000 ccm: różne części z demontażu, pod
zespoły, skrzynia biegów, zawieszenie, zderzaki, szyby, kon
sole i inne. Dalków 58b/2, tel. 076/831*66*32 
AUDI 80,1993 r., 1800 ccm: półosie, klimatyzacja, skrzynia 
biegów, chłodnica. Prochowice, tel. 076/858-47*61, 
0605/43-54*20
AUDI 80 AVANT, 1993 r., 2300 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów (5), silnik, tapicerka, szyby, ukł. wydechowy. Głogów, tel. 
076/834-64-92,0609/28-33-89 
AUDI 80,1993 r., 1600 ccm: silnik, z osprzętem, dokumenta
cja, - 2.300 zł. Kamienna Góra, tel. 0608/16-29-69 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, wtrysk: drzwi, skrzynia bie
gów, konsola, zegary, nagrzewnica, plastiki, ukł. kierowniczy, 
szyby, zderzaki, osprzęt silnika. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
AUDI 80 B4,1993 r„ 1900 ccm, turbo D : zawieszenie, drzwi, 
el. podnośniki szyb, półosie. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, wtrysk: automatyczna skrzy*
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nia biegów, chłodnica wody, kolumna kierownicza, osprzęt 
silnika, sanie pod silnik, podłużnica prawa, komputer ABS, 
komputer silnika, zbiorniczek płynu wspomagania, półosie, 
rozrusznik, aparat zapłonowy, stacyjka, ABS i inne. Lubin, tel. 
0606/36-28-36
AUDI 80 CABRIO, B4,1993 r., 2300 ccm, benzyna: przednia 
lewa ćwiartka, tylne błotniki, mechanizmy tylnych szyb, drzwi 
przednie lewe, deska rozdzielcza, nagrzewnica, zwrotnice, 
wózek, wentylator, pas przedni, tylne boczki, części do silni
ka, pasy z napinaczami. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-'55-04 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm: skrzynia biegów, sprężarka 
klimatyzacji, pompa hamulcowa, alternator, rozrusznik, miska 
olejowa, zawieszenie tylne, fotele. Wrocław, tel. 0501/81*36*18 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r.: dach, relingi, progi, zawieszenie 
tylne, bak, konsola, drzwi tylne, kanapa tylna, szyby boczne. 
Kudowa Zdrój, tel. 0502/40*91*08 
AUDI 80 B4,1994 r., TDI poj. 1.9 • 2.01: silniki, skrzynie bie
gów, zawieszenia, McPhersony, różne części mechaniczne; 
instalacja, zbiornik paliwa, podłużnice, drzwi, błotniki, szyby, 
plastiki, felgi aluminiowe i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm, wtrysk: klapa tylna komplet
na, zderzak przedni z halogenami, lampy tylne, poduszka pow. 
kierowcy z sensorem, automatyczna skrzynia biegów, kolum
ny McPhersona, pompa paliwa, belka tylna, przepływomierz, 
nadkola, płyta pod silnik, zamki, przełączniki, drzwi itp. Lubin, 
tel. 0606/82-16-26
AUDI 80 B4,1994 r .: błotnik przedni prawy, zderzak tylny, 
hak, wzmocnienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, lam
py tylne, grill Kamei. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm: silnik, zawieszenie, skrzynia 
biegów, fotel, szyby, lampy, zderzaki i inne. Wrocław, tel. 
0503/58-64-49
AUDI 80 B3, B4,1991 r., 1800 ccm, benzyna : drzwi, klapa 
tylna, zderzak tylny, felgi stalowe z oponami letnimi, 14* 115", 
podłużnica lewa, kołyska, osie tylne na bębny i na tarcze, 
McPherson prawy do B3, dach z el. szyberdachem, skrzynia 
biegów. Opole, tel. 0605/51-45-68 
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm, benzyna: szyby, drzwi, tapi
cerka, silnik, zawieszenia, -plastiki, lusterka i inne. Lwówek 
Śląski, tel. 0603/62-84-35
AUDI 80,100: tylne i środkowe lampy, lewy reflektor z kie
runkowskazem z lat 1982/1984. Wrocław, tel. 071/372-22*86 
AUDI 80,100, 1981 r. granatowy metalic: maska silnika, 
wzmocnienie przednie, nagrzewnica + dmuchawa, klamki 
zewnętrzne (chromoniklowe), mechanizm wycieraczek, pół
osie + przegub, tarcza + docisk sprzęgła, felgi stalowe, tar
cze hamuloów, lampy przednie, kierunkowskazy białe oraz 
szyby drzwiowe. Świdnica, tel. 0503/03*24*58 
AUDI 80,100,1990/91 r . : różne części używane. Wrodaw, 
tel. 071/348-42-16
AUDI 80,90 OUATTRO: tylna część nadwozia, w całości lub 
w ćwiartkach. Jelenia Góra, tel. 075/755-46-70,0601/56*78*57 
AUDI 80, A3, A4, A6 : atrapy. Lubin, tel. 076/846-67-46, 
0608/76-90-05
AUDI 90 OUATTRO: skrzynia biegów, - 700 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 0600/53-81-00,0608/18-61-34 
AUDI 90 CÓUPE, 1982/87 r.: tylny prawy błotnik, fabrycznie 
nowy. * 500 zł. Oborniki śląskie, teł. 071/310-22-77, 
0603/31-25-89 Maciej
AUDI 90,1965 r.: kpi. klapa tylna, ciemne szyby, chłodnica, 
drzwi. Nysa, tel. 0600/19-93-29 
AUDI A3 5-drzwiowy: podsufitka, tapicerka, plastiki, zawie
szenie tylne, lampy tylne, błotniki, pompa wtryskowa, napina
cze pasów, komputery, błotniki tylne, głowica, blok silnika, 
konsola i inne. Lubin, tel. 0607/64-43-92 
AUDI A3,1996/00 r.: lusterka boczne, kompletne, lewe i pra
we, ręczna lub elektryczna regulaąa z podgrzewaniem. Wro
cław, tel. 0604/94-65*21
AUDI A3,1999 r. 1.6*1.8: dach kpi., ćwiartki przednie I tylne, 
poduszki powietrzne, sensory, pasy, fotele, plastiki, tapicerki, 
nadkola, serwo, ABS, wózek, wahacze, McPhersony, półosie, 
osprzęt silnika, silnik I inne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
AUDI A3, A4 KOMBI: zawieszenia przednie, kompletne, drzwi 
kompletne, klapy tylne, kompletne, lusterka, półosie, waha
cze, zwrotnice, McPhersony. Oleśnica, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
AUDI A3, A4, A6,1998 r.: szyby, dach, ćwiartki tylne, podsu- 
fitki, szyberdach, ramki drzwiowe, lusterka, tapicerka, plastiki 
i inne. Dzierżoniów, tel. 0604/43-07-16

AUDI A4 : dach, skrzynia biegów., woj. wielkopolskie, tel. 
0503/57-63-32
AUDI A4 : tylne drzwi, błotniki, duże lampy, przedni prawy 
reflektor i kierunkowskaz, lewy przedni błotnik. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/813-02-82
AUDI A 4 : wahacze przednie, końcówki Idrążki kier., łączniki
stabilizatora, amortyzatory, klocki i tarcze hamulcowe.
Jelcz-Laskowice, teł. 0502/26-89-69
AUDI A4 : reflektor lewy Bosch • 120 zł. Lubin, tel.
076/846-67-46,0608/76-90-05
AUDI A4 : klimatyzacja kompl.; poduszki pow. kompl. Poznań,
tel. 0607/64-42-98
AUDI A4 : różne części z demontażu. Poznań, tel. 
0503/57-63-32
AUDI A 4 : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
AUDI A 4 : klapa bagażnika, maska silnika, podłużnica lewa i 
prawa tyina, błotnik prawy tylny, .tunel* na radio, elementy 
wnętrza, uszczelki, słupki. Wrocław, tel. 387-07*02, 
0601/70*08*80
AUDI A4 1.8 20V, 1.8 20V turbo: zwrotnica z symbolem S, 
wahacze, półosie, sprężyny, teleskopy, belka tylna, zbiornik 
paliwa z pompą, zaciski, poduszki silnika i skrzyni biegów, 
głowica, turbina, alternator, kołyska, kolumna kierownicza, 
komputer. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A 4 : skrzynia biegów, automatic i manualna oraz inne. 
Wrocław, tel. 0503/62-19-39
AUDI A4 KOMBI: klapa tylna. Wrocław, tel. 354-38*46, 
0605/32-11-46
AUDI A 4 ,1995/01 r . : lusterka boczne, kompletne, prawe i 
lewe, elektryczna regulacja i podgrzewanie, stan idealny. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
AUDI A4,1995/98 r., 1600 ccm oraz 1900 ccm TDi: błotniki, 
zawieszenia, osprzęt silnika, skrzynia biegów, drzwi, klapa, 
oś, podłużnice, klimatronic (do 1600 ccm), felgi aluminiowe 
15” (oryg., 10-ramienne gwiazdy), półosie, głowice, miski ole
jowe, konsola, lampy, sensory i inne. Lubomierz, woj. jelenio
górskie, tel. 0604/83-96-41
AUDI A4 ,1997 r . : maska, zwrotnica, wahacze, kompresor 
klimatyzacja, osłona pod silnika, felgi stalowe, nadkola tylne 
plastikowe, zderzak tylny, taśma pod kierownicę. Złotoryja, 
tel. 0602/69-16-37
AUDI A4 AVANT, 1998 r., 1900 ccm, TDi 110 KM: skrzynia 
biegów, tapicerka, błotniki tylne, lampy tylne, nagrzewnica, 
serwo, rozrusznik i inne. Legnica, tel. 0601/74-62-22
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AUDI A4AVANT, 1998 r.: dach, szyby drzwi, silnik 1900 ccm 
TDI, chłodnice, lampy, błotniki, zawieszenia, inne. Zielona 
Góra, teU)503/65-06-56
AUDI A4,1998 r.: podłużnica prawa. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
AUDI A4,1998 r.: belka tylna. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
AUDI A4,1998 r., 1800 ccm, turbo: klimatyzacja, pompa ABS, 
filtr węglowy, skrzynia biegów, klapa tylna, zderzak tylny, tłu
mik, zegary, przełączniki świateł, taśma poduszek powietrz
nych, ćwiartki tylne, inne części. Wrocław, tel. 0607/11-47-36 
AUDI A4,1999 r.: grill, wentylator klimatyzacji, zderzak przed
ni, błotnik prawy, halogen prawy. Wrocław, tel. 364-51-42. 
0608/34-92-77
AUDI A4 ,1999/00 r„ 1900 ccm, TDi, 110 PS : drzwi i ramki 
drzwiowe, podsufitki, maska, błotniki, zderzak, konsola z po
duszką pow., reflektory ksenonowe, silnik, skrzynia biegów 
(poj. 2500 ccm, TDi), skrzynia biegów (5) do wersji Ouattro 
(poj. 1900 ccm, TDi). Lubin, tel. 0601/42-28-49 
AUDI A4,2000 r.: reflektory ksenonowe • 2.600 zł/kpi. Nie
modlin, woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39 
AUDI A4, 2000 r., 1800 ccm, turbo, 20V: części silnika, oś 
tylna, zwrotnice, wahacze, kolumny McPhersona, ABS, pół
osie, serwo, fotele Recaro (elektryczne), boczki drzwiowe, 
błotniki tylne, lusterka el. regulowane oraz ukł. wydechowy. 
Zielona Góra, tel. 0608/71-01-32 
AUDI A4, A3 : reflektory, sensor, pompa wspomagania, ta
śma pod kierownicę do poduszki pow., napinacze pasów pi* 
rotechnicznych. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
AUDI A4, A3, A6, A8 : taśma pod kierownicę do sterowania 
poduszki pow., sensor. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
AUDI A4, A6, A8, S4, B4, C4,TT : części blacharki, cięte, 
mechaniczne, lampy, reflektory ksenonowe, filtry, szyby, ze
gary, felgi aluminiowe, skrzynie biegów, deski rozdz., luster
ka, półosie, chłodnice, klimatyzacje, pompy, plastiki, części, 
elektron., poduszki pow., sensory, taśmy, pasy, zaślepki, de
ski rozdz., możliwy montaż. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
AUDI A6 : lampy kpi. z kierunkowskazami i listwy, 2 szt, - 
1.050 zł. Bolesławiec, tel. 075/731-73-86

AUDI A6 : wahacze przednie, końcówki i drążki kier., łączniki 
stabilizatora, amortyzatory, klocki i tarcze hamulcowe. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-89-69 
AUDI A6 : inst eł., nagrzewnica, zaciski ham. przednie, sprę
żyny przednie, końcówki tylnej osi. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-64-90
AUDI A6,2500 ccm, TDi: skrzynia biegów (automatic). Łozi
na, gm. Długołęka, tel. 071/315-49-32.0608/83-19-13 
AUDI A6 : reflektory ksenonowe do starego modelu .przej- 
ściówki" • 2.500 zł/kpi., reflektory ksenonowe do nowego 
modelu - 1.700 zł/kpi. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 
0604/82-52-39
AUDI A6,2500 ccm, turbo D : lampy, błotniki, drżwi, maska 
silnika, zderzaki, podłużnica, listwy chromowane, deska 
rozdz., poduszka pod głowicę, turbina, zawieszenie przednie 
i tylne, błotniki tylne (Avant, sedan). Wrocław, tel. 
0503/37-57*25
AUDI A 6 : części do silników (2.6,2.8), skrzynia biegów au
tomatic, skrzynia biegów manualna (ąuattro). Wrocław, tel. 
0503/62-19-39
AUDI A6 SEDAN : klapa tylna. Wrocław, tel. 354-38-46, 
0605/32-11-46
AUDI A6,1992/94 r., 2800 ccm, V6: głowica, wał, tłoki, miska 
olejowa, przepływomierz, pompa wspomagania. Mierzowice, 
woj. legnickie, tel. 0606/10-64-73 
AUDI A6 ,1994/97 r., 2500 ccm, TD i: drzwr, maski, lampy, 
zderzaki, konsole z poduszkami, sensory, pasy, RO, kolumny 
McPhersona, ławy, wahacze, głowice i osprzęt silnika, skrzy
nia biegów (5 i 6 oraz automatyczne). Lubin, tel. 0601/42-28-49 
AUDI A6,1995 r.: reflektory • 600 zł, B4: reflektory - 400 zł, 
B4: halogeny • 150 zł. Krosno Odrz., woj. zielonogórskie, tel. 
0606/51-45-58
AUDI A 6 ,1995 r.: listwa skrętna, nowa, - 700 zł. Lubin, teł. 
0606/17-27-10
AUDI A6, 1995 r. : błotnik przedni lewy. Lubin, tel. 
0605/07-47-04
AUDI A6. 1995 r. : błotnik przedni. Świdnica, tel. 
074/852-45-26,0605/24-77-53 
AUDI A6 AVANT, 1995 r., 2500 ccm, turbo D : lampa tylna 
prawa, blenda tylna, zderzak tylny, klapa tylna, zawieszenia, 
elementy plastikowe, drzwi prawe tylne, pompa ABS, lampa 
tylna lewa, pompa ham., szyby, podłużnica prawa. Wrocław, 
tel. 0603/50-03-51
AUDI A6,1995 r.: błotnik lewy, skrzynia biegów 161, klimaty
zacja, dach z szyberdachem i relingami, chłodnica, kołyska, 
kolumny McPhersona, drzwi z ramkami, wał z tłokami, pom
pa wtryskowa, turbina (TDi). Wrocław, teł. 0600/24-69-67 
AUDI A6 AVANT, 1996 r.: wnętrze, fotele skórzane, stacyjka 
z kluczykiem, zawieszenie przednie. Wałbrzych, tel. 
0609/26-31-23
AUDI A6 ,1996 r.: konsola z poduszką, pompa wspomaga
nia. Bielawa, telt 074/833-02-15,0604/63-73-60 
AUDI A6 ,1996 r .: amortyzatory kpi. (4 szt ), tarcze i klocki 
hamulcowe przednie, stan b. dobry. Lubio, tel. 076/846-87-30, 
0602/17-68-68
AUDI A6,1996 r.: lampy ksenonowe, poduszki pow., deska 
rozdz., RO i inne części. Oleśnica, tel. 0605/68-81-77 
AUDI A6 ,1996 r., 2500 ccm, TD i: maska, drzwi, poduszka 
pow., konsola, sensor, pasy z wycieraczkami, karbon, drew
no, el. roletana szybę tylną, osprzęt silnika, zawieszenia, 
chłodnica, plastiki, sanki pod silnik, koła stalowe i aluminio
we, zderzak tylny, szyby boczne. Wrocław, tel. 0603/30*13*02 
AUDI A6,1998 r„ 2800 ccm: maska silnika, lampy, zderzaki, 
dach, błotniki, lusterka, zawieszenia, chłodnice, inne. Zielo
na Góra, tel. 0503/65-06-56
AUDI A6,1998 r.: lampy przednie soczewkowe, lampa kse- 
nonowa, wzmocnienie czołowe, zderzaki przednie, kratki zde
rzaki, silniczki lamp, lampa tylna lewa (kombi). Wrocław, tel. 
364-51-42,0608/34-92-77
AUDI A6,1998/01 r.: lusterka boczne, nowy typ, kompletne, 
prawe i lewe, granatowe, pełna elektryczna regulacja i pod
grzewanie. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
AUDI A6 KOMBI, 1999 r., 2400 ccm, benzyna: elementy bla
charki, drzwi, fotele, dach i inne. Gryfów Śląski, tel. 
0601/48-48-37
AUDI A 6 ,1999 r .: komplet reflektorów, - 300 zł. Lubin, tel. 
076/846-67-46,0608/76-90-05 
AUDI A6,1999 r.: drzwi, błotniki, inst. elektryczna. Wrocław, 
tel. 0607/62-80-53
AUDI A6 TDI, 1999 r., 2500 ccm: drzwi, progi, słupki, klapa 
tylna, Zderzak, zawieszenia, lampy, i inne. Zielona Góra, tel. 
0607/70-70-38
AUDI A 8 : reflektory ksenonowe do starego i nowego mode
lu. Niemodlin, woj. opolskie, teł. 0604/82-52-39
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AUDI A8: skrzynia biegów, automatic i manualna i inne. Wro
cław, tel. 0503/62-19-39
AUDI A8 : zderzak tylny. Złotoryja, tel. 076/878-40-75, 
0604/38-13-49
AUDI A8,1995 r., 4200 ccm .cygaro*: klimatyzacja. Wrocław, 
tel. 0607/83-90-46
AUDI A8,1995 r.: szyby boczne tylne, drzwi lewe tylne, po
dłużnica, elementy silnika 4.2, tapicerka, zbiornik paliwa, ele
menty plastikowe, zbiorniczek spryskiwaczy, elementy wyde
chu. zbiorniczek wyrównawczy. Wrocław, tel. 0604/13-37-05 
AUDI A8, 1998 r., 4200 ccm : silnik kpi., skrzynia biegów 
Tip-Tronic, zderzak tylny, zawieszenie tylne, drzwi prawe, 
nagrzewnica, kołyska silnika. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
AUDI COUPE, 1984 r., 1800 ccm : felgi aluminiowe., silnik z 
dokumentacją i inne. Jelenia Góra, tel. 0608/07-08-66 
AUDI COUPE OUrfTTRO, 1986 r .: wszystkie części z de
montażu, silnik (2.3), skrzynia biegów, części mechaniczne i 
blacharskie. Wambierzyce, tel. 074/871-90-86 
AUDI COUPE, 1994 r .: uszkodzone reflektory, - 200 zł. Le
gnica, tel. 0606/59-14*79
AUDI COUPE, 1994 r . : lampa tylna z otworem na zamek,
nowe. Wambierzyce, tel. 074/871-90-53
AUDI S4, 1995 r. : błotnik lewy, - 400 zł. Wrocław, tel.
0603/50-24*52

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 TT: reflektory ksenonowe - 3.100 zł/kpi. Niemodlin, woj. 
opolskie, tel. 0604/82-52-39
AUDI V8,1990 r.: błotniki przednie, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 0602/26-76*79
0  AUDI 80, 90,100, C4, B4, B3, A6, VW PASSAT , 

POLO, GOLF, VENTO, JETTA, T4, roczn ik i 
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 GOLF: różne części mechaniczne, lampy (przed
nie i tylne), komputer sterowniki klimatyzacji. Głogów, tel. 
076/834-50-48 .
AUSTIN MINI: przeguby, półosie, rama przednia, tarcze, za
ciski. Nowa Sól, teł. 0502/15-44-14 
AUSTIN MINI MORRIS : różne części, nowe i używane. So
bieszów, tel. 075/755-80-77
AUSTIN MINI MORRIS, 1993 r.: tapicerka szara, kpi., fotele, 
kanapa, boczki, z modelu Special, stan b. dobry, dodatkowo 
inne części, - 900 zł. Wrocław, tel. 0606/87-79-27 
AUTOBUS AUTOSAN: resory • 200 zł. most tylny * 1.000 zł, 
zawieszenie przednie • 700 zł, wspomaganie kpi. • 1.300 zł, 
skrzynia biegów • 600 zł, szyby, silnik SW-400 turbo • 3.500 
zł, bębny, piasty, koła i inne. Kochlice, tel. 076/857-02-45 
AUTOBUS AUTOSAN H9-20 : silnik SW-400 turbo, cena - 
2500 zł, webasto roczne - 500 żł,'zawieszenie przednie i tyl
ne, zawieszenie z przekładnią - 1.500 zł, skrzynia biegów, po 
remoncie • 1.200 zł. Lęka Opatowska, tel. 062/781-42-74 
AUTOBUS AUTOSAN: drzwi prawe przednie -100 zł, klapa 
przednia • 100 zł, resory przednie • 100 zł, obudowa i koło 
zamachowe * 250 zł, rozrusznik • 250 zł i inne. Wrocław, tel. 
373-96-96
AUTOBUS MERCEDES : silnik OM-402, w całości lub na 
części. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
AVIA: pompa wtryskowa i pompa wody, nowe, - 900 zł. Kłodz
ko, tel. 0601/49-69-64
AVIA: skrzynia ładunkowa, kabina, rama, zawieszenie przed
nie, felgi beżdętkowe. Kłodzko, tel. 074/812-11-16 
AVIA: klapa załadowcza (hydrauliczna), przystawka hydrau
liki. Wolibórz, tel. 074/872-12*68 
AVIA A21 : różne części, nowe i używane. Świdnica, tel. 
074/640-55-68 wieczorem. 0607/08-82-90 
AVIA A31: części nowe, bębny hamulcowe przednie i tylne, 
most tylny. Dzierżoniów, tel. 074/831-93-17 
AVIAA31: różne. Wrodaw, tel. 0602/87-46-22 
AVIA A31,1983 r.: kontener, rama, zawieszenie, most kom
pletny, pompa wtryskowa, przekładnia kierownicza (nowa) i 
inne. Wrocław, tel. 0502/17-75-23 
AVIAA31,1982 r.: długa skrzynia: 5,25x2,25, • 5.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/79-26-15
BMW: skrzynia biegów (5), drzwi przednie, szyba tylna. Góra, 
tel. 065/543-47-04
BMW .rekin” : silnik, skrzynia biegów, wał, drzwi, szyby, roz
rusznik, alternator, zbiornik paliwa, tapicerka, aparat zapło
nu, zawieszenie, klapa tylna. Lubin, teł. 076/842-72-64 
BMW COMPACT: półka tylna. Oława. tel. 071/303-89-80. 
BMW : kołpaki 15". (4 szt.), stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
BMW, 1990 r.. 2000 ccm : dyferencjał. Świebodzin,, tel. 
0605/92-96-50
BMW, 1995 r. : pompa ABS, • 200 zł. Legnica, tel. 
0606/59-14-79
BMW 3 E-30, E-36, E-46. E-34 : różne części. Kłodzko, tel. 
0607/36-32-73
BMW 3: kierunkowskazy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
BMW 3 E-36,1800 ccm: ABS, skrzynia biegów, tylne zawie
szenie, most, alternator, amortyzatory przednie (do zderza
ka), możliwość wysyłki. Oleśnica, tel. 0603/10- 8̂-70 
BMW 3 : zderzak, tylny błotnik, podłużnice, listwy, plastyki, 
szyby, felgi aluminiowe, drzwi prawe tylne, klamki, elementy 
wnętrza, przełączniki, wentylator, komputer, klapa tylna. Wro
cław, tel. 0605/11-62-99
BMW 3 E-30,1600 ccm: silnik ♦ skrzynia biegów, zawiesze
nie przednie i tylne, siedzenia, tapicerka, chłodnica, inne, 
może być cały po wypadku (1.700 zł). Ząbkowice śląskie, tel. 
0602/12-09*68
BMW 3,1978/01 r. oraz 5,6,7,8: skrzynie biegów manualne
1 automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18
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BMW 3.1981r..poj, 1.6,1.81; ąilnik np części, skrzynia bie- i  
gów, zawieszenia, most, wał napędowy, drzwi, łicznikz-abro- 
tomierzem,- lusterko Jejwe, zderzak, plastiki i  inne. Ijrolh, tel. 
07.6/844-51-06
BMW 3,1985 r,: zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73*20-98 
BMW 3,1985 c.: drzwi, maska, klapa tylna, zderzaki, wspo
maganie i inne. Lubin, tel. 0607/04-69-90 
BMW 3,1987 r.; wszystkie części mechaniczne, blacharki. 
Gubin, tel. 0501/85-33-26
BMW 3 ,1988 r, : silnik (20Ó0 i ?500 cćm, oclpńy), sKtzynia 
biegów, zawieszenia, elementy blaćharki i inne. Lubań, tel. : 
075/721-52-31.0604/56-15-28 ,
BMW 3 ,1990 r .: skrzynią biegów {5) - 220 zł, koło, zamocho-: | 
we kompletne, docisk sprzęgła. Zielona Góra, tel. 
066/325-04-69 U ,
BMW 3,1990 r.: lusterko prawt el. regulowane kpi, • 120 zł. *: 
Wrocław, tel. 074/325?13-37,-071/318-1445 pó godż. 20 
BMW 3, 5 : reflektory zwykłeś ksenonowe. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11 . ó ,‘ ł  >
BMW 3, 5,7 : skrzynia biegów 5HP-18 (automat.), skrzynia 
biegów. (5, manualna), osłona pod silnik. Leszno, tel. 
065/534-11-06,0603/66-22-35 
BMW 3; 5, 7 : reflektory ksenonowe. Niemodlin, woj. opol- 
skie. tel. 0604/82-52-39
BMW 3, 5, 7 : części, używane i nowe, do nowych modeli. 
Polanica Zdrój. tel. 074/869-04-92,0604/65-6148 
BMW 3, 5, 7 nowe modele: różne części. Prusice, tel. 
0600/32-95-28

BMW 318.1992 r. . lusterko,pęawe, maska przednia (i 
zy^otni^^czeJ^uciow^^dhie^ąKftyóJa biegów, filtr 
powfetfssa z^teei^omiereem^ficJrtik./drzwi,' most.-zawie- 
szehie tylne; Wrocław, tel. 0501/8t-36-1$
BMW 318 i, 1993 r., 1800 ccm limuzyna, coupe: podłuźnice, ' 
dach, błotniki tylne, maska, zderzak, Tampy, drzwi, szyby, 
skrzynia biegów, konsola, zegary, poduszki'pow., zawiesze
nie, fe|gi aluminiowe 17",,serwo, nagrzewnica/.w^nocnienie, 
koła stalowe, ukł. wydechowy" most osprzęt silnika I inne. 
Legnica, tel. 0603/80-26̂ 88
BMW 318 i, 1996 r., 1800 ccm, 16V : lusterko prawe, lampa 
tylna lewa, błotnik tylny Jewy i/prawy przedni, obudowa filtra 
pow., zderzak przedni, halogeny, kierownica, kierunkowska
zy boczne białe, zamki maskj. Wrocław, teł. 0609/16-66-81 
BMW 318 E-36 KOMBI, 1997 r . : próg lewy, próg prawy, w 
całości. Polkowice, tel. 0502/54-59-64.
BMW 318, 320, 2000 ccm. benzyna : silnik kpi., głowica, 
przekł. kierownicy, skrzynia biegów (5), most tylny, zawiesze
nia, przepływomierz, chłodnica, pompa oleju, lusterka, miska 
olejowa, plastyki, listwy, spoilery. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 320 E-21,1978/02 r. jekin’ : szyba tylna, szyba lewej 
strony, maska przednia, schowek pasażera, felgi stalowe 13*, 
zegarek z termostatem (dodatkowy).., tel. 0605/66-11-98 
BMW 320 E-21,1978/82 r. .rekin”: szyba tylna, szyby lewe, 
lampa prawa tylna, schowek pasażera, tłumik, felgi stalowe 
13”, maska przednia,, tel. 0605/66-11 -98 
BMW 320 E-21,1978/82 r. .rekin” : szyba tylna, atrapa, felgi 
stalowe 13*. tłumik końcowy i inne. Wrocław, tel. 
0605/66-11-98

i, Karkonoska 36 (parking przy czołgach) 
sprzedaż częśd do aut francuskich
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• regeneracja tylnych belek,
• wymiana oleju TOTAL gratis

* naprawy bieżące wszelkich marek
• przeglądy pogwarancyjne 
Serdeczn ie  wapraMMamyl
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R EM O N TY , 
SPAW AN IE  A LU M IN IU M

Lubin, ul. Małomicka 18 
tel. 0-603 126 840 

076/846-15-83,0-606 997 082

BMW 3, 5, 7 'nowe modele: różne części. Rawicz, tel. 
065/545-32-19,0602/21-23-02 
BMW 3,5,7: obudowa filtra, lusterka, zderzak przedni, felgi 
aluminiowe, wentylatory, przekł. kierownicy, kierunkowskazy. 
Wrodaw, tel. 0605/11-62-99
BMW 3,5,7,1980/85 r., 1600 ccm 2800 ccm: częśd blachar
skie i mechaniczne. Wrodaw, tel. 0608/66-97-65 
BMW 315,1990/99 r .: klapy, zderzaki, felgi, lampy, plastiki, 
szyby, chłodnice, silniki i inne. Bolesławiec, tel. 0604/97-29-13 
BMW 316 E-21,1978/82 r. .rekin”: alternator, rozrusznik, kpi. 
felg stalowych 13" z oponami, atrapa na lampy podwójne, tłu
mik końcowy, nowy., tel. 0605/66-11-98 
BMW 316 E-21,1978/82 r. .rekin”: szyba tylna, szyby lewej 
strony, schowek po stronie pasażera, atrapa na lampy po
dwójne, komplet felg stalowych. 13*. Wrocław, tel. 
0605/66-11-98
BMW 316 E-21,1978/82 r. .rekin”: felgi stalowe 13“ z opona
mi, alternator, rozrusznik, schowek pasażera, atrapa. Wro
daw, tel. .0605/66-11-98
BMW 316,1980 r., 1600 ccm,: dużo częśd. Radzików, gm. 
Łagiewniki, tel. 0605/20-86-37 
BMW 316,1982 r. .rekin”: skrzynia biegów, most, wał napę
dowy, alternator, rozrusznik, belka przednia i tylna, szyby, 
nagrzewnica, drzwi, inne częśd. Wrodaw, tel. 354-38-46, 
0605/32-11-46
BMW 316,1989 r., 1600 ccm: drzwi prawe, lusterka, szyby 
tylnych drzwi, belka tylna, inne. Duszniki Zdrój, tel. 
0603/74-62-58
BMW 316,1992 r .: drzwi z szybami, skrzynia biegów, wał, 
zawieszenie tylne kompletne, klapa tylna, siedzenia, tapicer
ka, most tylny, elementy przedniego zawieszenia, silnik 1600 
ccm benzyna, nagrzewnica, błotnik tylny .i inne częśd. Legni
ca, tel. 0603/40*64-90 -
BMW 316,318 E-30: lusterko lewe, lewaTek-podnośnik. Wro
daw, tel. 071/372-22-86
BMW 316, 320,1984 r .: silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, mosty, belki, szyby, koła, zbiornik paliwa, ukł. wydecho
wy, drzwi, maska, dach, błotniki, zderzaki, fotele, felgi i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
BMW 316,320,524 TD, 1984 r,: zawieszenie, osprzęt silni
ka, skrzynia biegów, lampy, silnik, drzwi, wały, półosie, belki i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
BMW 316,520,1992/93 r., 1600 ccm, benzyna: drzwi, szy
by, części zawieszenia, dachy, ćwiartki, klapy, wydechy, sil
nik 16, skrzynia biegów, wały, przepływomierze,.inne. Lwó- 
wek Śląski, tel. 0603/62-84-35 
BMW 318 4-drzwiowy: skrzynia biegów, most tylny, wał, drzwi 
przednie, tylne, siedzenia, błotniki, .zderzaki, szyba tylna, 
wahacze, lampy i inne. Świebodzice, tel. 074/854-55-37 
BMW 318 E-30: reflektor lewy, atrapa, lusterka. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
BMW 318 E-21,1978/82 r. .rekin”: alternator, rozrusznik, tłu
mik końcowy nowy, kpi. felg stalowych 13” z oponami, lampa 
prawa tylna, atrapa na iampy podwójne.., teł. 0605/66.-11-98 
BMW 318 E-21,1978/82 r. .rekin”: alternator, rozrusznik, lam
pa tylna prawa, maska przednia, felgi stalowe 13”. Wrocław, 
tel. P605/66-11-98 .
BMW 318,1981 r., 1800 ccm : wszystkie części z demonta
żu. Piława Górna, tel. 074/837-23-43,0604/94-06-88 
BMW 318,1982 r.: skrzynia biegów, maska, światła, lusterka 
el., wał, most, inne. Wrocław, tel. 071/330-03-81, 
0606/70-96-54
BMW 318 E-30, 1987 r. : wszystkie części. Prusice, lei- 
071/312-5341,071/312-63-41 
BMW 318 i E-30,1987.r., 1800 ccm : silnik 1100 zł, maska 
przednia -150 zł, most - 300 zł/wahacze tylne,-100 zł/śzt., 
wahacze przednie -100 zł, tłumik • 100 zł, błotniki prżednie - 
80 zł, przekł. kierownicy - 200 zł, lampy soczewkowe (2’ szt.)
- 500 zł, półosie -150 zł/śzt., inne. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 ' 
BMW 318 i E-30,1987 r.: most - 450 zł, prźeguby + półosie*- 
150 zł/szt., tarcze hamulcowe tylne - 80 zł/szt-., maska -130 
zł, błotniki przednie - 80 zł, zderzak przedni -100 zł, pas dol
ny - 130 zł, lampy przednie soczewkowe - 450 zł, drzwi 
(2-drzwiowy) -150 zł. inne. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 - 
BMW 318 IS, 1990 r.: pompa wspomagania, katalizator, ko
lumny McPhersona. Legnica, tel. 0501/60-86-49 .

BMW 320 i, 1986 r., 2000 ccm : skrzynia biegów (5), wał,: 
300 zl. Świdnica, tel. 0603/16-22-49 
BMW 320 COUPE, 1989 r .: dach ze słupkami • 300 zł, wał 
Kardana • 200 zł. Wrocław, tel. 36346-18 
BMW 320 i, 1992 r., 2000 ccm, 24V: silnik na częśd. Wro
daw, tel. 0605/06-97-10
BMW 323 I E21,1979-83 r . : wszystkie częśd Z rozbiórki.
Jelenia Góra. tel. 0601/55-36-65
BMW 323,1982 r. z rozbiórki: pompa paliwa. Wrocław, tel.
071/330-03-81,0606/70-96-54
BMW 323,1987 r.: wtryski, wał, wahacze, półosie, przeguby,
ABS, klapa tylna, silnik wycieraczek, lusterko i inne. Nowa
Ruda, tel. 074/872-85-09,074/87147-97,0606/36-71-10
BMW 324 D, 1986 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik z
odprawą celną, - 2.500 zł. Modła, tel. 076/817-22*19,
0602/88-08-99
BMW 324 D,' 1987 r., 2400 ccm, diesel: blok silnika, tłoki, 
korbowody, pompa wtryskowa, liczniki, lampy, stacyjka, prze
łączniki i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60 
BMW 324,524,1988 r., 2400 ccm, diesel: silnik, odony. Strze
lin. tel. 071/392-21-85
BMW 325 i E-30,1987 r.: most • 450 zł, przeguby + półosie - 
150 zł/szl, tarcze hamulcowe tylne - 80 zł/szt., maska -130 
zł, błotniki przednie • 80 zł, zderzak przedni -100 zl, pas dol
ny - 130 zł, lampy przednie soczewkowe - 450 zł, drzwi 
(2-drzwiowy) • 150 zł, inne. Wrodaw, tel. 0607/48-29-63

BMW 5,1990 r.: listwy na drzwi, chłodnica wody, belka. Wro
cław, tel. 0607/82-53-59
BMW 5,1990 r .: lampa (ylna lewa (na klapę). Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
BMW 5,1990 r.: drzwi, klapa tylna, zderzak tylny, alternator. 
Wrodaw, tel. 0603/43-11-78
BMW 5 E-34,1991 r., 2000 ccm: lampy, drzwi, zawieszenia, 
mafska, blacharka, felgi aluminiowe, wał, zderzaki, tapicerka i 
inne. Zielona Góra, tel. 0502/67-17-61 
BMW 5 E-39,1997 r.: zawieszenia, lampy, blacharka, tapi
cerka, wał, tłumiki, klimatyzacja, poduszki, maska i inne. Zie
lona Góra, tel. 0502/67-17-61
BMW 5,1997/00 r .: reflektory ksenonowe kpi. Legnica, tel. 
0807/82-32-73
BMW 520,24V : błotniki, lampy, kierunkowskazy, wahacze, 
lusterka, szyby, drzwi, klamki, listwy, plastyki, klapa tylna, fel
gi aluminiowe, głowica, halogeny, atrapy, zaciski, grill, pom
pa oleju. Wrodaw, tel. 0605/11-62-99 .
BMW 5201,5251,24 V : nowe przednie amortyzatory, - 420 
zł. Wrocław, tel. 0609/39-90-87 
BMW 520,1982 r., 2000 ccm : drzwi przednie i tylne, auto
matyczna skrzynia biegów, wał, most, blok silnika, wspoma
ganie, wtrysk paliwa. Polkowice, tel. 076/845-23*35, 
0607/27-68-84
BMW 520,1984/86 r.: błotnik przedni lewy, drzwi uzbrojone 
4 szt., klapa tylna, szyba tylna, lusterko kierowcy sterowane 
elektrycznie - 50 zl/szt., lampy przednie, grill, alternator, pompa 
wspomagania - 40 zł/szt. lub całość 400 zł. Grodków, tel. 
077/415-57-99
BMW 520,1989 r.: różne części. Lubin, tel. 0608/11-11-32 
BMW 520 i, 1989 r., 2000 ccm, OHC : alternator, sprzęgło, 
dyfer, chłodnica, miska, elementy zawieszeń, pompy i inne. 
Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, wtrysk : tylna część do malo
wania, zawieszenie tylne, silnik tylny, ABS, rozrusznik, alter
nator, ukł. kierowniczy, wspomaganie, plastiki, • 1.500 zł. Le
gnica. tel. 076/85441-30,0606/46-56-52 
BMW 520,1990 r. : głowica, części silnika, rozrusznik, al
ternator, skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, tapicerka kpi i 
inne. Lubin, tel. 0605/12-96-07

KLOCKI-AMORTYZATORY-FILTRY-PASKI-OLEJE
d o ż  -  m o n t o ż  -  u i y m i o n a  
W y m i a n a  k l o c k ó w  -  G R A T I S / / /

I W-w, ul. Grabiszyńska 268 (róg Hallera przy stacji BP), tel. 339-27-01,363-12-14,0-501 250 982|
BMW 325,1988 r.: zawieszenie przednie sportowe bez wspo
magania, drzwi prawe do coupe, klapa bagażnika, błotnik pra
wy i lewy,' kolumna kierownicy, stacyjka z kluczykiem, zamki 
kpi., skrzynka bezpieczników ABS-u. Twardogóra, teł. 
0605/60-33-12
BMW 325 i E-30,1989 r., 2000 ccm: miska olejowa aluminio
wa, listwy drzwi, kopułka, przepływomierz, klapa tylna, ma
ska, silnika, atrapy. Wrodaw, tel. 0609/16*66-81 .
BMW 325 TDS, 1993 r.: pompa wtryskowa, komputer, zbior
nik paliwa, pompa paliwa, siedzenia, felgi aluminiowe z opo
nami. Lubań, tel. 0604/82-90-66 
BMW 325 E36,1994 r .: częśd zawieszenia, wahacze, ko
lumny McPhersona, zwrotnice, stabilizator, tarcze hamulco
we i inne. Szprotawa, tel. 0503/58-52*65 
BMW 325 TD, 1995 r., 2500 ćcm, turbo D : drzwi, wzmocnie
nie przednie, zderzaki, chłodnice, rozrusznik, lusterka, klapa 
tylna, zawieszenia, inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
BMW 5 E-30, E-36, E-46, E-34 : różne części. Kłodzko, tel. 
0607/36-32-73
BMW 5 : skrzynia biegów (automatic, 4) typ 4HP22, techn. 
sprawny, - 2.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-67-31 ' 
BMW 5 E-34 : kierunkowskazy przednie - 50 zł. Lubań, tel. 
0603/12-38-26
BMW 5 TDS: zderzak tylny, wentylator, miska olejowa, pom
pa paliwowa, wzmocnienie, klosze lamp. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 5 E-34: atrapa plastikowa lewa i prawa - 85 zł, wzmoc
nienie stalowe atrapy-110 zł, listwy ozdobne zderzaka - 30 
zł, atrapa stalowa (nerka) -100 zł, amortyzatory tylne - 80 żł, 
kierunkowskazy - 35 zł (ćżęśćł oryginalne, nowe i używane).' 
Wrocław, tel. 071/325^13-37,071/318-1445 po gódz. 20 ' 
BMW 5 : chłodnica, zderzak tylrty - 300 z l Wrocław, tel. 
0717372-71-35 W godz. 8-17
BMW 5,1986 r., 2500 ccm: silnik, skrzynia biegów (5), świa
tła, maska, szyby, błotniki, drzwi, zawieszenie, koła, wnętrze, 
elektronika, nadwozie, most, konsola, Zderzaki; inne. Pacz-' 
ków. tel. 0603/36-63-27 ..
BMW 5, 1989 r. : lampa przednia prawa. Kłodzko,-teh 
0606/46-16-93
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CZĘŚCI SILNIKOW E. O LEJE  I INNE

tel. 071/789-90-56
RUTO CZCŚCI LOTNIK Wrocław, ul. Bierutowska 38 
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BMW 520 E-34,1991 r., 2000 ccm: zawieszenie tylne i przed
nie, drzwi, dach z szyberdachem, siedzenia, konsola, plasti
ki, uszczelki, zamki, szyby, skrzynia biegów, silnik, osprzęt 
silnika, kierownica, ukł. wydechowy, akumulator, Inne. Wro
daw, teł. 349-50-22
BMW 520 E-34,1992 r.: ćwiartki, grill, reflektory i inne. Wro
daw, tel. 071/360-16-24
BMW 520 i, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk limuzyna: dach, po- 
dłużnice, błotniki tylne, drzwi, szyby, konsola, nagrzewnica, 
skrzynia biegów, zderzaki, chłodnica, lampy, osprzęt silnika, 
zawieszenie, wzmocnienie, lusterka, klapa, fotele, listewki, 
serwó, ABS i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW 520,1992 r., 2000 ccm, 24V: skrzynia biegów /5/ - 250 
zł, klimatyzacja - 400 zł, ABS - 250 zł, tylny most - 80 zł, tylne 
prawe drzwi -100 zł, tylna ścianka, tylna dwartka (lewa i pra
wa), podłoga bagażnika. Wrodaw,-tel. 0501/40-31-35 
BMW 520 i E-34,1993 r., 2000 ćcm, 24V : komplet felg-tyl
nych, felgi aluminiowe, głowica, obudowa filtru pow., kompu
ter silnika Siemens, chłodnica oleju, ŝkrzynia biegów (auto
matic), cewki zapłonowe, obudowa termostatu] kierownica. 
Wrodaw, te). 0609/16-66-81
BMW 520, -525 E-28 : lampa tylna prawa- Wrocław, tel. 
071/372-22-86
BMW 523 i E-39,1997 r.: drzwi, Chłodnica, ‘dach, klimatyza
cja, poduszka pow., inne. Wrodaw, tel. 0502/36-12-56 
O  BMW 523, 528 E39, 1997/01 r. : maska, lampy, 

błotnikj, zderzaki, sz^by, 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 E-28,TD : części blacharki, drzwi, szyby, pompy,' 
plastiki, siedzenia, ceny od 5 zł. Legnica, tel.-0601/16-87-69 
BMW 524: alternator, dach; Wrodaw,'tel. 0601/73-20-98 
BMW 524 D, 1986 r., 160 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik + 
skrzynia biegów, rozrusznik, alternator,-1.800 zł. Zabór, woj. 
zielonogórskie, tel. 0605/11-09-31 
BMW 524,1986 r., turbo D : drzwi, szyby, lampy, klapa tylna, 
pompa wtryskowa. Lubań, tel. 0600/42-86-76 
BMW 524 TD, 1990 r.: głowice, lampy przednie, wtrysk z czuj
nikiem. Wrodaw, tel. 0608/44-32-29 
BMW 524,1990 r., 2400 ccm, turbo D : blok silnika z doku
mentacją, tłoki, korbowody, pompa Wody (nowa), rozrusżnik, 
alternator, wtryski, docisk sprzęgła oraz węże gumowe. Gło
gów, tel. 0607/24-04-27
BMW 524, 1991 r., 2400 ccm : wahacze, belka pod silnik, 
belka tylna, most, półosie, zbiornik paliwa. Buszyce, tel. 
077/412-83-65,0606/18-61-99 
BMW 524 TD, 1991 r.: most tylny, wahacze tylne, amortyza
tory tylne, chłodnica wody, lampy tylne, lusterko, stabilizator 
przedni, kierownica. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 524 E-34,1991 r., turbo D : koło (dwumasowe), głowi
ca, rozrusznik. Chojnów, tel. 0600/74-26-22 
BMW 525: różne części. Opole, tel. 0608/16-25-66 
BMW 525 : głowica (gwarancja szczelności), pompy. Wro
daw, tel. 071/311-74-56
BMW 525,1984 r., 2500 ccm: kpi. silnik + skrzynia biegów + 
sprzęgło i inne, elektryka. Jasień, tel. 068/371-07-83 
BMW 525,1984 r.: dużo części. Wrocław, tel. 071/330-03-81, 
0606/70-96-54
BMW 525 E-28,1985 r. :felgi aluminiowe, zawieszenia, hak, 
silnik, drzwi (4 szt.), tapicerka + fotele, ukł. kierowniczy, wspo
maganie kier., most, półosie i inne. Lubin, tel. 0605/52-90-40 
BMW 525,1987 r.; silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, ukł. 
kierowniczy. Wrodaw, tel. 071/322-36-79,0601/70-44-08 
BMW 525,1991 r., 2500 ccm-: skrzynie biegów, automatic. 
silnik, zawieszenia, zderzaki, lampy, szyby, ćwiartki, dach,

drzwi, przekł. kierownicy, most, pompa wspomagania, pom
pa ABS i inne. Wrodaw, tel. 0600/89-24-72 
BMW 525,1991 r.: głowica kompletna, 2 szt., komplet foteli, 
maska, grill, lampy przednie i tylne, zaślepka poduszki pow. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
BMW 525,1992 r„ 2500 ccm, 24V: skrzynia biegów automa
tic, - 2.200 zł. Legnica, tel. 0502/12-68-37 .
BMW 525IE, 1992 r., 2500 ccm, benzyna, 12 V : silnik, skrzy
nia biegów (5), webasto, tył nadwozia z dachem, drzwi, szy
by, światła, elektronika, zegary, tapicerka, tylne zawieszenie 
z mostem, felgi aluminiowe Borbet 16*. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
BMW 525 KOMBI, 1993 r., benzyna, diesel: skrzynie biegów, 
chłodnice, zawieszenie tylne, drzwi. Wrocław, tel. 
0605/06-97-10
BMW 525 tds, 1993/96 r.: miską oleju, wał korbowy, korbo
wody, pompa wody i oleju, obudowa filtra oleju i powietrza, 
kolektor ssący i inne, • 809 zł. Wrodaw, tel. 071/339-96-67, 
0601/73-30-21
BMW 525 tds, 1994 r.: skrzynia biegów automatic z kołem
zamachowym. Wolsztyn, tel. 0603/43-96-91
BMW 525 KOMBI, 1994 r.: klapa tylna wraz z szyba uchylną
i wycieraczką, hak odczepiany. Zgorzelec, tel. 075/771-76-44.
0604/11-1643
BMW 525,1995 r . : komputer Bosch, moduł, zegary. Wro
daw, tel. 071/339-72-81
BMW 525,535,1992 r.: wzmocnienie przednie, drzwi, wnę
trze do kombi, roleta, zawieszenia, osprzęt silnika i inne. Je
lenia Góra, tel. 0603/45-73-54
BMW 528,1982 r., 146 tys. km, 2800 ccm, benzyna : silnik 
kompl. odony, stan b. dobry, lampy tylne, lusterka, felgi alu
miniowe 7Jx15, oryginalne z 1999 r., z openami Pirelli Winter 
210. Lubin, tel. 0607/52-2844 
BMW 530 i. 1994 r., 200 tys. km, 3000 ccm, V8,32 V.: wszyst
kie części nadwozia + silnik, skrzynia biegów, zawieszenie i 
inne. Wrocław, tel. 0603/45-92-79 
BMW 540 i, 1994 r. oraz 525 i: różne częśd, silnik ze skrzyną 
biegów. Zielona Góra, tel. 068/321-10-95,0606/82-1846 
BMW 6,1980 r., 65 tys. km, 2800 ccm : cały samochód w 
częściach, nadwozie i silnik bez dokumentów, częśd mecha
niczne, szyby i oblachowanie, 3 silniki. Zielona Góra, te l 
0601/21-98-80
BMW 7 E-30, E-36, E46, E-34 : różne częśd. Kłodzko, tel. 
0607/36-32-73
BMW 728: błotnik przedni prawy, maska przednia i tylna, drzwi 
prawe przednie, szyba tylna, uszczelki drzwi, wentylator, apa
rat zapłonowy, opony 15". Kamienna Góra, tel. 075/645-34r21 
BMW 728 : drzwi, skrzynia biegów (4 i 5), wał, zbiornik pali
wa, zawieszenie tylne, most, głowica, silnik na częśd, pompa 
paliwa, pompa oleju, instalacja elektryczna i inne. Wrodaw, 
tel. 071/372-81-68
BMW 728,1985 r., 2800 ccm, benzyna,: nagrzewnica, bocz
ne szyby, lampy, maska silnika, drzwi, ABS, wspomaganie, 
oryginalny odpinany hak, ukł. wydechowy, amortyzatory tyl
ne, felgi aluminiowe i inne. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
BMW 730,1988/91 r.: różne częśd. Lubin, tęl. 0608/11-11-32 
BMW 730,1994 r., 3000 ccm: kpi. skórzana tapicerka + bocz
ki, stan b. dobry, • 1.500 zł. Wrodaw, tel. 0603/45-92-79 
BMW 735: błotniki, lampy, reflektory, listwy, grill, głowica, prze
pływomierz, wałek rozrządu, wahacze, wentylator, kierunkow
skazy i inne. Wrodaw, te). 0605/11-62-99 
BMW 735,1981 r .: błotniki tylne, zawieszenia, klapa tylna,, 
szyba. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
BMW 735 i E-32,1989 r .: różne częśd używane. Wrodaw, 
tel. 0601/5147-81
BMW 735,1992 r .: maska, błotniki, drzwi, zderzaki, lampy, 
lusterka, zawieszenia, skrzynia biegów, osprzęt silnika, chłod
nica, koła z felgami alum., wyposaż, wnętrza (skórzana tapi
cerka) i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
BMW 740 i E-32,1994 r . : przepływomierz, obudowa filtra 
pow., lampy tylne, listwy błotników, drążek środkowy, waha
cze górne, mechanizm wycieraczek, listwa zderzaka, felgi 

. aluminiowe, kierownica * poduszka pow., halogeny,, pompa 
ogrzewania. Wrodaw, tel. 0609/16-66-81 
BMW 740 i E-38,1996 r .: lampy tylne, zwrotnice przednie, 
wąbacze górne, przepływomierz, lampa prawa pczednia,

90 zł, aluminiowe felgi 15* - 800 zł. Wrocław, tel. 071/788-8442 
wieczorem
BMW E-34,1988/96 r.: kierunkowskazy przednie - 40 zł. lam
pa lewa tylna na klapę - 50 zł, trójkąt • 50 zł, komputer (520i), 
małe złącze - 90 zł. Wrocław, tel. 0503/04-6947 
BMW E-34 KOMBI, 1992 r.: amortyzatory tylne kompl. wraz 
ze sprężynami, podsufitka (kombi) z szyberdachem, listwa 
lewa na dach, chromowa, szyberdach uszkodzony, podwój
ny. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
BMW E-34, E-36 : głowica silnika 2.0 I 24V, pómpy,‘węże, 
instalacja el.; komputer,"sterownik poduszek, dach, słupki, wał 
+ Iłoki kompl. do silnika 2.4 TD, alternator, rozrusznik, prze
pływomierz, cewki i inne. Lubin, tel, 0607/53-29-96 .;
BMW E-36 CABRIO : wiatrochron, nowy • 500 zł. Góra, tel.
065/543-38-69,0607/28-73-01
BMW E-36,1800 ccm, wtrysk: wahacz lewy, zwrotnica z ABS.
Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20
BMW E-36 : błotnik przedni prawy. Wrocław, tel.
0603/19-07-50
BMW E-36 : wkłady lusterka, przekaźniki, silniczek szyber- 
dachu, listwa na drzwi, lewy przód, listwa drzwi prawa tylna. 
Wrocław, tel. 071/327-96-98
BMW E-36,1991/94 r., 1600 ccm, 1800: ćwiartki przednie, 
elementy blacharki, silniki, skrzynia biegów, tapicerka, fotele, 
lampy, częśd zawieszenia, felgi aluminiowe 15”. Opole, tel. 
0600/82-09-15
BMW E-36,1993 r., 1800 ccm, benzyna Coupe: skrzynia bie
gów, miska olejowa, obudowa wentylatora, konsola z podusz
ką, alternator, komputer, zderzak tylny i inne. Lubin, tel 
0603/71-89-90
BMW E-36, 1994 r . : klapa tylna, wózek tylny, skrzynia b., 
zbiornik paliwa, kołpaki, pompa hamulcowa, wahacze, plasti
ki. Wrocław, tel. 071/368-19-33,0602/74-84-24

/^TŁUMIK EXPRES> 
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Tłumiki, katalizatory, łączniki elastyczne o 
BOSAL, ASMET. Dorabianie układów. ° 

Wrodaw, ul. Nasienna 35 (boczna ul. MaSidćej) 
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BMW E-36,1994 r., 2000 ccm, wtrysk, 24V '. elementy silnika. 
Wrodaw, tel. 0607/62-80-53
BMW E-38 : hak oraz felgi, oryginalne. Lubin, tel. 
0605/52-90-40
BMW E-39 : lampa ksenonowa prawa kompletna, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-8442 wieczorem 
BMW E-39,1996/00 r., benzyna i diesel: szyby, drzwi, błotni
ki, maski, klapy, lampy, zderzaki, chłodnice, poduszki pow., 
łapicerki, skrzynie biegów, silniki, zawieszenia, dach, podłuż- 
nice, progi i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 -
O  BMW E-39,1998/01 r . : maska, lampy, błotniki, 

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

BMW E46 ,2000 r.: maska z grillem, chłodnica wody, inter
cooler (diesel), lampa prawa, halogen zderzaka, listwy pod 
lampy. Wrodaw. tel. 071/364-5142,0608/3432-77 
BMW Z3 : przednia maska. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
BUICK SKYLARK, 1989/93 r., 3300 ccm: silnik z  dokumen
tacją, zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr węglo
wy, skrzynia biegów (automatic). Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
CADILLAC : tarcze hamulcowe przednie wentylowane 
(5-otworowe, nowe, nie używane). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
CHEVROLET : tarcze hamulcowe przednie wentylowane 
(5-otworowe, nowe, nie używane). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
CHEVROLET ASTRO: lusterko lewe, instalacja elektr. Wro
daw, tel. 0501/81-36-18

LICZNIKI ELEKTRONICZNE
KOREKTA PRZEZ ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE

I . OP005120- -
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amortyzatory , tylne, linka maski, felgi aluminiowe. Wrocław, 
tel. 0609/16-66-81
BMW 840 i E-31,1993 r . :.nakładka zderzaka przedniego, 
plastik pod tablice, halogen z kierunkowskazem lewym, wa
hacze przednie, kierownica 3-ramienna z poduszką pow. 
Wrocław, teL 0609/16-66-81
BMW 850 i : elementy blacharki, zawieszenia, inne. Wrodaw, 
tel. 0607/19-35-55
BMW E-28,1984 r.,'2800 ccm,: częśd silnika, skrzyni bie
gów, drzwi kompl., szyba tylna; webasto, elementy zawieszeń, 
tapicerka, elementy elektroniczne i elektryczne. Lubin, tel. 
0605/82-74-78
BMW E-28,1985 r., 2000 ccm, wtrysk : silnik z dokumenta
cją, stan b. dobry. Wrodaw, tel. 0609/17-91-95 
BMW E-30, 1986 r . : drzwi, szyby, lampy, fotele, tapicerka 
podłogowa, skrzynia biegów (5) i automatyczna, wahacze, 
tylny most i inne. Chojnów, tel. 0602/58-63-39 
BMW E-30,1986 r . : skrzynia biegów (automatic) - 550 zł, 
drzwi, 4 szt. • 150 zł, zawieszenie, itp. Głogów, tel. 
0601/47-25-17
BMW E-30,1987 r.: drzwi, szyby, maska, klapa, lampy, alum. 
felgi, tapicerka podłogowa, wahacze, tylny most i inne: Choj
nów, tel. 0602/58-63-39
BMW E-34: szeroki grill • 230 zł, kierunkowskazy przednie - 
50 zł/szt., lampy tylne, ciemne, Helia, komplet - 380 zł, kie
rownica z poduszką powietrzną i taśmą • 650 zł, podsufitka -

CHRYSLER: kpi. opon letnich + stalowe felgi, stan idealny, - 
600 zł. Kłodzko, tel. 0608/59-79-80 
CHRYSLER CONCORDE, 1996 r . : automatyczna skrzynia 
biegów, • 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-84-22, 
0602/43-63-70
CHRYSLER GRAND CARAVAN, 1995/98 r.: tylna klapa, tyl
ny zderzak. Wrodaw, tel. 071/357-76-01 ..
CHRYSLER NEON : różne części. Bystrzyca Kłodzka, tel.
0603/44-67-68,0501/10-98-53
CHRYSLER STRATUS: różne części. Bystrzyca Kłodzka, tel.
0603/44-67-68,0501/10-98^53
CHRYSLER STRATUS ES. 1997 r„ 2000 ccm: na częśd - od
50 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/7364 3 42,738-03-58
CHRYSLER VOYAGER : różne części. Bystrzyca Kłodzka,
tel. 0603/44-67-68,0501/10-98-53
CHRYSLER VOYAGER . lampy przednie. Oleśnica, tel.
071/31540-51
CHRYSLER VOYAGER : lampa przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r . : różne części blachar
skie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
CHRYSLER VOYAGER, 1991/98 r.: lampy europejskie, zde
rzak tylny, inne. Świdnica, tel. 074/853-1446,0601/58-06-94 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 2500 ccm, turbo D : drzwi,

nowych 
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A M O R T Y Z A T O R Y
KAYABA i inne, do wszystkich aut {

Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15, 784-59-16

błotniki, maska, lampyuzawieszenia, chłodnice, lusterka, i/ine. 
Zielona Góra, tel. 0503/65-Q6-56 —
CIJRYSLER VOVAGER, 1996 r.3.0,3.3.3.8: automatyczna 
skrzynia biegów, - 2.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-84-22, 
0602/43-63*70
O  CHRYSLER VOYAGER, 1996/00 r .: lampa prawa, 

komplet chłodnic, zderzak, fotele, elem. plasti
kowe, drzwi prawe, tylny zderzak, kanapa, ćwiart
ki przednie i tylne, lusterka, „sanki” pod silnik, 
tylna klapa, wzmocnienie górne i dolne, wenty
latory, nagrzewnica, przewody klimatyzacji, 2 
poduszki pow., z deską, sprężarka klimat., radio, 
g ło śn ik i. Św idn ica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87020161

CHRYSLER VOYAGER, 1998 r., 2400 ccm : chłodnice, kli
matyzacja, skrzynia biegów (automatyczna), oś tylna, ława, 
ukł. kierowniczy, wahacze, szyby, osprzęt silnika, ukł. wyde
chowy, lusterka, licznik, zbiorniczki i inne. Legnica, teł. 
0605/78-53-53
CITROEN, 1900 ccm, diesel: silnik, - 1.200 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/99-38-02
CITROEN, 1999 r., 1400 ccm, benzyna: głowica kpi., z wtry
skami - 900 zł, skrzynia biegów (5) - 700 zł. Nysa, tel. 
077/448-04-62,0603/36-63-26 
CITROEN AX, 1400 ccm, benzyna: silnik na części, - 400 zł. 
Goliszew 7a. gm. Żelazków, tel. 062/769-12-17 
CITROEN A X : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, 
reflektory, chłodnica. Siechnice, teł. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN AX, 1200 ccm : silnik i inne części. Wilkowice, tel. 
065/534,13-39 ., .

o p o io 622 TANIO!!!
AMORTYZATORY 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW 
KAYABA, SACHS, ALCO
Wrocław, ul. Łęczycka 9 

tel. 071/355-27-54, fax 359-18-97

CITROEN AX, 1400 ccm, diesel : silnik. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
CITROEN AX, 1988 r., 1100 ccm : silnik, skrcynia biegów, 
drzwi lewe, nadwozie tylne, koła, części mechaniczne, wypo
sażenie wnętrza i inne. Gostyń, tel. 065/573-62-83 
CITROEN AX, 1988 r., 110 tys. km. 1124 ccm, benzyna,: błot
niki przednie, oś tylna, drzwi, klapa tylna, chłodnica, zderzak 
tylny, silnik + skrzynia biegów i wiele innych. Oława, tel. 
071/303-39-29,0609/35-37-48 
CITROEN AX, 1989 r., 1100 ccm: różne części z demontażu, 
karoseria bez prawa rejestracji (5-drzwiowy), silnik, skrzynia 
biegów (4), zawieszenie, drzwi, inne. Wrocław, tel. 
071/345-55-79,0603/21-82-76 
CITROEN AX, 1989 r., 1400 ccm, benzyna: silnik na częścf 
szyby, reflektor przedni lewy, kierunkowskazy, lampy tylne, 
klapa tylna, zawieszenie (przód i tył), nadkola przednie, pla
stiki, pas przedni, grill, skrzynia biegów, drzwi lewe, błotnik 
przedni prawy i inne. Złotoryja, tel. 076/878-59-58 po godz. 16, 
0606/87-21-57
CITROEN AX, 1990 r., 60 tys. km, 1100 ccm, benzyna,
2-drzwiowy: prawe drzwi, komputer, silnik na części oclony, 
zbiornik paliwa i inne, AX '89, wszystkie części. Zielona Góra, 
tel. 0601/43-48-52
CITROEN AX, 1-991 r. : zderzak tylny, czamy, szyba tylna, 
łuki tylne. Świebodzice, tel. 0605/69-20-69 
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, BX, 1984 r. 1.0,1.4,1.6 ccm: alternator, felgi, 
mosty, koła, szyby, drzwi, zawieszenie, silnik, chłodnica, pół
osie, belki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
CITROEN BERLINGO : klapa tylna, - 500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/593-03-75
CITROEN BERLINGO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, belka pod silnik, reflektory, wahacze, 
zwrotnice, kolumny McPherso.na, kierunkowskazy, obudowa

I M P O R T E R  C Z Ę Ś C I
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ponad 1000 numerów części zamiennych
- atrakcyjne ceny

• również sprzedaż wysyłkowa
• szybkie dostawy

LO M O  • P O L S K A  S .C .
tel./fax 074/818-10-09

z wentylatorami, chłodnice. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN BERLINGO : roleta bagażnika. Trzebnica, tel. 
071/312-32-91
CITROEN BX : maska, klapa tylna. Głogów, tel. 
076/834-50-48,0605/91-09-77 
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, - 500 zł. 
Goliszew 7a, gm. Żelazków, tel. 062/769-12-17 
CITROEN BX : różne części blacharskie i mechaniczne, ca
łość - 700 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-20-11, 
0502/41-58-40
CITROEN BX : maska, drzwi, lampy tylne. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0603/62-19-72
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, - 400 zł. 
Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
CITROEN BX, 1400 ccm, benzyna : silnik, • 1.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 0607/61-15-77
CITROEN B X : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, silnik

CHŁODNICE
SPRZED AŻ - NAPRAW A
- 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 _________________________

1900 ccm, diesel. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
CITROEN BX : reflektory, belka pod silnik. Siechnice, tel.
071/311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN BX : lusterko prawe kompletne. Wrocław, tel.
071/372-22-86
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: kołyska pod silnik, zderza
ki, części blacharskie, pompy, elementy hydrauliki i inne. Wro
cław. tel. 372-61-32,0501/18-20-77 
CITROEN BX : pompa LHM, zawór hamulcowy, korektor prze
świtu, stacyjka, zamki drzwi, mechanizm podnoszenia szyb, 
nagrzewnica, gażnik, zaciski ham., silniczek wycieraczek, 
przełączniki świateł i wycieraczek, czujniki, węże olejowe, 
kierunkowskazy, lampy tylne, inne. Wrocław, tel. 343-80-83 
wewn. 279,0605/33-93-93
CITROEN BX, 1985 r., 1400 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, elementy blacharki. Żary, tel. 068/375-98-29 
CITROEN BX, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk : komputer, cewka 
zapł., kolektor ssący i wydechowy. Lubin, tel. 076/846-65-46 
CITROEN BX, 1991 r.: skrzynia biegów (5), zawieszenia, ele
menty blacharki, drzwi, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
CITROEN BX, 1992 r., 1800 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
kolumny McPhersona, półosie, przekł. kierownicy ze wspo
maganiem i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
CITROEN BX, 1995 r., 1900 ccm, diesel: silnik, - 1.950 zł. 
Goliszew 7a, gm. Żelazków, tel. 062/769-12-17.
CITROEN C25,1983/93 r., 2500 ccm, D, TD: części silników, 
skrzynia biegów - 1.500 zł, mechaniczne i blacharskie. Wał
brzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
CITROEN C25,1990 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
belka tylna, szyba przednia, półosie, zbiornik paliwa, koła i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
CITROEN CX, 2500 ccm, diesel : części silnika, elementy 
hydrauliki, przekł. kierownicy ze wspomaganiem - 300 zł, pom
pa klimatyzacji - 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
CITROEN CX, 1984 r.: przeguby wewnętrzne i zewnętrzne, 
stan b. dobry, -100 zł /komplet. Legnica, tel. 0608/45-82-31 
CITROEN EVASION : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, obudowa z wentylatorami, przekł. kie
rownicy, belka pod silnik i chłodnice. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN JUMPER, 2500 ccm : głowicę, - 1.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-88-92 w godz.7-15 
CITROEN JUMPER : maska, drzwi, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, belka pod silnik, wahacze, grill, zderzaki, kierunkow
skazy, reflektory, chłodnice, lusterka, obudowa z wentylato
rami. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN JUMPER, 1994 r. : różne części. Głogów, tel. 
076/834-95-05,0603/12-30-69 
CITROEN JUMPER. 1998 r.: drzwi, obudowa filtra powietrza 
i inne. Głogów, tel. 076/834-95-05,0603/12-30-69 
CITROEN JUMPER, 1999 r.: zawieszenie przednie, komplet
ne, wózki, zwrotnice, półosie, McPhersony, wahacze, stabili
zatory, osie tylne, kompletne, drzwi przednie, kompletne, drzwi 
tylne (do modelu niskiego). Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
CITROEN JUMPER, C25, J5, ŚOXER, 1999 r., 47 tys. km. 
1900 ccm, diesel: skrzynie biegów, części mechaniczne, ele
menty blacharki, całe boki, drzwi, błotniki, pompy, zawiesze
nia, atrapy, felgi, koła, siedzenia luksusowe i standardowe, 
części do starych modeli. Wrocław, tel. 071/342-19-70, 
0601/74-19-45
CITROEN JUMPY : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill,
wzmocnienie czołowe, belka pod silnik i chłodnice, reflektory,
obudowa z wentylatorami, przekł. kierownicy. Siechnice, tel.
071/311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN SAXO : oś tylna, - 500 zł. Ostrów Wlkp., tel.
062/593-03-75
CITROEN SAXO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPher
sona, chłodnice, wentylatory, reflektory, kierunkowskazy, kla
pa tylna, ścianka tylna, lampy tylne, lusterka. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN SAXO, 1998 r.: maska, • 100 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0609/34-99-53
CITROEN VISA : przełączniki świateł, liczniki, wycieraczka 
przednia z silniczkiem, poduszki pod silnik, stabilizator. Wro
cław. tel. 071/345-14-23
CITROEN VISA, 1979 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
CITROEN VISA, 1981 r., 1100 ccm, benzyna 5-drzwiowy: 
chłodnica z wentylatorem, zderzak tylny, alternator, rozrusz
nik, felgi, konsola, szyby drzwi, stacyjka. Złotoryja, tel. 
076/878-59-58,0606/87-21-57 
CITROEN XANTIA II: pokrywa silnika. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/44-67-68
CITROEN XANTIA : lampy tylne (stary model). Oława, tel. 
0604/85-40-04
CITROEN XANT1A : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill,
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wzmocnienie czołowe, lusterka, wahacze, belka pod silnik, 
reflektory, Rierunkowskazy, klapa tylna, oś tylna, chłodnice, 
obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN XANTIA: pompa LHM, zawór hamulcowy, korek
tor prześwitu, kierunkowskazy, podnośniki, przełączniki świa
teł i wycieraczek, zamki drzwi, wycieraczki, cewka zapłono
wa, czujniki, siłowniki klapy bagażnika, wtryski, inne części. 
Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
CITROEN XANTIA, 1996 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, za
wieszenia, oblachowdnie, szyby, drzwi, różne części z de
montażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
CITROEN XANTIA, 1996 r.,-1800 ccm : skrzynia biegów, 
drzwi, szyba przednia, lampy, błotniki, grill, chłodnica, kierow
nica z poduszką pow., zawieszenie, fotele, półosie, plastiki i 
inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05,0600/24-1045 
CITROEN XARA KOMBI, 1999 r.: dach.., tel. 0604/60-81-13 
CITROEN XM : błotnik lewy przedni. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-07-19,0603/44-67-68 
CITROEN XM : dużo części. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
CITROEN XM : silnik i inne. Lubin, tel. 0603/91-01-88 
CITROEN XM: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmóc-
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nienie czołowe, reflektory, halogeny, klapa tylna, wentylatory, 
chłodnice, belka pod silnik. Siechnice, teC 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN XM : klimatyzacja. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
CITROEN XM oraz XM 16V, ZX 1800 ccm i, 95 r.: moduły 
zapłonu (komputer), cena od 300 zł. Wrocław, tel. 
0607/77-10-02
CITROEN XM, 1991 r., 2000 ccm, benzyna: silnik + skrzynia 
biegów, półosie, układ kierowniczy, drzwi, klapy, zawiesze
nia, tapicerka, inne. Żmigród, tel. 0601/86-12-04 
CITROEN XM, 1993 r., 2100 ccm, turbo D : silnik i inne czę
ści. Jawor, tel. 076/870-87-51
CITROEN XSARA PICASSO: maska, drzwi, błotniki, zderza
ki, klapa tylna. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN XSARA: siedzenia przednie Oraz plastiki wnętrza 
tylne. Środa Śląska, tel. 071/317-43-64,0601/79-84-77 
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r.: zawieszenie tylne, oś 
tylna, klapa tylna, kompletna. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
CITROEN Z X : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice, reflektory, obudowa z wentylato
rami, kierunkowskazy, belka pod silnik. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN ZX : skrzynia biegów, wałek rozrządu, pompa wtry-
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skowa, tablica licznikowa, stacyjka, zamki, klamki, siłowniki, 
lusterka, konsola, półka tylna, grill, osłona chłodnicy, prze
łącznik świateł i wycieraczek, vacum pompa, poduszki silni
ka, skrzyni i lylnego zaw. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: różne części Uży
wane, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
CITROEN ZX, 1992 r., 1900 ccm, diesel: przednie teleskopy 
i sprężyny sportowe. Zielona Góra, tel. 0601/43-48-52 _ 
CITROEN ZX KOMBI, 1997 r.: drzwi, zbiornik paliwa, zawie
szenia, zderzak tylny, błotniki. Wrocław, tel. 0609/36-92-62 
DACIA : stacyjka nowa kpi., z kluczykami • 35 zł. Lubin, tel. 
076/846-50-27
DACIA 1310: skrzynia biegów, stan b. dobry • 180 zł, alumi
niowa chłodnica - 200 zł, wały korbowe -100 zł, korbowody • 
30 zł/szt., blok silnika -100 zł, zawieszenie przednie • 100 zł 
i inne. Żmigród, tel. 0607/07-67-85 
DACIA, 1990/91 r. : silnik 1,3 sprawny. Oława, tel. 
071/303-09-00,0606/30-82-79 
DACIA, 1991 r.: różne części. Wrocław, tel. 352-25-80 
DACIA 1310,1991 r.: silnik, blacharka, drzwi, klapa bagażni
ka, maska silnika. Kwiatkowice, tel. 076/858-40-55 
DACIA, 1991 r., 60 tys. km : różne części. Wrocław, tel. 
071/352-25-80
DAEWOO ESPERO: lampy tylne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
DAEWOO ESPERO : zderzak tylny. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
DAEWOO ESPERO : szyby, półosie, zderzaki, chłodnice, 
drzwi, maski, błotniki, koła, fotele, tapicerka, ćwiartki przed
nie, skrzynia biegów i inne. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
DAEWOO ESPERO : halogeny nowe. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
DAEWOO ESPERO, 1995 r.: szyby drzwi, mechanizm pod
noszenia szyb elektryczny, siłownik centralnego zamka. Bo
lesławiec, tel. 0501/55-60-62
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 1500 ccm, benzyna: wszystkie 
części mechaniczne. Chojnów, tel. 076/819-17-56, 
076/818-70-01
DAEWOO ESPERO, 1997 r«, 1500 ccm, benzyna: wszystkie 
części mechaniczne. Chojnów, tel. 076/819-17-56,818-70-01 
DAEWOO ESPERO, 1998 r.: lusterko zewnętrzne lewe, apli
kacja tylna, tarcze hamulcowe nowe, łożysko oporowe, pier
ścienie tłokowe, wałek rozrządu, popychacze hydrauliczne, 
zamek bagażnika. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r.: części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS : różne części. Domasław, woj. wrocław
skie, tel. 0502/12-83-65
DAEWOO LANOS: lampy, drzwi, maska, klapa, lusterka, błot
niki, zderzaki przednie i tylne. Piława Górna, tel. 
074/837-2343,0604/94-06-88 
DAEWOO LANOS : szyby, lampy, drzwi, błotniki, zderzaki, 
chłodnice, głowice, zawieszenia, dachy, ćwiartki, progi, po- 
dłużnice, tylne ćwiartki i inne. WarszaWa, teł. 0602/60-66-24 
DAEWOO LANOS, 22 tys. km, 1500 ccm, DOHC: silnik, koi* 
piętna dokumentacja, gwarancja. Wrocław, tel. 071/322-34-23, 
0601/73-26-06
DAEWOO LANOS: atrapa -100 zł, drzWi tylne lewe • 100 zł, 
zderzak tylny lakierowany HB -109 zł, zderzak tylny czamy, 
sedan -100 zł. Wrocław, tel. 349-26-63 
DAEWOO LANOS : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO LANOS : różne części z demontażu. Wschowa, 
tel. 0605/91-8841, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO LANOS SX, 1998 r., 1500 ccm: drzwi tylne prawe, 
głowica, błotnik tylny, komputer, rozrusznik, szyby, wentyla
tor chłodnicy, kołpaki 14". Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
DAEWOO LANOS, 1998 r.: plastiki wewn., McPherśon, gło
wica, alternator, rozrusznik, komputer, szyba lewa przednia. 
Wrocław, tel. 0503/6845-21
DAEWOO LANOS, 1999 r., 1500 ccm: skrzynia biegów, za
wieszenie przednie i tylne, drzwi, klapa tylna/lampy tylne i 
inne. Jawor, tel. 0603/62-30-62 
DAEWOO LANOS, 1999 r .: silnik, skrzynia biegów, zawie
szenia, drzwi, ukł. kierowniczy, klimatyzacja, poduszki pow., 
konsola, wiązka inst. elektr., chłodnica, filtr pow., zbiorniki i 
inne. Lubin, tel. 0603/4847-12 
DAEWOO LANOS, 1999 r.: dach, błotniki, klapa tylna, lampy 
tylne, zderzak tylny, tapicerka, ukł. kierowniczy i wydechowy, 
zbiornik paliwa, poduszki pow., klimatyzacja, plastiki i inne. 
Lubin, tel. 0600/34-00-82
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 i tylny, reflektor 
lewy, felga koła, błotnik przedni, drążek kierowniczy komplet
ny, maska silnika, listwa pod lewy reflektor, drzwi tylne lewe. 
Oleśnica, tel. P71/314-35-95

DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r ,: tylna belka zawiesze
nia, klapa bagażnika. Wrocław, tel. 316-11-14 
DAEWOO UNOS, MATIZ, NUBIRA: drzwi, zderzaki, błotni
ki, chłodnica, elektryczne szyby, halogeny, wzmocnienie bocz
ne, reflektory i inne. Wrocław, tel. 071/31147-60 po godz. 18, 
0607/63-7740
DAEWOO LANOS, NUBIRA II: nowe owiewki drzwiowe, li
stwy boczne, reflektory. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w 
godz. 9-17
DAEWOO LEGANZA : różne części. Domasław, woj. wro
cławskie. teł: 0502/12-83-65
DAEWOO LEGANZA: szyby, lampy, drzwi, błotniki, zderza
ki, chłodnice, głowice, zawieszenia, dachy, ćwiartki, progi, 
podłużnice, tylne ćwiartki i inne. Warszawa, teł. 0602/60-66-24
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DAEWOO LEGANZA : reflektor prawy. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
DAEWOO LEGANZA, 1999 r .: reflektor prawy, drążek kie
rowniczy kompletny. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO MATIZ: maska silnika, drzwi • 50-350 zł, lusterka, 
tapicerka drzwi, podnośniki szyb, zamki, klamki, szyba przed
nia, klapa bagażnika, pasy tylne, spoiler, listwy plastikowe 
dachu, wykładzina bagażnika. Legnica, tel. 0605/63-27-72, 
076/850-20-60
DAEWOO MATIZ : zderzak tylny. Nowa Ruda, tel. 
0607/62-79-33
DAEWOO MATIZ: lampy, drzwi, maska, klapa, lusterka, błot
niki, zderzaki przednie i tylne. Piława Górna, tel. 
074/837-2343,0604/94-06-88 
DAEWOO MATIZ: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69 
DAEWOO MATIZ: szyby; lampy, zderzaki, chłodnice, drzwi, 
maski, błotniki, koła, fotele, tapicerka, ćwiartki, zawieszenia i 
inne (możliwość wysyłki). Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
DAEWOO MATIZ: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-8841, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: kolumna McPhersona prawa, sta
bilizatory, tłumiki, sprężyny i inne. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
DAEWOO MATIZ, 1999 r .: zderzak przedni, drzwi przednie 
lewe. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: zderzak przedni i tylny, reflektor 
lewy, łożyska koła tylnego, amortyzatory. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
DAEWOO MATIZ, LANOS, NUBIRA : zawieszenie przednie, 
kompletne, drzwi kompletne, wahacze, zwrotnice, drzwi kom
pletne, lusterka, klapy tylne. Oleśnica, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
DAEWOO MATIZ, LANOS, NUBIRA : zawieszenie przednie, 
kompletne, wahacze, zwrotnice, McPhersony, wózki, drzwi 
kompletne, lusterka, klapy tylne, kompletne. Smardzów, tel. 
071/314-38-54,398-33-51
DAEWOO MUSSO : blenda na tylną klapę. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
DAEWOO NEXIA: drzwi lewe przednie i tylne, błotnik przed
ni. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DAEWOO NEX1A: drzwi, zawieszenie kpi, tapicerka, katali
zator, pompy, grille i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO NEXIA: różne części. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO NEXIA: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-8841, Niemcy. 0049/1744-96-98-61 
DAEWOO NEXIA, 1999 r .: reflektor prawy, silniczek kroko
wy nowy, siłownik pokrywy bagażnika, pasy bezpieczeństwa
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przednie - 3d, kierunkowskaz tylny. Oleśnica, tel. 
,071/314-35-95
DAEWOO NUBIRA : lampy, drzwi, maska, klapa, lusterka, 
błotniki, zderzaki przednie i tylne. Piława Górna, tel. 
074/837-2343,0604/94-06-88 
DAEWOO NUBIRA : szyby, lampy, drzwi, błotniki, zderzaki, 
chłodnice, głowice, zawieszenia, dachy, ćwiartki, progi, po
dłużnice, 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 : zderzak, maska, wzmocnienie, roleta 
(kombi). Wrocław, teł. 0502/2943-24 
DAEWOO NUBIRA : różne części z demontażu. Wschowa, 
tel. 0605/91-8841, Niemcy. 0049/1744-96-98-61 
DAEWOO NUBIRA, 1999 r.: zderzak przedni, reflektor pra
wy, filtr klimatyzacji, drzwi tylne prawe, przekaźnik, bezpiecz
niki, felga, amortyzator tylny lewy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO TICO : wszystkie części. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
DAEWOO TICO: lampy, drzwi, maska, klapa, lusterka/błot
niki, zderzaki przednie i tylne. Piława Górna, teł. 
074/837-2343,0604/94-06-88 
DAEWOO TICO: błotnik tylny. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17.0608/41-76-04
DAEWOO TICO: zderzak tylny czamy, - 50 zł. Wrocław, tel.
349-26-63
DAEWOO TICO : drzwi, klapa tylna, lampy, grill, elementy 
karoserii, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO TICO : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO TICO, 1998 r.: błotniki, belka pod zderzaki, lampa 
tylna, drzwi prawe, skrzynia biegów (5). Legnica, tel. 
0606/68-30-86 -■
DAEWOO TICO, 1999 r.: zderzak, pokrywa bagażnika, amor
tyzatory, błotnik prawy przedni, drzwi tylne lewe i przednie 
prawe, felgi koła, przegub półosi, lusterko prawe, pompa pa
liwa, cylinder hamulcowy prawy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
O  DAEWOO NEXIA, UN OS , FIAT BRAVA, CINQU- 

ECENTO, SEICENTO, TIPO, UNO, TEMPRA, PUN- 
TO, SIENA, DUCATO, roczniki 1980-200 r.: reflek
tory, lampy, kierunkowskazy, halogeny, atrapy, 
zderzaki, ęhłodnice, b lacharka i inne. 
„REG-PUST", Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07, 0602/18-87-35 81011391

DAF 3300 ciągnik siodłowy: silnik, skrzynia biegów, most tyl
ny i inne. Wołów, tel. 0604/20-25-97,071/389-39-68 
DAF 3300,1986 r.: silnik, skrzynia biegów i inne. Wołów, teł. 
0604/20-25-97
DAF 400,2500 ccm, diesel: wszystkie części z demontażu. 
Gromadka, tel. 0604/78-33-32,0606/35-98-92 
DAF 400 : skrzynia biegów, wał, zawieszenia, most tylny, 
drzwi, elementy blacharki, koła. Wrocław, tel. 0601/79-08-31

DAF 400,2500 ccm, diesel: silnik kpi., dokumentacja, zare
jestrowany w kraju od 95 r., uszk. głowica, - 2.500 zł. Wro
cław, teł. 34542-76,0604/37-84-73,
DAF 400,1988/95 r., 2500 ccm, turbo D, diesel: wszystkie 
części. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
DAF 400, 1988/98 r. : różne części. Zielona Góra, tel. 
068/321-32-96,0603/04-2645 
DAF 400,1991 r.: różne części. Wrocław, tel. 0607/48-24-07 
DAF 400,1992 r., 2500 ccm, diesel, turbo D : różne części. 
Wrocław, tel. 0501/25. woj. legnickie-09-82 
DAIHATSU APPUUSE : maska przednia, lampa przednia. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
DAIHATSU APPUUSE. 1998/01 r .: maska przednia. Wro
cław, tel. 0601/72-56-81
DAIHATSU CHARADE: skrzynia biegów, - 350 zł. Goliszew 
7a, gm. Żelazków, tel. 062/769-12-17 
DAIHATSU CHARADE : reflektor prawy, lampa postojowa 
lewa, kierunkowskaz lewy, błotnik przedni prawy, krata wlotu 
powietrza, błotnik tylny lewy. Wrooław, tel. 071/783-74-15 w 
godz. 8-20,071/784-33-79 po godz. 20 
DAIHATSU CHARADE : drzwi kompl. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
DAIHATSU CHARADE: błotniki, drzwi, silnik i inne. Wrocław, 
tel. 0606/40-03-11
DAIHATSU CHARADE, 1984/85 r., 1000 ćcm, benzyna : 
skrzynia biegów (5), chłodnica, wahacze, przednia szyba, tyl
ne drzwi (wersja 4-drzwiowa), klapa tylna z szybą, zespolone 
przełączniki, lampy, reflektory, grill, maska, wzmocnienie czo
łowe, błotniki, półosie, tylna belka, kolumny McPhersona, ukł. 
wydech i kolektor oraz inne części. Sobótka, tel. 
0603/56-9040
DAIHATSU CHARADE. 1984/94 r., 1000 ccm, benzyna: róż
ne części, silnik, skrzynia biegów (5). Złotoryja, tel. 
076/878-35-25,0605/29-62-06 
DAIHATSU CHARADE. 1985 r.: skrzynia biegów, chłodnica, 
drzwi. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
DAIHATSU CHARADE, 1986 r., 1000 ccm, diesel: wałek roz
rządu, części do skrzyni i uszczelniacze, tarcze hamulcowe 
nowe i używane, lusterko lewe, docisk sprzęgła, uszczelka 
miski i pokrywy zaworów, prowadnice zaworów. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
DAIHATSU CHARADE. 1988/92 r., 1000 ccm: drzwi, błotniki 
(przód i tył), kiapa, zawieszenia, skrzynia biegów, osprzęt sil
nika, lampy, szyby, zderzaki, ćwiartki tylne, inne. Wrocław, tel. 
0503/36-60-05
DAIHATSU CHARADE, 1992 r., 1000 ccm, diesel: kolektor 
ssący, tarcze i klocki hamulcowe nowe, siłowniki klapy, wałek 
rozrządu, docisk sprzęgła, części do skrzyni i uszczelniacze, 
kierunkowskaz boczny, lewy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAIHATSU CUORE, 1987 r.: silnik, zawieszenie, drzwi, pla
stiki i inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05 
DODGE GRAND CARAVAN, 1994 r.: różne części z rozbiór
ki. Stefanowice, tel. 0600/36-13-01,074/858-50-02 
DODGE GRAND CARAVAN, 1994 r. 3.0, 3.3, 3.8: automa
tyczna skrzynia biegów, - 2.500 żł. Zielona Góra, tel. 
068/325-84-22,0602/43-63-70 
FIAT 125p : części nowe i używane, - 300 zł. ., tel. 
0604/36-22-18
FIAT 125p : tłoki, pierścienie, sworznie, -150 zł. Bralin, tel. 

,062/781-21-97
FIAT 125p : alternator nowy, - 100 zł. Kamienica, tel. 
0606/52-68-10
FIAT 125p : blok silnika, hak, nadkola tylne plastikowe, pół
osie, gażnik, zderzak tylny, licznik, chłodnica, szyba tylna, 
zawory głowicy, tłoki (II szlif). Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT 125p, 1500 ccm: wszystkie części, silnik. Kłodzko, tel. 
0601/91-7242
FIAT 125p : silnik, po remoncie - 650 zł, skrzynia biegów, • 
150 z ł , z montażem. Kobierzyce, tel. 071/311-98-33 
FIAT 125p : skrzynia biegów (5), • 150 zł. Legnica, tel. 
0606/32-67-60
FIAT 125p : skrzynia biegów (4), rozrusznik, wał napędowy, 
gażnik, alternator, pompa paliwa. Lubin, tel. 076/847-54-97, 
0600/61-17-70
FIAT 125p: zawieszenie przednie, skrzynia biegów, most tyl
ny. ukł. kierowniczy, szyby, inne. Łagiewniki, tel. 
071/346-19-24
FIAT 125p : karoseria nowa, nowe opony, felgi oraz części 
mechaniczne, rozrusznik, alternator, reflektory, resory, tapi
cerka drzwi. Nowa Sól, tel. 0601/76-90-57 
FIAT 125p: zawieszenie przednie, skrzynia biegów, most tyl
ny z wałem, szyby, fotele. Oleszna, tel. 071/346-19-24 
FIAT 125p: gażnik, 2 szt. -100 zł/szl, alternator, 2 szt. -130 
zł/szt. Ozimek, tel. 077/465-22-60,0606/74-32-28 
FIAT 125p: silnik, skrzynia biegów, most okrągły, z demonta
żu. Strzegom, tel. 0503/02-24-93 
FIAT 125p : szyba tylna. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
FIAT 125p: drzwi, maska, most tylny, zderzak, tarcze hamul
cowe, koła i inne. Wrocław, tel. 071/322-23-56,0502/53-18-09 
FIAT 125p : słupki drzwiowe, obudowa sprzęgła, teleskopy, 
pompy, aparat, lampy, siłniczki wycieraczek, przełącznik ze
spolony, sworznie, zwrotnice i inne nowe. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
FIAT 125p: zderzak przedni, chromowany, • 70 zł. Wrocław, 
tel. 0602/89-72-84
FIAT 125p: różne części. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FIAT 125p : most tylny -100 zł i inne części. Wrocław, tel. 
0603/63-05-78
FIAT 125p: silnik z dokumentacją - 250 zł (możliwość spraw
dzenia), skrzynia biegów (4) - 50 zł, głowica -150 zł, drzwi - 
30 zł, koła z oponami • 40 zł, maska - 35 zl, klapa • 25 zł, 
rozrusznik • 40 zł, chłodnica - 50 zł, szyba przednia - 30 zł i 
inne. Wrocław, tel. 0502/8741-67 
FIAT 125p: alternator - 30 zł, rozrusznik - 30 zł. Wrocław, tel. 
0606/51-24-97
FIAT 125p : nowy alternator, • 110 zł. Wrocław, tel. 
0502/96-51-31
FIAT 125p: okrągłe zegary, skrzynia biegów (5), pompa wody, 
przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, obrotomierz, 
pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przednie z podłużni- 
cami, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zaciski, alternator. Wro
cław, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
FIAT 125p : drzwi prawe przednie i tylne, nowe • 60 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 071/396-36-33 >
FIAT 125p: głowica, rozrusznik, aparat zapłonu, pompa wody, 
skrzynia biegów 141, po regeneracji. - 400 zł. Wrodaw, tel.
350-65-00
FIAT 125p: alternator 9- lub 6-diodowy, po regeneracji, gwa
rancja. Wrodaw, tel. 372-27-76,0607/2441-96 prosić Grześ
ka
FIAT 125p: skrzynia biegów /5/ -150 zł, 141 - 70 zł, chłodnica
- 70 zł, rozrusznik, alternator, nagrzewnica, szyby, stacyjka,
wał napędowy - 40 zł/szt., zegary okrągłe, 2 szt. • 70 zł, inne
częśd. Wrodaw, tel. 0603/52-9440
FIAT 125p : wszystkie części z demontażu. Wrodaw, tel.
0601/71-69-78
FIAT 125p, 1500 ccm, benzyna : gaźnik. Wrocław, tel!
354-3846,0605/32-1146
FIAT 125p, 1983 r., 1500 cćm : części. Wrocław, tel. 
0607/76-01-97
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm: wszystkie częśd z rozbiórki. 
Legnica, tel. 0604/71-0445
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm,: silnik niekompletny, szyby, 
skrzynia biegów (4) Poloneza, błotniki prawe i podłużnice. 
Długie, tel. 0503/7346-04
FIAT 125p, 1986 r., 30 tys. km : silnik, kompletny osprzęt, 
stan b. dobry, - 350 zł. Wrodaw, tel. 0608/66-97-65 
FIAT 125p, 1988 r.: alternator, pompa hamulcowa z serwem, 
gażnik - 40 zł/szt., chłodnica, nagrzewnica, drzwi, klapa ba
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gażnika, zb. paliwa • 20 zł/szt., resor, szyby, licznik, stacyjka, 
silnik wycieraczek, amortyzatory • 15 zł/śzt, skrzynia biegów 
(5) z 1990 r. - 200 zł. Bolesławiec, tel. 0605/35-01-07 
FIAT 125p, 1990 r . : maska przednia, koła (4 szt.), lampy, 
kolumna kierownicza. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-10-99 
FIAT 125p, 1994 r., 650 ccm: silnik, skrzynia biegów, alterna
tor, stan b. dobry, pełna dokumentacja, - 350 zł. Głogów, tel. 
0600/41-62-18
FIAT 126p: skrzynia biegów, inne. „ tel. 0607/27-04-72 
FIAT 126p : 4 nowe koia, • 280 zł w rozliczeniu może być 
kosiarka do trawy. Chojnów, tel. 0603/43-36-98 
FIAT 126p : silnik - 300 zł, skrzynia biegów -150 zł, resor, 
przekł. kierownicy - 30 zł, korpus silnika - 50 zł, wał - 30 zł, 
zwrotnica - 20 zł, maska • 50 zł, klapa tylna - 20 zł, szyba 
przednia - 30 zł, prądnica - 30 zł, rozrusznik - 30 zł, stacyjka 
- 30 zł. Chojnów, tel. 076/819-13-53 
FIAT 126p: silnik (nowy blok), rozrząd, układ korbpwo-tłoko- 
wy, zawory, możliwość sprawdzenia, gwarancja - 1.200 zł, 
rozrusznik, stan idealny -160 zł, skrzynia biegów po remon
cie (nowa choinka i łożyska) - 450 zł. Głogów, tel. 
076/833-16-26
FIAT 126p : alternator, zderzaki. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-20-67
FIAT 126p: klapa - 55 zł, szyba przednia - 55 zł, tylna - 20 zł,
boczne -10 zł, zwrotnica kierownicy • 55 zł, belka pod silnik -
15 zł, lampa przednia -10 i ,  zderzaki plastikowe wąskie r 20
zł/2 szt. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-31
FIAT 126p: silnik z dokumentacją, -150 zł. Jelenia Góra. tel.
0606/78-27-79
FIAT 126p, 650 ccm : tarcze sprzęgła, gażnik. wał, lewarek, 
trójkąt, - 200 zł. Kamienica, tel. 0606/52-68-10 
FIAT 126p: skrzynia biegów, maska przednia, alternator, sil
nik, koła i inne. Kiełczów, woj. wrocławskie, tel. 0609/28-64-61 
FIAT 126p BIS: skrzynia biegów, licznik kompletny, kolumna 
kierownicza, lampy. Kłodzko, tel. 074/867-47-03 
FIAT 126p nowe: resor - 45 zł, przeguby napędowe-19 zł/szt., 
tłumik - 20 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-23 
FIAT 126p: dach, podsufitka, zderzak przedni, zbiornik pali
wa, resor, szyby, reflektory przednie, regulator napięcia, inne. 
Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
FIAT 126p : silnik, po remoncie - 450 zł, skrzynia biegów, - 
300 zł: Kobierzyce, tel. 071/311-98-33 
FIAT 126p : klapa tylna - 50 zł. Krzydlińa Mała, tel. 
071/389-02-27
FIAT 126p : skrzynia biegów, 2 szt, - 250 zł. Małomice, tel. 
068/376-91-23
FIAT 126p : silnik po remoncie, skrzynia biegów i inne. Mar- 
szowice, tel. 071/303-02-86
FIAT 126p : części nowe i używane, nowe zwrotnice, resor, 
bagażnik dachowy, klapa tylna i inne. Mrowiny k. Żarowa, tel. 
074/858-09-11
FIAT 126p: lampy tylne - 50 zł, kierownica sportowa • 50 zł, 
felgi aluminiowe - 50 zł/szt., przełączniki do świateł, wyciera
czek i kierunkowskazów, zderzaki, zabieraki i inne. Mrozów, 
woj. wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
FIAT 126p: wszystkie części. Nowa Ruda, tel. 074/872-10-64, 
0609/39-51-67
FIAT 126p: silnik, alternator, rozrusznik nowego typu, stacyj
ka, głowica, deska nowego typu i inne. Nowa Ruda, tel. 
0607/62-79-33
FIAT 126p BIS: klapa tylna, tylna szyba ogrzewana, wentyla
tor chłodnicy itp. Nysa, tel. 0602/74-92-58 
FIAT 126p: nadwozie kpi., stan dobry • 150 zł, silnik - 200 zł, 
alternator i inne części. Nysa, tel. 077/443-19-54, 
0603/34-67-40
FIAT 126p : deska rozdzielcza, alternator kpi., maski, drzwi, 
błotniki, dach, zbiornik paliwa, pompy, sprzęgło, gażnik, apa
rat zapłonowy i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FIAT 126p : skrzynia biegów, stan dobry + czujnik -180 zł, 
druga w stanie średnim -100 zł, rozrusznik, inne. Oława, tel. 
0606/41-25-39
FIAT 126p : silnik uzbrojony, skrzynia biegów, koła na gwa
rancji, alternator, rozrusznik, lotnicze fotele, zregenerowane 
zwrotnice, stacyjka, szyby, reflektory, akumulator i wiele in
nych. Oława, tel. 0501/51-86-69 
FIAT 126p: silnik kompletny z alternatorem - 300 zł, skrzynia 
biegów -120 zł i inne części. Opole, tel. 0601/46-16-29 
FIAT 126p: skrzynia biegów -100 zł, klapa przednia • 40 zł, 
belka tylna - 30 zł, szyby kpi. • 60 zł, drzwi uzbrojone - 46 zł, 
fotele lotnicze - 50 zł i inne. Osiek, tel. 076/849-11-20 
FIAT 126p : maska, klapa, belki, zawieszenia, skrzynia bie
gów (5), głowice, bloki, wały, szyby, itd. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
FIAT 126p : skrzynia biegów, uszkodzona, • 50 zł. Paszowi
ce. tel. 076/870-14-51
FIAT 126p, 650 ccm: głowica, stan b. dobry, • 60 zł. Pełczyn,
gm. Wołów. tel. 0606/70-79-37 po godz. 16
FIAT 126p : skrzynia biegów, silnik z dokumentacją i inne
części z demontażu. Pieszyce, woj. wałbrzyskie, tel.
0608/12-26-69
FIAT 126p: siedzenia lotnicze, rozkładane - 75 zł/szL, kana
py z zagłówkami, 2 szt. • 70 zł/szt., szyba tylna ogrzewana - 
20 zł. Świdnica, tel. 074/852-43-95 
FIAT 126p BIS : alternator, aparat zapłonu, przewody ukł. 
chłodzenia, wentylator, obudowa chłodnicy, nowe. Świdnica, 
tel. 074/640-63-67,0601/71-05-50 
FIAT 126p, 650 ccm: silnik • 300 zł, skrzynia biegów - 220 zł, 
głowica 650 - 80 zł, alternator -100 zł, wał korbowy, główna 
panewka, korbowód -150 zł. Świebodzice, tel. 074/854-56-08 
w godz. 7-8 i po 20
FIAT 12(>p: drzwi, szyby, resor{ skrzynia biegów, alternator, 
rozrusznik, prądnica, zderzaki, zbiornik paliwa, kierownica, 
stacyjka, wahacze, bębny, maska, klapa, belka, koła, opony, 
dywany, wał, głowica, cylindry i inne. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p, 650 ccm: silnik kompl., z dokumentacją i alterna
torem, stan dobryi - 270 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-44 
FIAT 126p: skrzynia biegów po remoncie -180 zł. Wałbrzych, 
tel. 0604/16-91-82
FIAT 126p : skrzynia biegów -150 zł, silnik kompl. • 200 zł i 
inne drobne części. Włoszakowice, tel. 0607/65-53-84 
FIAT 126p: fotele rozkładane 2 szt. Wrocław, tel. 321-21-91 
FIAT 126p : opona D-124, nowa, - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/336-00-64
FIAT 126p: drzwi bez szyb, lewe i prawe, belkę tylną dolną. 
Wrodaw. tel. 071/781-90-04,090/68-26-42 
FIAT 126p: rozrusznik, alternator, zderzak tylny, lampy, pół
ka, sprzęgło, przekł. kierownicy, szyby boczne uchylane. Wro
cław, tel. 071/345-68-78
FIAT 126p: silnik, stan b. dobry, przebieg 35 tys. km, z doku
mentacją, - 120 zł. Wrocław, tel. 0607/33-76-47, 
071/328-25-29
FIAT 126p: aparat zapłonu, kpi. lampa tylna, lewa, reflektor. 
Wrocław, tel. 352-58-96
FIAT 126p EL : moduł zapłonu i inne. Wrocław, tel. 
0608/23-97-49
FIAT 126p: skrzynia biegów, uszkodzona, cena - 40 zł. Wro
cław. tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p: silnik - 200 zł, głowica -100 zł, resor (nowy) - 40 
zł, koła z oponami - 40 zł, stacyjka nowego typu • 40 zł, fotele 
lotnicze • 30 zł/szL, maska • 35 zł, klapa • 30 zł, belka -15 zł. 
szyba przednia - 20 zł, lampy przednie i tylne - 8 zł/szt. Wro
cław, tel. 0502/87-41-67
FIAT 126p: skrzynia biegów -150 zł, zwrotnice po regenera
cji, resor, wahacze kpi., zwrotnice kpi. Wrocław, tel. 357-59-92 
FIAT 126p FL : alternator z blachą i dmuchawa -160 zł, koła 
nowe 13" -100 zł, zwrotnice po regeneracji - 40 zł, wahacze 
• 30 zł, stacyjka - 30 zł, przekładnia kierownicza - 50 zł, roz
rusznik - 30 zł, amortyzatory, sprężyny -10 zł, szyba ogrze
wana - 20 zł i inne. Wrocław, teł. 071/361-95-65. 
0607/42-82-29

FIAT 126p: sprężyny • 10 zł/szt., szyba tylna -15 zł, koło - 30 
zł, silniczek wycieraczek • 20 zł, lampy - 20 zł, tarcza + docisk 
sprzęgła - 30 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-16 
FIAT 126p : klapa tylna (biała) • 50 zł, belka silnika (biała) • 
40 zł, drzwi kpi. (białe) - 50 zł, szyby boczne tylne -10 zł, 
przekł. kierownicy - 30 zł, wahacze oraz koła 12*. Wrocław, 
tel. 071/325-13-37,071/318-14-45 
FIAT 126p nowe: łożyska, pedały, zamki, półosie, wahacze, 
kpi. kierunkowskazów i linek, licznik starego typu, przewody 
hamulcowe, zwrotnice, aparat zapłonowy, uszczelki, tarcza 
sprzęgła, przeguby, poduszka silnika, przewody hamulcowe 
i inne drobne. Wrocław, tel. 372-64-11 rano i wieczorem ■ 
FIAT 126p: klapa tylna, szyby, wąskie zderzaki, kierownica z 
Cinąuecento, deska rozdzielcza nowego typu, konsola, tylna 
belka i inne części. Wrocław, tel. 0502/96-51-31 
FIAT 126p: zwrotnica lewa (stary typ), piasty kół, licznik, do
stawka skrzyni biegów, bendix, koła zębate, inne. Wrocław, 
tel. 071/372-22-86
FIAT 126p : belka tylna, rozrusznik. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT 126p : głowice, zestaw naprawczy silnika, przekładnia 
listwowa, hak, bagażnik, łożyska, części do skrzyni biegów, 
wał korbowy, wałek rozrządu, dmuchawa, nagrzewnica, zde
rzaki, kierownica. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
FIAT 126p: zawieszenie, koła, skrzynie biegów, szeroka de
ska rozdzielcza, rozrusznik' alternator z blachą, szyby i inne. 
Wrocław, tel. 0607/82-97-45
FIAT 126p : zegary (FL I el), uszkodzone - 50 zł, sprężyny, 
nowe - 40 zł/szt., stacyjka • 40 zł, akumulatory, 2 szt., stan 
dobry - 40 zł i 60 zł. Wrocław, tel. 0600/60-81-06 
FIAT 126p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FIAT 126p BIS: silnik na części, skrzynia biegów, przekł. kie
rownicy listwowa, zwrotnice, koła, szyby, resor, lampy, alter
nator, rozrusznik, głowica, siedzenia lotnicze, chłodnica, na
grzewnica, dmuchawa, licznik, kierownica, przełączniki świa
teł, drzwi, inne. Wrocław, tel. 071/373-90-73,0501/94-75-25 
FIAT 126p: alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze spo- 
ilerem, spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przednie i tyl
ne, lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsufitka, blen
da tylna, błotniki, progi, maska, ścianka, podłoga, repereturki 
drzwiowe. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p: silnik z osprzętem, 1989 r. - 210 zł, skrzynia bie
gów -180 zł. Zbaków Górny, gm. Wąsosz, tel. 065/543-08-17 
po godz. 18
FIAT 126p, 1981 r .: różne części. Wrocław, tel. 321-63-97, 
0604/80-76-27
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm,: zawieszenie tylne - 60 zł, kie
rownica z kolumną - 65 zł, koła 15 zł, lampy, lusterka, bak - 20 
zł, resor, prawie nowy - 35 zł, szyby, belka tylna -15 zł, klapa 
-10 zł i inne. Wrocław, tel. 071/341-92-36.0501/98-98-30 
FIAT 126p, 1984 r.: silnik sprawny, na części, + dokumenta
cja, koła, zawieszenia, hak, drzwi, maski, kolumna kierowni
cza, siedzenia i inne, - 200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-10-99
FIAT 126p, 1985 r.: skrzynia biegów, silnik, szyby, lotnicze 
fotele i inne części. Czernica, tel. 071/318-01-55 
FIAT 126p, 1985 r.: prawie wszystkie częśd, w całości lub na 
częśd, nowe wahacze, silnik, stan b. dobry, skrzynia biegów 
(wyskakuje 1 bieg), szyby i inne, stan b. dobry. Mirsk, tel. 
075/783-45-96
FIAT 126p, 1985 r.: częśd z demontażu. Młyńsko, gm. Gry
fów Śl.. tel. 0601/57-22-41
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm,: maska bagażnika - 25 zł, klapa 
silnika -15 zł, drzwi (uzbrojone) - 25 zł, przekładnia ślimako

wa - 35 zł, silniczek wycieraczek - 30 zł, bębny - 5 zł/szt., 
wahacze przednie - 6 zł/szL, kanapy tylne -10 zł. oświetle
nie, dywany, plastiki, sprężyny. Wałbrzych, tel. 074/843-33-66 
do godz. 18,0602/74-40-78 po godz. 18 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 
0603/25-96-02
FIAT 126p, 1987 r.: nadwozie częściowo uzbrojone, szyby, 
zawieszenie przednie i tylne, sprawne hamulce, inst. elek
tryczna, zbiornik paliwa • 650 zł. Kłodzko, tel. 074/647-12-26. 
074/868-72-31
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna: silnik (130-200 zł/szL), 
skrzynia biegów (160-200 zł/szt.), rozrusznik (45-100 zł/szt.), 
drzwi (25-50 zł/szt.), klapa - 30 zł, belka - 25 zł, felgi (5-25 
zł/szt.), dach - 50 zł, szyby (10-50 zł/szt.), wahacz tylny - 30 
zł, resor • 30 zł, hak - 25 zł lampy H4 -10 zł, zwrotnice - 30 zł, 
bębny i inne. Świdnica, tel. 074/853-15-04 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm: skrzynia biegów, bak, alter
nator, przekładnia listwowa, koła, sprężyny, głowica, rozrusz
nik magnetyczny, lampy, szyby, dmuchawa, szeroki licznik, 
konsola środkowa, gruba kierownica, klapa tylna, stacyjka FL. 
docisk sprzęgła, rozrusznik, części silnika. Oława. tel. 
071/303-29-25,0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm : silnik, .na chodzie”, skrzynia 
biegów, zawieszenie przednie, alternator, rozrusznik, koła, 
szyby, RM Ford, głośniki, zderzaki, siedzenia i inne. Piława 
Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-25-95 
FIAT 126p. 1988 r., 600 ccm : silnik z dokumentacją - 90 zł, 
skrzynia biegów -180 zł, rozrusznik - 40 zł, prądnica - 35 zł, 
hak • 35 zł, maska przednia - 40 zł, szyba przednia - 40 zł, 
drzwi uzbrojone • 40 zł, zderzaki wąskie -15 zł, lampy, waha
cze, belka tylna, inne części.,Sobótka Zachodnia, tel. 
0604/12-53-23
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm : skrzynia biegów, 
alternator, rozrusznik, prądnica, gażnik, aparat zapłonu, sta
cyjka, szyby, zawieszenie kompletne, tapicerka, maska silni
ka, klapa tylna, inne, szeroka deska rozdzielcza. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm: silnik, stan b. dobry, 
z dokumentacją, - 300 zł. Wrodaw, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 10 tys. km, 703 ccm,: nadwozie, sil
nik po remoncie, aparat zapłonowy, wahacze, chłodnica, 
drzwi, nagrzewnica, skrzynia biegów, alternator, wnętrze, li
stwa, koła. zawieszenie i inne części. Złotoryja, tel. 
0607/52-95-58
FIAT 126p BIS, 1990 r. : różne części. Krotoszyce, tel. 
076/887-83-89
FIAT 126p BIS, 1990 r.: resor, aparat zapłonowy, wałek roz
rządu, wał z panewkami, stacyjka, zbiornik paliwa z czujni
kiem. tylne pasy, bagażnik dachowy, pompa paliwowa. Wie
ruszów. tel. 062/783-65-13
FIAT 126p, 1990 r.: skrzynia biegów, stan b. dobry • 300 zł, 
alternator z blachą - 140 zł. Wrodaw, tel. 0605/82-49-57 
FIAT 126p BIS, 1990 r . : klapa tylna z  szybą. Wrodaw, tel. 
0606/36-92-62
FIAT 126p FL, 1991 r.: hak - 40 zł, skrzynia biegów -150 zł, 
rozrusznik - 60 zł. Wołów, tel. 071/389-29-22.0606/19-98-85 
FIAT 126p FL, 1992/98 r.: skrzynie biegów - od 160 zł, alter
nator. głowica, rozrusznik n. typu - 100 zł. Oława, tel. 
0608/83-33-58
FIAT 126p, 1993/94 r., 650 ccm : różne części z rozbiórki. 
Wrodaw. tel. 0605/40-97-66
FIAT 126p EL, 1995 r., 20 tys. km,: zawieszenie tylne, zawie
szenie przednie, kpi. kół, drzwi prawe, klapa tylna, belka za
wieszenia silnika, siedzenia, kolumna kierownicy, rozrusznik, 
zderzak przedni, pompa hamulcowa i inne. Brzeg, tel. 
077/416-10-72 po godz. 18
FIAT 126p, 1996/99 r., 650 ccm: drzwi, skrzynia biegów, za
wieszenie przednie i tylne, siedzenia, klapa tylna, przednia i 
inne. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30

FIAT 126p el, 1997 r . : skrzynia biegów, klapa tylna, szyby, 
wahacze, zderzaki, układ kierowniczy, dmuchawa, głowice, 
rozrusznik, felgi, stacyjki, alternator na części. Piława Górna, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
FIAT 126p el, 1997 r.: koła z oponami, mało używane, 6 szt. 
Złoty Stok, tel. 074/817-54-18
FIAT 126p, 1999 r . : kolumna kierownicza listwowa, lampy 
przednie i tylne, szyby. Kłodzko, tel. 074/867-47-03 
FIAT 126p, 2000 r.: skrzynia biegów, drzwi i inne z demonta
żu. Nowa Sól, woj. zielonogórskie, tel. 0609/27-11-65 
FIAT 127,1050 ccm: silnik i inne częśd z demontażu. Legni
ca, tel. 0608/36-84-57
FIAT 127,1978 r., 900 ccm: klapa silnika, klapa bagażnika 
(krótka/bez szyby), kompletne zegary, drzwi lewe, wszystko 
w dobrym stanie, do najstarszego modelu. Pasiecznik, tel. 
075/751-44-50
FIAT 127,1981 r., 1050 ccm: rozrusznik, alternator, półosie z 
przegubami, szyby, głowica, wał korbowy, miska olejowa I 
inne. Wrodaw, tel. 071/333-82-02 po godz. 21 
FIAT 128,1116 ccm: silnik ♦ osprzęt, skrzynia biegów, prze
guby, stan b. dobry, - 400 zł. Budziszów Mały, tel. 
076/857-45-79,0503/64-51-76 
FIAT 131,1400 ccm, benzyna: wszystkie części z rozbiórki. 
Śdnawka średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21 - 
FIAT 131 MIRAFIORI: skrzynia biegów (4) • 50 zł, głowica 
zwykła - 50 zł. Wrocław, tel. 0602/87-46-22 
FIAT 131: skrzynia biegów 151 -150 zł, /4/ - 70 zł, chłodnica - 
70 zł, rozrusznik, alternator, nagrzewnica, szyby, stacyjka, wał 
napędowy • 40 zł/szt., zegary okrągłe, 2 szt. • 70 zł, inne czę
śd. Wrodaw, tel. 0603/52-94-40 
FIAT 131,132: różne używane. Wrodaw, tel. 071/348-42-16 
FIAT 132 A : wszystkie częśd. Węgliniec, tel. 0600/68-00-36 
FIAT 132 MIRAFIORI, 1978 r., 1600 ccm, benzyna.: silnik 
Boxer 97 KM, szyby, skrzynia biegów (5), siedzenia, lampy, 
lusterka, deska rozdzielcza, wał napędowy, most tylny, opo
ny z felgami, inne częśd. Jugów, tel. 074/871-82-63 
RAT 132 ARGENTA, 1984 r., 2000 ccm : głowica, korbowo- 
dy, tłoki. Świebodzice, tel. 074/854-56-08 w godz. 7-81 po 20 
FIAT BARCHETTA: lampa przednia lewa. Cieśle k. Oleśni
cy. tel. 071/315-40-51
FIAT BARCHETTA: bagażnik, dach. Góra, tel. 065/543-38-69, 
0607/28-73-01
FIAT BARCHETTA: reflektory. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT BARCHETTA: lampa przednia, zderzak tylny. Wrodaw, 
tel. 0601/72-56-81
FIAT BRAYA, 1200 ccm, 16V: osprzęt silnika, kpi. zawiesze
nia, kołpaki, wahacze, lusterka, ukł.iwydechowy, sonda lamb
da, stacyjka + kluczyk, lewa półoś, kolektory, wzmocnienie 
górne, możliwość wysyłki. Oleśnica, tel. 0603/10-1 
FIAT BRAVA: półka tylna. Oława, tel. 071/303-89-80 
FIAT BRAVA: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT BRAVA, 1600 ccm, 16V: komputer sterujący silnikiem, 
immobilizer. Sobótka, tel. 0609/38-96-27 
FIAT BRAVA: reflektor lewy. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
FIAT BRAYA: zderzaki, lampy przednie i tylne, oświetlenie, 
błotniki, progi, klocki, paski, filtry, tarcze, amortyzatory, waha
cze, inne. Wrocław, tel. 349-28-67, 0601/57-38-14, 
0605/68-10-97 .
FIAT BRAYA : zderzak przedni, maska, błotniki, wzmocnie
nie czołowe, chłodnica. Wrodaw, tel. 0501/14-76-90

FIAT BRAYA: zderzaki przednie. Złotoryja, tel. 076/878-40-75, 
0604/38-13-49
FIAT BRAYA, 1997 r.: wahacz tylny lewy -110 zł. Lubin, tel. 
076/749-05-26
FIAT BRAYA, 2000 r.: drzwi kompletne, lusterka, klapa tylna, 
kompletna, zawieszenie przednie, oś tylna, poduszki powietrz
ne (2 szt.) + sensor. Smardzów, teł. 071/314-38-54,398-33-51 
FIAT BRAYA, BRAVO: drzwi kompletne, lusterka, klapa tyl
na, kompletna, zawieszenie przednie, kompletne, oś tylna, 
poduszki powietrzne (2 szt.) + sensor, półosie, wózki, waha
cze, listwy kierownicze. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
FIAT BRAYO: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, przekł. kierownicza i inne. Siechnice, tel- 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT BRAVO, 1600 ccm, 16V: komputer sterujący silnikiem, 
immobilizer. Sobótka, tel. 0609/38-96-27 
FIAT BRAYO : zderzaki przednie. Złotoryja, tel. 
076/878-40-75,0604/38-13-49 
FIAT BRAVO, BRAYA, 160Ó ccm, 16V 1.2,1.4,1.6,1.9 HDI: 
zawieszenie przednie, kompletne, wózki, wahacze, McPher
sony, zwrotnice, półosie, listwy kierownicze, drzwi komplet
ne, osie tylne, kompletne, deska, fotele, głowica, osprzęt sil
nika, poduszki powietrzne (2 szt.) + sensor + zaślepka. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51.314-38-54 
FIAT BRAVO, BRAYA: zderzak przedni, zawieszenie przed
nie. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
FIAT BRAYO, BRAVA, PUNTO, PALIO, MAREA, ULYSSE : 
drzwi kompletne, zawieszenia przednie, kompletne, osie tyl
ne, klapy tylne, kompletne, dachy, siedzenia, poduszki po
wietrzne, półosie, lusterka. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
FIAT BRAYO, PUNTO, MAREA, BRAVA, PALIO, 1999 r. : 
zawieszenia przednie, osie tylne, drzwi kompletne, klapy tyl
ne i inne, możliwa wysyłka na cały kraj. Smardzów, tel. 
071/314-38-54,398-33-51
FIAT BRAYO, PUNTO, PALIO : zderzaki, lampy, drzwi. 
Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-27-77,0603/45-89-45 
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : tłoki, korbowody, maska, 
błotniki, ćwiartki, katalizator, lampy, fotele i inne części. Ka
lisz. tel. 062/752-02-02
FIAT CINOUECENTO: fotele przednie z pokrowcami, możli
wość zamontowania we Fiade 126p, - 200 zł. Krzepiełów, gm. 
Sława, tel. 068/356-81-99,0601/55-44-16 
FIAT CINOUECENTO: zderzak przedni, amortyzator przed
ni (nowy). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT CINOUECENTO: klapa tylna, drzwi prawe, chłodnica. 
Oleśnica, tel. 071/314-98-47
FIAT CINOUECENTO: elementy blacharki, oświetlenie, zde
rzaki, zawieszenie, przekł. kierownicza i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17.0608/41-76-04 
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm: alternator, lampa tylna lewa 
(uszkodzona), zderzak tylny (uszkodzony), kierunkowskaz 
przedni prawy. Wrocław, tel. 071/336-70-66 wewn. 187 
FIAT CINOUECENTO: rozrusznik - 80 zł, alternator • 100 zł, 
wahacz • 50 zł, obudowa filtra powietrza - 40 zł, pompa pali
wa - 30 zł, lampa tylna - 40 zł, mechanizm wycieraczek - 70 zł 
i inne częśd. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
FIAT CINOUECENTO: nowe błotniki, wzmocnienie przednie, 
lampy przednie i tylne, szkła lamp, hak, bagażnik dachowy, 
listwy boczne, zegarek, owiewki, spoiler tylny, zderzaki, prze
guby, wahacze, rozrusznik, półka, amortyzatory, korek pali
wa, lusterka, blenda tylna, tłumik , maska. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT CINOUECENTO SPORT: lampy tylne, konsola na tu
nel, listwy boczne, przekładnia, pasy czerwone, wkładki zam
ka, kirunkowskazy białe, krzyżaki. Wrocław, tel. 071/372-40-86 
w godz. 9-17

FIAT CINOUECENTO, 700 ccm: wszystkie części. Wrodaw, 
“tel: 071/396 3̂5-76,0601/78-42-20 
FIAT CINOUECENTO SPORTING: lampa tylna, - 40 zł. Wro
daw, tel. 0503/04-69-47
FIAT CINOUECENTO: lampy przednia i tylne, wzmocnienie 
czołowe, błotniki, maska, przekł. kierownicy, wahacze, chłod
nica, półosie, zadski, zwrotnice, przeguby, półka tylna, sie
dzenia tylne, pasy bezwładnościowe, lusterka, zderzaki, li
stwy, tłumiki, gażniki, inne. Wrodaw, tel. 0607/41-52-06 
FIAT CINOUECENTO : serwo z pompą hamulcową, szyba 
tylna. Wrodaw, tel. 071/302-72-09 
FIAT CINOUECENTO: klapa tylna. Wrodaw, tel. 354-38-46, 
0605/32-11-46 *
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm: elementy blacharki, 
zawieszenia, szyby, silnik, inne części. Wrocław, tel. 
0605/40-97-66
RAT CINOUECENTO, 1995 r.: nadwozie przednie i tylne oraz 
inne części z demontażu. Legnica, tel. 0604/29-99-07 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 28 tys. km, 700 ccm: głowica, 
wał korbowy, tłoki, kpi. sprzęgło, pompa wody, filtr powietrza, 
zbiorniczki, linki, konsola (kolor szary), boczki drzwi, luster
ka, klapa tylna z szybą, tylny zderzak, lampy, zaciski hamul
cowe, oryg. szyberdach, tylna oś + piasty, sprężyny amorty
zatory oraz irtne częśd. Sobótka, tel. 0603/56-90-40 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 48 tys. km, 900 ccm : silnik, 
stan b. dobry, zawieszenia i inne, • 1.100 zł. Żary, tel. 
0605/59-03-89
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 900 ccm : głowica, pompa 
wody, drzwi, siedzenia (van), alternator, łapy, poduszki skrzyni 
biegów i obudowy, gażnik, filtr, moduł czujnika, zbiornik pali
wa, szyby tylne, kolumna kierownicy. Świdnica, tel. 
0503/39-51-04
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm : skrzynia biegów, 
półosie. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm: silnik z dokumenta
cją, części silnika, skrzynia biegów, siedzenia vana, zbiornik 
paliwa, gażnik, moduły, czujniki, wahacze, kolumna kierowni
cy, instalacja, alternator, rozrusznik, drzwi prawe. Świdnica, 
tel. 0503/39-51-04
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 704 ccm: drzwi, dach, deska, 
klapa bagażnika, lampy, modlił el., wahacze, półosie, lustra, 
McPherson, fotele, półka tylna, zderzaki, chłodnica, rozrusz
nik, koła, miska olejowa, głowica, przekładnia kierownicy, 
podnośnik szyb. Wrodaw, tel. 0503/77-75-23 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm 900 ccm: drzwi, ma
ska silnika, klapa tylna, tylne kanapy (kpi. do vana), siedze
nia przednie, światła przednie i tylne, szyby, alternator, roz
rusznik, skrzynia biegów, gażnik, zawieszenie przednie, kon
sola, ćwiartka prawa tylna, błotniki przednie nagrzewnica/koła. 
Wrodaw, tel. 0603/03-37-21
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 900 ccm : drzwi, maska, 
klapa tylna, szyby, gażnik, miska, ukł. kierowniczy, skrzynia 
biegów, alternator, rozrusznik, światła przednie i tylne, zde
rzaki, dach z szyberdachem, siedzenia przednie, wzmocnie
nie czołowe, częśd silnika, silnik, konsola, zawieszenie przed
nie, półosie. Żary, tel. 0602/85-43-52 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r . : dach ze słupakmi, zderzak 
tylny, lampy tylne, pompa hamulcowa, - 500 zł. Legnica, tel. 
076/854-41-30,0606/46-56-52 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r„ 900 ccm: błotnik przedni pra
wy • 40 zł, zderzak przedni (czarny) • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-92
FIAT CINOUECENTO. 1998 r., 1 tys. km. 900 ccm. benzyna: 
gażnik -150 zł, głowica -150 zł, aparat zapł. -100 zł. elemen
ty silnika, wał, panewki, tłoki, inne - 250 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT COUPE : zderzak, drzwi, pokrywa bagażnika. Siechni
ce, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT COUPE, 1997 r., 2000 ccm, T l,: silnik, tylna część nad
wozia, tylna belka z amortyzatorami. Leśna, tel. 0609/44-33-28 
FIAT CROMA, 2500 ccm, turbo D : chłodnica z wentylatorem,, 
drzwi lewe, kierowcy i pasażera. Lubin, tel. 076/844-60-83, 
0603/41-05-65
FIAT CROMA : skrzynia biegów, drzwi, klapa kpi., maska, 
podnośnik szyby, (lewy i prawy), lusterka, el. reguł, konsola. 
Oleśnica, tel. 071/314-98-47
FIAT CROMA: ukł. kierowniczy. Parzyce, tel. 075/736-32-37 
FIAT CROMA: drzwi, klapa tylna. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
FIAT CROMA : elementy blacharki, oświetlenie, chłodnica. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT CROMA: drzwi, maska. Wrodaw. tel. 0501/81-36-18 
FIAT CROMA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : komputer, licz
nik, przełączniki kierownicy, • 50 zł. Gozdnica, tel. 
068/360-18-66 po godz. 20
FIAT DUCATO :silniki, skrzynie biegów, drzwi, zawieszenia, 
osprzęt, tel. 0604/22-79-58
FIAT DUCATO, 2400 ccm, diesel: blok, tłoki, częśd skrzyni 
b., korbowody, • 1.000 zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-01

FIAT DUCATO, 2500 ccm, TDI: wszystkie częśd. Kłodzko, 
tel. 0607/42-45-46
FIAT DUCATO TDI, 1900 ccm: silnik z dokumentacją, uzbro
jony, stan b. dobry, możliwość sprawdzenia, - 3.500 zł. Legni
ca. tel. 076/862-43-69,0600/19-78-07 .
FIAT DUCATO nowy typ: tylna część nadwozia, - 900 zł. Mi
licz, tel. 071/383-10-33 '
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: pompa wtryskowa, roz
rusznik, alternator. Oława, tel. 0603/48-45-35 
FIAT DUCATO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie, przekł. kierownicza, chłodnica, atrapa. Siechni
ce, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
RAT DUCATO do 1994 r.: wieniec koła zamachowego, nowy. 
Wrodaw, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, 
rozrusznik. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
FIAT DUCATO, 1900 ccm, turbo D : głowica, częściowo uzbro
jona. • 200 zł. Wrodaw, tel. 0501/10-95-45 
FIAT DUCATO reflektor prawy, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,0601/55-20-51 
FIAT DUCATO: oś tylna kompletna, sprowadzona z Niemiec, 
- 450 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60 
FIAT DUCATO, 1983 r., 2000 ccm, benzyna : silnik do re
montu - 800 zł, skrzynia biegów - 1.200 zł, szyby - 600 zł, 
półosie z przegubami - 600 zł i inne. Wałbrzych, tel. 
0603/08-10-10
FIAT DUCATO, 1986/93 r. : różne części. Lubsko, tel. 
0605/06-64-98
FIAT DUCATO, 1987 r., 2000 ccm, wtiysk: rozrusznik, koła, 
wzmocnienie czołowe, resory, chłodnica, wentylator i inne. 
Legnica, tel. 0605/13-16-60
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel: głowica • 800 zł.
blok silnika z dokumentacją • 800 zł, pompa paliwa • 600 zł.
Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55
FIAT DUCATO, 1987 r.: silnik o poj. 2.5 D - 2.000 zł, skrzynia
ładunkowa, aluminiowa + plandeka • 2.300 zł. Wrodaw, tel.
071/363-63-31
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel: silnik na części. 
Leszno, tel. 065/529-34-77 w godz. 9 -17
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FIAT DUCATO, 1989 r.: skrzynia biegów (5) do silnika o poj.
2.5 TD, cena -1.650 zl z wymianą. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: częśd silnika i 
skrzyni biegów, elementy zawieszenia, elementy blacharki, 
siedzenia, inne. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: silnik, chłodnica, 
skrzynia biegów, belka tylna, szyba przednia, półosie, zbior
nik paliwa, koła i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FIAT DUCATO BUS, 1990/94 r .: wahacze przednie, lampa 
tylna lewa. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, turbo D : pompa wtrysko
wa, - 700 zł. Wrodaw. tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
FIAT DUCATO, 1994 r., 1900 ccm, diesel średni: drzwi prawe 
przednie, drzwi rozsuwane i tylne, poduszki pod silnik, pom
pa wtryskowa, alternator, głowica silnika, szyby. Lubin, tel. 
0603/71-89-90
FIAT DUCATO, 1994 r., 1900 ccm, diesel: pompa wtryskowa 
- 450 zł, skrzynia biegów z półośkami - 700 zł. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/381-20-11.0502/41-58-40 
FIAT DUCATO, 1996 r., 2500 ccm, diesel: głowica. Wrodaw, 
tel. 0501/25-09-82
FIAT DUCATO MINI, 1997 r .: lampy tylne, drzwi tylne, zde
rzak przedni i tylny, drzwi boczne (rozsuwane). Głogów, tel. 
0501/62-29-25
FIAT DUCATO, 1998 r.,: drzwi prawe przednie, nowe, • 200 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0501/62-34-03 
FIAT DUCATO, 1998 r .: zawieszenia przednie, kompletne, 
listwy kierownicze, wahacze, wózki, drzwi kompletne, osie 
tylne, drzwi tylne, kompletne (do modelu niskiego). Smardzów, 
tel. 071/314-38-54,398-33-51
FIAT DUCATO, 1999 r . : zawieszenie przednie, kompletne, 
wózki, zwrotnice, półosie, McPhersony, wahacze, stabiliza
tor, osie tyłne, kompletne, drzwi przednie, kompletne, drzwi 
tylne (do modelu niskiego). Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
FIAT DUCATO, 1999 r .: maski, reflektory, skrzynie biegów, 
silnik 2.8 I, dach (maks. 1.4), boki itp. Zielona Góra, tel. 
0503/ 7̂-45-51
RAT DUCATO, 2000 r.: drzwi przednie lewe i prawe, kom
pletne, z lusterkami, zawieszenie przednie, kompletne, listwa 
kierownicza, oś tylna, faktura VAT. Smardzów, tel. 
071/314-38-54,398-33-51
FIAT DUCATO, 2Ó00 r., 18 tys. km, 2.800 ccm, diesel: silnik 
bez osprzętu, głowice, różne skrzynie biegów, częśd mecha
niczne, pompy, elementy blacharki, drzwi, całe boki, błotniki, 
atrapa, siedzenia, szyby oraz częśd do starych modelL Wro
cław. tel. 071/342-19-70.0601/74-19-45

FIAT FIORINO : różne części z demontażu. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT IVECO TDI, 2800 ccm i poj. 2500 ccm: silnik, skrzynia 
biegów, części, zawieszenia, mosty tyłne, elementy blachar
ki. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86,0601/58-24-14 
FIAT MAREA WEEKEND: klapa tylna z szybą. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT MAREA: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, przekł. kierownicza. Siechnice* tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT MAREA, 1600 ccm, 16V: komputer sterujący silnikiem, 
immobilizer. Sobótka, woj. wrocławskie, tel. 0609/38-96-27 
FIAT MAREA WEEKEND: ukł. kierowniczy, el. blacharki, za
wieszenia, konsola, częśd silnika, drzwi, klapa, plastiki i inne. 
Strzelin, tel. 071/393-13-53
FIAT MAREA WEEKEND. 1999 r., 1800 ccm : klapa tylna,
wentylator chłodnicy, - 500 zł. Głogów, tel. 0609/26-86-02
FIAT MULTIPLA : maska, zderzak, drzwi. Siechnice, tel.
071/311-54-13 w godz. 9-17.0608/41-76-04
FIAT PAUO WEEKEND : zderzak tylny - 250 zł, zderzak
przedni (2 szt.) - 250 zł, reflektor prawy -150 zł. Wrocław, tel.
349-23-92
FIAT PALIO, 1998 r., 1600 ccm: przegroda, półosie, wahacz 
lewy, rozrusznik, moduł zapłonowy, pompa wody, pompa 
wspomagania, inne. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
FIAT PALIO, 1999 r.: pokrywa silnika, chłodnica wody, szyba 
przednia, szyba drzwi przednich lewych, szyba drzwi tylnych 
prawych, osprzęt drzwi, klapa bagażnika bez szyby, przewo
dy wysokiego napięcia. Wrodaw, tel. 0501/70-81-92 
RAT PALIO, SIENA: drzwi, błotniki, maska, klapa, zderzaki, 
reflektory, elementy uzbrojenia drzwi lewych. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT PANDA: skrzynia biegów (5), amortyzatory, klosze kie
runkowskazów. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT PANDA, 1980 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0501/97-17r59
FIAT PANDA, 1985 r., 65 tys. km, 900 ccm: cały samochód w 
częściach, nadwozie i silnik bez dokumentów. Zielona Góra, 
tel. 0601/21-98-80
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FIAT PANDA, 1987 r., 1100 ćcm, benzyna i  chłodnica, lampy, 
amortyzatory, szyby i inne. Oleśnica, tel. 0501/71̂ 39-96 
FIAT PANDA, 1992 r, : skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
071/363-48-89
FIAT PANDA, 1992 r .: wszystkie części z demontażu. Wro
cław. tel. 0601/71-69-78
RAT PANDA, 1992 r., 750 ccm: różne części z demontażu. 
Żagań, tel. 0607/83-78-12
FIAT PANDA, TEMPRA, UNO : światła tylne, lewe lusterko. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
FIAT PUNTO i : drzwi, skrzynia biegów (5), błotniki, plastyki. 
Oleśnica, tel. 071/314-98-47
FIAT PUNTO II, 1200 ccm: drzwi kierowcy, instalacja, elem. 
plastikowe, tapicerki, osprzęt silnika, 2 x wspomaganie, tylna 
lampa, lewa półoś, ukł. wydechowy, lusterka, możliwość wy
syłki. Oleśnica, tel. 0603/10-18-70 
FIAT PUNTO: półka tylna wraz z głośnikami 400W, + zwrot
nica, - 220 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
RAT PUNTO: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, przekł. kierownicza, konsola, fotele i inne. Siech
nice. tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17.0608/41-76-04 
FIAT PUNTO 1,111.2 ccm. 1.9 TD: zawieszenie przednie, kom
pletne, wózki, zwrotnice, McPhersony, półosie, wahacze, sta
bilizatory, drzwi kompletne, dachy, klapy tylne, kompletne, osie 
tylne, deski, plastiki, półka tylna, pasy bezwł., lampy tylne, 
maski, błotniki, licznik! Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
RAT PUNTO : sportowe zawieszenie, amortyzatory + sprę
żyny, • 800 zł lub zamienię na aluminiowe felgi. Strzegom, tel. 
0607/04-07-78
FIAT PUNTO : zderzak przedni i tylny. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
FIAT PUNTO i : kierunkowskazy przednie (nowe) - 80 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/16-91-82 
FIAT PUNTO: błotnik przedni prawy, chłodnica z wentylato
rem, kierunkowskaz przedni prawy, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 0601/72-24-92
FIAT PUNTO II: maska, zderzak, lampy, lusterka i inne. Wro
cław. tel. 0601/72-56-81
FIAT PUNTO I: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, belka 
pod chłodnicę, kierunkowskazy, reflektory, zderzak, wzmoc
nienie zderzaka. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
FIAT PUNTO : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde
rzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FIAT PUNTO: zderzaki, lampy przednie i tylne, oświetlenie, 
błotniki, progi, klocki, paski, filtry, tarcze, amortyzatory, wa
hacze. inne. Wrocław, tel. 349-28-67, 0601/57-38-14, 
0605/68-10-97
FIAT PUNTO : koła letnie, fabrycznie nowe, opony Michelin 
MXT165/65/14 (4 szt.). Żary, tel. 068/374-46-98 
FIAT PUNTO, 1996 r., 1200 ccm : głowica, oś tylna, amorty
zatory, fotele, plastiki, pasy tylne, rozrusznik, zbiornik paliwa, 
listwy na boki, zegary, gażnik, zderzak tylny, czamy, czujniki, 
tapicerki, uszczelki i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
RAT PUNTO 75,1996 r.: przednia lewa ćwiartka, tylne błot
niki, tylne lampy, wahacze, elementy plastikowe, szyby, lu
sterka, siedzenia, kolumna kierownicza, licznik, komputer, 
rozrusznik, pompa hamulcowa, półosie, zwrotnice, nagrzew
nica, dmuchawa, uszczelki, zamki i inne. Ostrów Wlkp., tel. 
0502/08-55-04
FIAT PUNTO, 1997 r., 1000 ccm i poj. 1400 ccm: wtryski pa
liwa, zderzak przedni, sonda lambda, komputer wtrysku, el. 
pompa paliwa, Digiplex 2. silnik krokowy i inne. wiązka inst. 
elektr. Lubin. tel. 0603/55-12-37 
FIAT PUNTO, 1997 r.: wzmocnienie przednie (pas), lii&terka. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
FIAT PUNTO II, 2000 r. 1.2-1.9 D: błotniki, maski, zawiesze
nia przednie, listwy kierownicze, drzwi kompletne, osie tylne, 
tapicerki, klapy tylne, kompletne; lampy tylne, półosie, wózki, 
wahacze, McPhersony, listwy kierownicze i inne do modelu
3- i 5-drzwiowego. Oleśnica, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
FIAT PUNTO II, 2000 r.: drzwi przednie lewe (5-drzwiowy). 
Wrocław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
FIAT REGATA : reflektory, chłodnica. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
RAT REGATA 1.5,1.6 TC, 1.7 D: wszystkie części z rozbiór
ki. Ścinawka Średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21 
FIAT REGATA, 1.984/85 r.: nadwozie z dokumentacją, kupio
ny w Polsce, stan dobry, lekko uszkodzone prawe tylne drzwi 
i błotnik, przystosowany do diesla, • .1.200 zł. Paczków, woj. 
opolskie, tel. 0606/15-33-85
RAT REGATA, 1985 r., 1700 eon.: dużo części. Kamienna 
Góra, teL 0501/09-82-86,0604/75-49-98 .
FIAT REGATA, 1985 r. 1.5,1.6 TC, 1.7 D: wszystkie części z 
rozbiórki, ścinawka Średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/97-66-21
RAT REGATA, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wstry- 
skowa do DT, wałek rozrządu. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
RAT REGATA, RITMO, 1500 ccm, benzyna : silnik • 400 zł 
oraz inne z demontażu. Sulechów, tel. 0603/63-13-77 
FIAT RITMO: wszystkie części. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT RITMO : silnik 1600 ccm, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/785-96-42
FIAT RITMO, 1983 r., 1500 ccm : silnik, zawieszenie, buda. 
Brzeg, tel. 077/416-21-56,0602/84-28-57 
RAT RITMO, 1984 r.: silnik, szyby, maska silnika, zawiesze
nie, fotele, zderzaki, hak i inne części. Czernica, tel. 
071/318-01-55
FIAT SCUDO : tapicerka drzwi przednich, chłodnica uszko
dzona. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT SCUDO : wzmocnienie czołowe, lampy, grill, maska. 
Prusice, tel. 071/312-61-73
FIAT SCUDO: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, przekł. kierownicza, atrapa. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT SEICENTO: elementy blacharki, oświetlenie, zawiesze
nie, alternator, przekł. kierownicza, rozrusznik. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT SEICENTO, 0.9,1.1: lampy, szyby, drzwi, zderzaki, błot
niki, skrzynia biegów, koła, fotele, tapicerki, el. szyby, nowe i 
używane, rozrusznik, alternator, dachy, głowice, inne. War
szawa, tel. 0602/60-66-24
FIAT SEICENTO: nawiewy i przyciski do konsoli. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
FIAT SEICENTO: nowe błotniki, wzmocnienie przednie, kie
runkowskazy białe, hak, bagażnik dachowy, pasy czerwone, 
przekładnia, obrotomierz, amortyzatory, owiewki drzwiowe, 
spoiler tylny, blenda, lampy. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT SEICENTO : lampy przednie i tylne, wzmocnienie czo
łowe, błotniki, maska, lusterka, obrotomierz, przekł. kierowni
cy.. wahacze, zaciski, zwrotnice, przeguby, półka tylna, sie
dzenia tylne, zderzaki, felgi, listwy boczne, pasy bezwładno
ściowe przednie i tylne. Wrocław, tel. 0607/41 -52-06 
FIAT SEICENTO: maska, zderzaki, lampy, błotniki, kompu
ter, el. szyby, zawieszenie, osprzęt silnika, chłodnica, na
grzewnica, ukł. wydechowy i inne. Wrocław, tel. 0601/78-42-20

FIAT SEICENTO : drzwi przednie • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
FIAT SEICENTO, 900 ccm : wzmocnienie czołowe, maska, 
drzwi, klapa, zderzaki, fotele przednie, licznik, skrzynia bie
gów, rozrusznik, alternator, zawieszenie, chłodnica, lampy, 
pasy, wydech, pompa, zbiornik paliwa, przekł. kierownicy. 
Wrocław, tel. 0600/66-31-05
FIAT SEICENTO SPORTING: zderzaki, maska przednia, błot
nik, drzwi prawe, podłużnica, lampy, Computer, stabilizator, 
zawieszenie Abarth, ukł. wydechowy, obrotomierz, el. otwie
rane szyby. Wrocław, tel. 0603/40-50-15 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 900 ccm : zawieszenia, pompa i 
zbiornik paliwa, nagrzewnica, instalacja elektryczna, przekł. 
kierownicy, komputer, wkład stacyjki + zamki, szyby boczne i 
inne. Wrodaw, tel. 364-47-45 
FIAT SIENA: lampy przednie. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FIAT SIENA, 900 ccm i 1100,1600 ccm: komputer wtrysku, 
nowy, silnik krokowy proconten, przepustnica, sonda lamb
da, kolektor ssący. Lubin, tel. 0603/55:12-37 
FIAT SIENA : błotnik, zderzak, pokrywa bagażnika, drobne 
elementy wnętrza; Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT SIENA : zderzak tylny, nowy, - 500 zł. Wrodaw, tel. 
071/341-03-55
FIAT SIENA, 1600 ccm, 16V : bok prawy, pokrywa silnika, 
dach, drzwi, silnik, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 
0503/74-80-58
FIAT SIENA, 1999 r.: pokrywa silnika, chłodnica wody, szyba 
przednia, szyba drzwi przednich lewych, szyba drzwi tylnych 
prawych, osprzęt drzwi, klapa bagażnika bez szyby, przewo
dy wysokiego napięcia. Wrodaw, tel. 0501/70-81-92 
FIAT SIENA, PALIO, 1.2-1.6 1,16V : częśd mechaniczne i 
blacharskie, poduszka pow., elem. plastikowe, fotele, głowi
ce kpi., osprzęt silnika, koła + kołpaki i inne, możliwość wy
syłki. Oleśnica, tel. 0603/10-18-70 
FIAT TEMPRA : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie, chłodnica, atrapa, przekł. kierownicza i inne. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT TEMPRA, 1991 r.: maska, błotnik prawy, lusterka, drzwi, 
zawieszenia. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
RAT TIPO: szkła lamp przednich, kierunkowskaz lewy (bia
ły). Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT TIPO, 1900 ccm, turbo : głowica. Nowa Ruda, tel. 
0606/67-24-19
FIAT TIPO : dach, drzwi, błotniki, maska, klapa, zderzaki, 
oświetlenie, konsola, plastiki. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT TIPO: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, chłodnica, atrapa, przekł. kierownicza i inne. Siechni
ce, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT TIPO: wszystkie częśd. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
FIAT TIPO : przekł. kierownicy, 2 szt. Wrocław, tel. 
071/336-70-66 wewn. 187 
FIAT TIPO: atrapa. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FIAT TIPO, 1400 ccm, wtrysk: częśd przodu, aparat zapło
nu, filtr pow. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT TIPO: drzwi, klapa, zawieszenie, sprzęgło, silnik, skrzy
nia biegów (oclone), - 500 zł. M. Zawadzka. Żemiki Wr., tel. 
071/344-68-89 do godz. 16
FIAT TIPO, 1989 r.. diesel: głowica kompl., pompa wtrysko
wa TDi. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
FIAT TIPO, 1990 r.,-1400 ccm, wtrysk: skrzynia biegów - 500 
zł, kolumny McPhersona -120 zł/szt., głowica i inne. Bolesła
wiec, tel. 0501/46-61-20
FIAT TIPO, 1990 r.: silnik (odony), zawieszenie przednie i 
tylne oraz inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
FIAT TIPO, 1991 r.: zderzak tylny, stan b. dobry, - 80 zł. Dusz
niki Zdrój, tel. 074/866-81-78
RAT TIPO, 1993 r., 1400 ccm : drzwi, konsola, licznik, tapi
cerki, tłumik środkowy, skrzynia biegów, plastiki wnętrza, prze
łączniki, alternator, częśd silnika, lampy tylne, nagrzewnica, 
zawieszenie, belka tylna, cewka, serwo, felgi, półosie, zbior
nik paliwa, inne części. Wrodaw, tel. 0600/66-31-05 
FIAT TIPO, 1997 r., 1400 ccm: silnik, skrzynia biegów i inne. 
Żary, tel. 0604/82-38-55
FIAT ULYSSE : komplet foteli, • 700. zł. Kłodzko, tel. 
074/865-90-71
FIAT ULYSSE : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie, przekł. kierownicza, atrapa. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT UNO. 1400 ccm : komputer. Bolesławiec, tel. 
0604/75̂ 81
RAT UNO : błotnik przedni lewy. maska silnika, krata wlotu 
pow. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT UNO: skrzynia biegów (5), silnik, błotniki, maska silni
ka, klapa tylna, dach. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT UNO: elementy Wacharki, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT UNO: silnik 1000 ccm i 1500 ccm oraż inne części. Wil
kowice, tel. 065/534-11-53
FIAT UNO, 1000 ccm : kpi. wentylator do chłodnicy, aparat 
zapłonu, wahacz przedni, prawy. Wrocław, tel. 352-58-96 
FIAT UNO: reflektor lewy. WrOdaw, tel. 060.1/73-20-98 
FIAT UNO, 1200 ccm, turbo : chłodnica wody. Wrocław, tel' 
0501/81-36-18
FIAT UNO: bagażnik dachowy. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
FIAT UNO: zderzaki, lampy przednie i tylne, oświetlenie, błot
niki, progi, klocki, paski, filtry, tarcze, amortyzatory, wahacze, 
inne. Wrodaw. tel. 349-28-67,0601/57-38-14,0605/68-10-97 
FIAT UNO, 1984 r. : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
RAT UNO, 1984/95 r .: dach, drzwi, szyby, zawieszenia, sil
nik (1.3 E), lampy, chłodnica oraz ćwiartki. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm : wszystkie'części. Trzebnica, 
woj. wrodawskie, tel. 071/312-53-41 
FIAT UNO, 1986 r., 1700 ccm, diesel: zawieszenie, ukł. ha
mulcowy, nagrzewnica, tapicerka, fotele, błotnik, lampy, kla
pa tylna i inne. Legnica, tel. 0503/98-00-25 
RAT 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., 1300 ccm, diesel: głowica, skrzynia bie
gów (5), felgi aluminiowe. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0604/88-67-16
FIAT UNO, 1989/99 r .: maska, błotniki, wzmocnienie czoło
we, atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
FIAT UNO, 1990 r„ 1000 ccm : silnik, elementy blacharki i 
inne. Lubsko, tel. 0607/48-18-79 
FIAT UNO, 1991 r., 1000 ccm, benzyna: zderzaki, lampy, błot
niki, chłodnica, alternator, głowica, kolumna kier., zawiesze
nie i inne. Świdnica, tel. 0607/11-84-65 
FIAT UNO, 1991 r. 3-drzwiowy: różne części z demontażu, 
tylne ćwiartki, itp. Nowogrodziec, tel. 0601/92-97-29

FIAT UNO, 1992 r., 45 tys. km, 1000 ccm: silnik, zawieszenie 
przednie, półosie, listwa kier., zwrotnice z piastami, lampy 
tylne. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
FIAT UNO, 1992 r., 1000 ccm : skrzynia biegów 151, części 
silnika, koła, McPhersony, półosie z przegubami, belka tylna, 
lampy, komputer, rozrusznik, alternator, środek, stacyjka, 
zbiornik paliwa, drzwi, wzmocnienie przednie, podłużnice, 
sprzęgło, ukł. kierowniczy, belka pod silnik. Piława Górna, tel. 
0604/94-06-88
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, 1993/94 r., 1700 ccm, diesel: koło zamachowe, 
koło rozrządu, wał korbowy, z panewkami, tłoki z korbowoda- 
mi, skrzynia biegów (5). Legnica, tel. 0606/68-30-86 
FIAT UNO, 1995/99 r., 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie części 
używane. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1998 r., 1000 ccm : monowtrysk, komputer, apa
rat zapłonu, szyby boczne, lusterka. Wrocław, tel. 
0503/68-45-21
FIAT UNO, 1998 r.: klapa tylna, błotniki tylne, oś tylna, amor
tyzatory, lampy tylne. Zielona Góra, tel. 0605/46-84-56 
FIAT UNO, PANDA, 1989 r. 0.9,1.0,1.3 ccm: skrzynia bie
gów, osprzęt silnika, mosty, koła, szyby, półosie, belki, drzwi, 
silniki, szyby, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FIAT UNO, PANDA, 1989 r., 1300 ccm : silnik, skrzynia bie
gów,, zawieszenie, lampy, chłodnica, osprzęt silnika, szyby, 
zderzaki, błotniki, mosty, belki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
FIAT UNO, PANDA, 1997 r., 40 tys. km, 1000 ccm : silnik, 
stan b. dobry, - 450 zł. Trzebnica, tel. 0601/87-43-67 
FIAT UNO, TIPO, TEMPRA, PUNTO, CROMA: różne części. 
Oleśnica, tel. 071/398-13-29,0609/51-31-05 
FORD, 1800 ccm, diesel: silnik (pęknięty wałek głowicy), -
1.000 zł. Goliszew 7a, gm. Żelazków, tel. 062/769-12-17 
FORD: silnik, skrzynia biegów, części zawieszenia, most tyl
ny. Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-30-86,0601/58-24-14 
FORD, 1800 ccm, diesel: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD, 1980/01 r.: skrzynie biegów, automatyczne i manual
ne, części do skrzyń biegów, do Escorta, Fiesty, Focusa, Ka, 
Mondeo, Probe, Pumy, Scorpio, Sierry, Transita. Wrocław, tel. 
341-50-52 w g.9-15 (pon-sob), 0602/85-03-45 w godz.9-18 
FORD, 1983 r., 1600 ccm: różne części z demontażu, częśd 
silnika, blacharki, zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, 
kolumna kierownicy, most tylny i inne.., tel. 071/315-43-69 
FORD XR3i, 1984 r., 1600 ccm, wtrysk: zbiornik paliwa, układ 
wydechowy, nowy tłumik, lewe drzwi, lewy reflektor, klapa 
bagażnika ze spoilerem. układ hamulcowy przedni (tarczo
wy), szyby boczne, kierownica, układ kierowniczy, stacyjka i 
kluczyki,.- 500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-95-64 
FORD AEROSTAR, 1989 r.: nagrzewnica, pompa wody, inne 
części. Gubin, tel. 0501/85-33-26 
FORD CARGO, 1981 r.: most tylny, resory przednie i tylne, 
zawieszenie przednie, wał, felgi 16”, przekł. kierownicy i inne. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14,0604/68-71-95 
FORD ECONOVAN : bardzo duży wybór częśd do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, teł. 
065/543-41-95,0601/55-17-72 
FORD ESCORT : różne części mechaniczne i blacharskie. 
Bolesławiec, tel. 0602/71-61-07 
FORD ESCORT, 1300 cćm, benzyna: skrzynia biegów, drzwi, 
maski, zawieszenia. Brzeg, tel. 0607/37-48-78 
FORD ESCORT 1300 lub 1400 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów, -450 zł. Goliszew 7a, gm. Żelazków, tel. 062/769-12-17 
FORD ESCORT PICK-UP, benzyna : różne części. Jelenia 
Góra, tel. 075/767-89-29
FORD ESCORT, 1300 ccm : silnik na części, szeroka głowi
ca, zderzaki przednie i tylne, klapa tylna bez szyby. Kłodzko, 
tel. 0607/35-35-70
FORD ESCORT, 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów, • 400 
zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
FORD ESCORT XR3i: dużo nowych części. Nowa Ruda, tel. 
0607/12-90-51
FORD ESCORT: komputer, moduł zapłonu. Nowa Ruda, tel. 
074/872-58-14
FORD ESCORT, 1100 ccm, benzyna, CVH : silnik, skrzynia 
biegów (4), plastiki, licznik, deska, nagrzewnica, chłodnica z 
wentylatorem. Olszyna, tel. 075/721 -21-62 
FORD ESCORT: różne części. Opole, teł. 0608/16-25-66 
FORD ESCORT : silnik, zawieszenia, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 ,
FORD ESCORT : drzwi -120 zł, komplet siedzeń -150 zł, 
amortyzatory • 50 zł, inne. Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0604/19-82-96
FORD ESCORT :zderzak przedni (1991 r.), tylny (1996 r.) 
kombi. Wałbrzych, tel. 0502/23-04-67 
FORD ESCORT: silnik 1300 ccm, 1400 ccm i 1600 ccm oraz 
inne częśd. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
FORD ESCORT IV, V : maska, błotniki, wzmocnienie czoło
we, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, (el. 
0603/66-97-27
FORD ESCORT: zaciski, konsola na biegi, obudowa nagrzew
nicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., belka między 
podłużnicami, podszybie, gałka zmiany biegów, worek na bie
gi. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: chłodnica wody. Wrodaw, 
tel. 0501/81-36-18
FORD ESCORT : różne częśd z demontażu. Wschowa, teł. 
0605/91-88-41, Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: silnik, uszkodzona pom
pa wtryskowa, - 500 zł. Żary, tel. 068/375-07-41 
FORD ESCORT. 1980/86 r., 1300 ccm, benzyna: silnik CVH 
(cały, sprawny, możliwość zarejestrowania). Kłodzko, teł. 
0606/46-16-93
FORD ESCORT, 1980/90 r.: dużo części z demontażu, czę
ści blacharskie i mechaniczne, różne modele, diesel i benzy
na. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ESCORT XR3i, 1980/90 r., 1300 ccm i 1600 ccm: sil
nik, skrzynia biegów, drzwi, maska, zawieszenie, turbina, gło
wica, chłodnica, zderzaki, ABS, lusterka, rozrusznik, alterna
tor, lampy, kierunkowskazy i inne części. Wrocław, tel. 
0605/25-41-67,071/311-54-53 
FORD ESCORT, 1980/92 r.: silniki 1.3,1.4,1.6 (rozebrane, 
zdemontowane na części), tłoki, wały, głowice, osprzęt silni
ka. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ESCORT XR3i, 1983 r.: silnik z odprawą celną, stan 
dobry, fotele sportowe, niebieski welur, alternator i inne. Bo
gatynia; tel. 075/773-38-37, po 17 
FORD ESCORT, 1983/91 r., 1600 ccm: silnik, dach, skrzynia 
biegów, zawieszenie, mosty, belki, półosie, maski, szyby, 
drzwi, lampy, chłodnice, zderzaki, błotniki, osprzęt silnika i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów (5), szyba przednia, drzwi, klapa, chłodnica z wiatrakiem, 
stan b. dobry. Gromadka, tel. 076/817-28-94 
FORD ESCORT, 1984 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk: sil
nik, skrzynia biegów (5) x 2 i inne części z demontażu. Hen
ryków, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/51-52-57
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FORD ESCORT, 1984 r. : drzwi, klapa, ukł. wydechowy, 
osprzęt silnika, elementy zawieszenia i inne. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
FORD ESCORT, 1984 r.: lampa tylna prawa, kierunkowska
zy białe. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FORD ESCORT, 1984 r. : drzwi, - 30 zł. Lubań, tel. 
075/722-19-42
FORD ESCORT, 1984 r.: wszystkie częśd. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
FORD ESCORT, 1984 r .: prawa tylna lampa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
FORD ESCORT, 1984 r. : maska silnika. Złotoryja, tel. 
076/878-40-75,0604/38-13-49 
FORD ESCORT, 1984/90 r. 1.3,1.6 ccm: Skrzynia biegów, 
silnik + osprzęt silnika, koła, szyby, most, belki, półosie, błot
niki, zderzaki, zawieszenie, rama i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
FORD ESCORT, 1985 r., 98 tys. km, 1300 ccm: różne częśd 
z demontażu. Bratoszów, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/30-17-47 
FORD ESCORT, 1985 r., 1400 ccm, benzyna: głowica, >100 
zł. Zaręba, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/35-59-76 
FORD ESCORT, 1985 r.: alternator, rozrusznik, klapa tylna, 
szyby, lampy tylne, lięsnik, przełączniki, linki, felgi, pompa 
hamulcowa, stacyjka, klamki, zbiorniczki, silniczki wyciera
czek, wentylator chłodnicy i nagrzewnicy, sprężyny tylne, pia
sty przednie, zaciski, tarcze. Złotoryja, tel. 076/878-59-58 po 
godz. 16,0606/87-21-57
FORD ESCORT XR3I, CABRIO, 1985/90 r., 1600 ccm, wtrysk 
: silnik, Skrzynia biegów (5), zawieszenia, części mechanicz
ne, drzwi, szyby, lampy, tapicerka i inne. Żagań, tel. 
0603/25-97-08
FORD ESCORT KOMBI, 1986 r.: lampa tylna • 50 zł. Duszni
ki Zdrój, tel. 0603/74-62-58
FORD ESCORT CABRIO, 1986 r., 1300 ccm : dach, drzwi, 
silnik, maska, koła, szyby, zawieszenie, skrzynia biegów, 
rama, półosie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD ESCORT, 1986 r.:  belka przednia dolna, reflektory 
przednie, okular reflektora, zamek maski, zbierak wody do 
drzwi tylnych, prawych, reparaturka błotnika tylna, prawa. 
Wrodaw, tel. 784-59-15
FORD ESCORT, 1986/90 r. 1.8D, 1.3E. 1.4E, 1.6i: różne czę
ści mechaniczne, zawieszenia, półosie, alternatory, rozrusz
niki, dodski sprzęgła, elementy blacharki, lampy, osprzęt sil
ników, silniki, komputery i inne. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD ESCORT, 1986/90 r., 1600 ccm: skrzynia biegów (5), 
alternator, rozrusznik i inne. Lubin, tel. 0609/27-59-82 
FORD ESCORT, 1987 r.: wszystkie części. Zielona Góra, tel. 
068/323-42-21
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm : skrzynia biegów (5), • 
400 zł. Kłodzko, teł. 074/868-71-25 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: wałek rozrządu, 
głowica na częśd, rozrusznik, przełącznik świateł, lampa tyl
na prawa. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD ESCORT. 1987 r.. 1600 ccm, diesel: silnik -1.200 zł. 
skrzynia biegów (5) • 650 zł. Wrodaw, tel. 0600/42-96-91 
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 1300 ccm : różne częśd. 
Wrocław, teł. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, -1.600 zl. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
FORD ESCORT, 1988 r.: skrzynia biegów (5), instalacja 1.4, 
moduł, drzwi przednie i tylne, szyby drzwiowe, częśd me
chaniczne. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
FORD ESCORT, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel: kpl îl- 
nik, w kraju od tygodnia, odprawa celna -1.500 zł, skrzynia 
biegów (5) -.500 zł, rozrusznik • 150 zł, długa półoś • 130 zł, 
reflektoiy • 50 zł. kierunkowskazy - 20 zł. Dzierżoniów, tel. 
0608/64-32-62
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna: pompa olejo
wa, głowica kompl., klawiatura kompl., miska olejowa, pokry
wa klawiatury, koło zamachowe, korbowody, pokrywa rozrzą
du. Grabów, tel. 062/730-55-90 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silniki, skrzynia 
biegów, maska, błotniki, zderzaki, piasty, tarcze hamulcowe, 
sprężyny, lampy, drzwi, wzmocnienie czołowe, ukł. wydecho
wy, hak, felgi aluminiowe 14” i inne. Wojdeszów, woj. jelenio
górskie. tel. 0601/96-06-14
FORD ESCORT, 1988 r„ 87 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik 
• 1.200 zl, skrzynia biegów • 650 zł. Wrocław, tel. 
0600/42-96-91
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1989 r.: dużo częśd z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk : silnik, półosie, 
kaseta zmiany biegów, amortyzatory, drzwi, szyby, klapa tyl
na, lampa tylna i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60 
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, benzyna: wszystkie czę
śd z demontażu. Chojnów, tel. 076/818-70-01,076/819-17-56 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel: wał korbowy, tło
ki, rozrusznik, chłodnica, wentylator, filtr powietrza, lusterko 
lewe, koło zamachowe, przełączniki. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm: silnik, dwie skrzynie bie
gów (5) - 350 zł/szl, drzwi kpi. - po 120 zł, klapa tylna, zawie
szenie przednie i tylne oraz wszystkie inne. Lubań, tel. 
075/721-52-13
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów (5), -1.200 zł. Nysa. tel. 077/448-04-62.0603/36-63-26 
FORD ESCORT, 1989 r., diesel: silnik, skrzynia biegów 
(kompl. dokumentacja celna). Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm : silnik, stan b. dobry, z 
dokumentacją- 800 zł. Środa Śląska, tel. 0605/15-34-17 
FORD ESCORT, 1989 r. 3-drzwiowy: drzwi, klapa tylna, sil
nik, lampy, zbiornik paliwa. Wrodaw, tel. 071/354-21-86 
FORD ESCORT, 1989 r.,: dach z szyberdachem, skrzynia 
biegów automat, silnik na części i inne. Wschowa, tel. 
0607/67-80-30
FORD ESCORT, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel: sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenia, blachy. Żary, tel. 
068/374-09-39
FORD ESCORT, 1990 r.: silnik 1.8 d i 1.6 d, skrzynia biegów,
zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel.
075/721-17-75 lub 0609/44-33-28
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm: silnik, skrzynia biegów
(5), zawieszenia, szyberdach* kota, lampy i inne. Gostyń, tel.
065/573-62-83
FORD ESCORT, 1990 r. 1300,1400 i 1600 ccm: silnik (odo
ny), skrzynia biegów i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28

FORD ESCORT, 1990 r., 1900 ccm, benzyna wer. amerykań
ska: głowica, zderzak przedni, McPhersony. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
FORD ESCORT, 1990 r., 1600 ccm: różne częśd z demonta
żu. Wrodaw, tel. 0502/41-10-92 
FORD ESCORT, 1990/94 r .: drzwi prawe przednie, kierun
kowskaz lewy, zderzak tylny (kombi), tylna pokrywa bagażni
ka (sedan, fabrycznie nowa), felgi stalowe, opony. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
FORD ESCORT, 1990/99 r.: wzmocnienie przednie, Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-62-25,0601/94-65-25 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk : drzwi, częśd 
silnika, skrzynia biegów, zegary, przekł. kierownicy, maska, 
koło kierownicy, lampy tylne i inne. Nowa Wieś Legnicka, tel. 
0601/79-18-30 - ■
FORD ESCORT, 1991. r., 1600 ccm, EFI: silnik, elementy bla
charki oraz inne. Żary, tel. 0608/35-00-89 
FORD ESCORT, 1991 r„ 1600 ccm, EFi: zaciski hamulcowe, 
półosie, zbiornik paliwa, zderzak tylny, siedzenia przednie, 
serwo hamulcowe, rozrusznik, filtr powietrza. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm: silnik z osprzętem, stan 
b. dobry, • 250 zł. Lubin, tel. 0606/36-52-56 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm : siedzenia, deska, roz
dzielcza, dywan, plastiki wewn., katalizator, sonda, tłumik środ
kowy, prawy błotnik, wahacz, sprężyny, kostka bezpieczni
ków, komputer, uszczelki drzwi, serwo z pompą, zbiornik i inne. 
Paczków, tel. 077/431-63-42
FORD ESCORT, 1991 r.: szyberdach, zawieszenie tylne, kla
pa tylna, drzwi tylne, lampy, półoś prawa, plastiki. Świebodzi
ce, tel. 0606/12-99-22
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel: części blacharki 
i mechaniczne, używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT, 1992 r.: zawieszenie przednie i tylne, licz
nik, konsola, części elektryczne, skrzynia biegów, felgi stalo
we, inne. Legnica, tel. 076/721-96-53 w godz. 17-19 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 1.4-1.6: silnik, skrzynia bie
gów, maska, reflektory, lampy, roleta bagażnika, drzwi, zde
rzaki, półosie, przekł. kierownicza, ukł. kierowniczy, ukł. wy
dechowy, zbiorniczki, plastiki i inne. Zielona Góra, tel. 
0608/71-34-76 .
FORD ESCORT, 1992 r.: felgi aluminiowe 13”, 4 szt. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-34-16 
FORD ESCORT CABRIO, 1992 r.: kompletny dach rozkłada
ny ręcznie, tylna klapa bagażnika. Legnica, tel. 076/721-96-53 
w godz. 17-19
FORD ESCORT, 1992 r.: maska, zderzaki tylne. Wałbrzych, 
tel. 0607/36-85-64
FORD ESCORT, 1992 r., 1600 ccm: silniki, skrzynia biegów, 
lampy, maska, błotniki, chłodnica, nadkola, zderzaki, piasty, 
półosie, sprężyny, amortyzatory, przekł. kierownicy, wzmoc
nienie czołowe, drzwi, klapa tylna, ukł. wydechowy, pompa 
paliwa, zbiornik paliwa, wahacze i inne. Wojdeszów, woj. je
leniogórskie, tel. 0601/96-06-14 
FORD ESCORT, 1992 r .: zderzak przedni, stan b. dobry - 
100 zł. Wrodaw, tel, 0503/76-26-85 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, 16V zetec: silnik, kom
pletna dokumentacja, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 357-07-77, 
0606/87-04-98
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: dach, 
głowica, pompa wody, tłoki, korbowody, koło zamachowe, 
ćwiartka przednia prawa, tapicerka drzwi, amortyzator przed
ni, błotniki przednie, lampa tylna i inne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów (5), szyba tylna. Kamienna Góra, tel. 0602/67-93-64 
FORD ESCORT, 1993 r.. 1300 ccm: różne części. Lubin, tel. 
0601/79-96-94
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1993 r .: maska silnika, -160 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-52-75,0604/22-43-22 
FORD ESCORT CLX, 1993/94 r., 1300 ccm: zderzak przedni 
- 50 zł, klapa tylna bez szyby - 80 zł. Głogów, tel. 
076/834-68-09 po godz.20 (Mariusz)
FORD ESCORT, 1994 r .: maska przednia, - 200 zł. Lubań, 
tel. 075/722-60-54,0502/11-89-35 
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, 16V: półosie, wahacze, 
zbiornik paliwa, hak, zderzak tylny, nagrzewnica, dach, pra
we ćwiartki i inne. Wrodaw, tel. 0604/36-35-30 
FORD ESCORT, 1994/99 r.: zderzak tylny-130 żł. Świdnica 
Śl.. lei. 0602/80-49-36
FORD ESCORT, 1995 r.: zderzaki tylne (lakierowanie i niela- 
kierowane), lampa tylna lewa (94 r.), lusterka lewe i prawe 
oraz klapa tylna bez szyby (94 r.). Lwówek Śląski, tel. 
075/782-57-01
FORD ESCORT SEDAN, 1995 r.: zderzak tylny, nowy, gra
natowy. Wrodaw, tel. 329-59-93,0607/28-52-38 
FORD ESCORT, 1995 r., 1400 ccm: skrzynia biegów. Lubo
mierz, tel. 0603/87-91-52
FORD ESCORT, 1995 r.: maska -100 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-44
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm,TDi: turbina, pompa wody 
i oleju, pokrywa zaworów, kolektory. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-47-50
FORD ESCORT, 1995/00 r. : tapicerka welurowa, prawe 
przednie drzwi, tylna kanapa z zagłówkami. Wrocław, tel. 
0604/95-17-89
FORD ESCORT, 1996 r., 1800 ccm, diesel: rozrusznik, pom
pa oleju, pompa wtryskowa, pompa wspomagania, choinka 
skrzyni biegów, belka tylna, sprężyny. Duszniki Zdrój, tel. 
0603/74-62-58
FORD ESCORT, 1997 r.: dach z szyberdachem, ćwiartka tyl
na prawa, tapicerki, elem. plastikowe, szyby boczne, el. pod
nośniki i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
FORD ESCORT, 1997 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: dach, wy
dech, pompa ABS, głowica, półka tylna, nąwzewnica i inne. 
Wrodaw, tel. 0503/62-19-39
FORD ESCORT, 1997/00 r .: zderzak przedni, nowy, orygi
nalny. Wrodaw, tel. 387-81-86,0601/88-39-96 
FORD ESCORT, 1998 r., 20 tys. km, 1800 ccm, turbo D : zde
rzaki, błotniki, maska, ścianka przednia, ćwiartka, drzwi, kla
pa tylna do kombi, zawieszenie przednie, ukł. kierowniczy, oś 
tylna do pick-upa, pompa wspomagania, turbo, pompa wtry
skowa, alternator i inne. Gromadka; tel. 076/817-20-73, 
0601/75-93-91
FORD ESCORT, 1998 r.: atrapka przednia, zderzak przedni, 
drzwi, próg nowy, klapa tylna i ścianka tylna do kombi, zde
rzak tylny, lampy tylne, błotniki przednie. Lubin, tel. 
0601/42-28-54
FORD ESCORT, 1998 r .: kolumny McPhersona przednie - 
150 zł/szt. Wrodaw, tel. 071/783-34-33,0608/39-58-08 
FORD ESCORT HATCHBACK, 1998 r . : zderzak tylny, na
kładka lakierowana, -150 zł. Wrodaw, tel. 071/349-26-63 
FORD ESCORT, FIESTA: silnik 1600 ccm, diesel. 1800 ccm. 
TD, silnik na częśd (1000 ccm, benzyna, 1300 ccm, benzy
na), skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetle
nie. Wrodaw. tel. 0606/40-03-11.
FORD ESCORT, FIESTA. 1986 r .: różne częśd. Wrodaw. 
teł. 071/312-53-41
FORD ESCORT, RESTA, 1988/93 r., 92 tys. km, 1800 ccm. 
diesel: silnik, skrzynia biegów (5), półosie, alternator, roz
rusznik, reflektory, zawieszenie przednie i tylne, pompa ha
mulcowa, wspomaganie, ukł. kierowniczy, chłodnice i inne. 
Gromadka, tel. 0606/47-11-90,0604/78-33-32 
FORD ESCORT, FIESTA. 1992 r.. 1800 ccm. diesel: pompa 
oleju, kolektor ssący, kolektor wydechowy, koła rozrządu, łapy. 
Oława, tel. 071/313-35-12
FORD ESCORT, ORION: kpi. koło, opona Michelin 185 R14 
radial + felga 6Jx14x41, - 80 zł.., tel. 0603/61-94-47 
FORD ESCORT, SIERRA, 1800 ccm, diesel: silnik. Goliszew 
7a, gm. Żelazków, tel. 062/769-12-17
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FORD FIESTA : różne części mechaniczne i blacharskie. 
Bolesławiec, tel. 0602/71 -61-07 - 
FORD FIESTA, 1100 ccm, benzyna: silnik, karoseria bez pra
wa rejestracji, skrzynia biegów (5). Nowa Sól, tel. 
0607/61-15-77
FORD FIESTA : oś tylna, - 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
FORD FIESTA: silnik 1100 ccm, 1300 ccm i inne części. Wil
kowice, tel. 065/534-13-39
FORD RESTA : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
FORD FIESTA, 1979 r.p 1100 ccm, benzyna : zawieszenie, 
lampy, silnik, skrzynia biegów, maska, klapa tylna, szyby, kon
sola i inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-32-90 
FORD RESTA, 1979/83 r . : oryginalne progi. Wrocław, tel. 
071/343-81-53
FORD RESTA, 1980 r .: skrzynia biegów (4), alternator, roz
rusznik, - 200 zł. Pokój, woj. opolskie, tel. 0608/20-21-09 
FORD FIESTA, 1980/94 r., benzyna, diesel: półosie, waha
cze, McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, 
szyby, siedzenia, stacyjka, części silników i inne części do 
różnych modeli. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
FORD RESTA, 1984 r., 1600 ccm, diesel: wałek rozrządu - 
100 zł. Kłodzko, tel. 0602/67-56-43 
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel: głowica kpi., blok 
silnika z dokumentacją, • 250 zł. Oława, tel. 071/313-36-57 
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna: silnik i inne czę
ści z rozbiórki. Bolesławiec, tel. 0602/12-22-73 
FORD FIESTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
szyby, zegary, wnętrze. Chojnów, tel. 076/877-39-33,- 
0607/73-86-60
FORD FIESTA, 1987 r., 60 tys. km, 1600 ccm, diesel: skrzy
nia biegów (5), półosie, rozrusznik, alternator, chłodnica, re
flektory, kierunkowskazy, maska, zawieszenie tylne i przed
nie. Gromadka, tel. 0606/47-11-90 
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
części karoserii, mechaniczne i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD FIESTA, 1987 r.: prawy reflektor, nowy. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
FORD FIESTA, 1987/95 r.: lampy, lusterka, klapa tylna, wa
hacze, zwrotnice, teleskopy, tarcze, zaciski, skrzynia biegów 
(5), stacyjka, teleskopy tylne, łapy, poduszki powietrzne, wen
tylator, alternator, felgi aluminiowe + opony 14" (4 śzt. orygi
nalny Ford), przekładnia kierown , kolumny McPhersona. 
Wrocław, tel. 0607/40-42-95
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
drzwi, dach, klapa, szyby, kolumny McPhersona, alternator, 
rozrusznik, plastiki, ukł. kierowniczy, stacyjka, liczniki, sprzę
gło, półosie, przeguby, wydech, sprężyny, wahacze, zbiornik 
paliwa, felgi, przełączniki, gażnik, inne. Piława Górna, tel. 
074/837-23-43,0604/94-06-88 
FORD FIESTA, 1989 r.: skrzynia biegów (5) z półosiami (die
sel), mało używana, stan b. dobry, wiartak do chłodnicy, kie
rownica. Oleśnica, tel. 071/793-34-07 
FORD FIESTA, 1989/96 r.: maska, błotniki, kierunkowskazy, 
reflektory, wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wrocław, 
tel. 0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1990 r., 16 tys. km, 1300 ccm. benzyna: skrzy
nia biegów, automatic. Nowogrodziec, tel. 075/731-67-58 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, mosty, belki, błotniki, zderzaki, chłodnica, szy
by, drzwi, półosie, dach, koła i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna : części silnika, 
mono wtrysk -120 zł, cewka - 40 zł, katalizator - 80 zł. Żary, 
tel. 0601/88-35-95
FORD FIESTA, 1990/99 r . : zderzaki, maski, drzwi, klapy tyl
ne, lampy tylne, błotniki tylne. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 
0601/75-93-91 .
FORD FIESTA, 1991 r.: lusterko lewe, sonda, komputer i inne 
części. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
elementy blacharki, szyby, zawieszenia, konsola, fotele, pla
stiki i inne. Gostyń, tel. 065/573-62-83 
FORD FIESTA, 1991 r.': lampa tylna prawa. Kamieniec Ząbk., 
tel: 074/817-35-05,0607/40-77-23 
FORD FIESTA, 1991 r., 11Ó0 ccm, wtrysk: gażnik na części, 
moduły, serwo hamulcowe, wentylator chłodnicy, przekładnia 
kierownicza, rozrusznik, przełącznik, silniki reflektorów, son
da. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD FIESTA, 1991 r. : serwo, - 50 zł. Lubań, tel. 
075/722-19-42
FORD FIESTA, 1992 r .: drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18.
FORD FIESTA, 1992 r. : maska silnika. Złotoryja, tel. 
076/878-40-75,0604/38-13-49 
FORD FIESTA, 1993/95 r.: lusterka boczne kpi., ręcznie lub 
el. reg., stan b. dobry, czarne. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
FORD FIESTA, 1994 r.: ćwiartka prawa przednia, zawiesze
nie, chłodnica, kierownica, klapa tylna, zderzaki, grill, koło, 
alternator, półoś. Legnica, tel. 0605/93-08-93 .
FORD FIESTA, 1994 r.: zawieszenie przednie i tylne, serwo, 
alternator, dach i inne. Wrocław, tel. 0603/07-66*72 
FORD FIESTA, 1996 r.: zderzak przedni, felgi 13*. Chojnów, 
tel. 0602/58-63-39
FORD FIESTA, 1996/01 r.: lusterka boczne kpi., ręcznie lub 
el. reg., stan b. dobry, czarne. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
FORD FIESTA, 1997 r.: lampa prawa przednia. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD FIESTA, 1997 r.: reflektory, atrapę, maskę, podnośnik 
el. drzwi. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
FORD FIESTA, 1997 r., 1250 ccm: osprzęt silnika, komputer, 
lampy tylne, szyby tylne, stacyjka, zbiornik paliwa. Wrocław, 
tel. 0502/93-97-27
FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, enduro: kolumny McPher
sona prawe, wahacz prawy, sprzęgło kpi., przód ze słupkiem 
lewym. Jawor, tel. 0601/74-62-22 
FORD FIESTA, 1998 r., 1250 ccm: ukł. kierowniczy, chłodni
ca, deska rozdz., tapicerka, plastikowe elem., ABS, zegary, 
drzwi tylne. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
FORD FIESTA, 1998 r.: felgi aluminiowe z oponami i 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). Oborni
ki Śląskie, tel. 071/310-15-80
FORD FIESTA, SCORPIO, 1988/90 r., benzyna : częći uży
wane. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FOCUS KOMBI: zderzak tylny, klapa tylna, błotniki, 
zawieszenia, drzwi, siedzenia, pasy i inne. Rawicz, tel. 
065/547-78-90,0602/83-61-38,0603/39-35-06 
FORD FOCUS : reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebnica, 
tel. 0606/40-03-11
FORD FOCUS, 1400 ccm 3-drzwiowy: osprzęt silnika, szyby, 
skrzynie biegów i 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, 1999 r. 3-drzwiowy: dach, drzwi, tapicerki, 
plastiki, radio Ford 5000. Jelenia Góra, tel. 0605/41-89-74 
(ke0097)
FORD FOCUS, 2000 r.,: różne części blacharskie, do wersji

3-drzwiowej, dach, tylne błotniki, tapicerka, zawieszenie, szy
by boczne, plastiki, immobilizer, stacyjka i inne części z de
montażu. Szprotawa, tel. 068/376-32-07 
FORD FOCUS, 2000 r., TDI, ENDURO : części silnika, wał 
korbowy, korbowody, tłoki. Wrocław, tel. 0501/38-01-34 
FORD FOCUS, MONDEO: tłoki nominalne, korbowody. Wro
cław. tel. 071/351-61-74 Rafał, 071/339-95-78 
FORD FOCUS, MONDEO : reflektory, maski, błotniki, zde
rzaki, zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY od 1995 r.: części blacharskie i mechanicz
ne, duży wybór. Drezdenko, tel. 095/762-01-06, 
0602/18-44-78
FORD GALAXY : oświetlenie. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/44-67-68
FORD GALAXY : roleta bagażnika. Trzebnica, tel. 
071/312-32-91
FORD GALAXY, 2000 r., 2300 ccm: lampy, maska, błotniki, 
drzwi, szyby, wzmocnienie, chłodnice, klimatyzacja, lusterka, 
zawieszenia, ława, silnik, skrzynia biegów, półosie, plastiki, 
dach i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
FORD GALAXY, 2000 r., 1900 ccm, TDi: silnik, skrzynia bie
gów, tapicerka kpi., klimatyzacja, poduszki pow., nawigacja, 
drzwi, zawieszenia, dach, chłodnica, ukł. wydechowy i inne. 
Lubin, tel. 0602/88-75-75
FORD GRANADA: różne części. Wrocław, tel. 0606/15-89-44 
FORD GRANADA: wszystkie części z demontażu, silnik die
sel. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
FORD GRANADA, 1982 r .: dużo części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
FORD GRANADA, 1983 r., 2100 ccm, diesel: wszystkie czę
ści. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
FORD GRANADA, 1984 r.: maski, siedzenia, maski, siedze
nia, zawieszenia, • 100 zł. Wrocław, tel. 0604/46-55̂ 71 
FORD GRANADA, 1986 r., 2400 ccm, V6: alternator, pompa 
wspomagania. Lubin, tel. 0603/71-89-90 
FORD KA. 1300 ccm, EF i: blok, głowica, prawe drzwi. Grod
ków. tel. 077/415-66-09
FORD MERCURY: silnik 2000 ccm. DOHC, drzwi i inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD MONDEO : różne części mechaniczne i blacharskie. 
Bolesławiec, tel. 0602/71-61-07 
FORD MONDEO 5-drzwiowy: dach kpi., szyba tylna ogrze
wana. Krotoszyn, tel. 062/725-33-95 
FORD MONDEO : kpi. poduszek pow., sensor, taśma, para
pet, licznik, półka tylna (5-drzwiowy), przełączniki pod kie
rownicę. Oława, tel. 0604/85-40-04 
FORD MONDEO: lampa przednia prawa. Srebrna Góra, tel. 
074/818-03-06
FORD MONDEO, 2000 ccm: skrzynia biegów • 1.300 zł. Wro
cław. tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
FORD MONDEO, 1800 ccm, turbo D : głowica kompletna, po 
sprawdzeniu, kolektor ssący, kolektor wydechowy z turbosprę
żarką, korbowody z tłokami. Wrocław, tel. 071/357-30-05 
FORD MONDEO, 1993 r., 54 tys. km, 2000 ccm: różne czę
ści z demontażu. Prusice, tel. 071/312-53-52 - 
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm,: szyby el. otwierane. 
Wrocław, tel. 0601/70-08-80
FORD MONDEO, 1993/00 r .: zderzaki, lampy, grill, maska, 
wahacze tylne, chłodnica klimatyzacji, pompa wtryskowa, tur
bo. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
FORD MONDEO, 1993/94 r., 1800 ccm : osprzęt skrzyni b. 
(automatic). Wschowa, tel. 0605/20-02-03 
FORD MONDEO, 1993/99 r .: lusterka boczne kpi., ręcznie 
lub el. reg., stan b. dobry, czarne. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r.. 89 tys: km. 1800 ccm. 16V 
: ćwiartki tylne, klapa tylna, lampy tylne, drzwi prawe, błotnik 
prawy, zawieszenie tylne i przednie, osprzęt silnika, dach i 
wiele innych. Jawor, tel. 0601/74-62-22 
FORD MONDEO, 1994 r., 1600 ccm, 16V limuzyna: konsola, 
fotele, plastiki, osprzęt silnika, nagrzewnica, elementy zawie
szenia, podłużnica prawa, lampy tylne, przełączniki, półoś. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
FORD MONDEO, 1994/96 r.: chłodnice, wahacze i inne. Iło
wa Żagańska, tel. 0609/27-07-61 
FORD MONDEO, 1996 r.: zawieszenie przednie, kompletne, 
klapa tylna, kompletna (do modelu 5-drzwiowego), klapa tyl
na do kombi, kompletna, półosie,.amortyzatory, wahacze, li
stwa kierownicza. Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
FORD MONDEO. 1996 r.. 160Ó ccm. ŻETEĆ:’alternator, fo
tele, bak, szyby boczne, mechanizm wycieraczek, licznik, 
kolektory, zbiorniczki, obudowa filtra pow. linki, zamki, pasy, 
lusterko prawe. Wrocław, tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
FORD MONDEO, 1996/00 r.: chrom tylnej klapy, plastiki tyl
ne do klapy. Ostrów Wlkp., tei. 062/735-62-25,0601/94-65-25 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r. 5-drzwiowy; zawieszenie 
przednie, kompletne, półosie, klapa tylna, kompletna. Oleśni
ca, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
FORD MONDEO KOMBI. 1997 r., 1800 ccm,TDI idach kpi., 
nadwozie tylne, drzwi, szyby, klapy, poduszki powietrzne, 
sensory, pasy, konsole, wózek, wahacze, ̂ nagrzewnica, tapi
cerki, lampy, serwo, osprzęt silnika, skrzynia biegów (5), in
stalacja i inne. Opole, tel. 0604/44-16̂ 73 
FORD MONDEO, 1997 r .: licznik z obrotomierzem i inne - 
150 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
FORD MONDEO, 1998 r.. 21 tys. km,.2000 ccm, 16V: silnik 
.100% sprawny, w całości lub na części, klimatyzacja z osprzę
tem, kpi. osprzęt silnika, skrzynia biegów. Lwówek Śląski, tel. 
0604/46-34-26 - • - > , 2
FORD MONDEO, 1998/., 36 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
16V.: głowica kpi., półośka,J(oło zapasowe (14", nowe). Le
gnica, tel. 0602/76-33-06
FORD MONDEO, 1998 r .: kolumna McPhersona. Wrocław, 
tel. 06Ó1/72-56-B1
FORD MONDEO, SCORPIO, SIERRA : różne części. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11

FORD ORION: skrzynia biegów. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0605/91-09-77-
FORD ORION, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów i 
inne. Lubin, tel. 076/847-52-91 
FORD ORION, 1983/90 r .: różne części z  demontażu, ben
zyna i diesel. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ORION, 1986 r.: klapa, drzwi, elementy zawieszenia, 
osprzęt silnika i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
FORD ORION, 1990/97 r.: pokrywa tylna bagażnika (fabrycz
nie nowa). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ORION, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, wtrysk '..kompu
ter, drzwi, mono wtrysk kpi., moduł. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20 
FORD PROBE : oblachowanie. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
FORD PROBE nowy model: dach -1.000 zl, błotnik przedni 
prawy - 200 zl. Wrocław, tel. 0604/93-01-63 
FORD PROBE : szyba boczna tylna (prawa). Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
FORD PROBE, 1989 r., 2200 ccm: zawieszenie, osprzęt sil
nika, szyby, drzwi, koła, resory, rama, most, silnik, fotele i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD PROBE, 1990 r.: dużo części mech., podłużnice z kie
lichami. Gubin, tel. 0501/85-33-26 
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo: różne części z de
montażu. Wrocław, tel. 0603/22-85-77,071/349-27-14 
FORD PROBE, 1991 r., 2200 ccm, turbo: ćwiartki, zawiesze

nia, szyby, osprzęt silnika, chłodnica klimatyzacji, dużo innych
części. Zielona Góra, tel. 0607/70-70-38
FORD PROBE, 1994 r., 2000 ccm : szyby, dach, ćwiartki,
zawieszenia, skrzynia biegów i inne. Zielona Górar tel.
0607/70-70-38
FORD PROBE, 1999 r. : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93

' FORD PUMA, 1998 r.: maska • 350 zł, zderzak - 200 zł, chłod
nica klimatyzacji * 150 zł. Wąsosz, tel. 065/543-76-31 
FORD SCORPIO : listewki wąskie kompl. -120 zł,.kierun
kowskaz prawy biały z 1993 r. • 20 zl, plastiki wewnętrzne do 
lamp tylnych - 20 zł, listewki pod reflektory - 20 zł/szt., blenda 
do lamp ciemnych. Lubin, tel. 076/846-67-46,0608/76-90-05 
FORD SCORPIO, 2000 ccm: instalacja gazowa, kompletna, 
mało używana, -1.050 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO Ghia,: zderzak przedni, starszy typ, okien
ka lub zamiana na RO lub głośniki do Scorpio. Pudliszki, tel. 
065/573-84-80
FORD SCORPIO, 2000 ccm oraz Sierra: pompa paliwa, prze
pływomierz, rozrusznik, komputer, pompa wspomagania. Śro
da Śląska, tel. 0601/87-45-09
FORD SCORPIO : maska, zderzak, drzwi, klapy tylne. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
FORD SCORPIO, 1985 r„ 2800 ccm, V6, wtrysk: silnik, stan 
b. dobry. Wrocław, tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
FORD SCORPIO, 1986 r. : części różne. Opole, tel. 
0503/56-11-59
FORD SCORPIO, 1986/90 r .: silnik 2000 ccm, skrzynia bie
gów, automatic, most tylny, zawieszenie tylne, zderzaki, lam
py, połówki blacharki, tylne części blacharki, siedzenia i inne. 
Wrocław, tel. 0603/31-10-33
FORD SCORPIO, 1986/92 r .: klapa z szybą i wycieraczką, 
drzwi tylne, pompa wspom. kier., poduszka silnika, szyby 
drzwiowe, regulator biegu jałowego, komputer i pompa ABS. 
Wrocław, tel. 0603/22-85-77
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm: szyby, koła, silnik, skrzy
nia biegów, drzwi, zawieszenie, maska, lampy, zderzaki, pla
stiki, deska rozdz., ukł. kierowniczy, półka tylna i inne. Legni
ca, tel. 0603/67-61-05,0600/24-10-25 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk : silnik, zawie
szenie przednie i tylne, lampy, zderzaki, części karoserii, ta
picerka oraz ukł. wydechowy. Lwówek śląski, tel. 
075/782-57-01
FORD SCORPIO, 1988/91 r., 2400 ccm, benzyna: most tyl
ny, elementy zawieszenia i silnika, dach, plastiki, drzwi i inne. 
Wrocław, tel. 0602/24-91-27
FORD SCORPIO, 1989 r .: silnik (2900 ccm, oclony), skrzy
nia biegów, drzwi, elementy blacharki i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
FORD SCORPIO, 1989 r„ 2900 ccm : drzwi - 70 zł, dach - 
100 zł, zawieszenie tylne -150 z l pompa klimatyzacji -150 
zł, kierunkowskazy -10 zł, lampy tylne - 80 zł/szt., elem. silni
ka, wał napędowy i inne. Osiek, tel. 076/844-74-09, 
0606/90-26-53
FORD SCORPIO, 1989 r. i  lampy, most tylny, wał przedni, 
komputer, ukł. kierowniczy, wspomaganie, drzwi, klapa tylna, 
siedzenia, pompa wspomagania, grill. Prochowice, tel. 
0604/79-36-63,0606/64-70-54 
FORD SCORPIO, 1989 r.,: drzwi -120 zł, stacyjka z prze
łącznikami • 120 z, inne z rozbiórki. Siekierczyn, woj. jelenio
górskie, tel. 0604/19-82-96
FORD SCORPIO, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, V6: różne 
części z demontażu, drzwi, maska silnika, elementy blachar
ki, tapicerka skórzana, klimatyzacja, skrzynie biegów i inne. 
Wołów, tel. 071/389-33-15 po godz. 16 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm: pompa wspomagania, 
listwa kierownicza, tapicerka welurowa, pedały, obudowa fil
tra, łapy, kierownica, komputery, zawieszenia. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-81-78
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm: różne części. Głucho
łazy, tel. 077/439-56-61 po godz. 18 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC: wał korbowy, tło
ki, pompa wody, wskaźniki, stabilizator, poduszki silnika, prze
łączniki, koło zamachowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SCORPIO, 1989 r . : różne części. Krapkowice, tel. 
0503/50-17-42
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm : drzwi - 70 zł, dach - 
100 zł, tylne zawieszenie -150 zł, pompa klimatyzacji • 150 
zł. kierunkowskazy • 10 zł/szt.. lampy - 80 zł/szt, elementy 
silnika, wał napędowy i inne części. Lubin, tel. 076/844-74-09, 
0606/90-26-53
FORD SCORPIO, 1989 r.. 2000 ccm, benzyna: błotniki przed
nie i tylne, lampy, silnik, rozrusznik, alternator, chłodnica, szy
by, drzwi, zawieszenia, most tylny i inne części z demontażu. 
Prudnik, tel. 077/437-61-30
FORD SCORPIO, 1989 r., 2800 ccm: automatyczna skrzynia 
biegów, lampy, dach, chłodnica, szyby, mosty, belki, drzwi, 
szyby, koła i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm 2900 ccm V6: silniki, 
skrzynia biegów (5), maska silnika, szyby, przekł; kierownicy, 
klapa tylna, wzmocnienia, zbiornik paliwa ♦ pompa, chłodni
ca, osprzęt silnika i inne. Wojcieszów, tel. 075/751-23*11, 
0601/55-36-73, .
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm : różne części. Zielona 
Góra, tel. 0601/55-16-76
FORD SCORPIO, 1990 r.: tapicerka kompl. wraz z fotelami - 
400 zł, reflektor lewy z wbudowanym halogenem -100 zł, lam
pa prawa tylna - 60 zł, kierunkowskaz prawy - 20 zł. Lubin, 
tel. 076/846-67-46,0608/76-90-05 
FORD SCORPIO, 1990 r.: kolumna kierownicy -120 zł. Pacz
ków, tel. 0606/99-56-29
FORD SCORPIO, 1990 r.: tapicerka kompl. z  fotelami, - 400 
zł. Trzebnica, tel. 07.1/312-11-12 wieczorem 
FORD SCORPIO, 1990 r.: klamki drzwiowe, komputer wtry
sku, lampa lewa tylna, siłownik centralnego zamka, zaciski 
ham. przednie. Wrocław, tel. 0603/22-85-77.
FORD SCORPIO, 1991 r.: elementy blacharki, elementy za
wieszenia, szyby. Namysłów, tel. 0603/77r24-00

FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r.. 2000 ccm. DOHC model 
przejściowy: pompa wspomagania, serwo, pompa ABS, kom
puter ABS, komputer wtrysku, wał pędny, zawieszenie tylne 
kpi., kolumny McPhersona przednie, teleskopy tylne, hak ory
ginalny, zbiornik paliwa, pompa paliwa, zestaw wskaźników. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC: szyba 
tylna ogrzewana, szyby boczne trójkątne, kpi. zamków + sta
cyjka, klamki, przewody i czujniki ABS, szyberdach el., kpi. 
pasów bezpieczeństwa, sprzęgło, zaciski ham. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD SCORPIO, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : zawieszenie 
przednie i tylne, lampy, półosie, silnik, skrzynia biegów, klapa 
tylna, zddrzak tylny, amortyzatory. Głogów, tel. 0604/26-47-33, 
0801/30-46-98
FORD SCORPIO, 1993 r.: różne części. Siechnice, woj. wro- 
cławskie, tel. 0602/88-49-71
FORD SCORPIO, 1993 r„ 2900 ccm, V6 : głowice, wtryski, 
kolektory, aparat zapł., wał, korbowody i inne części silnika. 
Wrocław, tel. 071/349-27*14
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r.. 2000 ccm, DOHC: silniki, 
skrzynia biegów (5). szyby, lusterka, drzwi, zawieszenia, hak, 
zdrzaki, lampy, klapa tylna, chłodnica, konsola i inne. Wojcie
szów, tel. 075/751-23-11,0601/55-36-73 
FORD SCORPIO, 1996 r . : skrzynia biegów 2500 ccm tds, 
dach, cały środek, klapa tylna, szyba tylna,1 ćwiartki tylne.., 
tel. 0502/17-72-64
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r .: poduszki pow., McPher

son lewy, belka pod silnik, zawieszenie tylne, deska rozdziel
cza, kolumna kier., wzmocnienie przednie lewe z podłużnicą, 
drzwi z tapicerką. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD SCORPIO, 1996 r.: części blacharskie tylu, tylna szy
ba, dach, skrzynia biegów, wał, tylny wózek zawieszenia, 
amortyzatory i sprężyny, cały środek. Zielona Góra, tel. 
0502/17-72-64
FORD SCORPIO, 1996 r . : wszystkie części. Kłodzko, tel. 
0607/42-45-46
FORD SCORPIO, 1996 r„ 2000 ccm: komputer silnika • 200 
zł, uchwyt klimatyzacji - 70 zl. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
O  FORD SCORPIO, SIERRA, GRANADA, 2000,2300 

ccm : silnik z  uszkodzonym blokiem, • 300 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-26-93 82001151

FORD SIERRA : kierunkowskazy. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 
071/315-40-51
FORD SIERRA : wszystkie części. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
FORD SIERRA, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodni
ce, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, tel. 
0608/37-17-08 , ą
FORD SIERRA: części różne. Nowa Ruda, tel. 074/872-44-11 
FORD SIERRA, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów (5), 
silnik, - 1.800 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Nowa Sól, tel. 
0607/61-15-77
FORD SIERRA: skrzynia biegów (5). Nysa, tel. 077/433-56-31 
FORD SIERRA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel: pompa wspomagania ukła
du kierowniczego, -150 zł. Osiecznica, tel. 075/731-22-28, 
J31-20-68
FORD SIERRA, 1800 ccm, benzyna : głowica. Piaski, tel. 
0603/65-98-59
FORD SIERRA: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA : maska, reflektory. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
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 pompa hamulcowa. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA : skrzynię 4-biegową, maskę, klapę tylną, 
drzwi tylne, zawieszenie tylne, alternator, kokpit z zegarami. 
Zielona Góra, tel. 068/320-43-15 
FORD SIERRA KOMBI: różne części z rozbiórki. Ziębice, tel. 
074/819-08-87,0603/45-51-74 
FORD SIERRA: części silnika (bez głowicy i bloku), zagłów
ki welurowe (siwe), pasy tylne, osłona hamulca ręcznego ze 
schowkiem i zapalniczką, spryskiwacz przedni, wyświetlacz 
komputera, inne. Ziębice, tel. 074/810-51-57 ..
FORD SIERRA, 1982/92 r.: różne części z demontażu, die
sel i benzyna. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD SIERRA. 1983 r.. 220 tys. km, 2300 ccm, diesel: sil
nik, z dokumentacją, -1.500 zł. Żary, tel. 068/374-69-19 
FORD SIERRA, 1983/86 r .: półka tylna, fotele szerokie, lu
sterko elektryczne prawe, centralny zamek, wycieraczka tyl
na ze spryskiwaczem, koło 185 x 70 x 13, oświetlenie we
wnętrzne (Ghia), inne. Ziębice, tel. 074/810-51-57 
FORD SIERRA, 1983/87 r.: lampy przednie - 50 zł/szt., lam
py tylne - 50 zł/szt., atrapa przednia • 40 zł. Bielawa, tel. 
0607/69-25-72
FORD SIERRA, 1983/87 r., 1600 ccm: skrzynia biegów (5). 
maska, lampy, chłodnica, zderzaki, drzwi, grill, wiatrak, alter
nator, rozrusznik most, wał, półosie, teleskopy, zawieszenie, 
tarcze, zwrotnice, kokpit, zegary, klamki, lusterka, stacyjka, 
przełączniki, zamki, zbiornik, przekł. kierownicy, szyby, fote
le, felgi aluminiowe + opony, wahacze, gażnik, kolektory i inne. 
Wrocław, tel. 0607/40-42-95
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm: różne części z demonta
żu. Wrocław, tel. 0502/41 -10-92 
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel: drzwi, klapy, za
wieszenie przednie, most tylny i inne części z demontażu. 
Lubin, tel. 076/846-73-56
FORD SIERRA, 1984 r.: drzwi (4 szt.), stacyjka, lusterko lewe. 
Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
FORD SIERRA, 1984/86 r., 1800 ccm, benzyna : silnik, na 
części, szyby, drzwi, 4 szt. i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-82-00
FORD SIERRA, 1985 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna: dach, błotniki,

. kpi. drzwi, wał, gril, lampy, most, zawieszenia, kostka el., ukł. 
kierowniczy i wiele innych, - 500 zł. Malczyce, tel. 
0603/63-52-37
FORD SIERRA, 1985 r.: wszystkie części. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna: pompa hamul
cowa, zbiorniczki, nagrzewnica, hak, most tylny, skrzynia-bie- 
gów, wal napędowy, półosie, maska silnika, lampa przednia 
prawa, kierunkowskaz prawy, licznik, stacyjka, lusterka, tar
cze hamulcowe i zaciski, silniczki wycieraczek. Złotoryja, tel. 
076/878-59-58 po godz 16,0606/87-21-57 
FORD SIERRA, 1985/90 r., 2300 ccm : silnik + osprzęt, za
wieszenie, mosty, belki, błotniki, zderzaki, maski, chłodnica, 
półosie, szyby, koła i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD SIERRA. 1986 r.. 2300 ccm. diesel: silnik, -1.700 zł. 
Bytom Odrzański, teł. 068/388-48-01 
FORD SIERRA, 1986 r.: atrapa, drzwi, lampy, lusterka, kom
puter, osprzęt silnika/elementy zawieszenia i inne. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
FORD SIERRA, 1986 r. : drzwi prawe, klapa tylna Z szybą, 
maska przednia, zawieszenia, pompa hamulcowa z serwem, 
nagrzewnica, siedzenia. Legnica, tel. 0608/85-69-23 
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy : 
drzwi kompletne - 60 zł, ćwiartki tylne - 50 zł, progi - 30 zł, 
zawieszenie przednie -120 zł, tylne -100 zł, most tylny -100 
zł, wał napędowy • 70 zł, gażnik - 50 zł, pompa hamulcowa + 
serwo • 60 zł, aparat zapłonu - 30 zł, lampy tylne, - 40 z ł , 
inne. Legnica, tel. 076/857-52-96,0603/23-40-40 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, most tylny, przekł. kierownicy, wał napędowy, maska, 
lampy i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60 
FORD SIERRA, 1986 r.: klapa tylna, zderzak tylny, hak, skrzy
nia biegów, wał napędowy, zawieszenie tylne, przekł. kierow
nicza, kolumny McPhersona przednie, tarcze ham., lampa 
przednia lewa, serwo z pompą, wahacze przednie, sprzęgło, 
rozrusznik, lusterka el. reguł., podszybie plastikowe - ze
wnętrzne. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA, 1986 r.: lampa przednia, maska, kierunkow
skazy, półka tylna. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-81-78 
FORD SIERRA, 1986 r.: blok silnika, zawieszenia, oblacho
wanie i inne. Gostyń, tel. 0602/79-95-88 
FORD SIERRA, 1986 r.: drzwi • komplet, zawieszenia, prze
łączniki, konsola, komplet siedzeń. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73 *
FORD SIERRA, 1986 r. hatchback: zaciski hamulcowe - 50 
zł/kpi., uszczelki drzwi -100 zł/kpi., listwa kier. bez wspoma
gania -100 zł, drążek reakcyjny - 60 zł, lampy tylne • 40 zł/6zt. 
Lubin, tel. 0603/18-21-57
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów (5), kolumny McPhersona, ukł. kierowniczy, drzwi i inne. 
Strzelin, tel. 071/392-21-85
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik, części sil
nika, skrzynia biegów, wszystkie części z rozbiórki. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99
FORD SIERRA, 1986 r„ 2300 ccm, diesel: różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1986/88 r . : lewe lusterko, lampy, szczęki
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hamulcowe kpi., listwa na zderzak. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
FORD SIERRA KOMBI, 1986/90 r., 2300 ccm, diesel: silnik z 
dokumentacją, skrzynia biegów, części karoserii, mechanicz
ne i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD SIERRA, 1986/90 r.: drzwi, szyby (5-drzwiowy), świa
tła, konsole, zawieszenie, wnętrza, nadwozia, most, elektro
nika silnika 2.0 EFI, błotniki, zamki, chłodnice, inne. Pacz
ków, tel. 0603/36-63-27
FORD SIERRA, 1987 r., 30 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik 
kompletny, - 600 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/89-71-18 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r . : wszystkie części. Prusice, 
tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
elementy blacharki i inne. Żary, tel. 068/374-35-72 wewn. 310. 
FORD SIERRA KOMBI, 1987/88 r.: amortyzatory tylne, sprę
żyny, tylna kanapa, lusterko i wiele innych. Bogatynia, tel. 
075/773-38-37. po 17
FORD SIERRA, 1987/92 r . : lampy przednie. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
FORD SIERRA, 1987/93 r. : maska, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, 
tel. 0601/59-21-76
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
bieg., zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
FORD SIERRA, 1988 r.: maska przednia, lampa tylna pra
wa, klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi, Jicznik. konsola. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1988 r.. 2300 ccm, diesel,: kpi. klapa tylna z 
wycieraczką, błotnik tylny, lampy tylne, serwo, 2 zbiorniki spry- 
skiwaczy. kierownica, stacyjka, nagrzewnica z silnikiem na
wiewu, plastiki, licznik, kpi. most tylny z półosiami, kolumny 
McPhersona, szyby drzwiowe, felgi 13". Bolesławiec, tei. 
075/734-74-19
FORD SIERRA, 1988 r.: dwa tłumiki końcowe, jeden środko
wy i katalizator - 200 zł, licznik, pompa wodna -100 zł. Bole
sławiec śląski, tel. 0603/56-16-31 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, OHC: silnik z dokumen
tacją, bez osprzętu, przebieg 80 tys. km, • 1.600 zł. Kłodzko, 
tel. 0601/62-91-17
FORD SIERRA, 1988 r.. 1600 ccm, benzyna: maska, drzwi, 
silnik, zawieszenia, konsola i inne. Legnica, tel. 076/854-58-66 
FORD SIERRA, 1988 r.: różne części z rozbiórki. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
chłodnica, maska, układ kierowniczy, zawieszenie, lusterka, 
zegary, klapa, drzwi, wakum pompa, felgi aluminiowe, opony 
(4 szt. oryg.), fotele, kokpit, plastiki tapicerki, przełączniki i 
inne, możliwość dowozu. Wrocław, tel. 0607/40-42-95 
FORD SIERRA, 1988 r. : lampy przednie. Złotoryja, tel. 
076/878-40-75,0604/38-13-49 
FORD SIERRA, 1989 r., 1600 ccm : silnik (oclony), zawie
szenie przednie i tylne, lampy, lusterka, elementy blacharki i 
inne. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
FORD SIERRA, 1989 r., OHC: skrzynia biegów (5), - 490 zł. 
Świdnica, tel. 074/856-13-56,0606/25-10-26 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm: drzwi (przód i tył), most 
tylny, skrzynia biegów, klapa tylna, komplet zamków, stacyj
ka, układ wydechowy do Wersji hatchback. Jawor, tel. 
0605/20-67-80
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, DOHC: tył nad
wozia, lampy tylne, zawieszenie tylne, drzwi tylne, klapa tyl
na, dach z szyberdachem, komputer, instalacja gazowa prod. 
holenderskiej. Namysłów, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
FORD SIERRA, 1989 r., 112 tys. km, 2Ó00 ccm, wtrysk OHC 
: szyby, drzwi lewe, zawieszenie przednie, komputer, serwo 
+ pompa ham., zaciski, przekł. kierownicy, stacyjka, przełącz
niki pod kierownicę, nagrzewnica, karoseria, filtr pow., doku
mentacja. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC: most tylny, drzwi, 
szyby, maska silnika, zawieszenia. Bolesławiec, tel. 
0605/04-79-06
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FORD SIERRA CLX, 1990 r., 1800 ccm, turbo D : miska ole
jowa. - 320 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-06.0601/76-37-32 
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r .: tylne błotniki, klapa tylna, 
tapicerka i inne. Oleśnica, tel. 071/398-56-76,0602/80-48-49 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 1600 ccm: alternator, spo
ilery na progi, siedzenia, kierownica, docisk sprzęgła i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/842-53-68.0601/56-52-87 
FORD SIERRA. 1991 r.. 1800 ccm. turbo D : reflektor lewy, 
filtr powietrza, wentylator chłodnicy, przełączniki, stabilizator, 
belka silnika, zaciski ham.r wzmocnienie czołowe górne. 
Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, OHC : drzwi, zawiesze
nie przednie i tylne, komputer, rozrusznik, alternator, cewka, 
skrzynia biegów i inne. Legnica, tel. 0605/65-62-32 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, OHC: osprzęt 
silnika, zawieszenia, most, lampy, zderzaki, klapa tylna, kie- 
runkwoskazy, drzwi, lusterka, szyby, wzmocnienie przednie, 
piasty, tarcze, zaciski hamulcowe, półosie, serwo, pompa, 
przełączniki, czujniki, stacyjka, kierownica, kokpit, podszybie. 
Legnica, tel. 0501/56-63-28
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r.: tylna klapa z szybą. Lubię
cin, tel. 068/388-15-86,0600/61-87-64 
FORD SIERRA, 1991/93 r., 2000 ccm: drzwi, szyby, rozrusz
nik, alternator, części silnika, tapicerki, zawieszeniem, kon
sola, plastiki, licznik, puszka bezpieczników, el. otwierane 
śzybyr inne części. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
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 KOMBI, 1992 r.. 128 tys. km, 2000 ccm, DOHC 
: drzwi, klapa tylna, silnik, skrzynia biegów (5)’  most tylny. 
Lubin, tel. 0608/49-10-23
FORD SIERRA, 1992 r., 1800 ccm, turbo D : kolektor wyde
chowy, sprężyny przedniego zawieszenia (czerwone, żółte, 
fioletowe, po 1 szt.). Oława, tel. 071/313-35-12 
FORD SIERRA HB, 1992 r.: drzwi, klapa z szybą, tapicerka, 
siedzenia, wspomaganie wraz z pompą. Wałbrzych, tel. 
0607/36-85-64
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FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia 
biegów (5), szyby, zawieszenia, przekł. kierownicy ze wspo
maganiem, klapa tylna, maska silnika, lampy, zderzaki, zbior
nik paliwa + pompa*. Wojcieszów, tel. 075/751-23-11, 
0601/55-36-73
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.: różne części używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
FORD SIERRA, ESCORT. 1992 r.: części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
FORD SIERRA, SCORPIO. 2000 ccm, EFi, 2800 V6: silnik, 
skrzynia biegów (automatic, 5), różne części mechaniczne i 
inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD TAUNUS : różne części. Nowa Ruda, tel. 
074/872-10-64,0609/39-51-67 
FORD TAUNUS, 1978/81 r.: części silników 1.6,2.0 V6,2.3 
V6, 2.8 V6 i inne części z rozbiórki. Raciborowice, tel. 
076/818-93-62 po godz. 15.0603/45-29-58 
FORD TAUNUS, 1980/82 r.: różne części z demontażu. Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD TAURUS KOMBI, 1988 r., 3000 ccm : silnik, skrzynia
biegów, alternator (nowy), rozrusznik, szyby i inne części z
demontażu. Świdnica, tel. 074/640-66-01
FORD TIPO, TEMPRA : el. pompa paliwa, kpi. Wiązów, tel.
071/393-1^40
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: wspomaganie kier. Bro
dy Żarskie, woj. zielonogórskie, tel. 0604/37-25-50 
FORD TRANSIT : wszystkie części. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
FORD TRANSIT: silniki, skrzynie biegów, drzwi, osprzęt, tel. 
0604/22-79-58
FORD TRANSIT : zagłówki, 6 szt Jawor, tel. 076/870-00-81 
po godz. 20
FORD TRANSIT : drążek stabilizatora. Jelenia Góra, tel.
075/755-46-70,0601/56-78-57
FORD TRANSIT, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa i wtry-
skiwacze - 300 zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-01
FORD TRANSIT, 2000 ccm, benzyna : różne części silnika.
Namysłów, tel. 077/410-23-83
FORD TRANSIT: silnik 2000 ccm, - 800 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-74-18
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silniki, pompy, zawiesze
nia, drzwi, klapy, szyby, tapicerka, lusterka, zderzaki i inne. 
Oleśnica, tel. 071/315-40-51
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silnik. Pastuszyn, tel. 
068/388-42-70
FORD TRANSIT: maska (nowy model) - 70 zł, drzwi boczne 
(rozsówane) -150 zł. Trzebnica, tel. 071/312-90-36 
FORD TRANSIT : silnik 2000 ccm E, 2500 ccm D, skrzynia 
biegów i inne. Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
FORD TRANSIT : rury (czarne), - 150 zł. Wrocław, tel. 
0606/33-16-94
FORD TRANSIT: przednia część karoserii, drzwi, zawiesze
nie przednie, most tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT: drzwi prawe, szyba prawa przednia, osło
na na lewarek do kół, podnośnik szyby prawy, boczek prawy. 
Wrocław, tel. 071/327-96-98
FORD TRANSIT : pas tylny, - 60 zł. Wschowa, tel. 
065/540-43-71,0605/20-01-97 
FORD TRANSIT, 1977/85 r.: most tylny, piasty przednie, za
wieszenie przednie, pasy przednie, resory tylne, skrzynia bie
gów, szyba przednia, podnośniki szyb, serwo + pompa, wał 
pędny, atrapa, teleskopy, reflektory, kierunkowskazy, chłod
nica, sprzęgło wiskozowe, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1978/00 r. części używane: silnik, most, 
zawieszenia, blacharka, skrzynia biegów, plastiki, wał napę
dowy, pompa wtryskowa, koła i inne - od 10 zł. Bydgoszcz, 
tel. 056/678-02-01,0501/22-90-39 
FORD TRANSIT, 1980 r., 1600 ccm, 2000: skrzynia biegów
(4). kompletna - 400 zł, szyba przednia i szyba tylnej klapy • 
250 zł, belka przednia z resorami, kompletna • 350 zł. Nysa, 
tel. 0603/61-67-55
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, 
możliwość sprawdzenia. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-02-58 
po godz. 20
FORD TRANSIT, 1981 r., niski, krótki, 3-osobowy, hak, ład. 
1100 kg, zarejestrowany: nadwozie, - 1.800 zł. Leśna, tel. 
075/721-15-87
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FORD TRANSIT, 1983 r., 2000 ccm, benzyna : wkład mostu 
tylnego, drążki kierownicze, tarcze hamulców oraz wał napę
dowy, - 450 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
FORD TRANSIT, 1983 r.: most, - 300 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-53-00
FORD TRANSIT, 1984 r., 2400 ccm, diesel: silnik, kpl.doku- 
mentacja • 800 zł, skrzynia biegów (4), w częściach, uszko
dzona, techn. sprawna - 500 zł. Chrzelice k. Opola, tel. 
0502/56-27-69
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na 
bliźniakach: zawieszenie przednie, resory przednie, wał pęd
ny długi, tachograf kpi. z konsolą i napędem do skrzyni bie
gów, resory tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z pedała
mi. uszczelki drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/94 r .: dużo różnych części mecha
nicznych i blacharskich, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
FORD TRANSIT, 1986/94 r. : różne części. Oława, tel. 
0603/96-72-87
FORD TRANSIT, 1986/95 r.: maska, błotniki, reflektory, kie
runkowskazy, zderzaki, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FORD TRANSIT, 1986/96 r., 2500 ccm, diesel: tylne mosty, 
resory, zawieszenia, skrzynia biegów, wspomaganie kier., 
pompa wtryskowa Bosch i Lucas, alternator, rozrusznik, ob- 
lachowanie, lampy i inne. Oława, tel. 071/313-38-80. 
0601/53-99-68
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), silnik, zawieszenia, wał, most, resory i inne. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-10-42,0607/07-43-04,0609/59-02-36 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel: blok silnika, amor
tyzatory przednie, tłoki, korbowody. Świebodzin, tel. 
0605/92-96-50
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : silnik kpi, *
1.400 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel: części silnika, 
części zawieszeń, zbiornik paliwa, wał napędowy, felgi, drzwi 
przednie prawe. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
FORD TRANSIT, 1990/94 r., 2500 ccm, diesel: części me
chaniczne i blacharskie, silniki, zawieszenia, skrzynie biegów 
i inne. Bolesławiec, tel. 0600/17-27-25,0607/47-46-13 
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja przedłużona, raz podwyż
szona, na resorach: wspomaganie, podsufitka i inne. Wro
cław, tel. 0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: most, zawiesze
nia, resory, pompa wtryskowa i wspomgania. Gromadka, tel. 
0604/78-33-32,0606/35-98-92

tel. 071/789-90-56 
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FORD TRANSIT, 1991 r. : szyba drzwi kierowcy, - 50 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0609/34-99-53 
FORD TRANSIT, 1991 r., 25bo ccjn, diesel: silnik wzmacnia
ny, skrzynia biegów, - 3.700 zł. Leśna, tel. 075/721-15-87 
FORD TRANSIT. 1991 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, -1.000 
zł. Lubin, tel. 076/842-19-79,0608/82-76-26 
FORD TRANSIT, 1992 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel: sil
nik - 3.300 zł, skrzynia biegów -1.400 zł, wał napędowy • 600 
zł, most tylny -1.000 zł, ukł. kierowniczy - 700 zł, koła 5 szt. • 
900 zł i inne. Bielany, tel. 076/857-45-15,0603/78-63-67 
FORD TRANSIT, 1992/97 r., diesel: skrzynia biegów (5), drzwi 
boczne rozsuwane tylne, maska przednia, wzmocnienie 
przednie, konsola, plastiki, komplet kół 15', 6 szpilek, piasty 
przednie, wózek, wahacze, rozrusznik i inne. Ryczeń, tel. 
0601/91-97-74,0501/77-03-81 
FORD TRANSIT, 1992/98 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (5), aluminiowa, wały 3-częściowe (94 r.), drzwi tylne do 
modelu niskiego, most tylny (4,63), lampy tylne zespolone, 
skrzynia biegów z nadbiegami (overdrive), głowica do 2,0 E. 
Zielona Góra. tel. 068/325-39-95 po godz. 16,0607/74-51-25 
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów i inne. Leśna. tel. 075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
FORD TRANSIT MAXI, 1993 r .: felgi 15* (6-szpilkowe), hak 
oryginalny, .winda1' koła zapasowego, reflektory, siedzenie 
przednie pojedyncze i podwójne, tachograf kpi., resory tylne 
(ład. 1.51). Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1994 r.: 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., pom
pa wtrysk. Bosch (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady zamków 
+ stacyjka i korek paliwa, przełączniki pod kierownicę, tele
skopy tylne, piasty przednie, zaciski ham., skrzynia biegów, 
wał pędny krótki, tarcze hamulcowe. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
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tel. 071/357-23-47, 357-49-74 
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FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: szeroki most, 
stan idealny, .łapka* sprzęgła, łożysko, instalacja elektr., prze
łączniki, silnik, deka rozdz., podwójne siedzenie, zbiornik 
paliwa, wyposaż, wnętrza, dach ze słupkami (niski, krótki) i 
dużo innych. Jelenia Góra, tel. 0605/53-38-49,0607/10-08-49 
FORD TRANSIT, 1995 r .: resory tylne • 450 zł, alternator, 
deska rozdz. • 500 zł, wahacz, pompa wtryskowa Bosch, 
chłodnica, zwrotnica, zacisk ham., rozrusznik, tarcze tojm.,, 
pompa ham., serwo. Wrocław, tel..071/373-98-77 
FORD TRANSIT, 1997 r . : drzwi tylne, kompletne (maksi), 
drzwi przednie lewe, kompletne, z lusterkiem, zawieszenie 
przednie, kompletne, maska, faktura VAT. Smardzów, tel. 
071/314-38-54,398-33-51
FORD TRANSIT, 1997 r.: lusterka boczne, duże, nowy typ, 
prawe i lewe - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1998 r.: fotele 2- i 3-osobowe, z zagłówka
mi, oryginalne. Bielawa, tel. 0604/20-67-54 
FORD TRANSIT, 1998 r.: fotele 2,3-osobowe, z zagłówkami. 
Bielawa, tel. 0604/20-67-54
FORD TRANSIT, 1998 r . : dach, boki, szyby, drzwi, fotele, 
pasy, tapicerki, podsufitka, serwo, lusterka, lampy, ABS, chłod
nice, zawieszenie, koła, podłoga gumowa i inne. Opole, tel. 
0604/44-16-73
FORD TRANSIT, 1999 r., 2500 ccm, diesel: filtr pow., skrzy
nia biegów (5), alternator, vacu pompa, zawieszenia, tapicer
ka, szyby, konsola, nagrzewnica i inne. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-10-42, 0607/07-43-04,0609/59-02-36 
FORD TRANSIT 350M, 2001 r., 2400 ccm. TD i: części me
chaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
FORD WINDSTAR, 1994 r.: zawieszenie przednie, chłodni
ca wewnętrzna, chłodnica klimatyzacji, plastiki. Zielona Góra, 
tel. 0605/46-84-56
FORD WINDSTAR, 1995 r. : błotnik przedni prawy, drzwi 
przednie, lampa prawa tylna. Smolec, woj. wrocławskie, tel. 
0602/67-66-50
FORD WINDSTAR, 1997 r., 50 tys. km, 3800 ccm: silnik, stan 
b. dobry, kompletny, z osprzętem, możliwość wystawienia fak
tury, - 7.000 zł. Budzów, tel. 074/818-10-09 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel: silnik z doku
mentacją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
O  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO, FIE

STA, MONDEO, TRANSIT roczniki 1980-2000 r.: 
lampy, reflektory, kierunkowskazy, halogeny, 
atrapy, zderzaki, chłodnice, blacharka 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. 0604/68-71-95 /
GAZ 69 2-drzwiowy, 4x4: karoseria bez błotników przednich i 
drzwi, rama z zawieszeniami (kompletna), przekładnia głów
na i przednia, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
HANOMAG F-45 : kabina po remoncie blacharki, do malo
wania, -1.200 zł. Kłodzko, tel. 0602/65-77-20 
HONDA, 1984/01 r . : skrzynie biegów manualne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
HONDA, 1994 r.: kpi. stacyjka, z kluczykiem, - 200 zł. Legni
ca, tel. 0606/59-14-79
HONDA ACCORD : zderzak tylny. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
HONDA ACCORD, 1600 ccm : silnik - 700 zł i inne części. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0603/27-34-03 
HONDA ACCORD, 1989 r . : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA ACCORD, 1989/93 r., 2000 ccm, 16V : wszystkie 
części oprócz skrzyni b. i lamp przednich. Zabór, woj. zielo
nogórskie, tel. 0605/11-09-31
HONDA ACCORD. 1990 r., 2200 ccm, benzyna: różne czę
ści z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA ACCORD, 1992 r .: części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16

HONDA ACCORD, 1995 r . : tylna szyba. Zielona Góra, tel. 
0502/17-72-64
HONDA ACCORD, 1997 r .: zderzak tylny ze srebrnym pa
skiem, - 200 zł. Zabór, tel. 0605/11 -09-31 
HONDA ACCORD KOMBI, 1998 r .: różne części. Oleśnica, 
tel. 071/315-40-51
HONDA ACCORD, CIVIC, 1992/01 r.: zderzaki. Wrocław, tel. 
0604/50-58-10
HONDA CIVIC : lusterko prawe, hak, poduszki pod silnik, 
zderzaki, osłona pod silnik, nadkola, przekładnia kier. Dobrzy- 
kowice, tel. 0606/99-51-99
HONDA CMC, 1982 r., 1300 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów (5), gażnik, alternator, rozrusznik, pompa paliwa i wiele 
innych części. Bolków, tel. 0605/20-67-73.0609/39-09-66 
HONDA CMC, 1983 r., 1300 ccm, 8 V : części silnika, alter
nator, rozrusznik, skrzynia biegów (5), drzwi. Legnica, tel. 
076/866-40-70,0603/33-35-62 
HONDA CMC, 1984/87 r., 1400 ccm: silnik na części, drzwi 
prawe, fotele, lampy tylne, wentylator, szyby boczne uchyla
ne i inne. Lubin, tel. 076/844-85-33 
HONDA CMC, 1985 r„ 1300 ccm: skrzynia biegów (5) - 300 
zł, lampa tylna - 60 zł, przednia prawa -150 zł, szyby boczne, 
tylna, alternator, rozrusznik, wentylator, błotnik, deska rozdz., 
inst. el., inne. Oleśnica, tel. 071/314-16-92 
HONDA CMC, 1986 r.: dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
HONDA CMC, 1986 r., 1300 ccm, 12V: głowica, chłodnica, 
lusterka, drzwi, klapa, zderzak, lampy, zawieszenie, felgi, fo
tele, serwo, alternator, półosie, aparat zapłonu, rozrusznik, 
cewka, przekł. kierownicy, grill, przełącznik świateł, nagrzew
nica, skrzynia biegów, błotnik, pompa paliwa. Lubań, tel. 
075/722-19-42
HONDA CMC, 1990 r . : maska, zderzdki. Wałbrzych, tel. 
0607/36-85-64
HONDA CMC, 1990 r., 1400 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
elementy blacharki i inne. Żary, tel. 068/374-35-72 wewn. 310 
HONDA CMC, 1991 r., 1600 ccm : zawieszenia, drzwi pra
we, błotnik, konsola, wyposażenie wnętrza, ukł. wydechowy, 
felgi aluminiowe i inne. Gostyń, tel. 0602/79-95-88 
HONDA CMC, 1991 r., 1600 ccm, benzyna: blok silnika, stan 
idealny - 280 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-32-58, 
0608/44-25-88
HONDA CMC, 1992 r„ 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy: drzwi 
prawe, szyberdach, osłona pod silnik, osprzęt silnika, miska 
olejowa, głowica silnika, wahacze, zwrotnice, konsola, tapi
cerka. Lubin, tel. 0603/71-89-90 
HONDA CMC, 1992/95 r . : drzwi tylne lewe (sedan). Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
HONDA CMC, 1992/97 r . : amortyzatory Kayaba, gazowe, 
nowe, gwarancja - 750 zł za komplet, felgi stalowe. Wrodaw, 
tel. 324-16-60,0501/41-05-17
HONDA CMC, 1992/98 r.,: zderzak przedni i tylny - 80 zł/szt.
Wrocław, tel. 349-23-05,0502/55-96-64
HONDA CMC SEDAN, 1994 r.: lampy tylne. Kamieniec Ząbk.,
tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23
HONDA CM C. 1995 r. : konsola. - 250 zł. Zabór, tel.
0605/11-09-31
HONDA CMC, 1995 r.: wzmocnienie przednie z okularami, 
nowe - 250 zł. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
HONDA CMC, 1995 r.: zderzak tylny - 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-0145
HONDA CMC, 1996 r. : zderzak przedni. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
HONDA CMC, 1997 r.. 1400 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenia, półosie, części mechaniczne i blacharskie, drzwi, 
zderzaki, lampy, pasy, zegary, sensor, konsola, tapicerki, pla
stiki, zbiornik paliwa, progi i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
HONDA CMC, 1997 r., 1400 ccm: silnik, zawieszenia, drzwi 
lewe, maska, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 0603/78-20-66, 
0503/58-64-49
HONDA CM C  COUPE. 1997 r.. 1500 ccm : klimatyzacja. 
Wrocław, tel. 0607/83-90-46
HONDA CM C , 1998 r. : tylny zderzak. Świdnica, tel. 
0602/80-49-36
HONDA CMC, 1998/99 r., 1400 ccm : osprzęt silnika, obla- 
chowanie, elementy zawieszenia, skrzynia biegów (5), klapa 
tylna. Wrocław, tel. 0604/95-33-89 
HONDA CMC, 1999 r.: zderzak tylny • 140 zł. Świdnica śl., 
tel. 0602/80-49-36
HONDA CMC, 1999 r.: maska przednia, błotnik przedni lewy.. 
Wrocław, tel. 349-23-05,0502/55-96-64 
HONDA CONCERTO : zbiornik paliwa, pompa paliwa, fotel 
pasażera, tylna kanapa. Świdnica, tel. 0602/80-49-36 
HONDA CONCERTO, 1994 r.: McPherson, zaciski hamulco
we, tarcze, pompa ABS, stabilizator przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDi: wszystkie czę
ści używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA CRX, 1986 r . : drzwi prawe, maska. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CRX, 1986 r., 1600 ccm, 16V: układ wtryskowy, ko- 
pułka z kablami, drzwi, błotniki, maska, lampy tylne, chłodni? 
ca, klocki i zaciski hamulcowe, plastiki. Wrocław, tel. 
0604/50-58-10
HONDA CRX, 1991 r . : różne części z demontażu. Zielona 
Góra. tel. 0503/39-36-53
HONDA PRELUDE, 1982/91 r. :zderzaki (przedni i tylny) 
srebrne, stan dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 0600/32-51-08, 
071/321-90-27 po godz. 18
HONDA PRELUDE, 1987 r., 2000 ccm, 16V: głowica • 500 
zł, blok silnika • 500 zł, tłoki -100 zł, rozrusznik -100 zł, alter
nator- 100 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55 
HONDA PRELUDE, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : plastiki 
wnętrza, części mechaniczne oprócz silnika, skrzyni biegów, 
oblachowanie - od 10 zł. Łambinowice, tel. 077/431-91-73, 
0607/70-42-41
HONDA PRELUDE, 1992/93 r.: różne części. Wrocław, tei: 
0609/58-56-61
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm : alternator, rozrusz
nik, podszybie plastikowe, pompa wspomagania, klimatyza
cja, skczynia biegów, drzwi lewe, przełączniki kierunkowska
zów, pompa ABS, dach, belka tylnego zawieszenia. Wrocław, 
tel. 0607/83-90-46
HONDA QUINTET, 1983 r .: wszystkie części z demontażu. 
Kudowa Zdrój, tel. 0605/66-88-28 
HYUNDAI: różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
HYUNDAI ACCENT: dużo różnych części mechanicznych i 
blacharskich, silniki, skrzynie biegów, lampy, błotniki, zderzaki, 
drzwi, pas tylny, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. 
Góra, tel. 065/543-38-51,0601/56-42-29 
HYUNDAI EXCEL, 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, skrzy
nia biegów (5), automatic, zawieszenia, oblachowanie, szyby 
i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
HYUNDAI LANTRA: klapa tylna, lampy, zderzaki i inne. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
HYUNDAI LANTRA, 1990/94 r., 1600 ccm, DOHC : różne 
części z demontażu, silnik, zawieszenia, szyby. Złotoryja, tel 
076/878-35-25,0605/29-62-06 
HYUNDAI LANTRA, 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, 
skrzynia biegów (5), automatic, zawieszenia, oblachowanie, 
szyby i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
HYUNDAI LANTRA, 1992 r.: lampy, zderzaki, maska, błotni
ki, próg lewy, dach, podsufitka, fotele, boczki, deska rozdz., 
kierownica, zegary, głowica, wtrysk, komputer, ukł. wydecho
wy, rozrusznik, alternator, inne części. Wrocław, tel. 
0607/74-02-77
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 1500 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, drzwi, tył kpi. z lampami, ukł. wydechowy, zawieszenie, 
półosie, koła i inne z demontażu. Legnica, tel. 0603/67-61-05, 
0600/24-10-25
HYUNDAI LANTRA, 1993 r.: drzwi, maska, klapa, lampy, lu-
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sterka, tył nadwozia, głowica, komputer, słupek prawy, belka, 
McPhersony, ukł. kierowniczy, wspomaganie, osprzęt silnika, 
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0609/38-94-79,0503/68-45-21 
HYUNDAI LANTRA, 1997 r., 1600 ccm : różne części z de
montażu. Żagań, tel. 0607/83-78-12 
HYUNDAI PONY: kpi. drzwi z el. otw. szybami oraz inne czę
ści. Góra, tel. 0501/70-04-54
HYUNDAI PONY: zderzak przedni i tylny -150 zł/szt. Wro
cław, tel. 0502/29-43-24
HYUNDAI PONY: reflektor przedni prawy, reguł. el.,l)ez sil
nika - 60 zł, pompa paliwa mechaniczna • 60 zł, amortyzatory 
tylne, 2 szt. - 50 zł. Wrocław, tel. 071/780-89-50, 
0605/53-59-01
HYUNDAI PONY, 1991 r.: osprzęt silnika, szyby, kierunkow
skazy, fotele i inne części. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
HYUNDAI PONY, 1991 r.: silnik, skrzynia biegów (5) i auto
matyczna, drzwi, szyby, plastiki, zawieszenie, półosie, koła, 
klapy, błotniki, plastiki. Legnica, tel. 0603/67-61-05, 
0600/24-10-25
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HYUNDAI PONY. 1991/94 r.. 1500 ccm: różne części. Złoto
ryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm: różne części z demon
tażu. Prusice, tel. 071/312-61-73 
HYUNDAI S-COUPE, 1991 r.. 1500 ccm katalizator: silnik, 
skrzynia biegów (5), automatic, zawieszenia, oblachowanie, 
szyby i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
HYUNDAI SONATA, 1991 r<: drzwi przednie i tylne, klapa 
tylna, zderzak tylny, przełączniki świateł, bębny tylne, lampa 
tylna, kierunkowskazy, serwo, linki, przekaźniki, elementy 
mechaniczne, plastiki, ścianka przednia z podłużnicą. Lubin, 
tel. 0606/36-28-36
HYUNDAI SONATA, 1991 r.: lampa przednia, prawa, kierun
kowskaz przedni i tylny, lusterka. Wrocław, tel. 071/326-02-55 
HYUNDAI SONATA 1994 r. : belka tylnego zawieszenia. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
IFA : kabina • 300 zł, silnik do remontu, most przedni i tylny 
napędowy • 1.800 zł. Jakubowo, gm. Przemków, tel. 
076/818-32-72,0604/20-89-83 
IFA W50: kpi. silnik, możliwość sprawdzenia, - 900 zł. Jele
nia Góra, tel. 0603/78-12-71 
IFA: siłownik kipra - 900 zł. Kłodzko, tel. 074/868-40-29 
IFA: różne części. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
ISUZU, 1700 ccm, turbo D : części silnika. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-30-86,0601/58-24-14 
ISUZU, 1992 r., 1500 ccm, diesel: silnik, - 1.600 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-48-01
ISUZU GEMINI, 1991 r., 1500 ccm, diesel: maska silnika, 
silnik, skrzynia biegów (5). Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
ISUZU MIDI, 1991 r., 2200 ccm, diesel: chłodnica, pompa 
wtryskowa, wtryski, most tylny, elementy zawieszenia, zbior
nik paliwa, drobne plastiki. Nowa Sól, tel. 068/387-31-67, 
068/387-34-93
ISUZU MIDI, 1992 r., 125 tys. km, 2200 ccm, diesel,: silnik, 
skrzynia biegów (5), most tylny, klapa tylna, resory i inne. 
Lubin, tel. 0607/57-49-98
ISUZU MIDI, TROOPER : dużo części, różne pojemności, 
roczniki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, silniki
2.0 E, 2.4 TD, 2.2 E, skrzynie biegów, tylne mosty, wahacze, 
części silników i skrzyni biegów, części zawieszeń, drzwi oraz 
inne. Góra, tel. 065/543-38-51,0601/56-42-29 
ISUZU TROOPER, 2800 ccm, turbo D : wszystkie części - od 
20 zł. Głuchów, tel. 062/761-75-78,0602/83-11-55 
ISUZU TROOPER, 1987 r., 2300 ccm, benzyna: dach, drzwi, 
zawieszenia, skrzynia b., koła, rama, wały, tylne błotniki, pom
pa, rozrusznik. Oława, tel. 071/313-15-89,0604/78-93-74 
ISUZU TROOPER. 1991 r.. 2800 ccm, TDI: silnik na części. 
Stronie Śl., tel. 0609/16-83-93 
IVECO, 2500 ccm, diesel Fiat: silnik + skrzynia biegów, - 2.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/99-38-02 
MECO TURBOSTAR: zawór hamulca ręcznego, stan b. do
bry, • 300 zł. Legnica, tel. 0609/51 -26-04 
IVECO EUROTECH: silnik, zawieszenie, kabina, chłodnice, 
opony, lampy, filtry pow., poduszki, nadkola. Wrocław, tel. 
071/346-23-55,0607/50-54-33 
IVECO BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesei: skrzynia biegów -
1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
IVECO, 1992 r., 2500 ccm, turbo D ,: głowica - 700 zł, drzwi 
tylne z szybami, piasta przednia, koło oraz różne części z 
demontażu. Modła, tel. 076/817-22-19,0600/52-97-36 
IVECO DAILY, 1994 r. : różne części. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
IVECO DAILY, 1995 r.: drzwi kompletne, zawieszenie przed
nie, wał, oś tylna, filtr powietrza, chłodnica kompletna, resory, 
skrzynia biegów, faktura VAT. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
IVECO DAILY, 1998 r.: zawieszenie przednie, kompletne, li
stwy kierownicze, drzwi prawe, kompletne, chłodnica, ściany 
grodziowe, filtry powietrza, mosty tylne, kompletne, lusterka. 
Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
IVECO 35-10 DAILY, turbo: bok prawy i lewy, wał napędowy 
oraz klamki. Rogoźnica, tel. 074/855-92-48 
IVECO 35-10 : filtr powietrza, - 400 zł. Wrocław, tei. 
071/322-34-23,0601/73-26-06 
IVECO 35-10,35-8,45-10,49-10 DAILY. EUROCARGO: za
wieszenia przednie, kompletne, chłodnice, drzwi kompletne, 
mosty tylne, kompletne, wały, ściany grodziowe, filtry powie
trza, kompletne, skrzynia biegów. Smardzów, tel. 
071/314-38-54,398-33-51
IYECO 35-12: głowicę po naprawie, • 1.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-45-24,0601/77-48-67 
MECO 35-12 TDI, 1999 r., 2800 ccm: filtr pow., lampy, wzmoc
nienie czołowe, chłodnica, maska. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-10-42,0607/07-43-04,0609/59-02-36 
MECO 45-10,1994 r.,: kabina uszkodzona, błotnik, drzwi, 
podszybie od strony kierowcy, • 1.300 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-92-31
IYECO FIAT: głowica silnika. Wrocław, tei. 0602/68-90-83 
IVECO MAGIRUS : rozrusznik 24 V. Legnica, tel. 
076/887-19-19 ,po godz. 20,0601/05-29-57,0607/22-36-81 
MECO MAGIRUS : różne części, klapa hydrauliczna alumi
niowa. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
IVECO MAN, DAF: pompa do przystawki, wyd. 1001, -1.500 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0609/34-99-53 
JAGUAR S-TYPE, ZK8, XKR : reflektory, lampy tylne. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-07-19,0603/44-67-68 
JEEP CHEROKEE: moduł zapłonu (2500 ccm) • 300 zł, skrzy
nia biegów + skrzynia rozdzielcza - 1 000 zł, most przedni • 
800 zł, altemetor 98 A - 200 zł, klimatyzacja -1 300 zł, most 
tylny - 800 zł, chłodnica wody - 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP CHEROKEE, 1988 r .: lampy tylne, centralny zamek,

boczki plastikowe, błotniki, tapicerka drzwi tylnych lewych, 
nakładki plastikowe na błotniki, uszczelki szyb tylnych, wy- 
głuszenie maski, ramki szyby przedniej, wkłady do zamków, 
szyby tylrte. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP GRAND CHEROKEE, głowica (4000 ccm), kolektor 
ssący z wtryskami, wałek rozrządu, serwo z pompką hamul
cową, skraplacz klimatyzacji, .łapa* z poduszką, wieniec zę
baty, zawiasy maski, koła prowadzące pasek klinowy, miska 
olejowa, wkład do chłodnicy, pompa wspomagania chłodnicz- 
ka oleju, bagnet, uszczelka miski olejowej. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993/98 r.: kolumna z kierowni
cą, poduszka pow. (kierowcy), szyby tylne boczne, amorty
zatory, wał napędowy, licznik, elem. konsoli, silnik wyciera
czek, inst. elektryczna, szyba tylna, reflektor prawy, przekład
nia kier., wahacze, serwo, pompa, alternator, drążki. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995 r., 80 tys. km, 5200 ccm : 
skrzynia biegów automatic z reduktorem. Wrocław, tel. 
0501/41-00-10
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r . : drzwi, maska silnika, 
błotniki, zderzak, lampy, pod. powietrzne, zawieszenie, kon
sola, chłodnice. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
JELCZ : siłownik kipra, resory, chłodnice, 2 szt., obudowa 
sprzęgła, blok silnika, 2 szl, zderzak przedniLzawory kipra, 
most starego typu, głowice turbo, kolektor ssący, inst. elektr., 
ramy i inne. Bolechów, gm. Oława, tel. 071/313-10-23, 
0605/26-59-78
JELCZ, SW-680: silnik + skrzynia biegów (6). Kietlów 11, tel.
065/544-83-72,0608/10-29-14
JELCZ: rozruszniki, Leyland, SW-400 • 200 zł. Kłodzko, tel.
074/868-40-29
JELCZ: skrzynia ładunkowa, felgi bezdętkowe, kolumna kier., 
zawieszenie przednie, siłowniki hamulcowe i inne. Kłodzko, 
tel. 074/812-11-16
JELCZ: kabina po remoncie i lakierowaniu - 4.000 zł, silnik 
SW-680 turbo, po remoncie • 5.000 zł, chłodnica • 200 zł, 
skrzynia biegów (5) - 500 zł, skrzynia biegów (6) - 1.300 zł, 
most tylny - 1.000 zł, zawieszenie przednie - 300 zł, blok - 
800 zł, głowice. Kochlice, tel. 076/857-02-45 
JELCZ: nowe resory, stan b. dobry. Lubin, tel. 0501/43-05-27 
JELCZ : różne części silnika, - 600 zł. Pęgów, tel. 
071/310-70-23 wieczorem
JELCZ: zbiornik paliwa • 150 zł, bęben hamulcowy przedni - 
80 zł, siłownik sprzęgła, nowy - 50 zł, szyby. Pustków Wilcz
kowski, woj. wrocławskie, tel. 0601/96-21-05 
JELCZ: kabina, silnik turbo, skrzynia biegów, most tylny, oś 
przednia, tachograf i inne. Rawicz, tel. 065/545-41-44, 
0607/44-35-54
JELCZ: docisk sprzęgła, pompa wtryskowa, - 200 zł. Świdni
ca. tel. 0602/68-74-89
JELCZ: docisk, wały pędne, pompy, bębny, półosie, piasty I
inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68
JELCZ : skrzynia biegów (5), przednie zawieszenie, tylny
most, przednie resory, docisk sprzęgła, obudowa kolumnyze
wspomaganiem. Wąsosz, tel. 065/543-77-67
JELCZ: chłodnica, siedzenie kierowcy, rozpieraki hamulca,
zbiornik paliwa, pedał hamulca, opony. Wrocław, tel.
355-31-12,0605/07-77-88
JELCZ SW 400, SW 680: wał korbowy nominalny, głowice 
nowe i po regeneracji, sprężarka, pompa wodna, • 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/48-03-35
JELCZ 315 : sprawny silnik, skrzynia biegów, opony 10%,
inne. Leszno Górne, tel. 068/376-63-35
JELCZ 315 : silnik po kapitalnym remoncie, różne, nowe i
stare części. Wrocław, tel. 0601/79-26-15
JELCZ 317 W : siłownik wywrotu -100 zł, miska olejowa - 50
zł, nakładka do wywrotu - 200 zł, oś z bębnami i resorami -
300 zł, most tylny • 700 zł. Chobienia, woj. legnickie, tel.
0600/85-89-25
JELCZ 317 : silnik SW-560, skrzynia biegów. Ramut Józef,
55-050 Świątniki, gm. Sobótka, ul. Parkowa 8 
JELCZ 317 : kabina - 1.500 zł, most tylny - 1.000 zł, silnik 
turbo, po remoncie 60.000 km - 2.000 zł, inne części. Wro
cław, tel. 0602/69-60-48
JELCZ 317,1985 r . : części silnika, zawieszenia, głowice, 
elementy blacharki i inne części mechaniczne. Wrocław, tel. 
071/349-41-77,0606/38-19-97 
JELCZ 317,1990 r., turbo: silnik, skrzynia biegów 161, tylny 
most, resory i inne. Ostrów Wlkp., tel. 0601/85-53-02 
JELCZ 325 : skrzynia biegów, stan b. dobry, - 900 zł. Kieł
czów, tel. 071/398-84-55
JELCZ 325: stelaż kompletny, bez plandeki, nowy, - 700 zł.

. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
JELCZ 325: silnik SW-680 -1.000 zł, kabina - 300 zł, tarcza 
sprzęgła, docisk, rama -1.000 zł, most tylny kpi. -1.000 zł, os 
przednia kpi. • 500 zl, skrzynia ład. wywrót na boki, nowe burty 
- 2.000 zł. kabina - 1.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-33-43. 
0603/09-99-32
JELCZ 417 : kabina nowego typu, krótka, podnoszona, po 
remoncie i lakierowaniu, stan b. dobry - 5.000 zł, silnik SŴ 680 
turbo, po remoncie z małym przebiegiem - 5.000 zł. Kochlice, 
tel. 076/857-02-45
JELCZ STEYR: głowice, mosty tylne, resory, osie przednie, 
siłowniki wywrotu, przystawka wywrotu, zawór, pompy hydrau
liczne, drążki, skrzynie biegów (6,12), szczęki hamulcowe, 
inne. Kłodzko, tel. 074/868-78-12,0603/23-31-82 
KAMAZ: skrzynia biegów, stan b. dobry • 1.200 zł. Kłodzko, 
tel. 074/868-40-29
KAMAZ : silnik na części, - 1.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-40-29
KAMAZ: różne części. Niedaszów 35a, gm. Mściwojów, tel.. 
076/872-85-59,0601/81-39-74 
KAMAZ: oś przednia, po regeneracji, szyby drzwiowe, skrzy
nia biegów z półbiegami, niekompletna. Wrocław, tel. 
071/357-03-52,0601/71-51-65 
KAMAZ nowe: łożyska piast, sworzeń zwrotnicy, zawór głów
ny Wywrotu, krzyżaki. Wrocław, tel. 355-31-12,0605/07-77-88 
KAMAZ, 1981 r.: siodło - 500 zł, kpi. mosty - 2.000 zł/szt., 
silnik po remoncie - 4.500 zł, skrzynia biegów z połówkami •
1.500 zł, oś przednia kpi. z kołami - 1.000 zł. Sobótka, tel. 
071/390-33-43,0603/09-99-32 
KAMAZ 5511: kiper z podramą, do remontu, kosz aa koło, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-21-02.0608/27-09-14 
KAMAZ 5511.1992 r.: opona (kostka) 900x20. -160 zł. Wro
cław, tel. 348-08-18, po 19
KIA CARNIVAL: różne części. Domasław, woj. wrocławskie, 
tel. 0502/12-83-65
KIA CLARUS : różne części. Domasław, woj. wrocławskie, 
tel. 0502/12-83-65
KIA CLARUS: lampa przednia. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
KIA CLARUS, SEPHIA: różne części przodu. Domasław, tel. 
0502/12-83-65
KIA K2700 : różne części. Domasław, woj. wrocławskie, tel. 
0502/12-83-65
KIA PREGIO, 1999 r.: zawieszenie, amortyzatory, pasty, re
sory i inne części. Zielona Góra, tel. 0607/70-70-38 
KIA PRIDE: lampy przednie. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
KIA PRIDE: wszystkie części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
KIA SEPHIA: różne części. Domasław, woj. wrocławskie, teł. 
0502/12-83-65
KIA SEPHIA: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 *
KIA SEPHIA: zawieszenie kpi., dach, silnik, lampa, pompy i
inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78
KIA SHUMA: różne części. Domasław, woj. wrocławskie, tel.
0502/12-83-65
KLAPA ZAŁADOWCZA. - 1.700 zł. Gorzów, tel. 
0602/45-05-64
KONTENER Z HYDROKLAPĄ, 1994 r. 6x2,45x2,5, - 7.500 
zł. Legnica, tel. 0601/78-73-51
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KOPARKA BIAŁORUŚ : wał korbowy (nowy), * 300 zł. Cho- 
bienia, tel. 0600/85-89*25
KOPARKA BIAŁORUŚ : listwa do obrotu, nowa, • 600 zł.
Nowe Miasteczko, tel. 068/388-80-16
KOPARKA BIAŁORUŚ: opony, felgi, nowe, chłodnice i inne,
-1.400 zł. Oława. tel. 071/313-29-84,071/313-40-27 wieczo
rem
KOPARKA BIAŁORUŚ : rozrusznik, nowy. Wolibórz, tel.. 
074/872-12-68
KOPARKA BIAŁORUŚ, NOBAS, P 501 RUMUNKA, KASTOR 
: rozdzielacz, siłowniki, pompy, sprężarka, sprzęgło i inne. 
Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68
KOPARKA CASTOR 1203 : rolki jezdne, wydłużone żywot
ność, napawane specjłnym drutem. Wrocław, tel. 
071/326-02-56,071/348-33-79 
KOPARKA K-603 : mechanizm obrotu -100 zł, rozdzielacz 
hydrauliczny • 100 zł, siłownik hydrauliczny -100 zł. Chobie- 
nia, tel. 0600/85-89-25
KOPARKA MENCK M 250H: rolki jezdne, wydłużona żywot
ność. Wrocław, tel. 071/326-02-56,071/348-33-79 
KOPARKA NOBAS 632: kpi. silnik po remoncie kapitalnym •
4.500 zł, łyżka o poj. 0,7 m3 -1.600 zł, 2 silniki hydrauliczne, 
rozdzielacz - 1.200 zł, siłownik do zamykania łyżki i inne. 
Kłodzko, tel. 0601/92-78-25
KOPARKA WARYŃSKI K-407, K-408 : przekładnia obrotu + 
komplet węży, - 3.500 zł. Kalisz, tel. 062/753-68-75 po godz. 20 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK KT-162 : siłownik, 
łyżki, ramiona, pompy, układ kierowniczy, tylne felgi, części 
p ilnika i wiele innych, - 4.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/873-35-40.0602/19-22-33 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162: silnik, skrzy- 
nia b., mos tylny, wieża tylna i inne. Świdnica, tel. 
074/852-17-28
KRUSZARKA 4015,4015R : szczęki stałe i ruchome -1.500
zł/szt., Wał mimośrodowy, nowy - 3.500 zł. Jelenia Góra, teł.
075/641-98-60,0502/35-28-40
U D A : hak, - 40 zł. Małomice, tel. 068/376-91-23
LADA 2105,2107 : nowa tylna piasta i nagrzewnica, gażnik
(model 2105). Wrocław, tel. 0502/96-51-31
LADA : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel.
0601/71-69-78
LADA 2105 : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0605/62-00-14
LADA 2105,1982 r.: wszystkie części. Prusice k. Trzebnicy, 
tel. 071/312-53-41.071/312-63-41 
LADA 2103,2105,1983 r., 1500 ccm : zawieszenie, silnik + 
osprzęt silnika, koła, resory, rama, most, wał, półosie, szyby, 
skrzynia biegów i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
LADA 2017,1987 r., 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów (4), 
lampy, zawieszenia, siedzenia, klapa tylna, drzwi, instalacja, 
rozrusznik, alternator, szyby, z rozbiórki. Lubiąż, tel. 
071/389-72-65,0606/14-03-01,0607/47-97-29 
LADA 2105,1987 r., 1300 ccm: różne części. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-10-99
LADA 2107, 1989 r.: drzwi tylne prawe, serwo, pompa pali
wa, klapa tylna, amortyzatory, lampy tylne, zaciski hamulco
we, wał napędowy, akumulator. Piława Górna, tel. 
0602/60-19-47
LADA NIVA; skrzynia biegów. Paczków, woj. opolskie, tel. 
0606/15-33-85
LADA NIVA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna : poszycie blachy 
prawa strona • 300 zł, głowica - 300 zł, blok silnika • 300 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55 
LADA SAMARA 2108,1300 ccm: silnik, do złożenia, z doku
mentacją, rozrusznik i dużo innych części, - 200 zł. Bystrzyca 
Oławska, tel. 071/303-08-48

LANCIA: skrzynia biegów (uszkodzony wałek sprzęgłowy) - 
150 zl. Świebodzin, lei. 068/382-22-62 
LANCIA INTEGRALE, HF turbo: różne części silnikowe i bla
charskie. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 
LANCIA DEDRA : maska silnika, felgi aluminiowe, - 600 zł. 
Legnica, tel. 0608/36-84-57
LANCIA DEDRA : maska, atrapa, zawieszenie, lusterka, 
drzwi. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
LANCIA DEDRA : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
LANCIA DEDRA, 1993 r., 112 tys. km, 1600 ccm, wtrysk : 
wszystkie części. Góra, tel. 0607/55-37-59,0607/71-21-29 
LANCIA DELTA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, turbo : silnik, 
na części. Bielawa, tel. 0607/30-31-84 
LANCIA DELTA, 1986/99 r . : drzwi, maska, błotniki, waha
cze, szyby, zderzaki, reflektory, części, osprzęt silnika, amor
tyzatory, półosie, przeguby, tuleje metalowo-gumowe, zawie
szenia, felgi stalowe i aluminiowe 14-16', tapicerki, inne drobne 
części. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
LANCIA DELTA, 1992 r. :części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
LANCIA DELTA, DEDRA, THEMA: różne części. Oleśnica, 
tel. 071/398-13-29,0609/51-31-05 
LANCIA KAPPA: reflektory. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
LANCIA LYBRA : maska, błotniki, zawieszenie, chłodnica. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
LANCIA PRISMA, 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów, ele
menty blacharki. Żary, tel. 068/375-98-29 
LANCIA PRISMA i, 1981 r.. 60 tys. km. 1600 ccm. diesel: 
silnik (2 lata po remoncie), uszkodzony blok, w całośd lub na 
części, - 600 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-19-73 
LANCIA PRISMA, 1985 r., 65 tys. km, 1600 ccm: cały samo
chód w częściach, nadwozie i silnik bez dokumentów, części 
mechaniczne i szyby. Zielona Góra, tel. 0601/21-98-80 
LANCIA THEMA : reflektor prawy, błotniki. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
LANCIA THEMA : drzwi, lampy i inne. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
LANCIA THEMA,: karoseria bez silnika, uzbrojona, niekom
pletna, lekko uszkodzona z przodu, bez zderzaka przednie
go, lamp przednich, atrapy przedniej, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-67-19
LANCIA THEMA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk: lusterko prawe 
elektrycznie regulowane, lampa prawa tylna -100 zł/szt., drzwi 
lewe tylne • 100 zł, klapa tylna -100 zł, stacyjka - 80 zł, zde
rzak tylny - 80 zł, półosie - 60 zł/szt., chłodnica z wentylato
rem -120 zł, przepływomieiz, komputer, moduł wtrysku -120 
zł, pompa oleju, wspomagania i wodna i inne. Wrocław, tel. 
071/339-24-98
LANCIA Y10: maska, błotniki, reflektory, atrapa. Siechnice,
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04
LANCIA ZETA: maska, zderzak. Siechnice, tel. 071/311-54-13
w godz. 9-17,0608/41-76-04
LEXUS: lampy przednie. Wrocław, tel. 0601/72-56-81
LEXUS 200 : maska, zderzak, błotnik. Lubin, tel.
0601/55-33-41
LIAZ: rozrusznik, stan b. dobry • 350 zł, ogrzewanie kabiny • 
150 zł. Głogów, tel. 076/833-16-26 
LIAZ : przystawka skrzyni biegów, wałek, pompy hamulco
we, kolumna kierownicy, turbo, kompresor, siłownik hamulca

i wywrotu, zawory, komplet naprawczy, rozrusznik i inne. Je
lenia Góra, tel. 0.75/764-16-96,0603/77-93:50 •
LIAZ 100,110,111.800 (do lasu): silniki, kabiny; mosty przed
nie i tylne, skrzynia biegów, serwo, wkłady mostów, chłodni
ce, itd., możl. faktura VAT. Kłodzko, tel.'0602/69-90-51 
LIAZ: wał korbowy - 250 zł. Kłodzko, tel. 074/647-17-26 
LIAZ: tylny most, siłowniki hamulcowe (tylne), głowice, wałki 
rozrządu i inne. Lądek Zdrój, tel. 074/814-79-81 
LIAZ : turbosprężarka, - 1.000 zł. Polkowice, tel. 
076/847-91-89
LIAZ 100,110: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawiesze
nie przednie, kabiny, blok silnika oraz inne podzespoły, tanio. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LIAZ 110: silniki, mosty, skrzynia biegów i inne. Ratno Dolne, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0603/63-12-95 
LIAZ 100: silniki, mosty, skrzynie biegów, inne. Ratno Dolne, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0603/63-12-95 *
LIAZ 110.000 : skrzynia biegów (10), stan b. dobry. Strzelin, 
tel. 071/392-17-41,0503/01-39-29 
LIAZ : most tylny, pompa wtryskowa, spoiler na dach, felgi, 
resory, docisk, zbiorniki, przekł. kierownicy, oś przednia, bęb
ny, siłowniki. Wrocław, tel. 349-23-05,0502/55-96764 
LUBLIN : przekł. kierownicy ze wspomaganiem, fabrycznie 
nowa, 2 szt., cena - 500 zł/szt. Ozimek, tel. 077/465-43-53, 
0606/43-96-54
LUBLIN 3372: kpi. zawieszenie przednie, resory tylne, zbior
nik paliwa, skrzynia biegów (4), siedzenia i inne elementy 
wnętrza. Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
LUBLIN 1,1994 r., 100 tys. km, 2540 ccm;: 6krzynia biegów
(4), nowa - 550 zł, w rozliczeniu przyjmę uszkodzoną. Wro
cław, tel. 0606/62-42-90
LUBLIN II, 1998 r.-,: kontener, stan b, dobry, - 3.500 zł. Piława 
Górna, tel. 074/837-17-40
LUBLIN III, 1999 r., 2400 ccm, turbo D : osprzęt silnika, reso
ry, drzwi, koła, zawieszenie, rama, most, wał. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
LUBLIN, 1999 r., 2400 ccm, turbo D : resory, osprzęt silnika,' 
zawieszenie, most, wał, koła, drzwi. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
LUBLIN, 1999 r.: most tylny, stan b. dobry, • 1.200 zł. Wro
cław, tel. 782-73-80 do godz. 15,316-84-69 
LUBLIN II, 1999 r.: zawieszenie przednie, sprzęgło, alterna
tor, elektrowyłącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, licz
nik, kierownica, Wał napędowy do 3.5 tony, wydech, lampy 
tylne, amortyzatory, rama. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
ŁADOWARKA L-34: siłowniki skrętu, nowe. Stronie Śląskie, 
tel. 074/814-16-80
ŁADOWARKA FADROMA LK-1, Ł-200 : 2 nowe opony, stan 
b. dobry, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/854-39-71 
ŁADOWARKA FADROMA: siedzenie z podstawą, do kabiny 
- 70 zł, pompa hamulcowa z serwem, nowa -150 zł, końców
ki wtryskiwaczy do silnika SW-400, SW-680, cena -15 zł/szt. 
Lubin, tel. 076/749-45-90,0606/81-83-72 
ŁADOWARKA Ł-200: silnik. Paszowice, tel. 076/870-12-21, 
0605/82-59-16
ŁADOWARKA Ł-34 : różne części. Kłodzko, tel. 
074/867-96-34 wieczorem
ŁADOWARKA Ł-34: chłodnica, silnik SW-680 Turbo, - 2.000 
zł. Paszowice, tel. 076/870-12-21,0605/82-59-16 
ŁADOWARKA ŁK-1: siłownik skrętu -100 zł, most przedni - 
800 zł, skrzynia biegów - 700 zł. Chobienia, woj. legnickie, 
tel. 0600/85-89-25
MAN, 7000 ccm, diesel: skrzynia biegów, most tylny, resory i 
inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
MAN 13.168,1974 r., 5800 ccm, diesel: wszystkie części lub 
w całości, kontener 6.2 x 2.4 x 2.0 m • 1.500 Zł, silnik - 5.000

zł koła 900 • 300 zł/szt., wspomaganie - 2.000 zł i inne. Lubin, 
tel. 076/844-92-41
MAN 19.362,1987 r. ciągnik siodłowy: silnik z dokumentacją,
kpi., przebieg 600 tys. km, • 6.000 zł. Jelenia Góra, tel.
075/734-63-09,0602/19-60-84
MAN F90, F2000 : chłodnice, zawieszenie, zderzaki, lampy,
opony, nadkola, filtry pow., atrapy. Wrocław, tel.
071/346-23-55,0607/50-54-33 C
MAZDA 121,1300 ccm, benzyna: silnik, -1.200 zł. Goliszew
7a, gm. Żelazków, tel. 062/769-12-17
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wersji
i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95,
0601/55-17-72
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V : silnik na części, poduszki 
silnika. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
MAZDA 323: zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
MAZDA 323 SEDAN, 1600 cęm . części mechaniczne i bla
charskie. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
MAZDA 323, 1980/85 r. : różne części. Wiązów, tel. 
071/393-10-61
MAZDA 323,1980/86 r. 3-drzwiowy: lampy tylne, nowe, 2 szt. 
Konin, tel. 063/243-39-45
MAZDA 323,1981 r.: lampy, maska silnika, klapa tylna, drzwi, 
chłodnica, skrzynia biegów (5), lusterka, konsola z obroto
mierzem, tylny zderzak i inne części. Chojnów, tel. 
076/818-65-20
MAZDA 323, 1981 r. : głowica kpi, • 280 zł. Świdnica, tel.
074/856-80-66,0607/38-99-75
MAZDA 323, 1984 r. : wszystkie części. Prusice, tel.
071/312-53-41.071/312-63-41
MAZDA 323, 1985 r .,: karoseria na części, zawieszenie,
skrzynia biegów i inne. Lubięcin, tel. 068/388-15-86,
0600/61-87-64
MAZDA 323,1987 r., 1600 ccm napęd 4x4: części do skrzy
ni biegów. Legnica, tel. 076/858-24-21 
MAZDA 323 F, 1988/92 r.: różne części, części wnętrza, bla
charka, lampy, szyby, części mechaniczne i zawieszenia, gło
wica silnika 1.8 16V oraz osprzęt, zderzaki, półosie, inne. 
Wrocław, tel. 0601/70-57-00
MAZDA 323 F, 1990 r., 1300 ccm, 16V: głowica, wałek roz
rządu, klocki hamulcowe, nowe. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 323,1991 r.: amortyzatory, tarcze i klocki hamulco
we, usczelki drzwi, zawory ssące i wydechowe, pasy bezpie
czeństwa, regulator napięcia. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 323,1991 r., 1600 ccm: skrzynia tiegów. komputer, 
rozrusznik, przekł. kierownicy + wspomaganie, pompa wspo
magania. środa śląska, tel. 0605/15-34-17 
MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, OHC: zawieszenia, insta
lacja elektryczna, zderzak tylny, pompa, zbiornik paliwa, tapi
cerka drzwi i inne. Wrocław, tel. 364-47-45 
MAZDA 323,1991 r.: drzwi, zawieszenia, głowica, tapicerka, 
układ kierowniczy, ceny od 100 zł. Żmigród, tel. 0601/86-12-04 
O  MAZDA 323,1996/01 r . : maska, błotniki, zawie

szenie tylne i przednie, dach, ćwiartki, błotniki 
tylne, tapicerka, felgi aluminiowe, drzwi, chłód* 
nice, klimatyzacja, silnik, skrzynia biegów, wen* 
tylatory oraz progi. Świdnica, tel. 0604/82*66*90, 
0607/64*52*82 87020241

MAZDA 323,1997 r., 190 tys. km, 1600 ccm, 16V,: różne 
części. Wschowa, tel. 0607/49-22-85 
MAZDA 323, 323F, 626, MX3 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69

MAZDA 323,626,1986/89 r., 2000 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, drzwi, półosie, błotni
ki,-zderzaki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
MAZDA 323,626,1987/94 r .: części używane. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
MAZDA 323, 626, 929 : różne części. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
MAZDA 323, 626, 929 : różne części. Wrocław, tel. 
0603/43-11-78
MAZDA 626 : końcówki wtryskiwaczy, oryginalne Bosch, 
nowe, komplet, • 250 zł. Malczyce, tel. 071/317-96-84 
MAZDA 626: silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzyna, 
zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 626, 2000,2200 ccm, D : głowice szczelinowe, bez 
pęknięć, z zaworami, sprawdzone, 10 szt., również sam kor
pus, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/324-81-08 po godz. 18, 
0601/70-22-78
MAZDA 626: drzwi, szyby, klapa bagażnika, półosie, rozrusz
nik, alternator, układ kierowniczy, elektryka, stacyjka, zamki, 
silniczki wycieraczek i szyb, koła, skrzynia biegów (5), pom
pa hamulcowa, inne. Wrocław, tel. 0602/27-63-72 
MAZDA 626,1981 r. z napędem tylnym: maska silnika, błot
niki, podszybie, nagrzewnica + dmuchawa, serwo z pompą 
hamulcową gaźnik (do 1600 ccm i do 2000 ccm), mecha
nizm wycieraczek, licznik z obrotomierzem, linki klapy tylnej, 
wlew paliwa, ssania, gazu. Świdnica, tel. 0503/03-24-58 
MAZDA 626,1983/87 r .: różne części. Kamienna Góra, tel. 
0603/99-25-48
MAZDA 626,1985 r.: klapa tylna z szybą -150 zł. Świdnica, 
tel. 074/856-80-66,0607/38-99-75
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MAZDA 626, 1985 r . : zderzaki (kombi, hatchback, sedan, 
coupe). Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, benzyna : przekł. kierowni
cy. Wrocław, tel. 354-38-46,0605/32-11-46 
MAZDA 626,1985/92 r., 2000 ccm: części blacharskie i me
chaniczne. Zielona Góra, tel. 0601/55-16-76 
MAZDA 626,1986 r., benzyna: skrzynia biegów (5) • 350 zł, 
klapa tylna - 70 zł, szyba iylna ogrzewana - 70 zł, kolumna 
kierownicy z listwą kpi. -120 zł. nagrzewnica kpi. - 70 zł. za
wieszenie tylne -100 zł, konsola przednia + licznik • 100 zł i 
inne. Trzebnica, teł. 071/312-75-07 
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (5), zawieszenia, ukł. kierowniczy, chłodnica i inne. Gro
madka, tel. 0604/78-33-32,0606/35-98-92 
MAZDA 626,1986 r . : wszystkie części. Stefanowice, teł. 
074/858-50-02,0600/36-13-01 
MAZDA 626 COUPE. 1986 r.: skrzynia biegów - 200 zł. roz
rusznik - 70 zł, lusterko - 40 zł, drzwi prawe • 100 zł, błotnik • 
50 zl, alternator - 70 zł, lampa tylna • 40 zł, lampa przednia - 
40 zł, fotel przedni, tylny - 50 zł i inne. Zielona Góra, tel. 
0607/20-31-90
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów 151, oś tylna, drzwi (coupe), maska przednia i tylna, 
fotele, inne części. Złotoryja, tel. 0502/62-87-74 
MAZDA 626,1986 r.: piasta lewa -100 zł. nakładka plastiko
wa zderzaka • 30 zł. Złotoryja, tel. 076/878-47-82 
MAZDA 626, 1987 r. : maska silnika. Świdnica, tel. 
074/852-45-26,0605/24-77-53 
MAZDA 626,1987 r.: tłoki i korbowody, tłumik końcowy, pro
wadnice zaworowe, części do skrzyni biegów, poduszka 
przednia silnika, szyba drzwi tylnych, prawych, uszczelnia
cze silnika. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 626,1987 r., 105 tys. km, 2000 ccm, benzyna: silnik, 
skrzynia biegów, komputer, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-51-21 .
MAZDA 626,1988/92 r.: drzwi przednie prawe -100 zł, pod
nośnik szyb prawy przedni -100 zł. Jelcz-Laskowice. tel. 
071/318-64-90
MAZDA 626 COUPE, 1990 r., 2000 ccm, 12V: różne części z 
demontażu. Zielona Góra, tel. 0503/39-36-53 
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 i korbowowdy, 
termostat, drążek kierowniczy, kolektor wydechowy, pompa 
wtryskowa, uszczelniacze silnika i skrzyni, docisk sprzęgła, 
koła zębate, tuleje i inne części do skrzyni. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm : klapa tylna, insL el., silnik 
na części (bez głowicy), drzwi tylne kpi. Oława, tel. 
071/313-15-89,0604/78-93-74 
MAZDA 626,1990 r.: kolumna kierownicy - 50 zł. Paczków, 
tel. 0604/08-40-56
MAZDA 626,1990 r., 2200 ccm, wtrysk: różne części. Wro
cław. tel. 0602/68-90-83
MAZDA 626, 1990 r . : zderzaki (kombi, hatchback, sedan,
coupe). Wrocław, tel. 0601/70-57-00
MAZDA 626,1991 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia biegów (5),
silnik, zawieszenia, szyby, ukł. wydechowy. Głogów, tel.
076/834-64-92,0609/28-33-89
MAZDA 626,1991 r., 2000 ccm : skrzynia biegów. Głogów,
tel. 076/834-50-48,0605/91-09-77
MAZDA 626, 1992 r .: zderzak przedni. Srebrna Góra, tel.
074/818-03-06
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MAZDA 626,1992/97 r.: klimatyzacja, możliwość sprawdze
nia i montażu. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626,1992/98 r.: amortyzatory przednie, prod. japoń
skiej Kayaba, stan b. dobry - 150 zł/szt. Wrocław, tel.
339-76-03 w godz.9-16
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, 16V: skrzynia biegów (auto
matic), głowica. Legnica, tel. 0601/78-73-69 
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, diesel: katalizator, amorty
zatory, uszczelki drzwi, kpi. uszczelek do silnika, tarcze ha
mulcowe, łożyska kół, pompa paliwa, siłownik drzwi, klamka 
drzwi przednich lewych. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, 16V: katalizator, komputer, 
elem. zawieszeń, filtr węglowy, półoś, kolektor ssący, pasy 
bezpieczeństwa, serwo i inne drobne części. Pieńsk, tel. 
075/778-62-81,0606/43-36-31 
MAZDA 626,1994 r.: reflektory przednie, kpi., z migaczami, 
-150 zł. Wrocław, tel. 352-58-96 
MAZDA 626,1994 r. :szyba czołowa • 120 zł. Wrocław, lei. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
MAZDA 626,1995 r., 2000 ccm, wtrysk: pas przedni • 250 zł, 
lampy pozycyjne nowe • 100 zł/szt., aparat zapłonu - 500 zł; 
możliwa wysyłka. Opole, tel. 077/457-21-84 
MAZDA 626,1995 r., 1800 ccm : silnik i inne. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
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MAZDA 626,1996 r .: lampa przednia prawa. Wrocław, tel. 
071/339-09-62 w godz. 8-14
MAZDA 626,1998 r . : zderzaki (kombi, hatchback, sedan, 
coupe). Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626, 323,1986/89 r. 1.5, 2.0 ccm: osprzęt silnika, 
drzwi, koła, szyby, półosie, wały, belki, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MAZDA 929 : lampy, drzwi, zbiornik paliwa, maska, siedze
nia, deska rozdzielcza i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA 929: maska, drzwi. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
MAZDA DEMIO : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MAZDA E2000, E2200 : bardzo duży wybór częśd do róż
nych wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95,0601/55-17-72 
MAZDA MX*3 : półka tylna, - 230 zł. Wrocław, tel. 
071/345-73-24
MAZDA MX-3, MX-5 : zderzak przedni i tylny, błotniki. Wro
daw, teł. 0601/95-16-78
MAZDA MX-5,1993 r., 1600 ccm: lusterko prawe, elementy 
plastikowe, elementy tapicerki, drzwi prawe, lampa tylna pra
wa, wał napędowy, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i 
tylne, podłużnica prawa, klapa tylna. Wrocław, tel. 
0603/50-03-51
MAZDA MX-6 : zderzak tylny • 300 zł. Wałbrzych, tel.
074/844-72-45,0602/62-35-54
MAZDA RX-7 : różne częśd. Gorzów Wielkopolski, tel.
0604/96-46-48
MAZDA XEDOS 9: szyba do szyberdachu, -100 zł. Malczy
ce, tel. 071/317-96-84
MERCEDES : częśd silnika (10-cylindrowy), wał nominalny
z wałkiem rozrządu, - 2.500 zł. Jelenia Góra, tel.
075/734-63-09,0602/19-60-84
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel.
071/315-40-51
MERCEDES: amortyzatory Bosch, nowe, 2 s z t -300 zł/kom
plet. Ołdrzychowice, teł. 074/868-94-57 
MERCEDES, 2900 ccm, dieselsilnik, środa śląska, tel. 
071/317-59-48
MERCEDES: różne częśd, do różnych modeli. Wrodaw, tel. 
0606/14-41-40
MERCEDES : amortyzatory nowe, 6 sztuk. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
MERCEDES : felgi aluminiowe. Wrocław, tel. 311-80-44, 
0501/39-42-12
MERCEDES : używane tłoki do silników do osobowych i do
stawczych. Wrodaw, tel. 0501/38-64-07,364-43-24 
MERCEDES, 1970 r . : lampa tylna, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
MERCEDES C, 1996 r., turbo D : chłodnica wody. - 400 zl. 
Głogów, tel. 076/832-10-61
MERCEDES 100,1989 r., 2400 ccm, diesel,: drzwi, lampy, 
zawieszenia, tylna belka, silnik na częśd i inne. Nysa, tel. 
0600/19-93-29
MERCEDES 115 : most tylny z półosiami -150 zł, skrzynia 
biegów -100 zł, pompa wtryskowa -100 zł. Chobienia, woj. 
legnickie, tel. 0600/85-89-25
MERCEDES 115: różne częśd. Polkowice, teł. 0603/27-40-52 
MERCEDES 115 : lampy przednie. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MERCEDES 115 W : wszystkie częśd z rozbiórki, częśd sil
nika (300 D), głowica, pompa i inne. Wrocław, teł. 
0601/71-69-78
MERCEDES 115,1974 r.: różne częśd (karoseria na kołach 
w całośd). Pogwizdów, tel. 0609/39-09-66,0605/20-67-73 
MERCEDES 115, 123 : różne części. Wrocław, tel. 
0606/15-89-44
MERCEDES 116: różne częśd. Polkowice, tel. 0603/27-40-52 
MERCEDES 116 : wał napędowy, nowy, • 700 zł. Wrodaw, 
tel. 0503/99-07-05
MERCEDES 123 D, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawiesze
nia, most tylny, silnik, wał pędny, skrzynia biegów, szyby, drzwi, 
wspomaganie, pompa wtiyskowa, osprzęt silnika, komplet 
siedzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
MERCEDES 123 W : reflektor prawy (okrągłe lustra) • 120 zł, 
lampa tylna lewa • 60 zł. Lubin, tel. 076/846-67-46, 
0608/76-90-05
MERCEDES 123, benzyna, diesel: różne częśd Z demonta
żu, elementy blacharki oraz częśd mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłod
nice, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, tel. 
0608/37-17-08
MERCEDES 123 D, 3000 ccm, diesel: osprzęt silnika, skrzy
nie biegów (manualne), błotniki. Sobótka, tel. 0603/56-90-40 
MERCEDES 123: różne częśd. Wałbrzych, tel. 0605/36-17-09 
MERCEDES 123 D : pompa wtryskowa 240 D, pompa wtry
skowa MB 100,90 r., most tylny z  półosiami 240 D, skrzynia 
biegów, amortyzatory przednie i tylne, sworznie drążka reak
cyjnego, sprężyny przednie, pompy hamulcowe, serwo, me
chanizm otwierania szyb i inne. Wrodaw, tel. 071/328-26-47 
po godz. 20
MERCEDES 123 : most tylny, serwo, deska, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/367-70-54
MERCEDES 123 D : zbiornik paliwa, kolumna kierownicza i 
kierownica, klapa tylna, serwo z pompą, nagrzewnica, dmu
chawa i inne częśd. Wrocław, tel. 0502/96-51-31 
MERCEDES 123 : przekładnia kier. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 123: klapa tylna, maska przednia. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES 123 W : wszystkie częśd z rozbiórki, częśd sil
nika (300 D), głowica, pompa i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 123 D : belka, wahacz, serwo, pompa ham., za- 
dski ham., kierownica, stacyjka, szyba tylna, zawieszenie 
przednie, zbiornik, czujnik, klamki, podnośniki szyb, wał na
pędowy. Wrocław, tel. 354-01-60 
MERCEDES 123: hak. prod. niemieckiej -140 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-47-82
MERCEDES 123,2000 ccm, diesel: silnik, w całośd lub na 
części, uszkodzona panewka • 300 zł, skrzynia biegów (4) - 
150 zł. lampy tylne - 50 zł/szL, kierunkowskaz lewy - 40 zł, 
lampa prawa, pięknięta - 30 zł. Złotoryja, tel. 0606/11-91-95 
MERCEDES 123,1976 r.: nadwozie, polska dokumentacja, -
1.200 zł. Paczków, woj. opolskie, tel. 0606/15-33-85 
MERCEDES 123,1979 r.: zawieszenie tylne - 300 zł, tapi
cerka bez fotela kierowcy (zielona krata) -150 zł, zawiesze
nie przednie -150 zł, skrzynia biegów IAI - 200 zł, pompa 
wtryskowa (2.4) - 200 zł. Dąbrówka, tel. 077/421-52-85

MERCEDES 123 D. KOMBI, 1982 r.: tapicerka i siedzenia w 
czarnym kolorze, klapa tylna, siłowniki, tylne drzwi i szyby, 
relingi dachowe, zbiornik paliwa. Sobótka, tel. 0603/56-90-40 
MERCEDES 124 : różne części. Buszkowice. tel. 
076/843-57-69.0603/31-51-46 
MERCEDES 124 COUPE: zawieszenia, blacharka. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/44-67-68,0501/10-98-53 
MERCEDES 124: szyby drzwiowe, rama tylnego zawiesze
nia, zderzaki, wał z mostem, wahacz i inne. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-16-54
MERCEDES 124 KOMBI: drzwi tylne lewe, -150 zl. Jelcz-La- 
skowice, tel. 0609/34-99-53
MERCEDES 124 : wszystkie częśd. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-64-90
MERCEDES 124: zderzak tylny, koło 185 x 15, felga stalowa 
15 x 6,5, kierunkowskaz prawy. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
MERCEDES 124 E : maski, klapy tylne, lampy, poduszki pow., 
sensory, drzwi, zderzaki, kierownice, lusterka, chłodnice wody 
i klimatyzacji, kompresory, tapicerki drzwiowe, konsole, pom
py wspomagania. Lubin, tel. 0601/42-28-49 
MERCEDES 124 E-KLASSE : maska, grill, zderzak, lampy, 
felgi, błotniki, tapicerka skórzana'(szara). Lubin, tel. 
0603/36-38-55
MERCEDES 124: lampy tylne -150 zł, częśd do klimatyza
cji, zawór - 200 zł, łapy - 240 zł. Nysa, tel. 0502/55-73-21 
MERCEDES 124 : zbiornik paliwa -100 zł. Paczków, tel. 
0606/99-56-29
MERCEDES 124 : atrapa, szerokie listwy. Wrocław, tel. 
0607/82-53-59
MERCEDES 124: listwy szerokie, tunel chłodnicy. Wrodaw, 
tel. 0602/26-76-79
MERCEDES 124: półoś, drzwi tylne prawe, chłodniczka do 
nagrzewnicy, podstawa pod alternator, hamulec kpi., nagrzew
nica, dach, konsola z dodatkami drewnianymi. Wrocław, tel' 
0601/73-20-98
MERCEDES 124 : sprężarka klimatyzacji, z mocowaniami, 
stan b. dobry, • 350 zł. Wrocław, tel. 353-76-96 
MERCEDES 124: wkłady lusterek (lewe i prawe) -100 zł/szt. 
Wrodaw. tel. 0501/79-70-81
MERCEDES 124.1987 r„ 2000 ccm, diesel i poj. 2300 ccm: 
drzwi, zawieszenie przednie, klapa, grill, koło kierownicy, prze
łącznik zesp., pompa wtryskowa, głowica i inne. Nowa Wieś 
Legnicka, tel. 0601/79-18-30
MERCEDES 124,1988 r., 191 tys. km, 2300 ccm: częśd sil
nika, skrzynia biegów automatic (4), zawieszenia, tapicerka i 
inne. Legnica, tel. 0608/45-82-31 
MERCEDES 124,1989 r., 2.6,3.0: komputer, kanapa tylna, 
boczki drzwi, konsola, chłodnica, rozrusznik. Wrodaw, tel. 
0600/85-25-96
MERCEDES 124,1989 r .: drzwi, dach, wahacze przednie, 
zadski, zwrotnice. Zielona Góra, teł. 0605/46-84-56 
MERCEDES 124 KOMBI. 1990 r . : dach. Bolesławiec, tel. 
075/644-97-54
MERCEDES 124,1990 r.: błotniki przednie, chłodnica, prze
kładnia kier., pompa hamulcowa, zderzak tylny. Legnica, tel. 
076/857-57-15,0603/45-74-42 
MERCEDES 124 KOMBI, 1990 r.: roleta, relingi, hak. Legni
ca, tel. 0607/04-38-25
MERCEDES 124,1990 r .: reflektory przednie -120 zł/szL, 
półka tylna (nowa) i inne. Modła, woj. legnickie, tel. 
0600/52-57-36
MERCEDES 124,1990 r., 2000 ccm, diesel: silnik bez osprzę
tu, do remontu, oclony, -1.500 zł. Żary, tel. 068/375-98-52, 
0608/03-50-24
MERCEDES 124,1992 r.: szyberdach reguł. el.. podłużnica. 
listwa progowa. Kudowa Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
MERCEDES 124,1992 r.'. 2500 ccm, diesel: stacyjka z klu
czykiem - 250 zł, kierownica -100 zł, zbiornik paliwa -100 zł. 
Legnica, tel. 0606/61-69-11
MERCEDES 124.1993 r. 200.250 i 300 D: elementy blachar
ki, częśd mechaniczne, zawieszenia, tapicerka, głowica do 
200 D, podnośniki el. szyb, zderzaki, nagrzewnice, skrzynie 
biegów, chłodnica do 200 D, 190 D. hak, stacyjki, zamki, klam
ki. Wrodaw, tel. 0601/57-77-47 
MERCEDES 124,1995 r.. 2500 ccm, diesel. 20V : głowica 
kpi, tłoki, pompa wtryskowa, pompa wodna i inne częśd silni
ka. Wrodaw. tel. 0602/80-01-02 t 
MERCEDES 124 W, 202 C, 210 W, C LK : atrapy. Lubin. tel. 
076/846-67-46,0608/76-90-05 
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 126 : różne częśd. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/44-67-68
MERCEDES 126: tylna prawa lampa, teleskopy hydraulicz
ne, lusterka boczne -180 zł/szL Opole, tel. 077/454-38-79 v 
MERCEDES 126 W : różne części. Polkowice, tel. 
0603/27-40-52
MERCEDES 126: maska, lampy przednie i tylne, klapa, zde
rzaki, drzwi, szyby, deska rozdz., skrzynia biegów, automa
tic, kpi. tapicerka. kola, zawiesinie tylne, zawieszenie przed
nie i inne. Wrodaw, tel. 0608/13-83-55 
MERCEDES 126 : lampa tylna, lusterka, teleskopy hydrau
liczne. Zawiść, tel. 077/454-38-79 
MERCEDES 126,1985 r.: karoseria, przednie i tylne zawie
szenie. Wrocław, teł. 0601/79-29-21.0609/46-80-11 
MERCEDES 129 : maska, zderzak. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11,
MERCEDES 129: reflektor lewy. Wrodaw. tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 140 W S-KLASSE : lampa lewa z silniczkiem. 
wycieraczki - 80 zł- Lubin, tel. 076/846-67-46,0608/76-90-05 
MERCEDES 140 W. 1993 r.: podłużnica prawa, licznik, zwrot
nica prawa, moduły, pokrywa bagażnika, lusterko lewe, dach. 
Wrodaw. tel. 0604/13-37-05
MERCEDES 1735: osie je d n ie  z ABS i zwykłe, po regene
racji sworzni -1.000 zł/szf, most tylny pod resory, z blokadą, 
bez ABS. - 2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/734-63-09, 
0602/19-60-84
MERCEDES 180 : chłodnica klimatyzacji. Jelenia Góra, tel.
075/755-46-70,0601/56-78-57
MERCEDES 180 C : wkład do lampy tylnej prawej, wahacz,
lusterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba trójkątna,
przekładnia kier. z drążkami (kpi.). Wrocław, tel.
0601/73-20-98
MERCEDES 1838 : chłodnica. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-72-28
MERCEDES 190 : reflektor prawy -180 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MERCEDES 190,2000 ccm, benzyna : dużo częśd używa
nych, mechanicznych i blacharskich. Jelenia Góra, tel. 
0603/45-73-54
MERCEDES 190 123,124: zawieszenie, oblachowanie, sil
nik i inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
MERCEDES 190124: elementy blacharki, zawieszenia, felgi 
aluminiowe i stalowe, opony. Wrodaw, tel. 071/363-40-66 w 
godz. 10-16
MERCEDES 190: felgi aluminiowe 16 AMG, szerokie listwy,
reflektory. Wrodaw, tel. 0607/82-53-59
MERCEDES 190124: lusterka boczne, kompletne, czarne.
lewe i prawe, ręczna lub elektryczna regulacja. Wrocław, tel.
0604/94-65-21
MERCEDES 190: atrapa przednia, szerokie listwy na drzwi. 
Wrodaw, tel. 0607/82-53-59
MERCEDES 190, 1987 r., : różne częśd. Wrodaw. tel. 
0606/69-42-38
MERCEDES 190,1988 r.: zawieszenie tylne i tytne. most tyl
ny, sprężyny tylne, lampy tylne demne, - 300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-03-32
MERCEDES 190,1989 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna: 
silnik, stan b. dobry -1.300 zł. Wrocław, tel. 0605/38-72-20
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MERCEDES 190,1990 r., 2000 ccm, diesel: silnik, • 3.000 zł.
.Bytom Odrzański, tel. 068/388*48-01 
MERCEDES 190 E, 1992 r.: .tunel* na chłodnicę - 70 zł. Po
lanica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
MERCEDES 190,124 : reflektory, szkła reflektorów, kierun
kowskazy, zderzak, atrapa. Wrodaw, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 200 123 D : lusterka, elementy hamulców, wa
łek rozrządu z krzywkami, moduł ABS, miska olejowa, rura za 
kolektorem, wyłącznik świateł, koła stalowe 15”, mechanizm 
wycieraczek. Chojnów, tel. 0608/45-82-31 
MERCEDES 200 123 D : maska, klapa, siedzenia, szyba tyl
na, zawieszenie tylne, silnik na części' i inne. Lubin, tel. 
076/749-62-00
MERCEDES 200 124 D : wał korbowy z tłokami, pompa ole
jowa, pompa wodna, łapy silnika, obudowa filtra pow., oleju, 
koła pasowe, błotniki przednie, reflektory, zbiornik spryskiwa- 
czy z grzałką. Lubin, tel. 076/846-73-97 
MERCEDES 200 D 123 : różne części z demontażu. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200123 D, 1979 r„ 2000 ccm, diesel,: skrzynia 
biegów • 120 zł, licznik - 40 zł, lampy tylne - 40 zł/szt., klapa - 
30 zł, dmuchawa - 80 zł, wał, bak, ukł. hamulcowy, tłumik, 
instalacja lub zamienię na betoniarkę na 220 V, motorower 
Simson. Twardogóra, tel. 071/399-89-63 
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 2000 ccm. diesel: różne 
części. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
MERCEDES 200124TE, 1986 r., 269 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna : kompletny silnik ze skrzynią biegów, chłodnica, wenty
lator z wiskozą i inne drobne części, w całości lub na części, 
pełna dokumentacja niemiecka i celna. Bolesławiec, tel. 
0501/62-40-67
MERCEDES 200124,1988 r., 2000 ccm, diesel: tylna klapa, 
drzwi, lusterka, pompa hamulcowa, wycieraczka, drążek sta
bilizacyjny, chłodnica, wentylator, zbiorniczki, drzwi, lampy 
tylne. Nysa, tel. 0607/33-04-44 
MERCEDES 200 124 C, 1990 r.: zderzaki, nakładki niklowe. 
Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
MERCEDES 200124 D, 1990/92 r., 2000 ccm. diesel: zawie
szenie przednie, zawieszenie tylne, oblachowanie, maska 
silnika, dach, błotniki, części silnika. Góra, tel. 0602/10-58-73 
MERCEDES 200 124,1992 r., 2000 ccm : drzwi, klamki, za
wieszenie przednie, lusterka, pasy z napinaczami, licznik, hak, 
wzmocnienie i podłużnice przednie. Wrocław, tei. 
0605/06-97-10
MERCEDES 200, 240, 300 : linka hamulca, nowa, oryginal
na, prod. niemieckiej, • 35 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-55 
MERCEDES 202 C-KLASSE : elementy lamp, zderzak, ma
ska, grill, błotniki, progi, felgi, tapicerka czarno-czerwona i 
czarno-beżowa. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 206 D, 1992 r., 2300 ccm. diesel: tylny most. 
alternator, rozrusznik, przednie zawieszenie, miska olejowa, 
felgi aluminiowe 14", wał korbowy, tłoki, korbowody. Pieńsk, 
tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
O  MERCEDES 207 : oblachowanie do Mercedesa 

207*608, maski, podszybia, wzmocnienie przed* 
nie, błotniki, stopnie, poszycia drzwi, poszycia 
boków, nadkola przednie i tylne (nowe, tanio). 
Stanisław Nitecki, 52*326 Wrocław, ul. Waflowa 
1/2, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 81011921 

MERCEDES 207, 2300 ccm : silnik, resory, skrzynia biegów 
(5), mosty, nagrzewnice, wspomaganie kier. kpi., wały, liczni
ki, zawieszenia przednie, głowica do silnika 240D, drzwi bocz
ne tylne i przednie, szyby, konsole, stacyjki, chłodnice i inne. 
Góra, tel. 065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 207: lampy, zderzak, zawias boczny, zamki, kie
rownica, serwo, inne. Kłodzko, tel. 0605/37-73-41 
MERCEDES 207 : resory, mosty, wały, wspomaganie kier., 
chłodnica, skrzynia biegów, przełączniki kierunkowskazów i 
inne. Luboszyce, woj. leszczyńskie, tel. 0601/84-83-52 
MERCEDES 207: lampy tylne kompletne. -100 zł. Wrocław, 
tel. 090/37-09-64
MERCEDES 207,1988 r.: skrzynia biegów (5), zawieszenie 
przednie, most tylny, resory, chłodnica, rozrusznik, amorty
zatory i inne. Gromadka, tel. 0600/35-98-92 
MERCEDES 207 D, 1991 r.: most tylny na szerokie szczęki z 
bębnami, stan idealny, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0604/26-40-66 
MERCEDES 207,123, 2400 ccm, diesel: silnik, stan b. do
bry. Luboszyce, woj. opolskie, tel. 0601/47-81-76 
MERCEDES 207,210,1983 r. 2.4.3.0 ccm: belka przednia, 
felgi, drzwi, półosie, szyby, osprzęt silnika, skrzynia biegów, 
koła, fotele, silniki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MERCEDES 207,307: wał pędny (długi), resory, most i inne. 
Legnica, tel. 076/857-57-15,0603/45-74-42 
MERCEDES 207,307,2400 ccm, diesel: wał, resory, drzwi, 
fotele, szyby, drzwi, błotniki, wzmocnienie przednie, reflekto
ry, głowica, osprzęt silnika do 2300 ccm D. Leszno, tel. 
0501/70-04-56
MERCEDES 207,307,308: zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szkła tylnych lamp. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
MERCEDES 207,410, MB 100 : reflektory, maski, przekład
nie kierownicze, drzwi, błotniki, skrzynia biegów. Zielona Góra, 
tel. 0503/37-45-51
MERCEDES 208,1988 r., 3000 ccm, diesel: silnik, - 2.500 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
MERCEDES 208,1988 r.: silnik 2400 ccm, diesel, skrzynia 
biegów (5), zawieszenie przednie i tylne, resory, most tylny, 
maska, lampy, siedzenia i inne. Milicz, tel. 0608/16-82-87 
MERCEDES 208,210,207 : części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, tel. 0608/22-30-63 
MERCEDES 210 E-KLASSE : maska, zderzak, grill, lampy, 
błotniki, felgi. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 210 W E-KLASSE : refelktor lewy ksenonowy 
Helia do nowej wersji - 500 zł, lampy tylne narożnikowe (do 
starej i nowej wersji) - 50 zł/szt., atrapa -150 żł.- Lubin, tel. 
076/846-67-46,0608/76-90-05 |
MERCEDES 210 E, '1997 r.: poddszka powietrzna kierowcy- 
550 zł, poduszka powietrzna pasażera - 650 zł, reflektory - 
750 zł/kpi., reflektory ksenonowe • 2.000 zł/kpi. Niemodlin, 
woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES 210,1998 r., 30 tys. km, 2900 ccm, TDi: skrzy
nia biegów, automatic, drewniane wykończenia, przełączniki, 
listwy, lampy tylne i inne, listwa kierownicza, rozrusznik. Ja
wor, tel. 0601/74-62-22
MERCEDES 210 W, 1998 r.: zderzak tylny (sedan), tylne pra
we drzwi (kombi). Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
MERCEDES 220 W, S-KLASSE : reflektory Bosch - 1.100 
zł/kpi., reflektor prawy ksenonowy - 600 zł, obudowa drew
niana ozdobna kasety zmiany biegów. Lubin, tel. 
076/846-67-46,0608/76-90-05 
MERCEDES 220123 D, 1980 r., 2200 ccm, diesel: skrzynia 
biegów/4/, obudowa filtra oleju, vacum pompa, licznik km kpi. 
Wrocław, tel. 316-11-14 w godz. 9-18 
MERCEDES 220123,124,1984/88 r.: silniki (230 E, 220 D, 
240 D), silnik (250 D),.skrzynia błegów, mosty, pompa paliwa, 
alternatory, wahacze, klapa tylna, sprzęgła, zaciski, poduszki 
silnika, głowica i inne. Kobierzyce, tel. 071/3.11-19-04, 
0604/92-36-27
MERCEDES 230: końcówki wtrysków (benzyna), nowe, 4 szt.

'  Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MERCEDES 230 : stabilizator przedni, klapa tylna, drzwi tyl
ne prawe. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 230 123 E, 1980 r. : silnik. Wrocław, tel. 
0501/38-64-07.364-43-24v
MERCEDES 230123 E, 1981 r.: maska, lampy, grill, zderza
ki, fotele, deska, licznik, skrzynia biegów 141, automatic, czę
ści i osprzęt silnika, wydech, felgi, rozrusznik, alternator, ta
picerka, inne części. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
MERCEDES 230 124,1988 r., 2300 ccm, benzyna: osprzęt 
silnika, błotnik lewy, drzwi, próg, nadwozie tylne, zawiesze
nia, most tylny, konsola i inne. Gostyń, tel. 0o5/573-62-83 .

MERCEDES 230124 E, 1992 r.. 2300 ccm, benzyna: lampy, 
drzwi, błotniki, maska, zawieszenia, lusterka, chłodnica, sil
nik na części i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
MERCEDES 230 124,1993 r., 2300 ccm : chłodnica (auto
matic), półosie, deslta rozdz. (drewno), konsola, plastyki, kom
puter, moduł. Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
MERCEDES 240 123 : elementy zawieszenia, most tylny, 
drzwi, maska przednia czerwona. Nyśa, tel. 0.600/19-93-29 
MERCEDES 240 D, 220, 200 : silniki po remoncie, głowice, 
wały korbowe, tłoki, korbowody i inne części. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
MERCEDES 240 123 D, 2400 ccm, diesel: klapa tylna, roz
rusznik, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, lampy, klapa tylna, felgi, szyba przednia, kie
rownica, wspomaganie kier., alternator, rozrusznik, akumula
tor, serwo, zderzaki, chłodnica. Piława Górna, woj. wałbrzy
skie. tel. 0602/60-19-47
MERCEDES 240 123 D. 1980 r.. 2400 ccm, diesel: most tyl
ny, sprężyny, amortyzatory, wahacze, wały. Polkowice, tel. 
0603/41-78-87
MERCEDES 240123 D, 1981 r.: maska, lampy, grill, zderza
ki, fotele, deska, licznik, skrzynia biegów 141, automatic, czę
ści i osprzęt silnika, wydech, felgi, rozrusznik, alternator, ta
picerka, inne części. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
MERCEDES 240 123 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel: pompa 
wtryskowa, sprawna. Złoty Stok, teł. 074/817-54-18 
MERCEDES 240123 D. 1984 r., 210 tys. km, 2400 ccm. die
sel, : na części silnik i skrzynia biegów - 2.000 zł, .twardy* 
dowód rejestracyjny - 2.000 zł, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0503/92-70-00
MERCEDES 240,2000 r.: instalacja elektryczna, drzwi, zde
rzaki, lampy ksenonowe. Wrocław, tel. 0600/17-03-16 
MERCEDES 2442,18-35: silnik, zawieszenie, tylna oś pod
noszona, zbiorniki, chłodnica, lampy, zderzaki, nadkola, opo
ny. amortyzatory, filtry, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 
0503/58-64-49,0607/50-54-33, 346-23-55 
MERCEDES 250 :• zaciski, ramię wycieraczek. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 260 124 E, 1988 r .: chłodnica, wał z tłokami, 
głowica, elementy zawiewszenia, ukł. wydechowy, dach z 
szyberdachem, alternator, drobne części. Nowa Sól, tel. 
068/387-31-67,068/387-34-93 
MERCEDES 260 124 E, 1998 r., 2600 ccm, benzyna : kom
puter, przekaźniki, piasty przednie, wahacze przednie, zaci
ski hamulcowe przednie, zbiornik spryskiwacza, nagrzewni
ca. drzwi lewej strony. Lubin, tel. 0607/52-28-44 
MERCEDES 270 ML, 2000 r., 2700 ccm, TD i: różne części. 
Wrocław, tel. 0606/62-65-10
MERCEDES 280 116 SE. 1976 r.. 2800 ccm. wtrysk: głowi
ca, drzwi, zawieszenie przednie, lampy, klapa tylna, spręży
ny. Bolesławiec, tel. 0502/09-98-06 
MERCEDES 280, 1988 r., 2800 ccm, benzyna : sprężarka 
klimatyzacji, firmy Borg-Warner, nr EM 88109 i R210R-20889, 
-1.200 zł. Gubin, tel. 068/359--94-11.0601/98-68-17 
MERCEDES 290124E: klapa. Mokry Dwór, tel. 071/391-95-11 
MERCEDES 290 E KOMBI : klapa tylna. Wrocław,- tel. 
071/391-95-11
MERCEDES 300123 D : miska olejowa, używana. Kłodzko, 
tel. 074/867-58-21
MERCEDES 300 D : silnik (rozebrany), + nowe części - gło
wica 2.4 D, wałki rozrządu i inne części, chłodnice 2.4 D, 300
D. Legnica, tel. 076/722-74-41 
MERCEDES 300 D : głowica, pompa wtryskowa, alternatory,
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wały korbowe, mosty, lampy, zderzaki, amortyzatory hydrau
liczne i inne części. Sobótka, tel. 0603/56-90-40 
MERCEDES 300, 3000 ccm, benzyna: skrzynia biegów au
tomatic • 800 zł, klapa tylna (kombi) - 650 zł, głowica - 800 zł, 
drzwi -150 zł, inne. Wrocław, tel. 0607/81-23-78 
MERCEDES 300 123 D. 1981 r., 3000 ccm. diesel: szyba 
tylna, most z wałem, drzwi, błotnik prawy, próg nowy, ścianka 
tylna, nowa, klapa bagażnika, skrzynia biegów (4), pompa 
hamulcowa, rozrusznik, błotnik tylny nowy, układ wydechowy 
i inne. Wrocław, tel. 0503/94-27-67 
MERCEDES 307 : resory, mosty, wały, wspomaganie kier., 
chłodnica, skrzynia biegów, przełączniki kierunkowskazów i 
inne. Luboszyce, woj. leszczyńskie, tel. 0601/84-83-52 
MERCEDES 307 D, 2400 ccm, diesel: silnik po remoncie w 
Niemczech (5 tys. km, stan idealny). Oleśnica, tel. 
071/314-41-45,0601/53-58-73 
MERCEDES 309 : resory, mosty, wały, wspomaganie kier., 
chłodnica, skrzynia biegów, przełączniki kierunkowskazów i 
inne. Luboszyce, woj. leszczyńskie, tel. 0601/84-83-52 
MERCEDES 310: silnik, resory, skrzynia biegów (5), mosty, 
nagrzewnice, wspomaganie kier. kpi., wały, liczniki, zawiesze
nia przednie, głowica do silnika 240D, drzwi boczne tylne i 
przednie, szyby, konsole, stacyjki, chłodnice i inne. Góra, tel. 
065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 310 : resory, mosty, wały, wspomaganie kier., 
chłodnica, skrzynia biegów, przełączniki kierunkowskazów i 
inne. Luboszyce, woj. leszczyńskie, tel. 0601/84-83-52 
MERCEDES 406,2000 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów -
1.100 zł. Oleśnica, tel. 071/314-83-42 
MERCEDES 406, 1983 r . : przekładnia kierownicza i inne. 
Lubomierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES 407 : resory, mosty, wały, wspomaganie kier., 
chłodnica, skrzynia biegów, przełączniki kierunkowskazów i 
inne. Luboszyce, woj. leszczyńskie, tel. 0601/84-83-52 
MERCEDES 407 D : tylny most, z półosiami, bębnami. Piła
wa Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
MERCEDES 407 D, 1980 r .: silnik 2400 ccm diesel, do re
montu lub na części, - 600 zł. Legnica, tel. 076/855-35-73 
MERCEDES 410 : resory, mosty, wały, wspomaganie kier., 
chłodnica, skrzynia biegów, przełączniki kierunkowskazów i 
inne. Luboszyce, woj. leszczyńskie, tel. 0601/84-83-52 
MERCEDES 50 0 ,6 0 0 : aparat zapłonu nowego typu FUDX8, 
- 999 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MERCEDES 508, 3800 ccm : silnik, resory, głowica, pompa 
wtryskowa, skrzynia biegów. Chojnów, tel. 076/818-88-75 
MERCEDES 5 0 8 ,1980 r .: zawieszenie, rama, wał przedni, 
nagrzewnica, tachografy, skrzynia, kolumna kierownicy • 
200-500 zł. Kraszewice, tel. 062/731-22-03,731-27-64 
MERCEDES 508 ,608: most tylny, zawieszenie przednie oraz 
inne części, sprowadzone z Niemiec. Jawor, tel. 
076/870-65-50,0606/19-10-59 
MERCEDES 600 SL: felgi aluminiowe, stan b. dobry, RH 18*, 
szer. 8.5*, pasują do 126, - 3.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-10-42,0607/07-43-04,0609/59-02-36 
MERCEDES 608 : zbiornik na paliwo -150 zł, hak -150 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-73-07,0601/55-26-00 
MERCEDES 813,1985 r.,: kabina (kompletna), uzbrojona, z 
sypialnią za siedzeniami, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-67-19
MERCEDES 814 : zderzak. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-72-28
MERCEDES 815 : felgi 16 x 750, pierścieniowe, fartuchy, 6 
szt., prawie nowe - 300 zł. Paczków, tel. 077/431-71-74
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MERCEDES A-KLASSE : różne części blacharskie i mecha
niczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
MERCEDES A-KLASSE : półoś lewa, • 350 zł. Świdnica, tel. 
074/856-80-66,0607/38-99-75 
MERCEDES A-KLASSE, C-KLASSE : atrapy. Lubin, tel. 
076/846-67-46,0608/76-90-05 
MERCEDES BUS: części mechaniczne, oblachowanie, szy
by, resory, mosty, tapicerka, inne. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-71-40,0604/72-67-37 
MERCEDES C-KLASSE : silnik 220 D 16V, osprzęt silnika 
220 D i 230 D, głowica 2,2 D16V, pompa Lucas 220 D, skrzy
nia biegów, chłodnica, most tylny, zawieszenia, licznik, na
grzewnica, części klimatyzacji.., tel. 0604/46-39-97 
MERCEDES C-KLASSE : chromy na zderzak tylny -100 zł, 
zamek bagażnika - 50 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-64-90 
MERCEDES C-KLASSE: zderzak przedni i tylny. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
MERCEDES C-KLASSE: próg prawy, słupek przedni prawy, 
drzwi przednie z szybami, nadkole plastikowe przednie pra
we, deska rozdz. Nowa Sól, tel. 0601/76-90-57 
MERCEDES C-KLASSE. 2500 ccm, diesel, 20V: komputer, - 
900 zł. Radwanice, tel. 076/831-12-13,0606/43-78-24 
MERCEDES C-KLASSE: felgi aluminiowe, oryginalne (2 szt.)
- 350 zł, układ wydechowy, kompletny (2.2 D) • 500 zł, obudo
wa wentylatora chłodnicy (180 C) - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/788-43-60
MERCEDES C-KLASSE : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES C-KLASSE. 1992 r., 124 tys. km : maska silni
ka, wyciszenie, grill, błotniki przednie, wzmocnienie czołowe, 
licznik z obrotomierzem, przełącznki ogrzewania. Wrocław, 
tel. 0603/85-23-25
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE: maska silnika. Oleśni
ca, tel. 071/315-40-51
MERCEDES C LK : reflektory ksenonowe • 1.600 zł/kpi. Nie
modlin, woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES CLK, 1998 r.: tapicerka drzwi prawych i lewych 
oraz na tylne słupki i zagłówki, • 1.700 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-30-82
MERCEDES CLK 208,1999 r.: reflektor lewy Helia • 300 zł, 
atrapa -150 zł. Lubin, tel. 076/846-67-46,0608/76-90-05 
MERCEDES E-KLASSE KOMBI, 1993/96 r.: tylna klapa, ta
picerka, zderzak tylny, tylne lampy, poduszka pow., deska 
rozdz. Wrocław, tel. 0608/13-83-55 
MERCEDES E-KLASSE, 1994 r.: elementy blacharki, błotni
ki, drzwi, dach z szyberdachem, poduszki pow. Gryfów ślą
ski, tel. 0601/48-48-37
MERCEDES E-KLASSE, 1995 r.: maska, atrapa. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/44-67-68
MERCEDES E-KLASSE, 1995/98 r.: lusterka kpi., lampy tyl
ne, felgi aluminiowe 16” Avangarde. Bolesławiec, tel. 
0606/94-74-68
MERCEDES E-KLASSE, 2000 r.: pod. powietrzna. - 550 zł. 
Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
MERCEDES MB 100 : części mechaniczne, oblachowanie, 
szyby, resory, elementy zawieszenia, plastiki, inne. Polanica 
Zdrój. 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 100,1989 r.: maska, podszybie, tylna bel
ka, resory, zbiornik paliwa, chłodnica, zderzaki. Wrocław, tel.
311-80-44, 0501/39-42-12
MERCEDES MB 100,1993 r., 2400 ccm, diesel: drzwi, za
wieszenia, piasty, półosie, chłodnica, grill, maska, tapicerka i 
inne. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-42, 0607/07-43-04, 
0609/59-02-36
MERCEDES MB 100,1994 r.: stacyjka z kluczykiem, lampa
tylna prawa. Duszniki Zdrój, tel. 0607/82-63-60
MERCEDES ML, 2000 r., 2700 ccm, TDI: dużo różnych czę- •
ści. Wrocław, tel. 0606/62-65-10
MERCEDES ML 55 AMG : reflektory ksenonowe. Lubin, tel.
0605/07-47-04
MERCEDES S-KLASSE, 2000 r . : reflektory ksenonowe •
1.700 zl/kpi. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES SL, 1997 r . : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
MERCEDES SLR 129 nowa wersja: halogeny. Lubin, tel.
076/846-67-46,0608/76-90-05
MERCEDES SPRINTER: zabudowa skrzyniowa (4 x 2 x 0.5
m), burty aluminiowe, podłoga antypoślizgowa, rachunek •
6.900 zł oraz stelaż + plandeka • 1.750 zł. Głogów, tel.
0501/62-29-25
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TD i: sprzęgło, koło za
machowe, docisk. Góra, tel. 0501/63-46-36 
MERCEDES SPRINTER : zderzak przedni. Legnica, tel.. 
0501/56-63-28
MERCEDES SPRINTER : reflektory kompl., atrapa, lampy 
tylne kompl., mocowania gumowe kolektora wydechowego. 
Lubin, tel. 076/846-67-46,0608/76-90-05 
MERCEDES SPRINTER, 2300 ccm, diesel: silnik, z osprzę
tem. Oleśnica, tel. 071/398-45-24,0601/77-48-67 
MERCEDES SPRINTER 312: licznik nowy, tapicerka drzwi, 
koło zapasowe kpi., nowe. Świebodzice, tel. 074/854-32-01,

- 0605/55-55-37 
MERCEDES SPRINTER : oblachowanie, maski, błotniki, 
wzmocnienie czołowe, belka przednia, narożniki tylne. Wro
cław, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TD i: wtrysk paliwa ste
rujący. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
MERCEDES SPRINTER: wyłącznik główny pod kierownicę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
MERCEDES SPRINTER, 1995 r.,: pokrywa przednia, lekko 
uszkodzona, - 300 zł. Wrocław, tel. 0601/57-38-14, 
0605/68-10-97
MERCEDES SPRINTER. 1995/01 r . : lusterka boczne kpi., 
ręcznie lub el. reg., stan b. dobry, czarne. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
MERCEDES SPRINTER, 1995/98 r.: wał napędowy, pompa 
ABS, inst. elektryczna, licznik, konsola, przekł. kierownicy, 
skrzynia biegów, siedzenie, drzwi prawe, lampy tylne i przed
nie, grill, uszczelki, podsufitka, serwo, wygłuszenie.ściany 
grodziowej. Wrocław, tel. 0600/52-08-83 
MERCEDES SPRINTER 312,1996 r., 2900 ccm. TDI: turbo, 
rozrusznik, chłodnica pow. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 
0601/75-93-91
MERCEDES SPRINTER. 1996 r.: drzwi tylne prawe, do ni
skiej wersji, - 300 zł. Świdnica, tel. 074/856-80-66, 
0607/38-99-75
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm : komputer, gło-
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wica, sprzęgło, koło pasowe, pokrywa rozrządu, most tylny, 
ABS, teleskopy tylne i inne. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
MERCEDES SPRINTER, 1996/98 r.: zawieszenie przednie 
(pojedyncze elementy oraz komplet). Oława, tel. 
071/303-31-54 prosić Zenka
MERCEDES SPRINTER, 1997 r„ 2900 ccm, TDi: części silni
ka, most tylny (38:11), resory tylne, wydech, maska, reflekto
ry, drzwi tylne wysokie, belka silnika, zwrotnice, deska rozdz., 
ABS, zderzak tylny, przełączniki, fotel kierowcy oraz szyba 
przednia. Zielona Góra, tel. 0608/71-01-32 
MERCEDES VITO: atrapa przednia, zderzak. Cieśle k. Ole
śnicy, tel. 071/315-40-51
MERCEDES VITO: przeguby napędowe + osłony. Jelcz-La
skowice, tel. 0502/26-89-69
MERCEDES VITO: relingi, - 800 zł. Lubin, tel. 0603/36-38-55
MERCEDES VITO : nowe zderzaki i inne. Lubomierz, tel.
075/783-36-94,0603/87-91-52
MERCEDES VITO: ścianka działowa • 400 zł. Paczków, tel.
077/431-61-91,0606/39-29-31
MERCEDES VITO : zderzak przedni - 250 zł. Wołów, tel.
071/389-29-22,0606/19-98-85
MERCEDES VITO: orurowanie, nowe, - 350 zł. Wrocław, tel.
0606/33-16-94
MERCEDES VITO: lusterka boczne, kompletne, czarne, lewe 
i prawe, ręczna lub elektryczna regulacja, stan idealny. Wro
cław. tel. 0604/94-65-21
MERCEDES VITO, 1997 r .: różne części blacharskie i me
chaniczne. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
MERCEDES VITO. 1998 r„ 2300 ccm, TD i: dach, podłużni
ce, błotniki tylne, drzwi, maska, lampy, zderzak, wzmocnie
nie, grill, chłodnica, zegary, lusterka, szyby, ABS, ukł. wyde
chowy, zawieszenie, zbiorniczki, nagrzewnica, poduszka pow. 
i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
MERCEDES VITO, SPTINTER: kolumny McPhersona, amor
tyzatory oraz liczniki. Modła, tel. 076/817-22-19, 
0600/52-57-36
MITSUBISHI, 1990 r., 2000 ccm, benzyna: silnik kpi. + doku
mentacja, skrzynia biegów (5), komputer. Wrocław, tel. 
0602/86-35-51
MITSUBISHI. 1997 r.. 12 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 16V: 
silnik, • 2.200 zł. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
MITSUBISHI CARISMA: lewy reflektor, stan b. dobry. Goło- 
stowice, woj. wrocławskie, tel. 0608/86-27-66 
MITSUBISHI CARISMA : różne części, półosie, zwrotnice, 
przeguby, wahacze, tarcze, dociski, głowice, szyby, kompu
tery, fotele, tapicerki, silnik 1.616V, części skrzyni biegów do 
GDi, części silników (1.6,1.8, GDi), zderzaki, drzwi, błotniki, 
dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
MITSUBISHI CARISMA : szyba tylna. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r.: zderzak, błotnik. Wrocław, 
tel. 311-76-55
MITSUBISHI COLT. 1600 ccm : rozrusznik, alternator. Kro- 
ścina Mała, tel. 071/312-64-15 
MITSUBISHI COLT, 1982 r.: wszystkie części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0605/62-00-14
MITSUBISHI COLT, 1984/90 r. poj. 1.3,1.51: silniki, zawie
szenia, blachy, nagrzewnica, konsola, półosie, rozrusznik, blok 
z dokumentacją, szyby, drzwi i inne. Legnica, tel. 
0605/93-08-93
MITSUBISHI COLT, 1986 r.: lusterko lewe el. regulowane. - 
50 zł. Świdnica, tel. 0603/16-22-49 
MITSUBISHI COLT, 1988 r .: silnik, skrzynia biegów i inne. 
Leszno, tel. 0603/77-52-88
MITSUBISHI COLT, 1989 r., 85 tys. km. 1500 ccm, benzyna : 
silnik, skrzynia biegów, zderzak tylny, rozrusznik, turbo, al
ternator, chłodnica, klapa tylna, drzwi prawe, nagrzewnica, 
serwo, pompa hamulcowa, pasy kpi., licznik, kolumna kierow
nicy, deska rozdz., siedzenia tylne i inne. Jaworzyna śl.; tel. 
0607/84-67-10
MITSUBISHI COLT, 1989 r., 1300 ccm: nowe szczęki ham., 
pasek klinowy, kierunkowskaz prawy, -120 zł. Wrocław, tel. 
0605/35-82-06
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1500 ccm katalizator silnik, skrzy
nia biegów (5), automatic, zawieszenia, półosie, oblachowa
nie i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1500 ccm: silnik, skrzynia bie
gów (5) i automatyczna, zawieszenie, półosie, chłodnice, 
wzmocnienie czołowe, plastiki i inne. Legnica, tel. 
0603/67-61-05,0600/24-10-25 
MITSUBISHI COLT, 1992 r., 1300 ccm: głowica kpi, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0600/42-96-91
MITSUBISHI COLT. 1996/98 r.. 1300 ccm: skrzynia biegów 
(5). głowica i inne. Wrocław, tel. 0604/95-33-89 
MITSUBISHI COLT, 1997 r.: drzwi prawe. Cieśle k. Oleśnicy. 
4el. 071/315-40-51
MITSUBISHI COLT, 1998 r .: dużo części mechanicznych + 
konsola. Gubin, tel. 0501/85-33-26 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1990 r.: zawieszenia, elementy bla
charki. Prusice, tel. 071/312-53-52 
MITSUBISHI GALANT: McPherson, ABS. przekładnia kier. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
MITSUBISHI GALANT, 1984 r., 2300 ccm, turbo D : różne 
części z demontażu, stan b. dobry, w cenie od 20 zł. Wrocław, 
tel. 0607/66-69-80 *
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna : silnik 
do remontu, pompa wtryskowa, drzwi prawe przednie, ma
ska silnika, fotele, zbiornik paliwa, ukł. kierowniczy, konsola, 
nagrzewnica, chłodnica, szyba tylna, plastiki, inst. elektrycz
na. Prochowice, tel. 076/858-40-90,0609/63-83-49 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna: silnik z 
dokumentacją, przeguby, tapicerka popielata, plastiki, szyby, 
wspomaganie, listwa, lampy, drzwi, el. otw. szyberdach, el. 
otw. szyby i inne z demontażu. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 1800 ccm, turbo D : turbina. 
Wrocław, tel. 0602/83-18-16
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 1800 ccm. benzyna : głowi
ca, - 250 zł. Jawor, tel. 0603/26-13-81 
MITSUBISHI GALANT. 1990 r .: skrzynia biegów, oś tylna i 
inne. Krotoszyce, tel. 076/887-83-89 
MITSUBISHI GALANT, 1990 r.: docisk, sprzęgło, tarcza, ło
żyska kół z piastą tylną, nową, filtry, szyby drzwiowe. Wro
cław, tel. 0603/43-11-78
MITSUBISHI GALANT. 1990 r. 4 x 4: różne używane. Wro
cław. tel. 071/372-87-60
MITSUBISHI GALANT. 1991 r.. 6 tys. km. V6: silnik. Nowo
grodziec, tel. 075/731-67-58
MITSUBISHI GALANT, 1992 r.: wszystkie części z rozbiórki. 
Stefanowice, tel. 074/858-50-02,060086-13-01 
MITSUBISHI GALANT, 1996 r.: drzwi przednie i tylne, lewe - 
350 zł/szt. Świdnica, tel. 074/856-80-66,0607/38-99-75 
MITSUBISHI GALANT, 1996 r., 2000 ccm, V6: stan silnika b. 
dobry, drzwi, zawieszenia, klimatyzacja, konsola, i inne. Wro
cław, tel. 0608/29-29-83
MITSUBISHI GALANT, 1996 r.: lampa przednia prawa, kla
pa tylna. Wrocław, tel. 354-38-46,0605/32-11-46 
MITSUBISHI L200,1998 r.: wszystkie części. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
MITSUBISHI L300 : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. 
Góra, tel. 065/543-41-95,0601/55-17-72 
MITSUBISHI L300 : drzwi prawe przednie. Wrocław, tel. 
071/336-70-66 wewn. 187
MITSUBISHI LANCER KOMBI: wszystkie części. Wojcie
szów, tel. 0502/62-45-46
MITSUBISHI LANCER, 1983-87 r., 1800 ccm, diesel: pompa 
wtryskowa -100 zł. Bielawa, tel. 0607/69-25-72 
MITSUBISHI LANCER, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk 4x4: pom
pa wtryskowa - 300 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/89-71-18

MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r. : lampa tylna lewa. 
Wrocław, tel. 372-22-86
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1990 r.: zawieszenie, skrzy
nia biegów, silnik, drzwi, koła, plastiki i inne. Legnica, tel. 
0603/67-61-05,0600/24-10-25 
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 1500 ccm : silnik, głowica, 
skrzynia biegów (5) i automatyczna, drzwi, szyby, półosie, 
błotniki, lusterka, zderzaki, klapy, plastiki, półosie i inne. Le
gnica, tel. 0603/67-61-05,0600/24-10-25 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1993/98 r., 1600 ccm, 16V: 
różne części z demontażu, skrzynia biegów (5), silnik. Złoto
ryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
MITSUBISHI LANCER, 1995 r. : błotnik. Wrocław, tel. 
0602/88-49-71
MITSUBISHI PAJERO, 1983/96 r.: części mechaniczne i bla
charskie, silniki 3.0 V6 (pasuje do wersji 3.0 GT), skrzynie 
biegów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy, drzwi, 
szyby, reduktory, tylne mosty, blacharka, półosie, wahacze, 
plastiki, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,060.1/56-42-29 
MITSUBISHI PAJERO, 1989 r.: felgi stalowe, błotniki przed- 
nie^maska, tylne drzwi z szybą, grill, przełączniki na kierow
nicę, lampy. Zielona Góra, tel. 0601/21-98-80 
MITSUBISHI SIGMA, 1993 r.: komplet oryginalnych felg alu
miniowych z oponami, • 700 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/43-48-52
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r., GD i: różne części 
blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/7?-46-69
MITSUBISHI TREDIA, 1985 r.: wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
MOTOCYKL: części do motyckli japońskich oraz różne ak
cesoria. Lubiąż, tel. 071/489-78-41,0600/53-99-55 
MOTOCYKL CZ 125, 250 CROSS : różne części. Jelenia 
Góra, tel. 075/642-34-37
MOTOCYKL HONDA CB 250,450,: zbiornik z korkiem, na
pisem chromowanym -100 zł, Honda VF 750:2 tłumiki orygi
nalne, czarne -150 zł. Wrocław, tel. 071/317-38-12 
MOTOCYKL HONDA, KAWASAKI, SUZUKI: elementy pla
stikowe, reflektory, błotniki. Lwówek Śląski, tel. 075/782-23-32, 
0604/99-42-81
MOTOCYKL IŻ 49 : siedzenie tylne - 80 zł. Rydzyna, tel. 
065/538-85-94
MOTOCYKL JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm: filtr powietrza 
• 25 zł, rama z dokumentacją -120 zł, koło z oponą - 80 zł, 
sprzęgło • 60 zł, skrzynia biegów - 50 zł, instalacja - 50 zł, 
kierunkowskazy • 20 zł/szt., zawieszenie przednie • 100 zł, 
gażnik - 30 zł, kariery, zegary, tłumiki, siedzenie. Mrozów, woj. 
wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
MOTOCYKL JAWA 175: silnik. Wrocławjel. 352-35-61 
MOTOCYKL JUNAK M-10:2 cylindry, linka licznika i hamul
ca, gażnik, podstawka boczna, tarcza sprzęgła, mechanizm 
zmiany biegów. Radziechów, tel. 076/877-38-94 
MOTOCYKL KAWASAKI ZZR 600,1992 r.: gażniki, głowica, 
sprzęgło, układ zapłonowy, pokrywy boczne silnika, miska 
olejowa, puszka filtra powietrza i inne. Brzeg, tei. 
077/416-72-55
MOTOCYKL MZ150 ETZ, 150 ccm : silnik bez numerów, w 
całości lub na części, stan b. dobry, • 450 zł. Pieszyce, tel. 
0608/12-26-69
MOTOCYKL MZ ETZ 150,250,251 TS : różne części, nowe 
i używane. Ząbkowice śląskie, tel. 074/818-19-02 
MOTOCYKL NSU PRINCE1000 : lampy, inne części, - 200 
zł. Zielona Góra, tel. 068/324-21-26 
MOTOCYKL PANONIA, 250 ccm : cylinder (nowy, nie uży
wany, nominalny, zabezpieczony środkiem antykorozyjnym), 
lampa przednia, nóżka do biegów, iskrownik, kolanko do rury 
oraz nóżka boczna, -150 zł. Miłoszyce, gm. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-48-21
MOTOCYKL SUZUKI GSX 600F, 1996 r.: jasna szybka, nowa
- 70 zł, opona Metzeler 170/60A17, zużycie 5% - 70 zł, inne 
japońskie części. Wrocław, tel. 071/317-38-12 
MOTOCYKL YAMAHA : silnik, 2-cylindrowy, 8-zaworowy, 
chłodzony cieczą + zbiornik paliwa, • 750 zł. Legnica, tel. 
0608/36-84-57
MOTOCYKL YAMAHA VIRAGO: pufa lewa, -120 zł. Legni
ca. tel. 076/854-93-24
MOTOCYKL YAMAHA XJ 750: silnik na części, stan dobry. 
Wrocław, tel. 0503/99-07-05
MOTOROWER SIMSON S 51B oryginalne, prod. niemieckiej: 
cylinder, tłok, cewka z .fajką”, inst. elektr., przerywacz, lam
py, błotniki, osłony boczne, .kopka* do zapalania, dekiel do 
koła .z ferodami" i inne części, - 600 zł. Malczyce, tel. 
0603/63-52-37
MOTOROWER SIMSON : części do silnika. Wrocław, tel. 
071/398-81-80 •
MOTOROWER SIMSON SKUTER S 50, S 51: wózek inwa
lidzki, nowe i używane. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-19-02 
MOTOROWER SIMSON SR 50,1988 r., 50 ccm grafitowy: 
wszystkie części, oprócz stacyjki, kół i papierów. Polkowice, 
tel. 076/845-23-35,0607/27-68-84 
MULTICAR M-22 : wał korbowy, pędny, pompę wspomaga
nia, skrzynię biegów, most, szyby, wywrót, ramę, opony. Rze
pin. tel. 068/341-41-33,0604/30-29-41 
MULTICAR nowe: piasta, cylinderki, szczęki hamulcowe, 
sworznie, felga, końcówka drążka, zaczep 3.51. Wrocław, tel.
355-31-12,0605/07-77-88
MULTICAR : wał, most, głowica, blok silnika, skrzynia bie
gów, alternator, rozrusznik, siłownik, pompy. Wrocław, tel. 
0601/70-79-79
MUSCEL ARO: most tylny, r\owy. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
NACZEPA: osie firmy BPW, 2 szt., kpi., stan dobry - 800 zł/szt. 
Bolesławiec, tel. 075/734-63-09 
NACZEPA BRANDYS : plandeka ze stelażem, burty. Wro
cław. tel. 349-23-05.0502/55-96-64 
NISSAN : różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
NISSAN : koło z oponą Uniroyal, 165 x 65 R13, stan b. dobry
- 70 zł/szt. Wrocław, tel. 071/357-71-28
NISSAN 200 SX : pompa paliwa, oryginalna, stan b. dobry, 
możliwa wysyłka, - 450 zł. Gostyń, tel. 0503/02-08-91 
NISSAN 200 SX : zderzak przedni -100 zł. Kłodzko, tel. 
0607/35-35-70
NISSAN 200 SX, 1989/92 r., 1800 ccm. 16V: różne części. 
Wrocław, tel. 362-53-48 pó godz.20,0609/28-84-72 
NISSAN 200 SX, 1992/93 r., 1800 ccm: nagrzewnica, lampa 
lewa tylna, moduł ABS, rozrusznik, komputer, pompa ham., 
serwo, błotnik tylny lewy, półosie, licznik, most tylny, zawie
szenie tylne. Wrocław, tel. 0607/83-90-46 
NISSAN ALMERA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
NISSAN ALMERA, 1997 r.. 1400 ccm : reflektory przednie, 
zderzak przedni ze wzmocnieniem, części klimatyzacji, roz
ruszniki, alternatory, atrapa, pasy pirotechniczne. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36 ■
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm, diesel: części silnika, 
kpi. tył i prawa strona. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN BLUEBIRD, 2000 ccm : skrzynia biegów, hak. bla
charka, lampy, zderzaki, kolumna kierownicza i inne. Środa 
Śląska, tel. 0601/87-45-09
NISSAN BLUEBIRD, 1982 r .: skrzynia biegów (5), pompa 
wtryskowa, reflektor przedni i inne. Lubin, tel. 076/846-53-02 
NISSAN BLUEBIRD SEDAN, 1986/87 r.: różne części. Wro
cław, tel. 071/373-44-81,0604/07-59-49 
NISSAN BLUEBIRD, 1987 r.: zderzaki, maska, drzwi, docisk 
sprzęgła, lampy, przekł. kierownicy, atrapa, uszczelka głowi
cy i inne. Wrocław, tel. 0603/43-11-78 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1990 r.. 2000 ccm : zawiesze
nie, koła, lampy, maski, szyby, półosie, wały, belki, zawiesze
nie i inne. Świebodzice, tel. 074/846-49-58 
NISSAN CHERRY, 1400 ccm : silnik, skrzynia biegów, ele-
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menty blacharki i inne. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 
0607/41*18-79
NISSAN CHERRY : lampy przednie • 180 żł. Małomice, tel. 
068/376-91-23
NISSAN CHERRY, 1983 r., 1300 ccm, benzyna : wahacze, 
lampy, mechanizm nagrzewnicy i inne. Oleśnica, tel. 
0501/71-39-96
NISSAN CHERRY, 1984-87 r. : drzwi prawe, do modelu
3-drzwiowego, kompletne -100 zł, klapa tylna -100 zł, kolor
czerwony. Bielawa, tel. 0607/69-25-72
NISSAN CHERRY N12,1964 r., 1300 ccm, benzyna : różne
części z rozbiórki. Głogów, tel. 076/834-55-81
NISSAN MAXIMA : różne części. Góra, tel. 065/543-38-69,
0607/28-73-01
NISSAN MAXIMA, 1994 r . : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MAXIMA, 1995 r . : wszystkie części. Twardogóra, 
woj. wrocławskie, tel. 0603/95-37-35 
NISSAN MICRA, 1985/91 r., 1200 ccm : różne części z de
montażu, skrzynia biegów (5), silnik. Złotoryja, tel. 
076/878-35-25,0605/29-62-06 
NISSAN MICRA, 1986 r., 1000 ccm : silnik, zawieszenie, 
osprzęt silnika, skrzynia biegów, wały, półosie, lampy, koła, 
szyby i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
NISSAN MICRA, 1989 r.: reflektory przednie, kierunkowskaz, 
klapa tylna. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN MICRA, 1991 r.: lampy, drzwi do modelu 3-drzwio
wego, klapa tylna, kolumny McPhersona, półosie, piasty! Pro
chowice. tel. 0606/64-70-54,0604/79-36-63 
NISSAN MICRA, 1995 r.: błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1997 r. : elementy blacharki. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/44-67-68
NISSAN MICRA, 1998 r . : zderzak przedni, czarny, nowy. 
Wrodaw, tel. 780-90-21
NISSAN MICRA, 1998 r .: klapa tylna, kompletna, lusterka. 
Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
NISSAN PATROL, 1986 r., 2800 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, most przedni i tylny, resory, błotniki tylne, konsola 
i inne. Gostyń, tel. 0602/79-95-88 
NISSAN PATROL, 1986 r., 3300 ccm, diesel: silnik, kpl.do- 
kumentacja, - 3.300 zł. Świdnica, tel. 074/856-80-95, 
0607/38-99-75
NISSAN PATROL GR. 1994 r., 2800 ccm, TD: głowica, turbi
na, wałek rozrządu, alternator, pompa wspomagania, sprzę
gło! tylny most, amortyzatory, zderzaki, drzwi, przednia po
krywa, deska rozdzielcza, plastiki środka, klimatyzacja i inne. 
Legnica, tel. 0603/77-91-02
NISSAN PATROL GR, 1994 r. :reflektor lewy przedni z silni
kiem do wycieraczki, - 180 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50.0601/55-20-45,55-20-51 
NISSAN PATROL GR, 1995 r . : skrzynia biegów 151, techn. 
sprawna, z demontażu, z Niemiec, z auta po wypadku. Wro
cław. tel. 0608/52-03-08
NISSAN PRIMERA, 2000 ccm, wtrysk: skrzynia biegów (5), 
silnik, wiązka inst. elektr. i osprzęt, kompletna dokumentacja, 
poduszka pow., szyby, dach z szyberdachem elektr. Jelenia 
Góra. tel. 075/755-69-18,0605/52-80-85 
NISSAN PRIMERA: dach, drzwi tylne prawe - 500 zł. Legni
ca, tel. 0602/10-30-27
NISSAN PRIMERA : lusterka zewn. Wrocław, teł. 
071/785-76-94,0602/81-52-87 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk: osprzęt silni
ka, ćwiartki, drzwi, lampy i inne. Zielona Góra, tel. 
0607/70-70-38
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1991 r . : drzwi, błotniki, lampy 
tylne, kolumny McPhersona, tarcza, docisk, rozrusznik, bel
ka tylna, ukł. kierowniczy, głowica, plastiki, inne. Jelcz-Lasko
wice, tel. 0603/62-19-72
NISSAN PRIMERA, 1991/94 r.: drzwi tylne prawe. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
NISSAN PRIMERA, 1991/96 r., 1600 ccm, benzyna: osprzęt 
silnika, miska olejowa, sanki pod silnik, sprzęgło + tarcza, 
docisk. Lubin, tel. 0603/71-89-90 
NISSAN PRIMERA, 1992 r. : zderzak przedni. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/44-67-68
NISSAN PRIMERA, 1992 r.: części mechaniczne i elektrycz
ne, szyba tylna -150 zł. Głogów, tel. 076/834-50-48 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel: dach. ćwiartki 
tylne, drzwi, zegary, osprzęt silnika, zawieszenie, koła, kon
sola, lusterka, nagrzewnica, szyby, plastiki, fotele, serwo, ukł. 
wydechowy i kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
NISSAN PRIMERA, 1992 r.: błotnik tylny lewy, klapa tylna, 
dach, szyberdach, piasta tylna. Zielona Góra, tel. 
068/320-63-21
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm : komputer, drzwi,
przekł. kierownicy ze wspomaganiem, Zderzaki oraz szyby.
Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28
NISSAN PRIMERA, 1993 r.: pompa wtryskowa, dół silnika.
Świebodzin, tel. 0601/58-30-70
NISSAN PRIMERA, 1994 r .: różne części, silnik 2000 ccni,
wyp. elektryczne, klimatyzacja, tanio. Świdnica, tel.
0603/03-79-56
NISSAN PRIMERA, 1994 r.: gażnik kpi., atrapa przednia, błot
nik lewy przedni. Legnica, tel. 076/856-47-66,0603/78-79-36 
NISSAN PRIMERA, 1995 r. 5-drzwiowy: wszystkie części z 
rozbiórki. Opatów, tel. 0608/74-84-67 
NISSAN PRIMERA, 1996 r.. 1600 ccm : klimatyzacja. Wro
cław, tel. 0607/83-90-46
NISSAN PRIMERA, 1997 r .: blacharka. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/44-67-68
NISSAN PRIMERA P-11,1998 r.. 2000 ccm, wtrysk, 16V : 
silnik oclony, stan idealny, siedzenie lewe przednie, klamki, 
podnośniki szyb oraz elementy zawieszenia. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm: wszystkie części, skrzy
nia biegów automatic. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
NISSAN SUNNY hatchback: klapa tylna. Głogów, tel. 
076/834-50-48,0605/91-09-77 
NISSAN SUNNY: błotniki. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
NISSAN SUNNY, benzyna, diesel: różne części z demonta
żu, elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłod
nice, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, tel. 
0608/37-17-08
NISSAN SUNNY, 1600 ccm : skrzynia biegów, rozrusznik. 
Środa Śląska, tel. 0605/15-34-17 
NISSAN SUNNY, 1981 r.: skrzynia biegów (automatyczna), 
most tylny, amortyzatory, nagrzewnica, szyba tylna, pompa 
hamulcowa, lampy przednie uraz kierownica z układem. Wro
cław, tel. 071/333-82-02 po godz. 21 
NISSAN SUNNY B11, B12,1983/90 r., 1600 ccm: silnik, skrzy
nia biegów, chłodnica, półosie, mosty, dach, błotniki, zderza
ki, fotele, lampy, szyby, koła. drzwi i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
NISSAN SUNNY SEDAN, 1986 r.: drzwi przednie i tylne, ta
picerka, szyby, chłodnica, zbiornik paliwa. Złotoryja, tel. 
076/878-52-75,0604/22-43-22 
NISSAN SUNNY HATCHBACK. 1988 r., 1400 ccm, benzyna: 
alternator, głowica, wał korbowy, tłoki, pompa wody, kolekto
ry, kolumny McPhersona, sprężyny, przednie wahacze, lewy 
przedni błotnik, skrzynia biegów (5), uchylane szyby, liczniki, 
lampy, tylny zderzak i półka, drzwi, półosie i inne części. So
bótka. tel. 0603/56-90-40
NISSAN SUNNY SLX. 1989 r . : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
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, 1992 r., 1600 ccm: silnik (oclony), lampy, 
skrzynia biegów, lusterka, chłodnica i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
NISSAN SUNNY SLX, 1992 r.. 1400 ccm, 16V: sonda katali
zatora, używana, stan dobry • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/336-39-52
NISSAN SUNNY, 1992 r . : klapa tylna (sedan), drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY N-13,1988 r., 1400 ccm, benzyna 2-drzwio
wy: silnik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, 
drzwi, kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. 
Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY N-13,1989 r„ 1600 ccm. 16V: rozrusznik, 
komputer. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN TERRANOI: bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95,0601/55-17-72 
NISSAN TERRANO II: klapa tylna, kompletna, drzwi przed
nie, kompletne. Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
NISSAN TERRANO II : wszystkie części. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
NISSAN URVAN, 1983 r., 2000 ccm, benzyna : chłodnica, 
stan b. dobry • 200 zł, silnik z osprzętem, uszkodzony • 400 
zł. Wąsice, tel. 077/418-91-99,077/418-99-77 
NISSAN URVAN, 1984 r. :silnik diesla. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
NISSAN URVAN, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: silnik. Świe
bodzin. tel. 0601/58-30-70
NISSAN URVAN, 1993 r .: błotniki, drzwi, szyby, silnik 2500 
D, skrzynia, koła, alternator, rozrusznik i inne. Wrocław, tel. 
0603/43-11-78
NISSAN VANETTE : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
NISSAN VANETTE, 1992 r., 2000 ccm, diesel: silnik i inne 
części mechaniczne. Gozdnica, tel. 068/360-18-81 
NYSA, 1990 r.: części używane, zawieszenie przednie, most 
tylny, chłodnica, szyby, drzwi, wał napędowy, rozrusznik, apa
rat zapłonu, zbiornik paliwa, resory i inne, faktura VAT. Wro
cław, tel. 0601/76-64-36
OLTCIT, 1988 r.: wszystkie części. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
OLTCIT CLUB 11 RL : wszystkie części. Nowa Ruda, tel. 
074/872-10-64,0609/39-51-67 
OLTCIT CLUB : listwy boczne - 50 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09.074/871-47-97.0606/36-71-10 
OLTCIT CLUB: silnik, zawieszenie, belki, wały, półosie, skrzy
nia biegów, zderzaki, osprzęt silnika, szyby i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-58
OPEL, 1700 ccm, turbo D : silnik, części zawieszenia, skrzy
nia biegów. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14
OPEL: szyberdach, -150 zł. Świebodzice, tel. 074/854-62-39 
OPEL 1.6, 1.1: wszystkie części silnika. Wilczków, tel. 
071/316-47-09
OPEL 1.1,1.6: wszystkie części. Wilczków, tel. 071/316-47-09 
OPEL : różne części. Wołów, tel. 071/389-65-86, 
0606/42-98-52
OPEL, 1992 r., 1700 ccm, turbo D : skrzynia biegów (5) F16 i 
F13, alternator, pompa vacum, turbina, chłodnica z interco- 
olerem, zawieszenia, rozrusznik. Gromadka, tei. 
0606/47-11-90.0604/78-33-32 
OPEL ASCONA : drzwi kpi. do wersji 3-drzwiowej. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-46-70,0601/56-78-57 
OPEL ASCONA B, C, MANTA, 1600 ccm, 2.000: części silni
kowe, skrzynie biegów, szyby, inne. Kędzierzyn Koźle, tel. 
0604/84-29-29
OPEL ASCONA: łożyska tylne nowe, kpi. - 45 zł. Lubin, tel. 
076/846-50-27
OPEL ASCONA: drzwi (4 szt.), rozrusznik, alternator, zawie
szenie przednie, amortyzatory, tarcze hamulcowe i inne. Lu
bin, tel. 076/844-71-89.0503/02-44-32 
OPEL ASCONA: klosze reflektorów - 40 zł/szt., opony 3.25 x 
16,2 sżL - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-62-94 
OPEL ASCONA : atrapa z halogenami. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL ASCONA, 1979 r.. 1600 ccm: silnik, zawieszenie, buda. 
Brzeg. tel. 077/416-21-56,0602/84-28-57 
OPEL ASCONA, 1983 r . : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL ASCONA, 1984 r.: przednie lampy -150 zł, tylne lam
py - 80 zł, przełącznik i inne. Ozimek, tel. 077/465-22-60, 
0606/74-32-28
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów (4), lampy, wahacz, belka tylna, kolumny McPhersona, 
zaciski ham., maska, drzwi prawe, serwo, pompa, szyba tyl
na, chłodnica, stacyjka, inne. Wrocław, tel. 354-01-60 
OPEL ASCONA, 1985 r.: różne części z demontażu. Legni
ca, tel. 0501/60-30-48
OPEL ASCONA C. 1985 r. 5-drzwiowy: pas tylny nowy -150
zł, zderzak tylny nowy, kolor szary -150 zł, próg lewy nowy -
50 zł. Opole. tel. 077/457-21-84
OPEL ASCONA, 1986 r.: dużo części z rozbiórki. Jawor, tel.
0608/47-26-97
OPEL ASCONA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna: różne części, 
ceny od 5 zł. Legnica, tel. 0605/05-23-13 
OPEL ASCONA, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk : elementy bla
charki, szyby, lampy, kierunkowskazy, silnik, zawieszenie 
przednie, chłodnica, zbiornik paliwa, fotele, skrzynia biegów 
automatyczna, półosie, koła, ukł. kierowniczy, pompa hamul
cowa z serwem, przełączniki, linki, węże, rozrusznik i inne. 
Legnica, tel. 076/852-46-02,0602/30-32-49 do godz. 23 
OPEL ASCONA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, różne 
części mechaniczne. Lubin, tel. 0606/17-27-10 
OPEL ASCONA, 1987 r. 1.3,1.6,1.8 ccm: osprzęt silnika, 
zawieszenie, mosty, błotniki, belki, chłodnica, wały, szyby, koła, 
zderzaki, półosie, skrzynia biegów i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
OPEL ASCONA GTI, 1988 r., 1800 ccm: wszystkie części z 
demontażu. Kudowa Zdrój, tel. 0605/66-88-28 
O  OPEL ASTRA II: lampy p. kpi., FIAT PUNTO, 2000 

r.: lampa przednia prawa, OPEL CORSA A: lam* 
py kpi. * p. lusterko, MERCEDES 124: lampa p. 
lewa, FORD FIESTA, 1997 r.: lewa lampa, OPEL 
VECTRA: lampa p. lewa, kierunkowskazy, OPEL 
ASTRA, od 1995 r.: atrapa przednia, SEAT IBIZA, 
1997 r.: lampy kpi., OPEL ASTRA: chłodnica kii* 
mat I „F1” , OPEL OMEGA B„ 2.01: chłodnica kli
m atyzacji. Lwówek Śl., te l. 0603/27*86*34 
84014071

OPEL ASTRA I: lampy tylne, błotnik prawy przedni. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/811-07-19,0603/44-67-68 
OPEL ASTRA II: zderzak przedni, wzmocnienie przednie. 
Głogów, tel. 076/834-50-48.0605/91-09-77 
OPEL ASTRA, 1700 ccm, diesel: skrzynia biegów, - 450 zł. 
Goliszew 7a, gm. Źelazków, tel. 062/769-12-17 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1400 ccm, benzyna: maska, lampy, 
chłodnica, atrapa, różne elem. plastikowe, klapa, półosie, 
zbiorniczki i inne. Jelenia Góra. tel. 0603/45-73-54 
OPEL ASTRA I : zderzak przedni (czarny, na halogeny, bez 
wzmdcnienia), - 80 zł. Kłodzko, tel. 074/867-81-36 wieczo
rem
OPELASTRA, 1600 ccm, wtrysk: wspomaganie bez pompy, 
głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
OPEL ASTRA II: zderzak tylny, nowy, -175 zl. Legnica, tel. 
0608/36-84-57
OPEL ASTRA : dach do kombi, tapicerki drzwiowe, wiązka 
inst. elektr., ukł. wydechowy. Lubań, tel. 0603/60-36-74

OPEL ASTRA: półka tylna.' Nowa Sól. tel. 0502/1544-14 
OPEL ASTRA II: lewe lusterko, ręczne, półka tylna, silniczek 
reflektora. Oława, tel. 0604/85-40-04 
OPELASTRA: półka tylna oraz ćwiartki przednie, środa ślą
ska. tel. 071/317-43-64,0601/79-84-77 
OPELASTRA: piasta tylna prawa, kompletna z ABS, -120 zł. 
Wrocław, tel. 0603/28-89-78
OPEL ASTRA: halogen lewy przedni, -130 zł. Wrocław, tel. 
346-08-46
OPEL ASTRA: zderzak. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPELASTRA I, II: różne części. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
OPELASTRA KOMBI: roleta bagażnika, prowadnice, siatka 
grodziowa, reiingi dachowe + listwy, zagłówki, zderzak tylny. 
Wrocław, tel. 0603/30-61-42
OPELASTRA I: wzmocnienie czołowe, reflektory, kierunkow
skazy, błotniki, belka dolna. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
OPELASTRA I: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL ASTRA II: ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
OPEL ASTRA 5-drzwiowy: narożnik tylny prawy. Wrocław, teł. 
0601/73-20-98
OPEL ASTRA : klapa tylna (hatchback). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL ASTRA: różne części do ukł. wspomagania kierowni
cy. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
OPELASTRA II: reflektory, zderzak przedni, halogeny, błot
nik lewy, drzwi przednie prawe, listwy na drzwi, klapa tylna 
(kombi). Wrocław, tel. 354-10-43 
OPELASTRA II: reflektory, halogeny, przednie zderzaki, lewy 
błotnik, przednie drzwi, listwy na drzwi, tylna klapa kombi. 
Wrocław, tel. 071/354-10-43
OPEL ASTRA A : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41. Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
OPEL ASTRA, 1700 ccm, diesel: skrzynia biegów (F13, 
uszkodzony czwarty bieg), • 80 zł. Wschowa, tel. 
065/540-43-71,0605/20-01-97
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OPEL ASTRA, 1700 ccm, diesel: głowica kpi. z wałkiem. 
Wschowa, tel. 0607/84-65-94
OPELASTRA, 1991 r.: maska, lewe światło, -150zł. Jelcz-La
skowice, tel. 0609/34-99-53
OPEL ASTRA, 1992 r. : różne części. Legnica, tel. 
0503/54-14-46
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm: aparat zapł., McPherson' 
lewy, sprężyna, amortyzator, tarcza sprzęgła, docisk, wzmoc
nienie środkowe, wentylator chłodnicy. Twardogóra, tel. 
071/315-82-91
OPEL ASTRA, 1992 r .: głowica, McPherson, sprężyny, wa
hacze, tylny zderzak, plastiki wnętrza, komputer, pompa ha
mulcowa, drzwi prawe, prawa tylna ćwiartka, felgi stalowe, 
rozrusznik, sprzęgło. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
OPEL ASTRA, 1992/99 r.: zderzak tylny -120 zł. Świdnica 
Śl., tel. 0602/80-49-36
OPELASTRA GSI, 1993 r., 2000 ccm, wtrysk: skrzynie bie
gów, drzwi lewe, chłodnica, wentylator, przełączniki, felgi sta
lowe, rozrusznik, alternator, sprzęgło, amortyzatory, przekł. 
kierownicy i inne, półosie, napinacze pasów. Legnica, tel. 
0605/13-16-60
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r .: błotnik prawy tylny, model 
Kadett sedan 89 r.: drzwi tylne, prawy przód, skrzynia biegów 
F 10. Lubomierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
OPEL ASTRA HB, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk: wsteczne lu
sterka bez wkładów, lewa kolumna McPhersona, tylne amor
tyzatory, pokrywa zaborów, alternator, elem. instalacji el., 
zbiornik paliwa, przełączniki zespolone, kolektory, aparat za
płonowy, plastiki wnętrza w szarym kolorze i inne części. So
bótka, tel. 0603/56:90-40
OPEL ASTRA, 1993 r. : różne części. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
OPELASTRA, 1993 r .: drzwi, zderzaki, wahacze, ćwiartka 
tylna, kolumny McPhersona, ukł. wydechowy, chłodnica, bak, 
słupek, komputer, plastiki, zbiorniczki. Wrocław, tel. 
0609/38-94-79
OPELASTRA, 1993 r.: skrzynia biegów, głowica, drzwi, błot
niki tylne, zderzaki, McPhersony, amortyzatory, sprężyny, roz
rusznik, alternator, sprzęgło, zbiornik paliwa, pompa ham., 
inne części. Wrocław, tel. 0607/74-02-77 
OPEL ASTRA, 1993 r.. 2000 ccm, 16V GS i: komputer silni
ka, z czipem znacznie podnoszącym moc silnika, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 364-54-28
OPEL ASTRA, 1994 r.: zderzak przedni, sprężyny. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
OPELASTRA 1,1994 r., 1700 ccm, diesel: drzwi, podłużnice, 
zderzaki, półosie, zawieszenie, konsola, lusterka, szyby, na
grzewnica, fotele, plastiki, klimatyzacja, skrzynia biegów, dach, 
lampy, chłodnica, ABS, serwo, ukł. kierowniczy, zbiorniczki, 
tapicerki i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r„ 1600 ccm : drzwi, zawiesze
nia, tapicerka, silnik, skrzynia biegów, konsola, dach, klapa 
tylna, komputer, siedzenia, reiingi, szyberdach i inne. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-54-08 po godz. 20.0604/46-34-26 
OPEL ASTRA, 1994 r., 1700 ccm, turbo D : turbosprężarka, 
pompa wtryskowa, tłoki, głowica na części, wał korbowy, wtry- 
skiwacze. Ścięgny, tel. 075/761-83-65 
OPELASTRA, 1994/95 r.: zderzak przedni, atrapa, reflektor 
prawy, drzwi tylne, klapy tylne, zderzaki tylne, alternator, 
przekł. kierownicy ze wspomaganiem, obudowa z wentylato
rem (1.8), nadkole plastikowe. Wrocław, tel. 071/354-10-43 
OPELASTRA, 1996 r.. 30 tys. km, 1600 ccm, 16V: silnik, -
1.850 zł. Wrocław, tel. 0604/36-35-30 
OPEL ASTRA, 1996 r.: napinacze pasów - 2 x 150 zł, chłod
nica oleju -150 zł, halogen prawy • 100 zł, schowek pasaże
ra, przełączniki konsoli. Oława, tel. 071/313-66-22 
OPELASTRA, 1997 r.: tapicerka na drzwi. Ostrów Wlkp., tel.' 
062/738-36-79 :
OPEL ASTRA, 1997 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
349-23-05,0502/55-96-64
OPELASTRA, 1998 r.: błotnik przedni prawy. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-15-80
OPEL ASTRA B, 1999 r,, 1400 ccm, 16V : osprzęt silnika, 
miska olejowa, alternator, komputer silnika, napinacze, roz
rusznik, obudowa rozrządu, cewki zapłonowe i inne. Lubin, 
tel. 0603/71-89-90
OPEL ASTRA KOMBI 1,1999 r., 1 tys. km, 1600 ccm: drzwi 
tylne, tłumik kompletny, sprzęgło, monowtrysk z kolektorem. 
Wrocław, tel. 0605/06-97-10
OPEL ASTRA II, 1999 r . : zawieszenia, części silnika 1.4, 
chłodnica, klapa tylna, lusterka, tapicerka. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
OPEL ASTRA, 1999 r. : drzwi tylne prawe. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
OPEL ASTRA II, 1999 r., 2000 ccm, turbo D : części silnika, 
skrzynia biegów, zawieszenie, blacharka, konsola. Legnica, 
tel. 0602/83-80-92
OPELASTRA II, 1999 r.: zawieszenie przednie, kompletne, 
drzwi kompletne do kombi. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
OPELASTRA II, 1999 r., 2000 ccm, TDi: błotnik przedni pra

wy - 50 zł, alternator, fabrycznie nowy - 500 zł. Wrocław, tel. 
0605/94-72-27
OPEL ASTRA, 2000 r., DTi: chłodnica wody i klimatyzacji, 
wentylatory. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 2000 ccm, DTI : turbosprężarka 
Garett, nowa, • 1.200 zł. Środa Śląska, teł. 0503/74-09-59 
OPEL ASTRA, 2000 r. kombi, hatchback: wzmocnienie czo
łowe, lampy przednie, drzwi lewe, błotnik przedni lewy. Wro
cław, tel. 0603/68-45-08
OPEL ASTRA, KADETT, 1991/95 r.: części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
OPEL CALIBRA : różne części. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/44-67-68,0501/10-98-53 
OPEL CALIBRA: różne części. Wrocław, tel. 071/325-82-50 
OPEL CALIBRA. 1991 r., 2000 ccm, 16VI drzwi, dach, błot
niki tylne, ABS, przekładnia kierownicy, deska, most, kompu
ter, szyby, zbiornik paliwa, zawieszenie tylne, wahacze, pia
sty, koła, tapicerka, wentylator, rozrusznik, alternator. Wro
cław, tel. 0503/77-75-23
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm: zderzak tylny kpi., lam
py tylne, szyba lewa boczna, drzwi lewe kpi., półosie, skrzy
nia biegów, filtr pow., przepływomierz, pompa oleju, ABS, ser
wo, aparat zapł., zegary białe, alternator, rozrusznik i inne. 
Milicz, tel. 0605/60-33-12
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm: zawieszenie przód i tył, 
drzwi, skrzynia biegów, zderzak tylny, itd. Wrocław, tel. 
07T/327-90-99
OPEL CALIBRA, 1993 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów (5), maska, błotniki, lampy, lampy, zderzak, za
wieszenie przednie, ukł. wydechowy, klimatyzacja, wzmoc
nienie czołowe, podłużnice i inne. Lubin, tel. 0603/48-47-12 
OPEL CALIBRA, 1993 r . : zawieszenie tylne, klapa tylna, 
zderzak tylny, lampy tylne, błotniki tylne, dach, tapicerka, kon
sola, podsufitka, zbiornik paliwa, szyby, plastiki i inne. Lubin, 
tel. 0600/34-00-82
OPEL CALIBRA, 1993 r., 2000 ccm : skrzynia biegów (5), 
dach, klapa tylna, szyby, drzwi, filtry, wspomaganie kier., 
McPhersony, przeguby, konsola z licznikiem, oświetlenie, 
zderzaki i inne. Lubin, tel. 0608/70-62-07 
OPEL CAUBRA, 1994 r.: zderzak przedni, lampy tylne oraz 
lusterka el. regulowane lewe i prawe. Lwówek śląski, tel. 
075/782-57-01
OPEL CORSA A, 1200 ccm: wszystkie części z demontażu.
Bolesławiec, tel. 0606/34-64-93
OPEL CORSA B : zderzak tylny, stabilizator. Głogów, tel.
076/834-50-48,0605/91-09-77
OPEL CORSA B : części blacharskie i mechaniczne. Nysa,
tel. 0606/26-63-23
OPEL CORSA B 3-drzwiowy| dach, podłużni ca, klapa tylna 
kompl., tył nadwozia, McPhersony. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
OPEL CORSA, 70 tys. km, 1400 ccm. ECOTEC : silnik kpi. 
Oleśnica, tel. 0603/10-18-70
OPEL CORSA, 1200 ccm : skrzynia biegów (4). Oława, tel. 
0602/64-92-94
OPEL CORSA B : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
zderzak, atrapa, reflektory, lusterka, lampy tylne, nakładki błot
ników. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL CORSA: linka hamulca, nowa, oryginalna, prod. nie
mieckiej, • 35 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-55 
OPEL CORSA B : błotniki, zderzak przedni, belka dolna. Wro
cław, tel. 0603/68-45-08
OPEL CORSA B : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
OPEL CORSA, 1500 ccm, diesel: głowica kpi. z wałkiem. 
Wschowa, tel. 0607/84-65-94
OPEL CORSA 1985 r . : różne części z demontażu. Smar
dzów, tel. 0607/60-85-90
OPEL CORSA, 1986 r . : chłodnica, lampy. Chojnów, tel. 
0608/25-73-68
OPEL CORSA, 1987 r . : szyba tylna, zamek. Wrocław, tel. 
6501/81-36-18
OPEL CORSA, 1988 r . : siłnik (1000 i 1300 ccm, oclony), 
skrzynia biegów, lampy, elementy blacharki i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
OPEL CORSA, 1988 r., 1000 ccm 3-drzwiowy, 4-biegowy: 
różne części. Piechowice, tel. 0609/63-96-19 
OPEL CORSA, 1988 r.: wszystkie części. Prusice k. Trzebni
cy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL CORSA, 1989 r .: dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL CORSA, 1989/90 r.: różne części mechaniczne i bla
charskie, fotele, tapicerki, zawieszenia, szyby i inne. Stefa- 
nowice. tel. 0600/36-13-01,074/858-50-02 
OPEL CORSA, 1990 r .: dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
OPEL CORSA, 1990 r.: różne części. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-13-93
OPEL CORSA. 1990 r . : skrzynia biegów (5). Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
OPEL CORSA, 1991 r.: lampy, maska, skrzynia biegów (5),
błotniki. Wrocław, tel. 0607/40-42-95
OPEL CORSA, 1992 r. : zderzak przedni. Kłodzko, tel.
0607/35-35-70
OPEL CORSA A, 1992 r., 1200 ccm : silnik, wnętrze, fotele, 
szyby (3-drzwiowy), klapa, błotniki, dach, ćwiartka, zamki, 
monowtrysk, światła tylne, chłodnica, konsola, elektronika, 
inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL CORSA, 1992 r.: maska, zderzak przedni i tylny, pla
stiki na błotniki. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
OPEL CORSA, 1992 r.. 1200 ccm, benzyna : silnik, stan b. 
dobry, skrzynia biegów, zawieszenia, i inne. Wrodaw, tel. 
0608/29-29-83
OPEL CORSA B, 1993/00 r., 1200 ccm. 1400. benzyna
3-drzwiowy, 5-drzwiowy: błotniki tylne, skrzynia biegów, czę
ści silnika i wiele innych. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
OPEL CORSA, 1994 r.. 1200 ccm nowy model: listwa dacho
wa prawa, drzwi przednie prawe, zewn, plastik lusterka lewe
go, dolny spoiler zderzaka, pas przedni. Jankowy k. Kępna, 
tel. 062/781-01-85 po godz. 20 
OPEL CORSA B, 1994 r.: szyberdach, szklany, zderzak tyl
ny z belką, zwrotnica lewa. Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 
0607/40-20-17
OPEL CORSA, 1994/00 r . : zderzaki, drzwi, maski, lampy, 
ćwiartka, błotniki, szyby, tapicerka, klapa, bak, kolumny 
McPhersona, głowica, rozrusznik, alternator, wahacze, luster
ka, sprężyny, amortyzatory, komputer. Wrocław, tel. 
0609/38-94-79
OPEL CORSA. 1994/99 r. poj. 1.4,12 ECOTEC: silniki, skrzy
nie biegów, półosie, konsole, elementy zawieszenia, siedze
nia kpi. z poduszkami pow., drzwi, nagrzewnica, poduszka 
pow. pasażera i inne. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
OPEL CORSA B, 1995 r.: ćwiartka, drzwi, komputer, głowi
ca, McPhersony, wahacze, felgi stalowe, szyba przednia, re
flektor, lusterka, kierownica, zbiornik paliwa, tylny zderzak. 
Wrocław, tel. 0503/68-45-21
OPEL CORSA B. 1995 r.: maska, błotniki, lampy, drzwi, zde
rzaki, ćwiartki, szyby, klapa, McPhersony, belka, bak, głowi
ca, rozrusznik, alternator, komputer, wtrysk, sprzęgło, skrzy
nia biegów, kierownica, plastiki, koła, lusterka, inne części. 
Wrocław, tel. 0607/74-02-77 '
OPEL CORSA B, 1995/96 r.: zderzak przedni, reflektor pra
wy. drzwi lewe (3-drzwiowy), błotniki tylne (3-drzwiowy), kla
pa tylna, zderzak tylny, lampy tylne, deska rozdz., alternator, 
rozrusznik, przekł. kierownicy ze wspomaganiem. Wrocław, 
tel. 354-1043
OPEL CORSA, 1997 r.: zderzak. Wrocław, tel. 0602/88-49-71 
OPEL CORSA, 1998 r., 85 tys. km, 1700 ccm, diesel: silnik 
Isuzu. kompletny, skrzynia biegów, półosie - 3.900 zł. Strze
lin, tel. 071/392-21-10,0602/24-82-22 
OPEL CORSA B. 1998/00 r., 1000 ccm. 12V: dach. podsufit

ka, klapa tylna, osprzęt silnika, inne. Wrocław, tel. 
0502/05*56-94
OPEL CORSA, KADETT, 1987 r.: częśd z rozbiórki. Trzeb
nica, tel. 071/312-53-41
OPEL FORD, VW, RENAULT : wahacze - od 50 z ł. ., tel. 
0607/65-79-79
OPEL FRONTERA : grill nowy model. Wrocław, tel.
071/368-77-55,0602/74-84-24
OPEL FRONTERA SPORT, 1993 r. wersja krótka: oryginalne
rury progowe, - 600 zł. Żary, tel. 068/375-98-52,0608/03-50-24
OPEL KADETT: drzwi, maski, lampy, grill, fotele, klapy, koła,
zawieszenia, skrzynia biegów, belki, szyby. Dzierżoniów, tel.
0604/39-03-23
OPEL KADETT, 1300 ccm: kpi. siedzenia (3 drzwiowy) - 50 
zł, przednie błotniki, maska, przednia i tylna klapa z szybą, 
kpi. drzwi, serwo, kolumna kierownicza, licznik z deską roz
dzielczą i inne - od 40 zł/szt. Głogów, tel. 0607/38-70-90 
OPEL KADETT 1600 lub 1800 ccm: skrzynia biegów, - 450 
zł. Goliszew 7a, gm. Źelazków. tel. 062/769-12-17 
OPEL KADETT: silnik 1300,1400,1600,2000 ccm diesel, 
skrzynia biegów, zawieszenie i inne. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
OPEL KADETT: skrzynia biegów F13 - 400 zł. Malczyce, tel. 
071/317-97-81,0603/79-79-63 
OPEL KADETT KOMBI, 1200 ccm: różne częśd. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
OPEL KADETT 1200,1400 ccm: wtryskiwacz - 50 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-85-09,074/871-47-97,0606/36-71-10 
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), sil
nik. -1.600 zł. Nowa Sól. tel. 068/388-42-70 
OPEL KADETT : wszystkie części. Oleśnica, tel. 
0607/56-13-98
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: wałek rozrządu, dodsk, 
tłoki, pompa wacum, belka tylna, pompa ABS, drzwi. Środa 
Śląska, tel. 0601/87-45-09
OPEL KADETT KOMBI: hak. Wrodaw, tel. 071/322-68-21 
OPEL KADETT, benzyna, diesel: wszystkie częśd. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
OPEL KADETT KOMBI: dach ze słupkami - 200 zł, belka 
tylna -150 zł. Wrocław, tel. 363-46-18 
OPEL KADETT: różne częśd do ukł. wspomagania kierow
nicy. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
OPEL KADETT, 1600 ccm :silnik, - 1.000 zł. Wrocław, tel.
351-10-29
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: głowica kpi. z wałkiem. 
Wschowa, tel. 0607/84-65-94
OPEL KADETT GSI: wszystkie z demontażu. Zielona Góra, 
tel. 068/327-70-53
OPEL KADETT GSI, 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów. Zie
lona Góra, tel. 068/320-47-30
OPEL KADETT, 1980 r., diesel: różne częśd z demontażu. 
Smardzów, tel. 0607/60-85-90 
OPEL KADETT, 1980/81 r., 1300 ccm: częśd mechaniczne i 
blacharskie. Wrodaw, teł. 0503/79-99-02,0607/82-75-56 
OPEL KADETT, 1980/91 r.: różne części blacharki i mecha
niczne (benzyna, diesel). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
OPEL KADETT, 1981 r., 1200 ccm, benzyna: wałek rozrzą-
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du, półosie, zawieszenie, deska rozdz., ukł. kierowniczy i inne. 
Kotowice, tel. 071/310-75-84
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, OHC: głowica, wałek roz
rządu kpi., przeguby, chłodnica, skrzynia biegów (4), tarcza, 
docisk sprzęgła i inne częśd. Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 
0609/39-09-66,0605/20-67-73 
OPEL KADETT, 1982 r. : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., benzyna 2-drzwiowy: częśd 
nadwozia, silnik i skrzynia biegów 1.6, półosie z kolumnami 
McPhersona do modelu 1.6 gażnik. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
OPEL KADETT, 1983 r.: dużo częśd z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy: silnik 
(w całośd lub na częśd, ż dokumentacją) • 300 zł, szyby kpi. 
(oprócz przedniej) • 100 zł, skrzynia biegów, siedzenia kpi., 
ukł. wydechowy - 50 zł i inne. Kalisz, tel. 062/767-04-52 
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel: pompa wtrysko
wa, hamulcowa, wody, vacum, zadski hamulcowe. Dzierżo
niów, tel. 0608/64-32-62
OPEL KADETT, 1983 r .: listwy na drzwi, 6 szt., wentylator 
chłodnicy. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
OPEL KADETT, 1983 r„ 1200 ccm: silnik - 400 zł, skrzynia 
biegów (4) - 200 zł, zawieszenia, plastiki, maska, klapa, inne. 
Oława. tel. 0602/64-92-94
OPEL KADETT, 1983/88 r. : różne części. Blizanów, tel. 
062/751-30-47,0503/53-36-21 
OPEL KADETT, 1984 r. 1.3 E, 1.6 D: częśd silników, skrzy
nia biegów. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
OPEL KADETT, 1984/87 r. : różne części. Lubin, tel. 
0608/11-11-32
OPEL KADETT .łezka’ , 1984/91 r., 1300 ccm. OHC Jdapa 
tylna z szybą, stan b. dobry -150 zł, drzwi z szybami, do 
modelu 2-drzwiowego, stan b. dobry -100 zł, zderzak tylny - 
60 zł, lampy tylne • 50 zł, chłodnica, wały, korbowody, tłoki, 
pompy wody i oleju, gaźniki z kolekt., zawieszenie tylne i inne. 
Złotoryja, tel. 0606/11-91-95
OPEL KADETT, 1985 r.: ścianka przednia, klapa tylna. Bole
sławiec, tel. 0604/75-81
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm: skrzynia biegów (4), sil
nik, kolumny McPhersona, Strzelin, tel. 071/392-21-85 
OPEL KADETT GSi, 1985/91 r.: różne części. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
OPEL KADETT, 1985/91 r.: łapy, czujnik prędkościomierza,
wahacze i inne. Wrocław, tel. 0607/40-42-95
OPEL KADETT, 1985/91 r . : maska, błotniki, wzmocnienie
czołowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, reparatu-
ki błotników tylnych. Wrocław, tel. 0601/59-21-76
OPEL KADETT, 1986 r.: dużo częśd z rozbiórki. Jawor, tel.
0608/47-26-97
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia
biegów i inne. Żary, tel. 0604/82-38-55
OPEL KADETT, 1986 r.: zbiornik paliwa - 40 zł, kpi. kół 175 x
13 -160 zł. Kłodzko, teł. 074/869-05-25
OPEL KADETT, 1986 r.. 1300 ccm : dach - 60 zł. połówki -
100 zł/szt., błotniki przednie - 50 zł/szt., lampy tylne - 20 zł/szt.,
przekładnię kierowniczą- 40 zł. Malczyce, tel. 0603/21-58-17
po godz.18
OPEL KADETT, 1986 r.. 1300 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów (5), przekł. kierownicy, amortyzatory i inne. Oleśnica, tel. 
0501/71-39-96
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna,: wszystkie czę
ści oprócz silnika. Opole, tel. 0604/09-68-51 
OPEL KADETT, 1986 r.: wszystkie częśd. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL KADETT, 1986 r.: chłodnica, skrzynia biegów, zawie
szenie, mosty, półosie, zderzaki, błotniki, szyby, koła, lampy, 
fotele, chłodnica, dach i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58
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OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: gaźnik z kolek
torem, aparat zapłonu, pompa paliwa. Wrocław, teL 354-38-46, 
0605/32-11-46
OPEL KADETT, 1987 r .: drzwi, klapa, lampy, zderzak, za
wieszenie, bak i inne. Chojnów, tel. 0608/25-73-68 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r . : drzwi, tylna klapa, fotele, 
skrzynia biegów (4) i automatyczna, zawieszenie. Chojnów, 
tel. 0602/58-63-39
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 1800 ccm : różne części. Jele
nia Góra. tel. 0606/88-97-66
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm : wszystkie części me
chaniczne i blacharskie, szyby, stacyjki i inne. Legnica, tel. 
0600/24-10-25,0603/67-61-05 
OPEL KADETT, 1987 r., 1800 ccm, GS i: różne części. Jele
nia Góra. tel. 0606/88-97-66
OPEL KADETT, 1987 r, 1600 ccm, diesel: silnik. Legnica, 
tel. 0602/83-80-92
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, 5-drzwiowy: róż
ne części z rozbiórki, oprócz silnika • od 10 zł. Łambinowice, 
tel. 077/431-91-73,0607/70-42-41 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm : silnik na części, stan b. 
dobry, oclony. Środa śląska, tel. 0605/15-34-17 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik na części. 
Wałbrzych, tel. 074/665-28-82 
OPEL KADETT KOMBI. 1987 r.: szyby, drzwi i inne. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/815-43-19 
OPEL KADETT, 1987/90 r., 1800 ccm: silnik kompl. z osprzę
tem (oclony), stan idealny, skrzynia biegów (5), komputer, inst. 
elektryczna, chłodnica, półosie, końcówka tłumika, dwurur
ka. Trzebnica, tel. 071/387-08-05.0603/43-97-26 
OPEL KADETT, 1987/91 r. poj. 1.4,1.6: silnik, skrzynia bie
gów, amortyzatory, półosie, oś tylna, drzwi, klapa tylna, hak, 
chłodnica, błotniki, licznik, felgi i inne. Legnica, tel. 
0605/93-08-93
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów (5) i (4), lampy, drzwi, klapa tylna, zawieszenie przed
nie kpi., zderzak tylny i inne. Głubczyce, tel. 0600/54-77-02 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów (4). drzwi, szyby, dach, zawieszenia i inne części. 
Kalisz, tel. 062/752-02-02
OPEL KADETT SEDAN, 198Ś r. 3-drzwiowy: drzwi, szyby, 
klapy, zawieszenie, McPhersony, ukł. wydechowy, koła, pla
stiki i inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05,0600/24-10-25 
OPEL KADETT, 1988 r.: silnik 1.6 d i 1.3, skrzynia bieg., za
wieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r.. 74 tys. km. 1600 ccm. diesel 
: silnik, rozrusznik, alternator, pompa paliwa, pompa hamul
cowa, zawieszenia tylne i przednie, skrzynia biegów ̂ .-Świe
rzawa. woj. jeleniogórskie, tel. 0606/76-31 -85 
OPEL KADETT, 1988 r. : maska, drzwi, zderzak przedni, 
chłodnicą wody (1.3,1.6), lampy przednie i tylne, kierunkow
skazy przednie, lusterka, silnik 1.3E i 1.6D, z dokumentacją. 
Wrodaw, tel. 0501/81-36-18
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r.. 1600 ccm, diesel : silnik, 
skrzynia biegów, tylna oś, przekł. kierownicy, kolumna kie
rownicy, zderzak tylny, lampy tylne, drzwi, nadwozie, deska 
rozdz., hak, szyberdach. Kondratowice, tel. 071/392-61-23 
OPEL KADETT, 1988 r . : kolektory, dach, kierunkowskazy, 
halogeny, zderzak tylny, półosie, skrzynia biegów (4), tapi
cerka, stacyjka, deska rozdz. i inne. Kotowice, tel. 
071/310-75-84
OPEL KADETT. 1988 r.: drzwi - 50 zł, klapa • 80 zł, głowica 
1.3,1.4 • 140 zł, głowica 1.6,1.6i -120 zł, wałek rozrządu, 
rozrusznik, serwo, zderzak, lampy, alternator, aparat zapło
nu, pompa wody, pasy, półosie, łapy, przekł. kierownicy, skrzy
nia biegów - 60 zł, tapicerka. Lubań, tel. 075/722-19-42 
OPEL KADETT, 1988 r., 150 tys. km, 1300 ccm, wtrysk: kom
puter wtrysku - 300 zł, wtrysk • 150 zł, pompa paliwa -100 zł, 
zawieszenia, lampy i inne. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-20, 
0609/17-18-37
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik kompl., 
uzbrojony, - 1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: zawieszenie przed
nie -120 zł, skrzynia biegów (4) - 80 zł, klapa tylna -120 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
OPEL KADETT, 1988 r.: błotnik przedni, lewy, reflektor pra
wy, kierunkowskaz prawy, chłodnica. Oława, tel. 
071/313-15-89,0604/78-93-74 
OPEL KADETT, 1988 r . : klapa tylna z szybą, dmuchawa, 
układ kierowniczy, błotnik lewy, kolumna McPhersona, szyba 
tylna prawa, serwo z pompą hamulcową. Piława Górna, tel. 
0602/60-19-47
OPEL KADETT, 1988 r.. 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów 
(5), kolumna kierownicza ze wspomaganiem, • 800 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-65-38
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r.: prawa kolumna McPherso
na, przekł. kierownicy, kpi. siedzeń, szyberdach, prawe przed
nie drzwi, lewe tylne drzwi, tylna szyba, półosie, nagrzewni
ca, skrzynia biegów na części, pompa wtryskowa (1.6 D), kpi. 
pasów bezp. i inne. Wrocław, tel. 071/325-97-44, 
0605/10-83-10
OPEL KADETT, 1988 r.: skrzynia biegów (5), szyby, klapa 
tylna, półosie, zderzak tylny, lampy, licznik, kierunkowskazy, 
alternator, wahacze, nagrzwnica, przełączniki. Złotoryja, tel. 
076/878-59-58,0606/87-21-57 
OPEL KADETT, 1989 r., 1400 ccm: dużo części z rozbiórki. 
Jawor, tel. 0608/47-26-97
OPEL KADETT, 1989 r.: dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenie i inne. Legnica, tel. 0503/98-00-25 
OPEL KADETT GSI, 1989 r„ 2000 ccm,: różne częśd. Jele
nia Góra, tel. 0603/25-96-02
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm .łezka*: drzwi, zderzaki, 
kolumna kierownicy, szyby, kołpaki, kierownica, komputer, inst. 
elektryczna. Lubin, teł. 076/842-72-64 
OPEL KADETT, 1989 r.: skrzynia biegów (4), dach, blok kie
rownicy, rozrusznik, tarcze sprzęgła, gażnik, silnik z wyde- 
raczkami. nagrzewnica, łożyska. Nysa, tel. 077/433-12-70 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1300 ccm: maska, skrzynia 
biegów 151, dach, silniki, zderzaki, drzwi, lampy, kierunkow
skazy, wzmocnienie czołowe, ćwiartki, chłodnice, koła, błot
niki, przegub, wahacze, McPhersony, lusterka, siedzenia, 
belka tylna, klapa, szyby, plastiki, środek, serwo + pompa. 
Piława Górna, tel. 0604/94-06-88 
OPEL KADETT E, 1989 r .: atrapa, kierunkowskazy, lampy 
tylne, reflektory przednie, listwy, wzmocnienie czołowe, czuj
nik poziomu paliwa, elementy podłużnicy, końcówka drążka, 
okular lampy, ramka reflektora i inne. Wrodaw, tel. 784-59-15 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, diesel: silnik. Bytom Od
rzański, tel. 068/388-48-01
OPEL KADETT, 1990 r.: maska, drzwi, klapa, zamki, szyby, 
lusterka, zderzak tylny, podnośnik do szyb. Wałbrzych, tel. 
0607/36-85-64
O  OPEL KADETT, 1990 r . : siln iki (1.3 E, 1.4 i, 1.6 i,

1.8 s, dokumentacja), skrzynie biegów F-10, F-13, 
półosie, maska, klapa tylna, drzwi, kolumny 
McPhersona, oś tylna, szyby, wahacze, lampy, 
zderzaki, błotniki przednie i tylne, dach i inne. 
Prochowice, tel. 0604/79-36-63, 0606/64-70-54 
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OPEL KADETT, 1990 r., 1300 ccm, 2000: blacharka, mecha
niczne, silniki, częśd silnikowe, skrzynie biegów, drzwi, kla
py, błotniki, światła, zawieszenie do GSI. Kędzierzyn Koźle, 
tel. 0604/84-29-29
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: pompa paliwa, 
komputer, lusterka el., lampy, chłodnica. Legnica, tel. 
0602/83-80-92
OPEL KADETT, 1990 r., 1.3,1.61: silnik (odony), skrzynia

biegów, elementy blacharki i mechaniczne, komputer i inne. 
Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 . r*
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk: wszystkie części 
z demontażu (mechaniczne, blacharskie i plastiki) oraz skrzy
nia biegów (5). blok silnika (kompletna dokumentacja), głowi
ca, wtrysk, komputer, zawieszenia, zbiornik paliwa, szyby, 
szyberdach. Namysłów, tel. 0602/51-70-03 
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm: silnik + skrzynia biegów 
(5), z dokumentacją. Polanica Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
OPEL KADETT. 1991 r., 160 tys. km: silnik, skrzynia biegów, 
- 700 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-90-78,0605/92-84-13 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 98 tys. km, 1400 ccm.̂ ben- 
zyna: silnik z dokumentacją, oclony, skrzynia biegów, zawie
szenia, maska, zderzaki, lampy, wzmocnienie przednie, drzwi, 
klapa tylna, błotniki, chłodnica, wentylator, komputer, szyby, 
przełączniki, czujniki, moduł, felgi z oponami, stacyjka, luster
ka i inne. Legnica, tel. 0501/56-63-28 
OPEL KADETT. 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, 1600, : silnik, 
skrzynia biegów (F-10, F-13), półosie, /wrotnice, pokrywa 
bagażnika ze spoilerem, podszybie. Prochowice, tel. 
076/858-47-61.0605/43-54-20 
OPEL KADETT, 1991 r.. 1700 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenia i inne. Świebodzin, tel. 0601/58-30-70 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 cćm: silnik, skrzynia biegów i 
inne. Żary, tel. 0604/82-38-55
OPEL KADETT, 1992 r. : zderzak tylny. Kłodzko, tel. 
0607/35-35-70
OPEL KADETT, 1993 r., 2000 ccm, 16V GSi: komputer silni
ka, z czipem znacznie podnoszącym moc silnika, • 400 zł. 
Wrocław, tel. 364-54-28
OPEL KADETT, ASTRA, VECTRA : zawieszenie, oblacho
wanie, silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
OPEL KADETT, COMBO, 1700 ccm, diesel: silnik komplet
ny, w dobrym stanie. Legnica, tel. 0604/08-82-43 
OPEL KADETT, CORSA, OMEGA: różne części blacharskie 
i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
OPEL KADETT, REKORD, ASCONA : silnik, skrzynia bie
gów i inne. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
OPEL KADETT, VECTRA, OMEGA: pompa wtryskowa, zbiór- 
nik. ■ 250 zl. Świdnica, lei. 0603/16-22-49 
OPEL MANTA : most, zawieszenie, sprężyny obniżające, 
drzwi, klapa tylna, szyby, lampy przednie i tylne, błotniki. Po
kój, woj. opolskie, tel. 0608/20-21-09 
OPEL MANTA B : skrzynia biegów (5) - 200 zł, automatyczna 
skrzynia biegów - 200 zł, most tylny -150 zł i inne części z 
demontażu. Wrodaw, tel. 0501/83-99-43 
OPEL MONTEREY : szyba przednia. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
OPEL MONZA, 1980 r., 2000 ccm, 3000: silnik, częśd silni
ka, skrzynie biegów, częśd zawieszenia, szyby, drzwi, klapa, 
światła, inne. Kędzierzyn Koźle, tel. 0604/84-29-29 
OPEL OMEGA B, C : lampy ksenonowe. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA, 2300 ccm, diesel, turbo D : klimatyzacja 
kompl., oryginalna. Kamienna Góra, tel. 075/746-24-92, 
0604/21-86-49
OPEL OMEGA B, C : reflektory ksenonowe kpi. Legnica, tel. 
0607/82-32-73
OPEL OMEGA, 2500 ccm, TDS: skrzynia biegów na częśd.
Leszno, tel. 065/529-34-77 w godz. 9-17
OPEL OMEGA A, 2000 ccm, benzyna, OHC : silnik • stan b.
dobry, brak dokumentów, - 1.100 zł. Namysłów, tel.
0606/93-14-85
OPEL OMEGA C : reflektory ksenonowe. Nowogrodziec, tel. 
0603/97-56-96
OPEL OMEGA B KOMBI, 2000 ccm, 16V: kpi. zawieszenia, 
osprzęt silnika, drzwi tylne lewe, elem. plastikowe, prawa lam
pa, belka do zderzaka, sonda lambda, skrzynia biegów auto
mat., możliwość wysyłki. Oleśnica, tel. 0603/10-18-70 
OPEL OMEGA B : klapa tylna, drzwi prawe, szyby, most, wał, 
wózek, skrzynia biegów, automatic, lusterka, felgi aluminio
we 15*. Oława, teł. 071/313-15-89,0602/74-84-24 
OPEL OMEGA : zawieszenie, silnik. Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL OMEGA: klapa tylna. Srebrna Góra, tel. 074/818-03-06 
OPEL OMEGA KpMBI: most tylny, • 750 zł. Świdnica, tel. 
074/853-48-79.0600/82-20-61 
OPEL OMEGA : wszystkie części. Świebodzice, tel. 
0501/44-98-38
OPEL OMEGA A : zderzak tylny. Wałbrzych, tel. 
0607/36-85-64
OPEL OMEGA A : drzwi, klapa tylna do komb£ szyby, chłod
nica, zawieszenie, grill, lampy, zderzaki, maska i inne. Wilcz
ków, tel. 071/317-97-05,0609/16-59-48 
OPEL OMEGA: drzwi tylne lewe. Wrocław, tel. 071/336-70-66 
wewn. 187
OPEL OMEGA A, B, 2500 ccm, tucbo D : silnik. Wrodaw, tel. 
071/785-76-94,0602/81-52-87 ,
OPEL OMEGA KOMBI : zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 
071/310-26-88,0607/65-47-30 .
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkowska
zy, wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL OMEGA B : ćwiartka lewa, drzwi, zawieszenia, most 
tylny, konsola i inne. Wrodaw, tel. 0503/74-80-58 
OPEL OMEGA A : ćwiartki, dach, drzwi, skrzynia biegów au
tomatyczna, maska, szyby, zderzak, błotniki i inne. Wrodaw, 
tel. 0601/78-86-49
OPEL OMEGA: różne części do ukł. wspomagania kierowni
cy. Wrodaw, tel. 0503/30-69-03 
OPEL OMEGA: McPhersony. światła przód, tył, serwo, pom
pa hamulcowa, chłodnica, wentylator, inne. Wrodaw, Pudlisz- 
ki, tel. 071/781-41-20 w godz. 20-23, grz., 065/573-84-80 
OPEL OMEGA B : lampy ksenonowe i soczewkowe, sprężar
ka klimatyzacji, pompa wspomagania, nakładka na zderzak 
przedni, zderzak tylny bez nakładki. Złotoryja, tel. 
076/878-22-64
OPEL OMEGA B sedan: tył nadwozia. Żary, tel.
068/374-37-75,0606/45-34-61
OPEL OMEGA, 2000 ccm, 16V: głowica, - 700 zł. Żary. tel.
068/375-94-85
OPEL OMEGA, 1986-93 r., 3000 ccm: wszystkie części, bla
chy, szyby, mechaniczne, skrzynie biegów (5, automat). Wie
ruszów, teł. 0602/22-06-34
OPEL OMEGA, 1987 r.: drzwi kpi., zawieszenia. Prusice, tel. 
071/312-53-52
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów,
elementy blacharki i inne. Żary, tel. 0608/35-00-89
OPEL OMEGA KOMBI, 1987/92 r., 3000 ccm: różne części z
demontażu, skrzynia biegów (5), silnik. Złotoryja, tel.
076/878-35-25,0605/29-62-06
OPEL OMEGA, 1988 r., 2400 ccm, benzyna: silnik, skrzynia
biegów, części karoserii, mechaniczne i inne. Jelenia Góra,
tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26
OPEL OMEGA, 1988 r. : różne części. Wrocław, tel.
0602/68-90-83
OPEL OMEGA, 1988 r.: błotnik przedni prawy, pas przedni, 
podłużnice, szyba tylna, szyby trójkątne, błotniki tylne, ser
wo. listwa kierownicza, sterownik, sanie pod silnik, zawiesze
nie tylne, plastiki, silnik wycieraczek, wentylator nagrzewni
cy, katalizator i inne. Złotoryja, tel. 076/878-59-58 po godz. 16, 
0606/87-21-57
OPEL OMEGA A, 1988/89 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, półosie, klapa bagażnika, zderzak 
tylny, błotnik przedni prawy, deska, elektryczne, hak i inne. 
Wrodaw, tel. 071/396-36-33
OPEL OMEGA, 1988/92 r., 2600 ccm : różne części z de
montażu, oblachowanie, skrzynie, mosty, półosie, szyby, 
drzwi, zderzaki, zawieszenia, konsole i inne. Dalków 58b/2, 
tel. 076/831-66-32

OPEL OMEGA, 1989 r., 2300 ccm, turbo D : szyberdach, gło
wica, tłoki, korbowody, drzwi, chłodnica, zawieszenie przed
nie, lampy tylne, zderzak tylny, tapicerka, silnik po remoncie i 
inne. Lubin, tel. 0604/34-85-89 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r. t błotniki, drzwi, maski, ele
menty zawieszenia. Gryfów Śląski, tel. 0501/21-13-99 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 3000 ccm, wtrysk: wszystkie 
części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i blacharskie, 
oryginalny zdejmowany hak, relingi, roleta bagażnika, tapi
cerka, klimatyzacja kompl., most, zawieszenia, silnik, kom
putery i inne. Kamienna Góra, tel. 075/746-24-92, 
0604/21-86-49
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm: silnik, pompa wodna, szy
by, drzwi, wnętrze, rozrusznik, tapicerki, tarcze hamulcowe, 
szyberdach, dach (kombi), wał, inst., zbiornik paliwa. Oleśni
ca, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA, 1989 r.: zawieszenie, osprzęt silnika, skrzy
nia biegów, wały, osie, maski, szyby, drzwi, koła, lampy i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL OMEGA, 1989 r. : skrzynia biegów, osprzęt silnika, 
maska, mosty, półosfe, koła, zawieszenie, deska rozdz., drzwi, 
błotniki, lampy, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r . : błotnik prawy, modst, wał, 
półosie, uszczelki drzwi, układ wycieraczek, filtr powietrza, 
pompa paliwa, przepływomierz, sonda, fotele, poduszki po
wietrza, stabilizator, zbiorniczki, tarcze tylne. Wrocław, tel. 
0607/40-42-95
OPEL OMEGA, 1990 r„ 3000 ccm: wszystkie części, blachy,. 
szyby, mechaniczne, skrzynie biegów (5, automat), aluminio
we felgi. Wieruszów, tel. 0602/22-06-34 
OPEL OMEGA A, 1990 r.: koła z oponami, głowica, zawie
szenia, most, drzwi, zderzak przedni, maska, komputery, błot
niki, chłodnica. Bolesławiec, tel. 075/732-86-11, 
0604/91-44-76
OPEL OMEGA, 1990 r., 1800 ccm i poj. 2000 ccm: silnik, 
skrzynia biegów, most tylny, liczniki, ława, amortyzatory, drąż
ki,, przekł. kierownicy, ABS, wspomaganie, zbiornik paliwa, 
pompa paliwa, lampy, maska, błotniki, zderzaki, drzwi, szyby, 
sterowniki i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r.: dach z relingami, części bla
charki i mechaniczne, • 350 zł. Opole, tel. 0503/56-11-59 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: chłodnica z obu
dową, drzwi przednie, błotniki, półosie, komputer, filtr powie
trza, przepływomierz. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: wszystkie części 
używane. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA A, 1990/93 r.: różne części z rozbiórki, me
chaniczne i blacharskie, zawieszenia, fotele, koła, szyby, 
drzwi, dach. Stefanowice. tel. 0600/36-13-01.074/858-50-02 
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik na części, 
skrzynia biegów, automatic, półosie, most tylny, wahacze tyl
ne, drzwi przednie, deska rozdz., pompa paliwa, ukł. kierow
niczy, dach, kolumny McPhersona, klapa tylna i inne. Procho
wice, tel. 0604/79-36-63,0606/64-70-54 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2600 ccm : komputer, tapi
cerka, konsola, licznik, linki, klamki, silniczek nagrzewnicy, 
kolumna kierownicy, plastiki, uszczelki, zawieszenie tylne, 
sterowniki centralnego zamka, przełączniki kierownicy. Wro
daw, tel. 349-50-22
OPEL OMEGA A KOMBI, 1991/93 r .: roleta bagażnika, pro
wadnice, siatka grodziowa (bagażnika), relingi dachowe. 
Trzebnica, tel. 071/312-32-91
OPEL OMEGA, 1992 r. : zderzak tylny. Kłodzko, tel. 
0607/35-35-70
OPEL OMEGA, 1992 r., 2300 ccm : chłodnica, zawieszenia, 
podłużnice. różne części mechaniczne i blacharskie, zderza
ki, tapicerki, drzwi, klapa tylna i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, 2.000,2.300 TD: 
most, zawieszenia, światła, maski, błotniki, wspomaganie, 
drzwi, ćwiartka, koła 14', 15”, 16*, elektronika, wnętrze, dach, 
ABS, fotele, inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL OMEGA, 1992 r„ 3000 ccm : skrzynia biegów, auto
matic, łapy silnika, podstawa alternatora, miska olejowa, kom
puter, wydech, częśći klimatyzacji. Wrocław, tel. 
0503/68-45-21
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm: skrzynia biegów (5), błot
niki przednie, szyby, drzwi, relingi, stacyjka, komputer silnika 
i ABS, klamki, silniczek wyderaczek, nagrzewnica, plastiki, 
lusterka, dach z szyberdachem, alternator, tylna prawa ćwiart
ka, słupki, zawieszenie, konsola, licznik. Wrocław, tel. 
0501/41-00-10
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm: silnik, rozrusznik, 
dach, szyberdach, drzwi, relingi, podsufitka, pompa wodna, 
ABS, szyby, klamki, zamki, felgi, roleta tylna, wał i inne. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA, 1993 r .: drzwi prawe, dach, klapa bagażni
ka, ABS, sprzęgło, kołyska silnika, przekładnia, chłodnica, 
rozrusznik, alternator, szyba tylna, felga, głowica, szyberdach, 
komputer, przepływomierz. Wrodaw, tel. 0503/77-75-23 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, TDS: zegary, wy
świetlacz komputera, listwy drzwi, drzwi, klamki, zamki, pla
stiki, zawieszenie przednie, wzmocnienie zderzaka, błotniki, 
podnośniki szyb, tapicerki, lusterka, roleta tylna, podszybie, 
fotele, poduszki pow., chłodnica, skrzynia biegów. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA B, 1996 r„ 2500 ccm, TDs : głowica, -1.400 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-19-92,0604/43-83-08 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, V6 : ćwiartki 
tylne, drzwi, lusterka, błotniki, zderzak, zawieszenie, konso
la, poduszki pow., skrzynia biegów, osprzęt silnika, serwo, 
instalacja, napinacze, ukł. kierowniczy, półosie, wał, most, 
fotele, tapicerki, felgi aluminiowe 17” i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL OMEGA B, 1996 r., 2500 ccm, V6, benzyna: głowica 
silnika, stan idealny. Oleśnica, tel. 0501/71-39-96 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, TDS : drzwi, 
szyby tylnych drzwi, klamki, zamki, podnośniki szyb, waha
cze, wzmocnienie zderzaka, błotniki, puszka bezpieczników, 
grill, plastiki, listwy na progi, sprężarka klimatyzacji, stabili
zator, chłodnice, tapicerki, tylny most, skrzynia biegów, pół
oś. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 3000 ccm : wózek tylny, wahacz 
tylny lewy, kolektor ssący, koła rozrządu, zamki drzwi, inne. 
Oława, tel. 071/313-15-89,0604/78-93-74 
OPEL OMEGA B, 1997 r., 2500 ccm, tds : skrzynia biegów 
manualna • 800 zł, prawa kolumna McPhersona + wahacz - 
350 zł i inne, drobne. Jelenia Góra, tel. 075/764-93-16, 
0606/46-45-36
OPEL OMEGA, 1998 r .: lampa ksenonowa prawa - 250 zł. 
Wrodaw, tel. 354-35-27
OPEL OMEGA, 1999 r., 2500 ccm, TD : lampy przednie so
czewkowe i ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lampy. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
OPEL OMEGA B, C, 2000 r .: reflektory ksenonowe - 2.000 
zł/kpi. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39 
OPEL OMEGA C, 2001 r.: przednie lampt ksenonowe, ma
ska z grillem, zamkami, wygłuszeniem. nowa, - 2.600 zł. Kłodz
ko. tel. 0603/51-96-83
OPEL OMEGA, REKORD, 2000 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, elementy blacharki i mechaniczne, felgi aluminiowe, 
wyposażenie wnętrza i inne. Siedlec, tel. 0602/79-95-88 
OPEL OMEGA, REKORD, 1986 r., 2300 ccm. diesel: części 
blacharki, mechaniczne. Opole, tel. 0503/56-11 -59 
OPEL OMEGA, VECTRA, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, 
skrzynia biegów (5), chłodnica. Strzelin, tel. 071/392-21-85 
OPEL REKORD: łożyska tylne nowe, kpi. • 45 zł. Lubin, tel. 
076/846-50-27
OPEL REKORD : różne części. Wrodaw, tel. 071/322-68-21 
OPEL REKORD, 2000 ccm : silnik na częśd -100 zł i inne. 
Wrodaw, tel. 071/325-82-50
OPEL REKORD: silnik w częściach, osprzęt silnika, McPher
sony, inne. Wrocław, Pudliszki, tel. 071/781-41-20 w 
godz. 20-23, grz., 065/573-84-80

OPEL REKORD KOMBI, 2000 ccm, benzyna: klapa tylna, 
maska przednia, szyby, błotnik przedni lewy. Złotoryja, tel. 
0606/11-91-95
OPEL REKORD, 1983 r. : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL REKORD, 1984 r. 1.8, 2.0, 2.3 ccni: osprzęt silnika, 
silnik, koła, lampy, szyby, skrzynia biegów, chłodnica, wały, 
półosie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL REKORD, 1984 r., 2300 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
koła, szyby, zawieszenie, felgi, mosty, półosie, chłodnica, zde
rzaki, błotniki, lampy, drzwi i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
OPEL REKORD, 1986 r.: skrzynia biegów (5), zawieszenie, 
elementy blacharki. Kiełczów, tel. 071/39.8-81-99, 
0502/93-39-72
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel: wszystkie części 
z demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL REKORD, OMEGA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna : sil
nik, skrzynia biegów, most, zawieszenia i inne. Gromadka, 
tel. 0604/78-33-32,0606/35-98-92 
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: silnik TD 2300, stan dobry • cena 1.800 zł, 
w całości lub na części, komplet siedzeń - cena 500 zł. Jele
nia Góra. tel. 0602/37-93-45
OPEL SENATOR B, 3000 ccm, wtrysk: klimatyzacja kompl., 
zawieszenia, silnik ze skrzynią biegów, stan idealny, hak zdej
mowany, instalacja elektryczna i elektroniczna, most, ABS,
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przekładnia kierownicza, chłodnice i inne. Kamienna Góra,
tel. 075/746-24-92,0604/21-86-49
OPEL SENATOR, 1983 r. : lampy przednie. Legnica, tel.
0602/83-80-92
OPEL SENATOR, 1983 r . : skrzynia biegów, mosty, zawie
szenie, półosie, maski, szyby, drzwi, koła, chłodnica, zderza
ki, błotniki, osprzęt silnika. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL SENATOR B, 1989 r., 3000 ccm, 12V: silnik, automa
tyczna skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, maska, szyby, 
klimatyzacja, licznik digital, tylna klapa, komputer, felgi alu
miniowe 15”, bak, most, wał, chłodnice, wentylatory, pompka 
paliwa,Ibtel, kokpit, boczki drzwi, przełączniki i inne. Wro
daw, tel. 071/368-19-33,0602/74-84-24 
OPEL SENATOR, 1990 r., 3000 ccm: różne częśd z demon
tażu, możliwa wysyłka. Wrodaw, tel; 0601/70-17-36 
OPEL SINTRA, 1998 r . : zderzak, reflektor. Siechnice, tel. 
071/311-76-55
OPEL UG RA: klapa tylna, kompletna, drzwi kompletne, lu
sterka, zawieszenie przednie, piasty, półosie, wahacze. Smar
dzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
OPEL UGRA, 1996 r.: fotel kierowcy, kokpit, listwa wspoma
gania, tylny zderzak, przełączniki do kierownicy. Niemodlin, 
woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39 
OPEL TIGRA, 1999 r.: klapa tylna z szybą, drzwi kompletne, 
z lasterkiem, zawieszenie przednie, kompletne. Smardzów, 
tel. 071/314-38-54,398-33-51
OPEL TIGRA, ASTRA II: zawieszenie przednie, kompletne, 
drzwi kompletne, klapy tylne, kompletne, półosie, lusterka. 
Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
OPEL VECTRA, 1600 ccm, benzyna: zawieszenie przednie 
z saniami, głowica i inne częśd. Chojnów, tel. 076/819-17-56, 
076/818-70-01
OPEL VECTRA B : gumy wahaczy, zamek drzwi kierowcy, 
poduszki powietrzne i inne. Herby, tel. 034/357-41-32 
OPEL VECTRA A : półka tylna, lampa tylna prawa. Oława, 
tel. 071/303-89-80
OPEL VECTRA, 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów, 
karoseria tylna, dach, kolumna kierownicy, plastiki i inne. 
Osiecznica, tel. 0603/10-15-77 
OPEL VECTRA A : skrzynia biegów (5), drzwi prawe przed
nie, reflektory, halogeny, rozrusznik, alternator, pompa wspo
magania, klapa tylna sedan bez szyby, tłumik kompletny z 
katalizatorem, półka tylna z miejscem na głośniki do sedana, 
lewarek zmiany biegów, inne. Polanica Zdrój, tel. 
0608/18-83-59
OPEL YECTRA A sedan: dach z szyberdachem i podsufitką. 
Trzebnica, tel. 071/387-17-42
OPEL VECTRA : zderzak przedni. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
OPEL VECTRA: zderzak tylny. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
OPEL VECTRA B : wyświetlacz do CDX, licznik 99 r., waha
cze tylne, przekaźniki, kierunkowskaz przedni, prawy, halo
geny, szyba tylna, lewa, elementy wnętrza, relingi dachowe. 
Wrodaw, tel. 0602/57-09-49
OPEL VECTRA A : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrodaw, 
tel. 0603/66-97-27
OPEL VECTRA, 1600 ccm, 16V : napinacz paska - 70 zł. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
OPEL VECTRA B : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL VECTRA: różne częśd do ukł. wspomagania kierow
nicy. Wrodaw, tel. 0503/30-69-03 
OPEL VECTRA, 1800 ccm : skrzynie biegów, uszkodzony 
mechanizm różnicowy. Wrocław, tel. 0501/38-64-07, 
364-43-24
OPEL VECTRA: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
OPEL VECTRA, 1988/92 r.: zderzak tylny kpi, -120 zł. Wro
cław, tel. 071/321-25-48,0605/62-00-41 
OPEL VECTRA A, 1988/95 r. 1600,2000 ccm: różne części 
mechaniczne i blacharskie. Wrodaw, tel. 0503/79-99-02, 
0607/82-75-56
OPEL VECTRA A, 1989/95 r., 2000 ccm : nowe błotniki (2 
szt.), wzmocnienie dolne, chłodnica wody i klimatyzacji, filtr 
pow. z przepływomierzem, rozrusznik, alternator, pompa 
ABS-u, McPherson lewy i prawy, nagrzewnica, serwo i inne. 
Twardogóra, tel. 0605/60-33-12 
OPEL VECTRA, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm: silnik, skrzy
nia, dach, drzwi kompletne, tapicerka, szyby, zawieszenie 
sportowe kompletne i inne. Buszyce, tel. 077/412-83-65, 
0606/18-61-99
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm: głowica, drzwi tylne lewe,
belka tylna, zawieszenia, pompa paliwa, kopułka zapłonu.
Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna: wspomaganie,
ABS i inne. Gryfów ŚL, tel. 0602/70-18-39
OPEL VECTRA, 1990 r. : zderzak tylny. Kłodzko, tel.
0607/35-35-70
OPEL VECTRA, 1990 r., 120 tys. km, 2000 ccm: silnik i inne 
części. Leszno, tel. 0601/07-86-67 
OPEL VECTRA, 1990 r., 130 tys. km, 1800 ccm: silnik z kom
pletną dokumentacją, skrzynia biegów, drzwi. Prusice, tel. 
071/312-53-52
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna,: skrzynia bie
gów, części przodu, drzwi prawe, chłodnica, zawieszenia, 
częśd ABS. Rychtal, tel. 062/781-65-24.0604/45-35-13'
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OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia 
biegów (5) z dokumentacją, błotnik tylny (sedan), lampy tyl
ne, katalizator (1800 ccm, wtrysk), tarcza sprzęgła, dodsk 
(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 .: częśd używane. Wrodaw, tel. 
071/348-42-16
OPEL VECTRA, 1992 r . : zawieszenie przednie, belka pod 
silnik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przednie 
lewe, reflektory, lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
OPEL VECTRA, 1992 r.: ćwiartka lewa, dach, wahacze, za
wieszenie tylne, szyby, komputer, głowica, przepływomierz, 
wentylator, przekł. kierownicy, koła, piasta, rozrusznik, alter
nator. Wrodaw, tel. 0503/77-75-23 
OPEL YECTRA A, 1992 r.: zderzak tylny, lewe tylne drzwi, 
przednie i tylne prawe drzwi, klapa bagażnika, tył karoserii, 
tylna belka, komputer, głowica, McPherson, wahacze, zbior
nik paliwa, półosie, szyby boczne. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
OPELYECTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, stan b. 
dobry, oclony, zawieszenia, części blacharskie i inne. Żary, 
tel. 0605/59-03-89
OPEL VECTRA. 1993 r., 150 tys. km, 1800 ccm: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, tapicerka, konsola, siedzenia, ukł. 
ABS. zderzak tylny, klapa tylna, komputer, lampy tylne. Lwó
wek śląski, tel. 075/782-54-08 po godz. 20 
OPEL VECTRA hb, 1993 r.: elementy blacharskie tyłu. Ole
śnica. tel. 0605/62-04-64
OPEL VECTRA, 1994 r .: szyberdach, lewa ćwiartka przód, 
tylna belka z ABS, silnik, skrzynia biegów F13, pompa pali
wa, wtrysk 1.6, przekładnia kier., wspomaganie. Lubomierz, 
tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V: prze
kładnia układu kier., wspomaganie, - 350 zł. „ gm. Domaszo
wice. tel. 077/419-45-62
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r .: zderzak tylny (lekko zary
sowany, niebiesko-grafitowy) • 70 zł. WrocłaW, tel. 
071/353-32-01 po godz. 16
OPEL VECTRA, 1997/00 r., 1600 ccm, benzyna: różne czę
ści. Kłodzko, tel. 0609/42-39-90 
OPEL VECTRA, 1998 r .: zderzak przedni - 70 zł. Kłodzko, 
tel. 0602/67-56-43
OPEL VECTRA B, 1999 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia bie
gów, dach z szyberdachem, zawieszenie przednie, lampy, 
chłodnice, fotele, deska rozdzielcza, liczniki, ćwiartka przed
nia, poduszki pow., napinacze pasów bezp. Lubań, tel. 
0603/33-73-96
OPEL VECTRA B, 1999 r., 1600 ccm, 16V, benzyna: głowi
ca, silnik, kolumny McPhersona prawe, zawieszenie tylne. 
Lubin, tel. 0603/71-89-90
OPEL YECTRA B, 1999 r., 2000 ccm: drzwi, lusterka, szyby, 
błotnik tylny, zawieszenie tylne, zderzaki, felgi aluminiowe, 
ukł. wydechowy. Lwówek śląski, tel. 0608/74-74-65 
OPEL VECTRA B, 2000 r .: reflektory ksenonowe bez prze
twornic • 1.300 zł/kpi. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 
0604/82-52-39
OPEL VECTRA B. 2000 r.: zderzak przedni, błotnik lewy, pra
wy reflektor Valeo. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
OPEL ZAFIRA: lampa prawa, -150 zł. Wrocław, tel. 354-35-27 
OPELZAFIRA, SINTRA od 1998 r.: różne części mechanicz
ne i blacharskie. Drezdenko, tel. 095/762-45-34. 
0602/18-44-78
O  OPEL ASTRA, VECTRA, ORSA, OMEGA, KADETT, 

CAUBRA, 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. 
Strzegom ska 2/4, te l. 071/355-06-07. 
0602/18-87-35 81011411

O  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 1800 i 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, rozrusz
nik, pompy hamulcowe, łapy silnika, pompa oleju. Środa ślą
ska, tel. 0601/87-45-09
PEUGEOT, 1900 ccm, diesel: stacyjka, kołyska pod silnik, 
części blacharskie i inne. Wrocław, tel. 372-61-32, 
0501/18-20-77
PEUGEOT 104: drzwi prawe, pompa paliwa, pompa wodna, 
aparat zapłonowy, szyba tylna, mechanizm wyderaczek i inne. 
Wrodaw, tel. 071/345-14-23
PEUGEOT 104,309,1992 r., 1600 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, półosie, błotniki, drzwi, szy
by, chłodnica, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
PEUGEOT 106 : lampy, zderzak. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 
071/315-40-51
PEUGEOT 106, 1400 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
PEUGEOT 106: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmocnie
nie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, lu
sterka, klapa tylna, reflektory, halogeny, kierunkowskazy. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 106 : kolumny McPhersona, stacyjka i zamiki, 
dmuchawa, tablica liczników, lampy tylne, czujniki, przełącz
niki świateł i wyderaczek, siłowniki tylnej klapy i inne. Wro
cław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
PEUGEOT 106: błotnik przedni prawy, błptnik tylny lewy, drzwi 
prawe, pokrywa silnika, zderzak przedni, listwa zderzaka 
przedniego i tylnego. Wrodaw, tel. 784-59-16 
PEUGEOT 106,1994 r.: skrzynia biegów (5), błotnik przedni 
lewy, lampy tylne, konsola przednia, rozrusznik, dmuchawa, 
nagrzewnica, szyby boczne do modelu 3-drzwiowego, ser
wo. Paczków, tel. 0607/70-02-96 
PEUGEOT 106,1995 r., 1500 ccm, diesel: silnik, wahacze, 
półosie, piasty, szczęki, wnętrza, ćwiartka tylna prawa 5D, 
inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
PEUGEOT 106, 1996 r . : zderzaki, błotnik, wwzmocnienie 
przednie. Siechnice, tel. 071/311-76-55 
PEUGEOT 106,1997 r., 1600 ccm, benzyna: pompa wspo
magania kierownicy. Wałbrzych, tel. 074/847-71-05, 
0604/18-43-91
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PEUGEOT 106,1998 r .: zderzaki, błotnik lewy. Gromadka, 
tel. 076/817-20-73.0601/75-93-91 
PEUGEOT 106, 206, 306, PARTNER : zawieszenia przed
nie. kompletne, drzwi kompletne, klapy tylne, kompletne, pó>- 

f  osie, osie tylne. Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
PEUGEOT 106,306 KOMBI, 1999 r.: zawieszenie przednie, 
kompletne, klapy tylne, kompletne, osie tylne, lusterka. Smar
dzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
PEUGEOT 205, benzyna : wszystkie części z demontażu. 
Chojnów, tel. 076/819-17-56,818-70-01 
PEUGEOT 205: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, chłod
nica, obudowa z wentylatoami, reflektory. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 205, 1900 ccm, diesel: silnik oclony, głowica, 
skrzynia biegów (5). Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
PEUGEOT 205 : amortyzatory przednie, fabrycznie nowe. 
Wrocław, tel. 0602/62-61-53
PEUGEOT 205: kierunkowskazy. Wrodaw, tel. 372-22-86 
PEUGEOT 205 GTI, 1900 ccm, wtrysk: spoiler z otworem na 
halogeny, błotniki, zderzak, McPhersony, tarcze hamulcowe, 
zadski, klocki nowe. Wrodaw. tel. 0604/87-70-11 
PEUGEOT 205: maska, błotniki, zderzak, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 205,1900 ccm, diesel: różne częśd. Wrodaw, 
tel. 071/314-83-42,0609/35-82-37 
PEUGEOT 205 : wałek rozrządu, tablica licznikowa, stacyj
ka, zamki drzwi, przegub kierownicy, lampy tylne. vacum pom
pa, lampa cofania i przeciwmgielna, przełączniki świateł i 
wycieraczek, serwg i pompa ham., regulatory świateł, siłow
niki tylnej klapy, zadski ham. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 
279,0605/33-93-93
PEUGEOT 205,1983/93 r.: linka hamulca, nowa, oryginalna.
- 35 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-55
PEUGEOT 205.1986 r.: dużo częśd z rozbiórki. Jawor. tel.
076/870-37-13
PEUGEOT 205. 1986 r. : różne części. Przemków, tel. 
076/831-90-77,0604/66-04-86 
PEUGEOT 205,1987 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel: sil
nik, stan b. dobry. Modła. tel. 076/817-22-19.0602/88-08-99 
PEUGEOT 205.1988 r.: elementy blacharki i mechaniczne, 
lusterka, plastiki, opony i inne. Gostyń, tel. 0602/79-95-88 
PEUGEOT 205,1988 r., 1400 ccm, benzyna,: różne częśd z 
demontażu. Lubin, tel. 076/844-81-78 

l  PEUGEOT 205, 1989/92 r.. 1400 ccm : różne częśd z de- 
montażu. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
PEUGEOT 205,1990 r.: silniki 1.4 i 1.61 (oclone), skrzynia 
biegów, zawieszenia, elementy blacharki i inne. Lubań, tel. 

' 075/721-52-31,0604/56-15-28
PEUGEOT 205,1990 r., 1900 ccm, diesel: silnik kompletny, •
1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-79-63 
PEUGEOT 205,1990 r . : 3-drzwiowy, plastiki, drzwi, klapa 
tylna, lampy, częśd elektryczne. Wrodaw, tel. 071/783-49-11, 
0501/86-34-65
PEUGEOT 205,1991 r.: częśd mechaniczne i blacharskie • 
od 20 zł/szt. Wrodaw. tel. 0603/63-43-13 
PEUGEOT 205,305,1984 r., 1600 ccm: silnik, dach, skrzy
nia biegów, zawieszenie, belki, półosie, mosty, szyby, drzwi, 
lampy, chłodnice, zderzaki, błotniki, osprzęt silnika i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-57
PEUGEOT 205, 405 różne roczniki: częśd używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
PEUGEOT 205, 405, 605 : elem. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 206: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, lusterka, halogeny, reflektory, lampy tylne, 
klapa tylna, oś tylna, belka pod silnik, wahacze, zwrotnice.
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Wrocław, ul. Łęczycka 9 
tel. 071/355-27-54, fax 359-18-97

kolumny McPhersona, chłodnice, obudowa z wentylatorami. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 

&  PEUGEOT 206: maska, błotniki, zderzaki, drzwi, chłodnice, 
lampy. Wrodaw, tel. 344-55-06,0604/50-00-89 
PEUGEOT 206 : lampa tylna lewa. Wrocław, tel. 
071/336-70-66 wewn. 187
PEUGEOT 206,1998/01 r.: ćwiartka przednia prawa i lewa,
sanki pod silnik, skrzynia biegów (5), silnik, szyba boczna,
drzwi, zawieszenie tylne, koła i inne. Świdnica, tel.
0604/82-66-90,0607/64-52-82
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, tel.
071/315-40-51
PEUGEOT 305,1400 ccm, diesel sedan. kombi: silnik z mo
noblokiem, skrzynia biegów (5), elementy blacharki, zawie
szenia. Paczków, woj. opolskie, tel. 0606/15-33-85 
PEUGEOT 305: kierunkowskazy. Wrocław, tel. 372-22-86 
PEUGEOT 305 : gażnik, piasty, lusterka, reflektory, klamki, 
stacyjka, zamki drzwi, przełącznik świateł i wycieraczek, elek- 
trowentylator, czujniki, tulejki wahacza, obudowa chłodnicy, 
tablica licznikowa, inne częśd. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 
279.0605/33-93-93
PEUGEOT 305.1982 r.. 1548 ccm, diesel: różne częśd, kom
pletny silnik, komplet drzwi (szyby, atrapa, klamki), szyba tyl
na, 4 felgi z oponami oraz zapasowe, skrzynia 4-biegowa, 
głowica, 2 fotele, alternator, pompa hamulcowa. Lubin, tel. 
075/749-48-52
PEUGEOT 306 : maski, zderzaki, drzwi, szyby. Legnica, tel. 
0601/57-34-03
PEUGEOT 306: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, belka pod silnik, zwrotnice, wahacze, kolum
ny McPhersona, reflektory, halogeny, chłodnice, klapa tylna, 
obudowa z wentylatorami, lusterka. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 306: maska, błotniki, lampy, atrapa, wiatraki. Wro
daw, tel. 344-55-06,0604/50-00-89 
PEUGEOT 306 : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 

gt> 0601/72-24-92
PEUGEOT 306 : oś tylna, alternator, poduszka silnika, za
wiasy maski, pompa wspomagania. Wrocław, tel. 
071/357-38-24,0603/31-62-05 
PEUGEOT 306,1994 r.: skrzynia biegów, - 800 zł. Polkowi
ce, tel. 0607/27-68-73
PEUGEOT 306,1995/00 r .: lotka - 200 zł, spoiler • 180 zł, 
bagażnik dachowy - 50 zł, nakładki na reflektory - 50 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-43-95
PEUGEOT 306. 1996 r. : zderzaki, błotnik. Siechnice, tel. 
0602/88-49-71
PEUGEOT 306, 1998 r., 1400 ccm, benzyna : silnik, drzwi 
tylne, dach. siedzenia, poduszki tylne, błotniki, zderzaki. Zło
toryja, tel. 076/878-37-90,0502/62-87-74 
PEUGEOT 306,1999 r.: kierownica 3-ramienna. środa Ślą
ska, tel. 071/795-14-42,0605/62-23-33 
PEUGEOT 306,309: silnik i inne. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
PEUGEOT 309,1400 ccm, benzyna: skrzynia biegów, - 400 
zł. Goliszew 7a, gm. Źełazków, tel. 062/769-12-17 
PEUGEOT 309: hak - 80 zł. Małomice, tel. 068/376-91-23 
PEUGEOT 309 : wałek rozrządu, vacum pompa, tablica licz
nikowa, reflektory, kierunkowskazy, stacyjka, zamki drzwi i 
klapy tylnej, zderzak tylny, atrapa przednia i tylna, przełącz
nik świateł i wycieraczek, zaciski hamulcowe, piasty, czujniki, 
silniczek wycieraczek. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93

#

PEUGEOT 309,1987 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel: sil
nik, stan b. dobry. Modła. teł. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km. 1900 ccm. benzyna : 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne częśd. Żary, tel. 
0606/34-99-77
PEUGEOT 309,1988/91 r., 1900 ccm, diesel: elementy silni
ka, zawieszenia, skrzynia biegów, drzwi, zderzaki, plastiki, 
lampy i inne. Wrodaw, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 309, 1989 r., 1300 ccm i poj. 1600 ccm: silnik, 
drzwi, zawieszenia i inne. Modła. tel. 0600/52-57-36, 
0602/88-08-99
PEUGEOT 309, 1989 r., 1900 ccm. diesel : różne częśd. 
Siechnice, tel. 071/316-76-55
PEUGEOT 309, 1989/92 r., 1400 ccm : różne częśd z de
montażu. Wrodaw, teł. 0601/70-17-36 
PEUGEOT 309,1990 r.: drzwi 80 zł/szt., klapa tylna z szybą 
-100 zł. Wrocław, tel. 0501/82-88-20 
PEUGEOT 309,1991 r.,: drzwi, 4 szt., klapa tylna, szyba 
przednia, inne, - 50 zł. Gozdnica, tel. 068/360-18-66 po 
godz. 20
PEUGEOT 309,1992 r.. 1900 ccm, turbo D : silnik (odony). 
skrzynia biegów, zawieszenie przednie, lampy, lusterka, elem. 
blacharki i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28

PEUGEOT 309,1992 r., 1400 ccm, benzyna : silnik, stan b. 
dobry, skrzynia biegów, drzwi, zawieszenia, konsola i inne. 
Wrodaw. td. 071/315-10-19
PEUGEOT 309,406: kołpaki 14*. oryginalne oraz podszybie 
do modelu 309. Wrodaw. tel. 0606/23-35-56 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1900 ccm, diesel: tapicerka, felgi 
metalowe, kdumna kierownicy, zderzak tylny, drzwi prawe 
tylne, wał korbowy, foki. Głogów, teł. 076/834-64-92 
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PEUGEOT 405 SRI, 1800 ccm: głowica kpi. - 350 zł. Radwa
nice. tel. 076/831-12-13.0606/43-78-24 
PEUGEOT 405: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, belka pod silnik, kdum- 
ny McPhersona. klapa tylna, chłodnice, reflektory, lusterka. 
Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 405: wałek rozrządu, komputer, tablica licznika, 
dmuchawa, moduł zapłonu, cewka, aparat zapłonu, lusterka, 
przełącznik świateł i wycieraczek, konsola, nagrzewnica, re
flektory, kierunkowskazy, podnośniki szyb, serwo, pompa 
hamulcowa, stacyjka, zamki drzwi. Wrocław, tel. 
071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
PEUGEOT 405 : amortyzatory przednie, fabrycznie nowe. 
Wrodaw. tel. 0602/62-61-53
PEUGEOT 405: kierunkowskazy. Wrodaw, teł. 372-22-86 
PEUGEOT 405 KOMBI: klapa tylna, zawieszenie przednie. 
Wrocław, tel. 0606/404)3-11
PEUGEOT 405 : maska, błotniki, atrapa, kierunkowskazy, 
zderzak. Wrodaw. td. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 405, diesel: pompa wtryskowa, wtryski, wałek 
rozrządu, silnik, serwo z pompką hamulcową, vacum pompa, 
pompa wspomagania, stacyjka, klamki, drzwi, podnośniki 
szyb, tablica licznikowa, przełączniki świateł i wycieraczek, 
reflektory, konsola, dmuchawa, wentylator. Wrocław, tel.
343-80-83 wewn. 279.0605/33-93-93 
PEUGEOT 405,1988/93 r., 1900 ccm. diesel: elementy silni
ka i zawieszenia, skrzynia biegów, drzwi, plastiki, koła i inne. 
Wrodaw. tel. 0602/24-91-27
PEUGEOT 405,1989/92 r., 1400 ccm : różne częśd z de
montażu. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
PEUGEOT 405,1990 r.. 1900 ccm, diesel: silnik, stan b. do
bry, możliwość montażu, - 1.700 zł. Środa Śląska, tel. 
0605/15-34-17
PEUGEOT 405,1990/94 r.: lusterko boczne, prawe, czarne, 
z ręczną regulacją, stan b. dobry. Wrodaw. tel. 0604/94-65-21 
PEUGEOT 405.1991 r., 1900 ccm. benzyna, wtrysk: silnik, 
skrzynia biegów, ukł. kierowniczy, kompletna dokumentaqa. 
Złotoryja, tel. 0605/85-58-00
PEUGEOT 405,1995 r., 1900 ccm, diesel nowy modd: silnik, 
-1.950 zł. Goliszew 7a, gm. Źełazków, tel. 062/769-12-17 
PEUGEOT 405,309, diesel 1.900 i 1.600 ccm: głowice kom
pletne z wałkiem. Wschowa, tel. 0607/84-65-94 
O  PEUGEOT 405, PARTNER: regeneracja tylnej osi, 

wymiana czopów, łożysk, części nowe • oryginal
ne, szybko, fachowo, tanio. Chocianów, tel. 
076/818-41-07,0601/73-24-08 84015891

PEUGEOT 406 : zawieszenie tylne. Jaworzyna Śląska, tel. 
074/858-83-15
PEUGEOT 406: maski, zderzaki, drzwi, szyby. Legnica, tel. 
0601/57-34-03
PEUGEOT 406 : zegary. Lubin, tel. 076/749-85-05, 
0609/39-31-12

PEUGEOT 3|'i
WARSZTAT - 8” -17" ul. Paczkowska 26 

tel. 071/36913 88
SKLEP-8»-17« ul. Kośc iuszk i 181

L tel. 071/372 46 58j
^=OP974381

PEUGEOT 406: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, halogeny, reflektory, lampy tylne, belka pod 
silnik, wahacze, zwrotnice, kdumny McPhersona, chłodnice, 
obudowa z  wentylatorami, klapa tylna, ścianka tylna, luster
ka. półosie. Siechnice, td. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 406: zbiornik paliwa (plastikowy). Środa Śląska, 
tel. 071/795-14-42,0605/62-23-33 
PEUGEOT 406: klamki, zamki, podnośniki szyb, sOniczki do 
podnośników, łapa silnika, alternator. Wrocław, tel. 
071/357-38-24,0603/31-62-05 
PEUGEOT 406 : zderzak przedni i tylny, wózek pod silnik. 
Wrodaw, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406 KOMBI. 1996 r.. 2000 ccm. 16V: osprzęt sil
nika. skrzynia biegów, maska, błotniki, zderzak, lampy, chłod
nica, zawieszenia, wzmocnienie czołowe, ukł. wydechowy, 
drzwi, tapicerka i inne. Lubin, td. 0602/88-75-75 
PEUGEOT 406 KOMBI. 1996 r.. 2000 ccm. 16V: zawiesze
nie tylne, lampy tylne, zderzak tylnym, błotniki tylne, dach, 
szyby, tapicerka, konsda, tłumiki, zbiornik paliwa, plastiki i 
inne. Lubin, tel. 0603/48-47-12 
PEUGEOT 406 KOMBI. 1997/00 r.. 2000 ccm, benzyna: ele
menty silnika, zawieszenia, koła, klapa tylna, lampy, plastiki i 
inne. Wrodaw. tel. 0607/62-80-53 
PEUGEOT 406,1998 r.: prawy przedni reflektor kompletny, - 
250 zł. Wrodaw. tel. 0604/61-25-65 
PEUGEOT406,1998 r., 20 tys. km, 1800 ccm, benzyna: drzwi 
prawe, zderzak przedni, klapa tylna, zawieszenia, ABS, im
mobilizer ze stacyjką i zamkami, głowica, miska dejowa, sil
nik, skrzynia biegów i inne. Legnica, tel. 0608/85-69-23 
PEUGEOT 406,1998 r.: lewe przednie drzwi, klamka, atrapa 
chłodnicy, znak firmowy, nakładki przedniego zderzaka, 
uszczelka progu, przełączniki kierunkowskazów. Wrodaw, td.
373-03-98
PEUGEOT 505, V6 oraz 405 SRi: moduł zapłonu, cena od 
250 zł. Wrodaw, tel. 0607/77-10-02

PEUGEOT 505,1982 r.: drzwi z szybami, maska tylna, szy
berdach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 605 : różne części. Buszkowice, tel. 
076/843-57-69,0603/31-51-46 
PEUGEOT 605,2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie tylne i przednie, tapicerka, siedzenia przednie i 
tylne. Dąbrowa Bolesławiecka 6b, tel. 075/736-96-28 
PEUGEOT 605: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, kolumny McPhersona, belka pod 
silnik, śdanka tylna, reflektory, klapa tylna, lusterka, błotniki 
tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 605 : częśd blacharskie i mechaniczne, lampy, 
zderzak tylny, skrzynia biegów automatyczna, zawieszenie 
kpi., wnętrze i inne. Wiązów, tel. 0600/32-69-05, 
0604/23-81-68
PEUGEOT 605 : poduszka silnika i skrzyni biegów, aparat
zapłonowy, pompa paliwa i inne części. Wrocław, tel.
071/357-38-24,0603/31-62-05
PEUGEOT 605,2100 ccm, TDI: silnik na częśd oraz częśd
silnika 3.0i. Wrocław, tel. 0608/37-92-48
PEUGEOT 605 nowy model: wzmocnienie przednie. Wrodaw,
tel. 0601/95-16-78
PEUGEOT 605: śdanka przednia z wentylatorami, kompu
ter, podnośnik szyb, inne częśd. Wrodaw, td. 343-80-83 
wewn. 279,0605/33-93-93
PEUGEOT 605,1989/92 r., 1400 ccm : różne częśd z de
montażu. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
PEUGEOT 605,1990 r .: różne częśd. Siechnice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/88-49-71
PEUGEOT 806 : komplet foteli, - 700 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-90-71
PEUGEOT 806 : wzmocnienie czołowe, zawieszenie tylne, 
tylna część tapicerki. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
PEUGEOT 806: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, klapa 
tylna, belka pod silnik i chłodnice, reflektory, lusterka, przekł. 
kierownicy Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 806: siedzenie tylne, na zaczepy, stan b. dobry, 5 
szt - 700 zł/szt. Wałbrzych, td. 074/865-90-71,0603/35-34-02 
PEUGEOT 806,1997 r.: fotde przednie, 2 szt., tapicerka kpi. 
Wałbrzych, td. 074/845-33-82 
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm. TD : wahacz lewy i prawy... 
tel. 0603/59-74-09
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, turbo D : pompa wtryskowa, -
1.000 zł. Oleśnica, td. 0602/76-1247 
PEUGEOT BOXER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, obudowa z wentylatorami, 
kierunkowskazy, belka pod silnik, wahacze, chłodnice. Siech
nice. tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT BOXER: podwójna kabina i inne częśd z demon
tażu. Środa śląska, tel. 071/395-16-16 po godz. 18, 
0607/3542-06
PEUGEOT BOXER, 1900, 2500 ccm, TD : głowice, 5 szt., 
sprawdzone, bez pęknięć, splanowane, z zaworami, -1.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/324-81-08 po godz. 7 
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 2500 ccm. TD: silnik na częśd. 
Leszno, td. 065/529-34-77 w godz. 9 -17 
PEUGEOT BOXER. 1999 r.: zawieszenie przednie, komplet
ne, wózki, zwrotnice, półosie, McPhersony, wahacze, stabili
zatory. osie tylne, kompletne, drzwi przednie, kompletne, drzwi 
tylne (do modelu niskiego). Smardzów, td. 071/398-33-51, 
314-38-54
PEUGEOT BOXER, JUMPER: silniki, skrzynie biegów, za
wieszenia, drzwi, osprzęt Gościno, td. 0604/22-79-58 
PEUGEOT EXPERT : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, chłodnice, obudowa z we ry
ty laora mi, belka pod silnik, lusterka. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT J5, 2500 ccm, diesel : głowica. Jawor, tel. 
076/870-00-81 po godz. 20
PEUGEOT J5,2500 ccm, diesd: skrzynia biegów, bdka tyl
na, szyba przednia, półosie, zbiornik paliwa, koła i inne. Wał
brzych, tel. 074/84649-58
PEUGEOT J5,2500 ccm D, TD: częśd silnika, elementy bla
charki, częśd mechaniczne, skrzynia biegów do 1.5. Wał
brzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
PEUGEOT J5 ,1989 r., 2500 ccm, diesd: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, chłodnica, głowica, ukł. kierowniczy i inne. 
Gromadka, tel. 0604/78-33-32,0606/35-98-92 
PEUGEOT J5, 1990 r. : wszystkie części. Nysa, tel. 
0609/45-7441
PEUGEOT J5 ,1992 r., 2500 ccm, diesel: różne częśd bla
charskie i inne. Wrodaw, tel. 0602/68-90-83 
PEUGEOT PARTNER: wygłuszenie maski, listwy, pasy, koło, 
wkład lusterka, zbiorniczki. Wrodaw, tel. 071/357-38-24, 
0603/31-62-05
POLONEZ, 1500 ccm : silnik, stan dobry, - 750 zł. Bielawa, 
tel. 0605/65-31-56
POLONEZ : skrzynia biegów 151 - 300 zł. Brzeg, tel.
077/416-21-56.0602/84-28-57
POLONEZ. 1500 ccm, benzyna: silnik, - 500 zł. Gracze, tel.
077/460-95-89
POLONEZ, 1500 ccm,: szyba przednia - 50 zł, szyby boczne
- 20 zł/szt., klapa tylna z szybą - 60 zł, maska - 40 zł, drzwi - 
20 zł/szL, most tylny - 60 zł, silnik - 200 zł. Jaworzyna Śl., tel. 
0603/50-53-68
POLONEZ: alternator nowy, -100 zł. Kamienica, woj. opol
skie. tel. 0606/52-68-10
POLONEZ: silnik, po remonde - 850 zł, skrzynia biegów (5),
- 400 z ł , z montażem. Kobierzyce, td. 071/311-98-33 
POLONEZ, 1500 ccm: 4 drzwi, klapa tylna, 2 koła, kolumna 
kierownicy, pasy, deska rozdz., zderzak tylny. Nasławice, tel. 
071/316-2249
POLONEZ: drzwi uzbrojone, amortyzatory, podsufitka, sprzę
gło, aparat zapłonu, zderzak przedni, maska, silnik, skrzynia 
biegów (5) i inne. Oleśnica, td. 071/31540-51 
POLONEZ, 1500 ccm : silnik - 350 zł, skrzynia biegów (5) - 
250 zł i inne częśd. Opde, tel. 0601/46-16-29 
POLONEZ, 11500 ccm: silnik, udokumentowane pochodze
nie, skrzynia biegów (5), siedzenia, błotniki, mosty tylne, re
sory, chłodnica, drzwi tylne prawe, szyby, inne. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
POLONEZ : gażnik, serwo, pompa oleju, aparat zapłonu + 
cewka, uszczelki do silnika, linka hamulca ręcznego, amorty
zatory, klaksony -100 zł, elektr. ukł. zapłonowy - 320 zł, reso
ry - 50 zł i inne lub zamienię na telefon kom.. Rożnów, gm. 
Przeworno, tel. 074/810-25-35 
POLONEZ, 1500 ccm : wszytkie części. Węgliniec, tel. 
0600/68-00-36
POLONEZ: atrapa przednia z halogenami, lampa tylna pra
wa i lewa (stary model), wzmocnienie przednie. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92
POLONEZ: lusterko prawe - 50 zł, nowy akumulator z 2-let- 
nią gwarancją -100 zł. Wrodaw, teł. 071/327-8943 wieczo
rem
POLONEZ: siedzenia i szyby, zamki, drzwi, - 50 zł. Wrodaw, 
tel. 0604/46-55-71
POLONEZ: skrzynia biegów (5), przekł. kierownicy. Wrodaw, 
tel.373-08-86
POLONEZ: kompletna instalacja gazowa BRC, zbiornik 651, 
pełna dokumentacja. Wrodaw, tel. 071/311-98-33 
POLONEZ: szyby, stacyjka, tarcza + docisk sprzęgła - 40 zł, 
zadski hamulcowe - 25 zł/szL, tarcze hamulcowe -10 zł/szL. 
zegary - 60 zł, skrzynia biegów (4) - 70 zł. chłodnica - 70 zł, 
resory - 70 zł i inne. Wrodaw, tel. 0603/52-94-40 
POLONEZ: drzwi, przednie błotniki, przednie podłużnice, tylny 
błotnik, tylne lampy, tylny i przedni zderzak, drabinka, wspor
nik resora, pas przedni. Wrodaw, td. 071/372-84-62 
POLONEZ: silnik, skrzynia biegów (5), most. wał, inne. Wro
daw, tel. 3444242,0608/75-16-34

POLONEZ : wszystkie częśd z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
POLONEZ, 1981 r.: klapa tylna, bagażnik z silnikiem wyde- 
raczek, stan dobry, • 80 zł. Lubań, tel. 075/721-63-62 po 
godz. 18
POLONEZ, 1982/90 r., 1500 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
most tylny, szyby, szyba tylna ogrzewana, alternator, rozrusz
nik, fotele, inne. Głogów, tel. 076/831-77-52,0607/07-55-84 
POLONEZ, 1983 r.: zegary, atrapa przednia, listwa ozdobna 
przednia. -150 zł. Wrodaw. tel. 0602/63-71-96 
POLONEZ, 1983 r. : różne, po rozbiórce. Wrodaw, tel. 
0602/87-46-22
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm: wszystkie częśd z demonta
żu, silnik po remoncie. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-38-13,0504/93-50-65 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm: konsola -15 zł, chłodnica - 25 
zl, most z  resorami - 50 zł, błotniki - 30 zł/szL. koła - 25 zł/szt., 
lampy tylne starego typu • 10 zł, siedzenia czarne, welur, za
dbane - 70 zł/kpł., skrzynia biegów (5) • 70 zł, silnik - 230 zł, 
drzwi przednie lewe. Chojnów, td. 0604/8043-90 
POLONEZ, 1987 r.: skrzynia biegów, silnik, most tylny i inne. 
Legnica, tel. 0609/23-90-12
POLONEZ, 1988 r., 1600 ccm: półosie z łożyskami - 20 zł/szt. 
Wrocław, td. 071/34941-77,0606/41-21-56 
POLONEZ, 1988 r.: drzwi, szyby, klapa, błotniki, siedzenia, 
tapicerka, chłodnica, nagrzewnica, zwrotnice, tarcze, szczę
ki. głowice, przekładnia, itd. Wrodaw, tel. 071/33841-36 
POLONEZ, 1989/93 r.: silnik+osprzęt, chłodnica, zawiesze
nie, lampy, szyby, skrzynia biegów, belki, drzwi, maski, wały i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
POLONEZ, 1990 r .: częśd używane, drzwi, maska silnika, 
klapa bagażnika, szyby demne, fdgi aluminiowe, rozrusznik, 
zadski hamulcowe, chłodnica, zderzak .przedni i tylny, skrzy
nia biegów 151, tylny most i inne. Wrodaw, tel. 0601/76-64-36 
POLONEZ, 1990 r.: szyba przednia -100 zł (montaż), zde
rzak przedni - 80 zł, atrapa z lampami -100 zł. gażnik - 60 zł, 
rozrusznik - 60 zł, alternator - 60 zł, chłodnica - 60 zł. na
grzewnica - 60 zł, aparat - 60 zł. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ, 1991 r.: zderzak, atrapa, ramka reflektora, mo
duł, aparat, błotniki, rozrusznik, alternator, kierownica, pół
osie, gażnik, tiumik, skrzynia biegów (5), wahacze, przekład
nia, chłodnica, grzejnik, fotele, zbiornik, zadski, hak, koła 
165x13. Wrodaw, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
POLONEZ, 1992 r .: silnik 30 tys. km po remoncie kapital
nym, stan b. dobry, montaż gratis, gwarancja -1.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/8249-57
POLONEZ, 1994 r.: skrzynia biegów (5), most tylny (szero
ki), klapa tylna, rozrusznik. Czerwony Kościół, gm. Krotoszy
ce, td. 076/887-83-89
POLONEZ, 1998 r . : drzwi tylne, przekł. kierownicy, most, 
zawieszenia przednie, chłodnica i inne z rozbiórki. Nowa Sól, 
woj. zielonogórskie, teł. 0609/27-11-65 
POLONEZ ATU, 1995/96 r., 1600 ępm : rozrusznik, alterna
tor, pompa wody, pompa oleju, głowica, sprzęgło, pompa ha
mulcowa z serwem, półosie, obudowa mostu, elementy za
wieszenia, resory, drzwi prawe, lampa lewa, siedzenia. Le
gnica, teL 0602/23-11-56
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POLONEZ CARO: wlot powietrza, nowy - 30 zł, wentylatory, 
nowe • 60 zł/szL, zderzak tylny, nadkole lewe przednie, pla
stikowe. Kłodzko, td. 074/867-58-21 
POLONEZ CARO: wał korbowy -120 zł, chłodnica, nagrzew
nica, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tyl
ne - 20 zł/szL. miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zi i 
inne. Mrozów, woj. wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
POLONEZ CARO: zderzak tylny, szybki tylne, amortyzatory 
przednie, aparat zapłonu i inne. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09,074/87147-97.0606/36-71-10 
POLONEZ CARO : klapa tylna, listwa tylna (nadzderzako- 
wa). Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO: skrzynia biegów, drzwi, most lampy i inne. 
Opole. tel. 077/465-25-30.0607/54-25-32 
POLONEZ CARO : zderzak przedni i tylny. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
POLONEZ CARO: lampy tylne - 40 zł/szt., zderzak tylny - 60 
zł. Wrodaw, tel. 0501/83-9943 
POLONEZ CARO PLUS: blachy przodu, drzwi, zderzak, szy
ba przednia, światła, tylna lampa prawa, klapa zwykła i ATU, 
spoiler; blenda, klamki, drzwi z wkładami, listwy boczne, itd. 
Wrodaw. td. 071/325-31-08
POLONEZ CARO: tył karoserii i inne częśd używane. Wro
daw. tel. 0601/70-17-36
POLONEZ CARO GLI: moduł, sonda, komputer, silniczek 
krokowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, ma
ska, zderzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i górny, 
progi, drzwi, katalizator, pompa paliwa, zbiornik, licznik, skrzy
nia biegów (5), rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. 
Wrodaw, td. 0603/85-13-62
POLONEZ CARO PLUS : stacyjka, klamki, listwy boczne, 
deska rozdzielcza, nagrzewnica, hak. komputer, wspomaga
nie, klapa tylna, blenda, spoilery, zderzaki, lampy tylne, pół
ka, fotele, półoś Lucas, zbiornik, pompa paliwa, hak, serwo, 
zadski Lucas, silniczek krokowy, wtrysk chłodnice, nadwozie 
uszkodzone. Wrocław, td. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO: most szeroki, skrzynia biegów (5), półoś 
długa, tłoki 1.51 szlif, tłoki 1.6 II szlif, nominał, wał korbowy, 
wałek rozrządu, głowica, pompa olejowa, przekładnia, fotele, 
wał napędowy. Wrocław, td. 071/336-67-12 
POLONEZ CARO : drzwi, zderzaki, maska, błotniki, lampy, 
chłodnica, skrzynia biegów (5), most, wał, rozrusznik, serwo, 
alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją, cewki 
zapłonowe, układ wtryskowy, klimatyzacja, kubełkowe fotele. 
Wrodaw, td. 0603/43-97-73
POLONEZ CARO,: klapa tylna z szybą, silniczkiem wyciera
czek i wycieraczką, -130 zi. Wrodaw, td. 0603/52-24-34 
POLONEZ CARO 1500,1600 ccm: klapa tylna, lampy, zde
rzak, most tylny, skrzynia biegów, silnik z dokumentacją, inne. 
Wrodaw. td. 0602/21-31-94.0603/13-93-13 
POLONEZ CARO: reflektory, kierunkowskazy, wzmocnienie 
czołowe, maska, błotniki, atrapa, halogeny, skrzynia biegów, 
szyba tylna, lampy tylne, zderzak, pasy bezwładnościowe tyl
ne, dodsk i tarcza sprzęgła, wtrysk, sonda Lambda, felgi, lu
sterka, inne. Wrodaw, tel. 0607/41-52-06 
POLONEZ CARO, 1985 r.: wszystkie częśd, most tylny Lu
cas. Brzeg, tel. 0600/54-98-67 
POLONEZ CARO, 1992 r.: skrzynia biegów (5), drzwi tylne 
kompletne i inne części. Wińsko, tel. 071/389-82-05, 
0502/44-18-90
POLONEZ CARO GLD, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm. die
sel : silnik, jna chodzie', skrzynia biegów, tylny most, wał na
pędowy, resory, amortyzatory, siedzenia, drzwi, zderzak, kla
pa tylna, nagrzewnica i inne. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0602/45-25-95
POLONEZ CARO. 1992 r .: klapa tylna kompletna - 100 zł, 
lampy tylne - 35 zł/szt, półka tylna - 40 zł, zderzak tylny -100 
zł, błotniki przednie - 80 zł/szt, serwo i pompa - 50 zł. Wro
daw, tel. 0605/8249-57
POLONEZ CARO, 1993 r.: silnik, stan b. dobry - 700 zł, sSnik 
po remoncie kapitalnym, bez przebiegu - 1.300 zi, skrzynia 
biegów (5) - 350 zł. tylny most kpi. - 300 zł, przekładnia -100 
zł, bezpłatny montaż, gwarancja. Wrocław, teł. 0605/8249-57 
POLONEZ CARO, 1993/97 r . : różne częśd. Lubin, tel. 
0608/11-11-32

POLONEZ CARO, 1994 r.: most tylny (szeroki), chłodnica, 
zderzak tylny, klapa tylna, lampy, drzwi tylne, rozrusznik, al
ternator. Niegosławice, tel. 0604/08-97-26 
POLONEZ CARO, 1994 r.r 76 tys. km. 1500 ccm: silnik, stan 
b. dobry - 500 zł, skrzynia biegów • 250 zł. Wrodaw, tel. 
0600/42-96-91
POLONEZ CARO, 1994 r .: nadwozie nieuszkodzone z do
kumentacją. Wrodaw, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO ROVER, 1994 r., 1400 ccm, 16V: silnik z 
dokumentacją, rozrusznik, skrzynia biegów, komputer, prze- 
pustnica, alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumenta
cją, most i inne. Wrodaw, tel. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO, 1995 r.: wspomaganie, fotele, felgi alumi
niowe, błotniki, zderzaki, klapa tylna i inne częśd z demonta
żu. Legnica, tel. 076/850-2448 w godz. 9-17.862-73-34 po 
godz. 18
POLONEZ CARO, 1995 r .: głowicę, zawory, fioki, korbowo
dy, klawiatura, zbiornik paliwa, amortyzatory, wahacze, czę
śd skrzyni biegów, szklanki popychaczy. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
POLONEZ CARO, 1996 r.: tapicerka kpi. (fidetowa). Lubin, 
tel. 0603/18-21-57
POLONEZ CARO, 1996 r., 1400 ccm, 16V : silnik, stan b. 
dobry - 2.500 zł, skrzynia biegów - 500 zł, alternator - 200 zł, 
pompa wodna -150 zł, poduszki - 75 zł/szt, listwa wtrysku - 
200 zł, kolektor ssący - 200 zł, wydechowy -100 zł, tuleje z 
tłokami - 250 zł/szt Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ CARO, 1997 r.: wał korbowy nowy -160 zł, wałek 
rozrządu wzmocniony - 50 zł, skrzynia biegów (5), nowy typ - 
380 zł, głowica kpi. -150 zł, wał napędowy - 70 zł, tapicerka 
drzwi (Plus) - 40 zł, itd. Wrodaw, tel. 071/325-31-08 
POLONEZ CARO, 1997 r., 24 tys. km: nadwozie, drzwi, ma
ska. błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GLi, chłodni
ca, nagrzewnica, zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, 
wspomaganie, skrzynia biegów, most, półoś, hak, resory, 
zbiornik, pompa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni bie
gów, tapicerki, podsufitka i inne. Wrodaw, tel. 071/37240-86 
w godz. 9-17
POLONEZ CARO, 1997 r .: koła z oponami, 185 x 70 x 13, 
mato używane. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 1600 ccm, benzyna: kolek
tor, sonda Lambda, rozrusznik, alternator, gażnik, hak, zbior
nik paliwa, zawieszenie przednie. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
POLONEZ CARO. 1999 r.: drzwi kpi. uzbrojone - po 200 zł. 
Wałbrzych, td. 074/844-7245.0602/62-35-54 
POLONEZ CARO GLI PLUS. 2000 r.. 11 tys. km. 1600 ccm: 
skrzynia biegów - 400 zł, koła, drzwi - 550 zł, silnik - 800 zł, 
wspomaganie -150 zł, chłodnica -150 zł, fotele - 200 zł, szy
ba -100 zł, zawieszenie przednie - 200 zł, wał pędny -100 zł, 
klapa tylna -100 zł, maska przednia -250 zł, lampy - 250 zł. 
Legnica, tel. 0609/64-02-26
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r.: zderzak tylny (lakierowa
ny), klapa tylna (nowa). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
O  POLONEZ CARO, ATU, 1992/99 r. : wszystkie 

drzwi, maski, klapy, drabinka z  atrapą, błotniki, 
lampy, różne części silnika z  99 r., głowice, alter
nator, rozrusznik, wspomaganie, szyby, uszczel
ki szyb, zawieszenia, konsola, licznik, półka, » 
skrzynia biegów, fotele wąskie, felgi, chłodnice, 
zderzak i. Nowa Só l, te l. 068/388-74-59, 
0603/59-06-62 84001291

POLONEZ TRUCK : wszystkie części. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesd nowe i używane: skrzy
nia biegów (5), most tylny, półosie + łożyska, bębny, skrzynia 
ład. 2 m (nowa). Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
POLONEZ TRUCK: silnik po remoncie kapitalnym bez prze
biegu - 1.300 zi, skrzynia (5) - 350 zł, wał pędny -130 zł, 
lustra boczne - 35 zł/szt., koła - 40 zł/szt., bezpłatny montaż, 
gwarancja. Wrocław, td. 0605/8249-57 
POLONEZ TRUCK : deska rozdz., wał napędowy, skrzynia 
biegów (5), resory, błotniki i inne. Wrodaw, tel. 0609/47-97-91 
POLONEZ TRUCK: klapa tylna, plastikowa zabudowa .Ata- 
rex’  - 400 zł. Wrodaw. td. 0501/58-81-24 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: most tylny nowy i uży
wany, półosie z łożyskami, deska rozdz., resory, skrzynia bie
gów (5) (nowa i używana), chłodnica, błotnik, skrzynia ład. 2 
m stalowa (nowa), fotele. Wrodaw, tel. 0600/85-25-96 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: most, półosie długie, 
wal napędowy, lusterka, resory, przekaźnik świec żarowych, 
docisk sprzęgła, alternator, listwy drzwiowe, hak, lusterka, 
owiewki drzwiowe, lotka na maskę, instalacja elektryczna, 
dolne zabudowy 2 m elektryczna. Wrocław, td. 071/372-40-86 
w godz. 9-17
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: głowica, blok, wał, tło
ki, pompa wtryskowa, pompa wodna, kolektory. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK: resory 7-piórowe-, skrzynia biegów (5), 
zawieszenie przednie, kdumna kierownicy, wał napędowy, 
osłony plastikowe skrzyni ładunkowej, błotniki, fotel prawy, 
dywaniki, układ wydechowy i inne. Wrocław, tel. 
0501/52-06-10
POLONEZ TRUCK: 2 koła z oponami, - 40 zł lub zamienię. 
Wrocław, td. 0600/60-81-06
POLONEZ TRUCK 2000 r.: prawa burta aluminiowa dł. 2.5 m 
oraz tylna + do obudowy Roy+, kpi. śdanka tylna, nadbudów
ka 2.5 m - 300 zł. Wrodaw, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
POLONEZ TRUCK 1500,1600 ccm: klapa tylna, lampy, zde
rzak, most tylny, skrzynia biegów, silnik z dokumentacją, inne. 
Wrocław, tel. 0602/21-31-94.0603/13-93-13 
POLONEZ TRUCK. 1994 r.: głowica, zawory, klawiatura za
worowa, tłoki i korbowody, .resory, amortyzatory, wahacze 
ddne, bębny hamulcowe, zadski hamulcowe, lusterko pra
we. Oleśnica, td. 071/314-35-95 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 72 tys. km, 1600 ccm silnik z 
gaźnikiem: silnik kpi., skrzynia biegów, chłodnica, wentylator 
(kompletna jednostka napędowa), kpi. drzwi. -1.500 zł. Prud
nik. tel. 0503/68-9745
POLONEZ TRUCK, 1997 r .: skrzynia biegów, zawieszenia, 
drzwi lewe, dach, fotele, konsola, felgi, most tylny, wał, pół
osie, resory i inne. Gostyń, td. 065/573-62-83 
POLONEZ TRUCK, 1997/98 r., 1600 ccm: silnik, kompletna 
dokumentacja, most tylny, nowy, półosie z łożyskami, bębny, 
fotele i inne. Wrodaw, tel. 0600/85-25-96 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1999 r., 1900 ccm, diesel: most -
7.00 zł, koła - 500 zł, drzwi 2 zL - 400 zł, skrzynia biegów - 600 
zł, wał pędny -150 zł, wspomaganie • 550 zł, fotele -150 zł, 
alternator - 250 zł, rozrusznik - 200 zł. elementy blacharki i 
inne. Legnica, td. 0603/64-02-26 
POLONEZ TRUCK, 2000 r.: burty boczne aluminiowe, pod
łoga aluminiowa, rama obudowy. Złotoryja, tel. 076/878-37-90, 
0502/62-87-74
POLONEZ TRUCK, CARO: drabinka nad zderzak, alterna
tor, rozrusznik, szeroka chłodnica, głowica, zegary, lusterka. 
Wrocław, td. 071/339-24-34.0503/66-1441 
PONT1AC: tarcze przednie wentylowane (5-otworowe, nowe. 
nie używane). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
PONT1AC TRANS SPORT, 1990/96 r.: lusterka, lampy, sie
dzenia, drzwi kpi., klapa tylna, pokrywa silnika, zawieszenie, 
szyby, zderzaki, plastiki, podłużnice i inne. Świdnica, tel. 
074/853-14-46,0601/58-06-94 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 3800 ccm : drzwi lewe. 
klapa tylna, drzwi przesuwne, zderzak, lampy tylne, piasty, 
półosie, osprzęt silnika, silnik z dokumentacją, inne. Wrodaw, 
tel. 0603/13-93-13
PONTIAC TRANS SPORT: lampy, lusterka, tapicerka, sie
dzenia, drzwi, klapa, podłużnice, zawieszenie, szyby, wydech, 
zderzaki, plastiki, szyby. Świdnica, tel. 074/853-1446, 
0601/58-06-94
PORSCHE 911: blenda tylna z 1980 r., blenda z 1996 r., lam
pa tylna z 1980 r., reflektor z 1986 r., lampa tylna z 1986 r.,, 
lampy tylne z 1996 r., halogen lewy z 1996 r. i inne. Lubin, tel. 
076/846-6746 po godz. 20,0608/76-90-05

PEUGEOT!
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

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

tel 071/311-59-42,071/311-54-13,(1604607719.
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PORSCHE 924,1985 r.: błotniki, drzwi, maska, szyba tylna, 
lampy przednie, lampy tylne, szyby tylne, chłodnica, skrzynia 
biegów  ̂ most tylny, półosie i inne części. Prudnik, teli 
077/437-61-30
PORSCHE 944: klapka wlewu paliwa, zbiornik paliwa, amor
tyzatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, zaciski 
przednie, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
RENAULT ciągnik siodłowy: most tylny kpi. z bębnami, spraw
ny, stan b. dobry • 4.000 zł, skrzynia biegów 16-biegowa, 
sprawna - 3.000 zł, sprzęgło z dociskiem, stan dobry • 3.000 
zł, kolumna kierownicza - 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/734-63-09,0602/19-60-84 
RENAULT 11, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodni
ce, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, tel. 
0608/37-17-08
RENAULT 11: klapa tylna, most tylny, wahacze, lampy, sta
cyjka. Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
RENAULT 11, 1100 ccm 2-drzwiowy: części blacharskie i 
mechaniczne, silnik, skrzynia biegów (4). Wrocław, tel. 
071/322-94-02
RENAULT 11 : lampy tylne, kierunkowskazy, przełączniki 
świateł, wycieraczek, lusterko lewe, atrapa. Wrocław, tel. 
372-22-86
RENAULT 11 : reflektory, kierunkowskazy, atrapa, błotniki, 
drzwi prawe i lewe do modelu 3-drzwiowego. Wrocław, tel.
354-10-43
RENAULT 11: chłodnica. Wrocław, tel. 363-46-18 
RENAULT 11,1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik kpi., skrzynia 
biegów, chłodnica i zawieszenia, • 2.000 zł. Bytom Odrzań
ski, tel. 068/388-48-01
RENAULT 18: gażnik, aparat zapłonu, atrapa, tarcza, docisk 
i inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-85-09, 074/871-47-97. 
0606/36-71-10
RENAULT 18 KOMBI : różne części. Wrocław, tel. 
071/355-35-22.0603/68-64-59 
RENAULT 18 SEDAN : lampa lewa, lampą prawa do kombi. 
Wrocław, tel. 372-22-86
RENAULT 18 SEDAN, KOMBI, 1982 r., 180 tys. km. 2068 ccm, 
diesel: drzwi z szybami, zderzak tylny, hak i inne. Żary, tel. 
0601/88-35-95
RENAULT 18,1983 r.. 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów 151, zawieszenie przednie, plastiki, fotele, szyba tylna 
(sedan), oś tylna. Kamieniec Ząbk., teł. 074/817-44-11 
RENAULT 18,1984 r.,: drzwi prawe przednie, błotnik lewy 
do sedana, inne, • 20 zł. Gozdnica, teł. 068/360-18-66 po 
godz. 20
RENAULT 18 GTD, 1984 r., 2068 ccm, diesel: skrzynia bie
gów 151, lampy przednie i tylne, maska przednia, rozrusznik 
po remoncie, drzwi, zawieszenia i inne. Kłodzko, teł. 
074/867-50-14,074/868-29-03 
RENAULT 18,1984 r., 2068 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), rozrusznik po regeneracji, drzwi, szyby, lampy przednie i 
tylne, maska, błotniki, wspomaganie, inne z rozbiórki. Polani
ca Zdrój. tel. 074/867-50-14,868-29-03 
RENAULT 18,19,1990 r., 1700 ccm: silnik + osprzęt, skrzy
nia biegów, zawieszenie, chłodnica, mosty, belki, koła, ćwiartki, 
szyby, drzwi, półosie, zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
RENAULT 19: klapa tylna + szyba - 250 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-13-93
RENAULT 19 : błotnik przedni. Legnica, tel. 0603/67-61-05, 

, 0600/24-10-25
RENAULT 19: silnik z osprzętem, oclony, pełna dokumenta
cja, -1.400 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
RENAULT 19, 1800 ccm : silnik, dach i inne. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
RENAULT 19,1900 ccm, turbo D : silnik kpi., skrzynia bie
gów (pęknięty blok), w całości lub na części. Lubin, tel. 
0605/85-64-76
RENAULT 19 : drzwi uzbrojone -100 zł/szt., fotele - 200 zł. 
Namysłów, tel. 0606/74-59-78 
RENAULT 19: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
RENAULT 19,1800 ccfti, benzyna : wzmocnienie przednie, 
ścianka tylna, silnik, skrzynia biegów, docisk sprzęgła, tar
cza, 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: maska, błotniki, zderzaki, chłodnica, belka pod 
silnik, grill, wahacze, drzwi, kolumny McPhersona, zwrotni
ce, półka tylna, lusterka, pompa hamulcowa, klapa tylna. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT 19 : komputer, reflektory, stacyjka, zamki drzwi, 
moduły, cewka zapłonu, wtryski, przełącznik świateł i wycie
raczek, felgi stalowe, lampy tylne, silniczki krokowe i inne. 
Wrocław, tei. 071/343-80-83 wewn. 279.0605/33-93-93 
RENAULT 19 : belka tylna, elementy zawieszenia i wnętrza 
oraz inne. Wrocław, tel. 372-61-32,0501/18-20-77 
RENAULT 19 : błotnik tylny prawy (nowy), szyby z mechani
zmem elektrycznym + centralny zamek prawy przedni, halo
gen żółty - nowy model. Wrocław, tel. 0603/28-89-78 
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: rozrusznik, alternator, skrzy
nia biegów, pompa wtryskowa, inne części silnika. Wrocław, 
tel. 0502/20-37-86
RENAULT 19 : maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmu
chawa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57 
RENAULT 19 : koła z oponami 165/70/13, 4 szt. Żary, tel. 
068/374-46-98
RENAULT 19 CHAMADE, 1988/92 r., 1400 ccm 1700 i 1800 
ccm: różne części z demontażu. Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 
0605/29-62-06
RENAULT 19,1988/94 r.: różne części z demontażu. Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
RENAULT 19,1989 r., 2000 ccm, wtrysk: skrzynia biegów - 
600 zł, kolumny McPhersona -120 zł i inne. Bolesławiec, tel. 
0501/46-61-20
RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, diesel: pompa wtryskowa i 
inne części do silnika. Opole, tel. 0503/59-42-55 
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm, benzyna: silnik, stan ideal
ny, drzwi, zawieszenia, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 
071/315-10-19
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm : różne części. Siechnice, 
tel. 071/316-76-55
RENAULT 19,1991 r.: lusterko lewe, • 120 zł. Wrocław, tel. 
071/336-68-73,0603/71-82-20 
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm. 16V : klapa tylna kpi. ze 
spoilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tyl
ne, serwo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, 
zbiornik spryskiwacza, pasy bezpieczeństwa, lusterka, chłod
nica (1.7), podsufitka, podnośniki szyb (elektryczne). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, benzyna: silnik, tapicerka, 
oblachowanie i inne. Legnica, tel. 0607/37-56-47 
RENAULT 19,1991 r. poj. 1.1,1.81: silniki, skrzynie biegów, 
plastiki, amortyzatory, piasty, wahacze, konsola, nagrzewni
ca, drzwi, klapa tylna, zderzak tyirty, lampy tylne i inne. Legni
ca, tel. 0605/93-08-93
RENAULT 19,1991 r .: silniki 1.4 i 1.7 I (oclone), kolumny 
McPhersona, wahacze, drzwi, półosie, komputer i inne. Lu
bań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, benzyna, wtrysk: skrzynia 
biegów (5), silnik, półosie, kolumny McPhersona, próg, szy
ba przednia, klapa tylna z szybą. Prochowice, tel. 
076/858-47-61.0605/43-54-20 
RENAULT 19.1991 r .: tylna oś. Wrocław, tel. 362-53-48 po 
godz.20,0609/28-84-72
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r.: przekł. kierownicy listwo-

wa, bez wspomagania, -100 zł. Wrocław, tel. 071/781-80-74, 
0601/74-01-25

] RENAULT 19,4 991 r., 140 tys. km. 1700 ccm. 1900: silnik, 
skrzynia biegów (5). Żary, tel. 068/374-69:l9  '
RENAULT 19,1991/92 r., diesel: maska przednia • 200 zł. 
lampa przednia • 15 zł, kierunkowskaz, klapa tylna • 250 zł, 
zderzak tylny -100 zł, półosie (2 szt., krótka i długa, 1 szt. z 
przegubem) • 250 zł, tarcze hamulcowe • 70 zł/szt., filtr po
wietrza • 100 zł, inne. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
RENAULT 19,1992 r., 100 tys. km, 1720 cćm, wtrysk: silnik 
kpi. + dokumentacją, zawieszenie przednie, półosie napędo
we, skrzynia biegów, lampy tylne, zawieszenie tylne, drzwi, 
amortyzatory,' alternator, rozrusznik. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-10,075/736-96-28 
RENAULT 19,1992 r.,: drzwi tylne lewe, deska rozdz., fotel 
kierowcy, podsufitka, uszczelki drzwi. Bolesławiec, tel. 
075/732-26-88
RENAULT 19,1992 r .: błotnik tylny, prawy, nowy, do wersji
3-drzwiowej, • 140 zł. Wrocław, tel. 0602/57-09-49 
RENAULT 19,1996 r., 1400 ccm, wtrysk : rozrusznik, alter
nator, pompa hamulcowa, sonda, kolektor, elementy zawie
szenia przedniego, wentylator. Lubin, tel. 076/846-81-63 
RENAULT 20, 21 : dużo części, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/329-26-61 wewn. 53
RENAULT 21 : błotniki tylne, zderzak, lampy, klapa tylna i
inne. Głogów, tel. 076/831-61-88,831-42-29
RENAULT 21,2068 ccm, diesel: wszystkie części silnika lub
cały silnik. Kłodzko, tel. 074/867-71-55
RENAULT 21 : maska, błotniki, zderzaki, atrapa, reflektory,
chłodnica, klapa tylna. Siechnice, tel. 071/311-39-14,
0602/71-26-65
RENAULT 21 KOMBI: komputer (monowtrysk), klapa tylna 
(sedan), maska przednia, belka przednia, reflektor lewy. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
RENAULT 21: komputer, moduły zapłonowe, serwo, pompa 
ham., lusterka, inne części/Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 
279,0605/33-93-93
RENAULT 21 NEVADA, 1986 r .: różne części. Opole, tel. 
0608/16-25-66
RENAULT 21,1987 r., 1700 ccm, benzyna,: różne części 
oprócz silnika i skrzyni biegów - od 10 zł. Łambinowice, tel. 
077/431-91-73.0607/70-42-41 
RENAULT 21.1988 r., 2068 ccm, diesel: skrzynia biegów
(5), stan b. dobry, silnik kpi., stan idealny, alternator, rozrusz
nik, pompa wspomagania, części silnika i skrzyni biegów, 
pompa hamulcowa, zegary, maska, zderzaki, lampy i inne. 
Legnica, tel. 0606/68-30-86
RENAULT 21 SEDAN. 1988/89 r.. 1700 ccm: różne części z 
demontażu. Głuchołazy, tel. 0609/52-74-87 
RENAULT 21.1989 r., 2000 ccm, wtrysk: skrzynia biegów • 
600 zł, kolumny McPhersona -120 zł i inne. Bolesławiec, tel. 
0501/46-61-20
RENAULT 21 NEVADA, 1989 r.: dużo części z rozbiórki. Ja
wor, tel. 076/870-37-13
RENAULT 21,1991 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik z dokumen
tacją, pompa paliwa, wahacze, wózek, kolumny McPherso
na, ukł. kierowniczy, pompa wspomagania, rozrusznik, filtr 
pow. Prochowice, tel. 076/858-51-95,0604/79-36-63 
RENAULT 21,25: wszystkie z auta po wypadku, • 70 zł. Wro
cław. tel. 071/357-61-09,071/359-10-64 
RENAULT 25: maska, błotnik, zderzak, chłodnica, reflektor. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 25: błotniki, kierunkowskazy, lampa tylna st. typu. 
Wrocław, tel. 0605/43-42-50
RENAULT 25 : części różne. Wrocław, tel. 071/359-24-50 
wieczorem, 0501/41-88-10
RENAULT 25: komputer, przełączniki świateł i wycieraczek, 
serwo, pompa ham., wtryski, czujniki, stacyjka, zamki drzwi, 
lusterka, moduły, cewka zapłonowa, siłowniki klapy silnika, 
inne części. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
RENAULT 25 GTX, 1985 r., 2200 ccm. benzyna : różne czę
ści mechaniczne i blacharskie. Bolków, tel. 0605/20-67-73, 
0609/39-09-66
RENAULT 25,1988 r.: drzwi prawe, zawieszenia, wspoma
ganie, błotniki przednie. Zielona Góra, tel. 0608/23-55-66 
RENAULT 5 : wszystkie części pojazdu uderzonego w bok. 
Wrocław, tel. 071/357-61-09,071/359-10-64 
RENAULT 5: lampy tylne, kierunkowskazy, przełączniki świa
teł, wycieraczek, lusterko lewe, atrapa. Wrocław, tel. 
372-22-86
RENAULT 5: lampy tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT 5,1982 r .: skrzynia biegów (5), rozrusznik, felgi 
aluminiowe, chłodnica, amortyzatory, lampy, zawieszenie, 
nawiew, inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
RENAULT 5,1984 r.: lampa przednia lewa, półośka prawa, 
skrzynia biegów (4). Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
RENAULT 5,1989 r., 1100 ccm, benzyna, 3-drzwiowy: klapa 
tylna • 100 zł, drzwi lewe • 80 zł, lampy tylne • 50 zł/szt., chłod
nica • 100 zł, nagrzewnica • 90 zł, kanapa tylna • 60 zł, skrzy
nia biegów (4) -180 zł, kołyska, plastiki, zegar, błotnik prawy 
- 60 zł. Wrocław, tel. 0502/96-14-02 
RENAULT 5, 1990 r. : atrapa przednia. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
RENAULT 5, 1990 r., 1.2, 1.4 I : silnik (oclony), kolumny 
McPhersona, belka tylna, lusterka, lampy. Lubań, tel. 
075/721-52-31.0604/56-15-28 
RENAULT 5,1994 r.: drzwi do wersji 3-drzwiowej, klapa tyl
na, lampy tylne, oś tylna, wózek pod silnik, licznik, błotniki, 
zderzak tylny, hak. Jawor, tel. 0605/20-67-80 
RENAULT 5,11.1987 r.: silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, mosty, belki, błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, osprzęt sil
nika, chłodnica i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
RENAULT 5,19, FUEGO rok 90 -92, części używane. Wro
cław, tel. 071/348-42-16
RENAULT 5, 9,11, 1988 r. : różne części. Legnica, tel. 
076/722-85-32,0604/31-89-84 
RENAULT 5,9,11,19,1982/91 r., diesel: różne części. Le
gnica, tel. 076/857-53-05,0604/80-17-56 
RENAULT 5,9,11, RAPID EXRESS, 1600 ccm, diesel: sil
nik. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
RENAULT 9, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodni
ce, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, tel. 
0608/37-17-08
RENAULT 9: lampy tylne, kierunkowskazy, przełączniki świa
teł, wycieraczek, lusterko lewe, atrapa. Wrocław, tel. 
372-22-86
RENAULT 9, 1984 r. : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-53-41.071/312-63-41 
RENAULT 9,1984 r .: części z rozbiórki. Prusice, woj. wro- 
dawskie, tel. 071/312-53-41
RENAULT 9,1984 r . : przełączniki świateł - 80 zł, reflektor 
prawy, stan idealny -100 zł. Wrocław, tel. 071/336-68-73, 
0603/71-82-20
RENAULT 9,11,1600 ccm, diesel: silnik, różne części. Ole
śnica, tel. 071/315-40-51
RENAULT 9,11,1600 ccm, diesel: blok z głowicą, drzwi, 
wózek, - 250 zł. Wilczków, tel. 071/316-45-56,071/359-37-99 
RENAULT 9,11,1983 r.,: drzwi, prawa strona, 2 szt., tylna 
klapa, lewy, tylny błotnik, deska rozdz., b. dobre siedzenia, 
tapicerka, serwo. szyby, zbiornik spryskiwaczy, przełączniki, 

' inst. elektryczna, lampa tylna, zderzak tylny, wykładzina podło
gowa. Gromadka, tei. 076/817-23-32 grzecznościowy 
RENAULT 9,11,19: silnik, zawieszenie, oblachowanie. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
RENAULT BERUNGO: zawieszenie przednie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT CLIO : maska przednia. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93

RENAULT CLIO II, 1200 ccm : kpi. zawieszenia, tylna oś. 
serwo, głowica, osprzęt silnika, tylny zderzak, tylne lampy, 
wzmocnienie przednie, ukł. wydechowy, możliwość wysyłki. 
Oleśnica, tel. 0603/10-18-70 -  
RENAULT CLIO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie czołowe, belka pod silnik, reflektory, lampy tylne, kie
runkowskazy, klapa tylna, wahacze, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, lusterka, chłodnice, półka tylna. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT CLIO: zderzaki. Wrodaw, tel. 0601/71-59-58 
RENAULT CLIO, 1200 ccm : komputer. Wrocław, tel. 
387-13-75,0606/77-92-47
RENAULT CLIO: amortyzatory tylne, fabrycznie nowe. Wro
cław, tel. 0602/62-61-53
RENAULT CLIO II : atrapa przednia. Wrocław, teł. 
0601/95-16-78 '
RENAULT CLIO : maska, zderzak, reflektocy, błotnik, oś tyl
na. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
RENAULT CLIO II: maska, błotniki, rama silika, próg prawy, 
drzwi, lampy. Wrocław, tel. 344-55-06,0604/50-00-89

RENAULT
WARSZTAT - 8M-17“  ul. Paczkowska 26 

tel. 071/36913 88 
SKLEP - 8S"-17“  u, Kośc iuszk i 181

tel. 071/372 46 58
% =OP974382 =

RENAULT CLIO : koła 155/70/13, stan idealny. Żary, tel. 
068/374-46-98
RENAULT CLIO, 1991 r. : maska. Wrocław, tel. 
071/346-66-59,0501/93-94-19 
RENAULT CLIO, 1992 r., 1800 ccm, 16V: poduszka pod sil
nik, wahacz przedni, elem. deski rozdzielczej, pompa wspo
magania, deska rozdzielcza (górna część), podszybie plasti
kowe. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm: silnik, fotele, alternator, 
głowica, tarcze hamulcowe, sprzęgło, łapy silnika, gażnik, inst. 
silnika, pompa wodna, prawa piasta i inne. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73.0603/23-45-49 
RENAULT CLIO. 1992 r. : drzwi tylne lewe. Złotoryja, tel. 
076/878-40-75,0604/38-13-49 
RENAULT CLIO, 1994 r., 89 tys. km, 1400 ccm,: sprzedam 
zamek pokrywy tylnej • 50 zł, siłowniki tylnej klapy • 50 zł, 
kierunkowskaz prawy przedni • 50 zł, uszczelka tylnej szyby - 
50 zł, cewka zapłonowa z modułem -100 zł, • 150 zł. Wro
daw, tel. 0606/62-42-90
RENAULT CLIO, 1995 r., 1600 ccm, diesel: silnik. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
RENAULT CLIO II, 1999 r.: poduszka pow. kierowcy -450 zł. 
Legnica, tel. 0603/77-93-76
RENAULT CLIO II, 1999 r„ 1200 ccm: skrzynia biegów, za
wieszenie przednie, fotele, tapicerka, szyby, lusterka, błotnik 
tylny, ćwiartka przednia, ukł. wydechowy, licznik, lusterka i 
inne. Lwówek śląski, tel. 0608/74-74-65 
RENAULT CLIO II, 2000 r.: zderzak przedni, reflektory, ma
ska. Lubin, tel. 076/724-67-77
RENAULT CLIO II, 2000 r .: skrzynia biegów, silnik, półoś, 
piasta, zacisk hamulcowy. Polkowice, tel. 0501/62-27-65 
RENAULT CUO, KANGOO, MEGANE, SCENIC, LAGUNA: 
zawieszenia przednie, kompletne, drzwi kompletne, półosie, 
klapy tylne, osie tylne, możliwa wysyłka. Smardzów, tel. 
071/314-38-54,398-33-51
RENAULT ESPACE : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, griH, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, klapa tylna, obudowa z 
wentylatorami, reflektory, kierunkowskazy, lusterka, błotniki 
tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT ESPACE, 1995/98 r .: lampy tylne, halogeny, el. 
wysuwana antena (nowa), grill. Wrodaw, tel. 353-54-13 
RENAULT ESPACE, 2000 r .: przełącznik nadmuchów i kli
matyzacji. Wrodaw, tel. 071/357-38-24,0603/31-62-05 
RENAULT KANGOO: zderzak. Głogów, tel. 076/833-11-40 
RENAULT KANGOO : maska, drzwi, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, reflektory, wahacze, belka pod silnik, kolumny 
McPhersona, lusterka, klapa tylna, chłodnice, wentylator z 
obudową, halogeny, lampy tylne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT KANGOO: drzwi przednie prawe. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT KANGOO : elementy blacharki. Wrodaw, teł. 
0606/32-32-92
RENAULT KANGOO : różne części. Wrocław, teł. 
071/398-96-27,0502/39-80-76 
RENAULT KANGOO. 1998 r., diesel: skrzynia biegów. Nysa, 
tel. 077/433-85-63
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, siln ik 1.4,1.9 D, 
skrzyn ia  biegów, p la stik i. Św idn ica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020211

RENAULT KANGOO, SCENIC, MEGANE, CLIO, LAGUNA: 
zawieszenia przednie, kompletne, drzwi kompletne, osie tyl
ne, kompletne, klapy tylne, kompletne, półosie. Smardzów, 
tel. 071/314-38-54,398-33-51
RENAULT LAGUNA : skrzynia biegów. Poznań, tel. 
0607/64-42-98
RENAULT LAGUNA: dach. Poznań, tel. 0503/57-63-32 
RENAULT LAGUNA: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPher
sona, belka pod silnik, reflektory, halogeny, kierunkowskazy, 
lampy tylne, klapa tylna, chłodnice, błotniki tylne, lusterka, 
obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14. 
0602/71-26-65
RENAULT LAGUNA : zderzak tylny. Srebrna Góra, tel. 
074/818-03-06
RENAULT LAGUNA : maska, błotniki, grill, atrapa, lampy. 
Wrodaw, tel. 344-55-06,0604/50-00-89 
RENAULT LAGUNA : pompa wspomagania, szyby drzwio
we tylne, kołpaki 14”, opony zimowe 185/60/14, nowe. Wro
daw, tel. 0606/23-35-56
RENAULT LAGUNA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT LAGUNA : pompa wspomagania kier., szyby do 
drzwi, lewe i prawe tylne. Wrodaw, tel. 0606/23-35-56 
RENAULT LAGUNA: różne częścfc demontażu. Wschowa, 
tel. 0605/91-88-41, Niemcy. 0049/17-44-96-98-61

DIESEL SERWIS
Regeneracja pomp wtryskowych 
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• naprawy pomp wtryskowych 
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• wymiana wtryskiwaczy
• diagnostyka silników
• wymiany filtrów i pasków
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RENAULT LAGUNA, 1.8/2.2 -TD : skrzynia biegów (5). zde- 
rzak, półosie, sprzęgło, rozrusznik, chłodnica • 270 zł,M. Za- 

• wadzka, Żemiki Wr., tel. 071/344-68-89 do godz. 16 ^  'j 
RENAULT LAGUNA, 1994/00 r. 1.616V, 2.2 D, 2.2 TD,?0E? 
ABS, sterowniki ABS, głowica silnika 2.2 TO, osprzęt, pod
grzewacz świec 2.2 TD, sprężarka klimatyzacji, poduszka sil
nika, silnjczek nadmuchu pow., felga stalowa 15", radiood
twarzacz Philips, skrzynia biegów 2.2 D i inne. Leszno, tel. 
0605/82-85-18
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2000 ccm, wtrysk: różne czę
ści. Legnica, tel. 076/722-95-33,0604/80-17-56 
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik z do
kumentacją, osprzęt, skrzynia biegów (5), drzwi, szyby, kla
pa, klamki, lusterka, tapicerki, lampy, zawieszenia, podnośni
ki el., pompki, uszczelki i inne. Legnica, tel. 0607/20-56-22 
RENAULT LAGUNA, 1995 r.: błotnik przedni prawy -120 zł, 
wzmocnienie czołowe - 100 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-56-08 w godz. 7-8 i po 20 
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, te l. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87020181

RENAULT LAGUNA, 1996 r .: różne części. Wilkowice, tel. 
065/534-11-53
RENAULT LAGUNA, 1997 r. i  zderzaki, wzmocnienie przed
nie. Siechnice', tel. 0602/88-49-71 
RENAULT LAGUNA II, 1998 r .: szyba tylna. Środa Śląska, 
tel. 071/795-14-42,0605/62-23-33 
RENAULT LAGUNA II KOMBI, 1999 r.: silnik, zawieszenie, 
komputer, półosie, dach, cały tył, drzwi prawe i próg, wnę
trze. Legnica, tel. 0607/77-93-76 
RENAULT LAGUNA, TWINGO, 1994/96 r.: częśd używane. 
Wrodaw, tel. 071/372-87-60
RENAULT MAJOR Magnum: silniki, chłodnice, zawieszenie, 
ramy, lampy, nadkola, opony, zderzaki, fotele, skrzynia bie
gów i inne. Wrocław, tel. 0503/58-64-49, 0607/50-54-33, 
346-23-55
RENAULT MASTER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, reflektory, obudwowa z 
wentylatorami, lusterka, halogeny. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MASTER: wałek sprzęgła, wieniec koła zamacho
wego (nowy, do 2.5 D). Wrodaw, tel. 071/781-74-96 po 
godz. 20

RENAULT
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

P W "G .M .C A R ", 55-011 Siechnice • I 
k. Wrocławia, ul. Opolska 21,

| teL 071/311-59-42,071/311-54-13,0-604607 719. |

RENAULT MASTER stary i nowy model: zderzak przedni. 
Wrodaw, tel. 0601/95-16-78
RENAULT MASTER T35,1989 r .: drzwi boczne (przesuw
ne), dach, płat lewego i prawego boku. Wrocław, tel. 

'071/349-26-63
RENAULT MASTER. 1990/97 r.. 2500 ccm. turbo D : skrzy
nia biegów (5). silnik, półosie, wahacze, plastyki, rozrusznik, 
alternator i inne. Góra, tel. 065/543-31-71 ̂ 0601/91-97-74 
RENAULT MEGANE: drzwi tylne lewe, słupek tylny lewy, li
stwy dachowe, podsufitka, silnik 1.4 I, instalacja elektr., sie
dzenia i inne. Kamienna Góra, tel. 0604/31-96-65 
RENAULT MEGANE: zderzak przedni. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-15-80
RENAULT MEGANE CLASSIC: kpi. bagażnik, ew. z dachem, 
drzwi tylne, lewe i prawe. Przewóz, tel. 068/375-11-43 
RENAULT MEGANE CLASSIC: klapa tylna, lampy tylne, zde
rzak tylny. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE : błotniki przednie. Wrocław, tel. 
071/360-16-24
RENAULT MEGANE CLASSIC : elementy blacharki. dach. 
Wrodaw, tel. 0606/32-32-92
RENAULT MEGANE SCENIC : półka tylna. Wrocław, tel. 
0603/30-61-42
RENAULT MEGANE: maska, błotniki, rama silnika, podszy
bie, wzmocnienie, klapa tylna, lampy, zderzaki. Wrodaw, teł.
344-55-06,0604/50-00-89
RENAULT MEGANE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT MEGANE : drzwi lewe przednie i tylne. Wrodaw, 
tel. 354-10-43
RENAULT MEGANE: przełącznik nadmuchów i klimatyzacji, 
radio do modelu Scenic. Wrocław, tel. 071/357-38-24, 
0603/31-62-05
RENAULT MEGANE : progi, nowe. Wrocław, tel. 
071/333-70-92,0601/56-17-22 
RENAULT MEGANE : różne części. Wrocław, tel. 
071/398-96-27,0502/39-80-76 
RENAULT MEGANE: różne częśd z demontażu. Wschowa, 
tel. 0605/91-88-41, Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 
RENAULT MEGANE : koła, nowe, Michelin Energie MXT 
175/65/14,4 szt Żary, tel. 068/374-46-98 
RENAULT MEGANE, 1995/98 r.: lampy tylne, halogeny, el. 
wysuwana antena (nowa), grill. Wrocław, tel. 353-54-13 
RENAULT MEGANE, 1996 r.: zderzak przedni -110 zł. Pacz
ków, tel. 0606/99-56-29
O  RENAULT MEGANE, 1996/00 r.: dach, tylne drzwi, 

amortyzatory, 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, 1998 r., 1600 ccm: silnik, głowica, roz
rusznik, alternator, półoś lewa, tarcze hamulcowe, deska, 
chłodnica, szyby, nagrzewnica, amortyzator przedni, wahacz 
lewy, inst. (1.4, 1.6), wygłuszenie maski. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
RENAULT MEGANE, 1999/01 r.: klapa tylna z szvbą, drzwi, 
oś tylna, lampy tylne, zderzak, pompa ABS i inne. Świebodzi
ce, tel. 074/854-32-01,0605/55-55-37 
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r.: drzwi tylne lewe, kom
pletne, drzwi tylne prawe, kompletne, klapa tylna, z szybą, 
kompletna. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
RENAULT MEGANE. 2000 r.: maska, zderzak przedni. Wro
daw, tel. 071/364-51-42.0608/34-92-77 
RENAULT MEGANE, LAGUNA: maski, błotniki, reflektory i 
inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
RENAULT RAPID, 1992 r., 1600 ccm, diesel: silnik z doku
mentacją + części z demontażu. Złotoryja, tel. 0605/85-58-00 
RENAULT SAFRANE : chłodnica wody i klimatyzacji. Cieśle 
k. Oleśnicy, tel. 071/315-40-51 
RENAULT SAFRANE: maska • 210 zł. lampa prawa - 350 zł. 
chłodnica wody - 200 zł. Lubin, tel. 0601/55-33-41 
RENAULT SAFRANE, 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie tylne. Siechnice, tel. 0602/71-24-42 
RENAULT SAFRANE: atrapa, zderzak, belka pod silnik, drzwi 
tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT SAFRANE : błotnik prawy przedni i inne drobne 
częśd. Wrodaw. tel. 071/785-76-94.0602/81-52-87 
RENAULT SAFRANE. 1994 r., 3000 ccm, V6: nagrzewnica,

skrzynia na częśd, fotele, kokpit, plastiki, licznik, elementy 
zawieszeń, przełączniki, pompa hamulcowa, inne. Wrocław, 

0602/74-84-24
RENAULT SAFRANE, 1996 r., 3.000 ccm, V6: części przódu 
pojazdu, silnik, zawieszenie, klimatyzacja, felgi aluminiowe i 
inne. Legnica, tel. 0501/60-86-49 
RENAULT SCENIC: półka tylna, zbiornik spryskiwaczy kom
pletny, silniczki lamp. Oława, tel. 0604/85-40-04 
RENAULT SCENIC : różne części blacharskie i mechanicz
ne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
RENAULT SCENIC, 1900 ccm, TDI: intercoolery, komplet 
siedzeń + plastiki. Wrodaw, tel. 0606/62-65-10 
RENAULT SCENIC : różne części. Wrocław, tel. 
071/398-96-27,0502/39-80-76 
RENAULT SCENIC, 1995/98 r . : lampy tylne, halogeny, el. 
wysuwana antena (nowa), grill. Wrodaw, tel. 353-54-13 
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, u szcze lk i,, p la stik i. Św idn ica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82. 87020191 

RENAULT SCENIC, 2000 r., 1900 ccm, TD i: kpi. siedzeń, 
plastiki, intercoolery. Wrodaw, tel. 0606/62-65-10 
RENAULT SCENIC, MEGANE, CLIO, LAGUNA, EXPRESS: 
zawieszenie przednie, kompletne, osie tylne, drzwi komplet
ne, klapy tylne, kompletne i inne, półosie, wahacze, listwy kie
rownicze, McPhersony. Oleśnica, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
RENAULT TRAFIĆ: oś tylna kompletna, z resorami, bębny, - 
250 zł. Kłodzko, tel. 074/867-60-70 
RENAULT TRAFIĆ, 2068 ccm, diesel: wszystkie częśd sil
nika lub cały silnik. Kłodzko, tel. 074/867-71-55 
RENAULT TRAFIĆ : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
RENAULT TRAFIĆ, 80 tys. km, benzyna: silnik (kompl. do
kumentacja celna), ława pod silnik, wahacze. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20 
RENAULT TRAFIĆ : maska, błotnik, zderzaki, drzwi prawe. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm: pompa wodna, nowa. Siech
nice k. Wrocławia, tel. 0600/25-91-92 
RENAULT TRAFIĆ, 2500 ccm, diesel: wieniec koła zama
chowego, nowy. Wrodaw, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ: serwo, pompa ham., aparat zapł., gaż
nik, obudowa filtra pow., czujniki, zamki drzwi, stacyjka, na
grzewnica, podnośniki szyb, lampy tylne, zawiasy i rygle drzwi 
tylnych, inne części. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r . : różne części. Wrocław, tel. 
071/312-53-41
RENAULT TRAFIĆ, 1989/92 r., 2068 ccm, diesel: silnik, stan 
idealny, skrzynia biegów (5), wszystkie częśd silnika, skrzy
ni biegów, obudowy, choinka, felgi; zawieszenia przednie i 
tylne, belka, piasty, zaciski, pompa hamulcowa, półosie, al
ternator, rozrusznik i inne. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2200 ccm,l)enzyna: silnik, wa
hacze, ława pod silnik. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r., 2100 ccm, diesel: głowica kpi. - 
500 zł, tuleje z tłokami. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 
0601/75-93-91
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r., 2100 ccm: drzwi boczne z szy
bą, siedzenia pasażera (podwójne), resory, oś tylna, silnik na 
częśd -1.000 zł, blok silnika. Ostrów Wlkp., tel. 0604/38-09-54 
RENAULT TRAFIĆ, MASTER : silniki, skrzynie biegów, za
wieszenia, drzwi, osprzęt. Gośdno, tel. 0604/22-79-58 
RENAULT TWINGO : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0607/35-35-70
RENAULT TWINGO : lusterko zewnętrzne prawe. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
RENAULT TWINGO: maska, błotnik, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, reflektory, chłodnice, drzwi, belka pod silnik, klapa' 
tylna, oś tylna, kolumny McPhersona, zwrotnice, wentylator. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT TWINGO : pompa hamulcowa, gażnik, silniczek 
wycieraczek, alternator. Wrocław, tel. 0607/77-10-02 
RENAULT TWINGO : różne części. Wrocław, tel. 
0501/38-01-34
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT TWINGO, 1998 r.: dach (otwierany), drzwi, błot
nik prawy, lampy tylne, zderzak, ćwiartki prawe, osprzęt silni
ka i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
RENAULT TWINGO, 2000 r.: maska silnika, lampy, zderzak, 
wzmocnienie przednie, chłodnica. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
RENAULT, MAN, MERCEDES, 1988/00 r.: mosty przednie i 
tylne, skrzynie biegów, silniki, wały napędowe, kolumny kie
rownicze, siłowniki do podnoszenia kabin, fotele, łóżka, ta- 
chografy z legalizacją, od 300 zł, siodła wysokie i niskie,, z 
podstawami, kpi. - 600 zł/szl Jelenia Góra, tel. 075/734-63-09, 
0602/19-60-84
ROBUR, 1988 r., diesel: koła 650x20, stan b. dobry (6 sztuk), 
alternator, rozrusznik, pompa wtryskowa, skrzynia biegów, 
głowice, tuleje, most tylny z resorami, kolumna kierownicza, 
akumulatory i inne. Kobierzyce, tel. 0603/94-97-53 
O  ROBUR, IFA, FORTSCHRITT: agregaty, sprężar

ki, części zamienne, sprzedaż wysyłkowa, akce
soria, serwis na miejscu. Bielany Wrocławskie, 
ul. W rocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81010951 Ł

ROVER, 1984/01 r.: skrzynie biegów manualne i automatycz
ne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
ROVER, 1993 r., 1600 ccm, 16V, DOHC :silnik, skrzynia bie
gów. Leszno, tel. 065/529-34-77 w godz. 9-17 
ROVER 200 : różne części. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/44-67-68,0501/10-98-53 
ROVER 214: zderzak. Głogów, tel. 076/833-11-40 
ROVER 214, 1400 ccm : rozrusznik. Krościna Mała, tel. 
071/312-64-15
ROVER 214 : zawieszenie przednie, silnik, skrzynia biegów
(5). Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
ROVER 214,1990 r. oraz Honda Concerto: drzwi + szyby, 
skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne, tapicerka z 
elementami z drewna, dach, silnik 1400 ccm E na częśd, zbior
niczki, rozrusznik, drążek kierownicy i inne. Legnica, tel. 
0603/40-64-09
ROVER 214 SI, 1990 r.: wszystkie częśd z demontażu. Po
lkowice. tel. 076/845-44-10,0605/69-60-36 
ROVER 214,1998 r., 1400 ccm. benzyna: skrzynia biegów, 
zawieszenie przednie, szyby, deska rozdzielcza, fotele, ele
menty tapicerki, zaślepki poduszki pow., ćwiartka przednia, 
półosie, klimatyzacja. Lwówek Śląski, tel. 0608/74-74-65 
ROVER 214,216,1994 r.: McPherson przedni, zadski ha
mulcowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator przed
ni. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
ROVER 400 : różne części. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/44-6738,0501/10-98-53 
ROVER 400: maska, klapa tylna. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
ROVER 400,1998 r .: zderzak tylny i tylny, klapa tylna - od 
150 zł. Wrocław, tel. 0503/83-47-87 
ROVER 400,1999 r., 1600 ccm, 16V: częśd silnika, belka 
silnika, przekł. kierownicy, zwrotnice, kolumny McPhersona, 
zawieszenie tylne, deska rozdz., fotele, boczki drzwiowe, ABS,
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PRZECZYTAJ!
NIE BĄDZ 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 kwotą pieniędzy, przechowywać jąpodzielonąw 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 POUCJI 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

dach, klapa tylna oraz szyba tylna. Zielona Góra, tel. 
0608/71-01-32
ROVER 400,2000 r., 1600 ccm: drzwi przednie i tylne, za
wieszenie kpi., siedzenie, półka. Bolesławiec, tel. 
0600/89-30-91
ROVER 420,2000 ccm, diesel: zawieszenie przednie, kom
pletne, półosie, wahacze, McPhersony, zwrotnice, wózki. Ole
śnica, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
R0VER 45: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
ROVER 600, 75 : różne części. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/44-67-68,0501/10-98-53 
ROVER 75: słupek środkowy z progiem, błotnik tylny, lewy. 
Złotoryja, tel. 0607/15-17-77
ROVER 75,1998 r.: zderzak tylny i tylny, klapa tylna - od 150 
zł. Wrocław, tel. 0503/83-47-87 
ROYER 820 Ti, 1993 r., 2000 ccm, turbo: dach, podłużnica, 
zawieszenie, skrzynia biegów, osprzęt silnika, drzwi, szyby, 
lusterka, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, półosie, fel
gi aluminiowe, plastiki, ukł. kierowniczy. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
ROVER 820,1995 r. : kierunkowskazy przednie. Wrodaw, 
tel. 0606/38-37-84
ROVER 820,825,1992/97 r., 2000 ccm, DOHC: silnik, skrzy
nia biegów (5), dach, podłużnice, klapa tylna, zderzak tylny, 
reflektory, lampy, półosie. Ryczeń, tel. 0601/91-97-74, 
0501/77-03-81
ROVER COOPER: częśd, nowe i używane. Sobieszów, tel. 
075/755-80-77
ROVER MGF : maska przednia. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 
071/31540-51
ROVER MGF: maska przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
ROYER MONTEGO, AUSTIN KOMBI: drzwi, skrzynia bie
gów 2.0 E. Wrocław, tel. 0601/75-64-57 
SAAB 900: atrapa przednia. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
SAAB 900,9000,1994/98 r.: skrzynia biegów (5). - 2.500 zł. 
Wrocław, teł. 339-97-88
SAAB 9000: kierunkowskaz, zderzak przedni. Cieśle k. Ole
śnicy. tel. 071/315-40-51
SAAB 9000 CD : chłodnica pow. i klimatyzacji, stan b. dobry.
Legnica, tel. 0606/68-30-86
SAAB 9000: szyba tylna. Oleśnica, tel. 071/315-40-51
SAAB 9000: maska przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81
SAAB 9000 CD : zderzak. Wrocław, tel. 0501/81-36-18
SAAB 93: zderzak przedni • 250 zł, błotnik przedni prawy -
150 zł. Trzebnica, tel. 071/312-90-36
SCANIA : turbosprężarka, - 2.500 zł. Polkowice, tel.
076/847-91-89
SCANIA 113,142,143 : zawieszenie, chłodnie, lampy, zde
rzaki, nadkola, opony, filtry pow., zbiorniki paliwa i inne. Wro
cław. tel. 071/346-23-55,0607/50-54-33 
SEAT : przełącznik kierunkowskazów, kierunkowskazy. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-48 
SEAT ALHAMBRA, 2000 r.. 1900 ccm. TD i: skrzynia bie
gów. silnik, podłużnice, nawigacja, poduszki pow., klimatyza
cja, maska, pompa oleju, zderzak przedni, drzwi, zawiesze
nie przednie, konsola, lusterka i inne. Lubin, tel. 0603/48-47-12 
SEAT ALHAMBRA, 2000 r.. 1900 ccm. TD i: dach. błotniki 
tylne, lampy tylne, tapicerka, zawieszenie tylne, klimatyza
cja, ukł. wydechowy, felgi aluminiowe, wiązka insL elektr., 
webasto, zbiornik paliwa i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
SEAT AROSA : atrapa przednia, lampy przednie. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
SEAT AROSA, 1999 r., 1000 ccm, wtrysk: silnik, zwrotnice, 
amortyzatory, wahacze, drążki, chłodnica, półosie, listwy, sta
cyjka, zamki, plastiki wnętrza, liczniki, filtr węglowy, rozrusz
nik. Legnica, tel. 0605/13-16-60 
SEAT AROSA, 1999 r., 1400 ccm, TD i: maska, lampy, zde
rzak, wzmocnienie, łapy silnika i inne. Wrocław, tel. 
0608/29-29-83
SEAT CORDOBA : zderzak przedni. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 
071/315-40-51
SEAT CORDOBA: napinacze pasów pirotechnicznych, pom
pa wspomagania, szyby drzwiowe tylne, szyby boczne wkrę
cane, halogeny do Cordoby, 2000 r. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
SEAT CORDOBA II, 1.4,1.6,1.91: lampy, błotniki, maska, 
drzwi, konsola, poduszki pow., zawieszenia, kolumny McPher
sona, tylne osie, klapa tylna, zderzaki, tapicerka wnętrza, szy
by, koła 15* i 14”, skrzynie biegów, osprzęt silników i duto 
innych. Nowa Sól, tel. 0603/70-02-17 
SEAT CORDOBA: zderzak tylny. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
SEAT CORDOBA. 1994 r., 1600 ccm, benzyna : różne czę
ści. Legnica, tel. 076/857-53-05 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 1900 ccm : poduszki pow.. sen
sor, McPhersony, drzwi, zawieszenie z ABS-em, plastiki wnę
trza, błotniki tylne, wahacze, skrzynia biegów i inne. Polkowi
ce, tel. 0607/10-78-54
SEAT CORDOBA, 1997 r.. 1600 ccm, wtrysk : głowica, filtr 
powietrza, zwrotnica prawa, zbiornik paliwa z pompą, układ 
wydechowy, tylna część, nagrzewnica i inne. Wrodaw. tel. 
0601/56-19-07
SEAT CORDOBA, 1999 r.: oryginalne kołpaki (kompleL nowy 
model). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
SEAT CORDOBA, IBIZA, 1900 ccm, diesel. 1400.: dach do 
kombi, różne częśd blacharskie i mechaniczne, skrzynia bie
gów (1900 ccm. diesel). Nysa. tel. 0606/26-63-23 
SEAT CORDOBA, IBIZA, 1994/98r. 1.4-1.6-1.8: silniki, skrzy
nie biegów, ćwiartki nadwozia, dach, szyby, elementy oświe
tlenia, zawieszenia, drzwi, tapicerki i inne drobne, również na 
zamówienie, możl. wysyłki. Wrodaw, tel. 0608/70-62-07 
SEAT IBIZA : różne częśd z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41. Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 
SEAT IBIZA. 1988 r.: drzwi kpi. Wrodaw. tel. 0501/81-36-18 
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm: skrzynia biegów -500 zł, ko
lumny McPhersona -120 zl/szL. zawieszenie tylne. Bolesła
wiec. tel. 0501/46-61-20

SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm: silnik, zawieszenia, elemen
ty blacharki, wyposażenie wnętrza, felgi i inne. Gostyń, tel. 
065/573-62-83
SEAT IBIZA, 1990 r., 1500 ccm : zderzaki, lampy, błotniki, 
klapa tylna, drzwi, blok silnika, szyby i inne. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-40-43,0606/73-05-94 
SEAT IBIZA, 1990 r.: drzwi tylne prawe, tylne lampy, McPher
sony. Wrodaw. tel. 071/368-19-33.0604/78-93-74 
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
SEAT IBIZA, 1991 r .: lusterka, lampy, maska. Legnica, tel. 
0602/83-80-92
SEAT IBIZA, 1991 r .: drzwi kpi., klapy tylne, zawieszenie i 
inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
SEAT IBIZA, 1991 r. 0.9,1.2,1.5 ccm: felgi, belki, półosie, 
mosty, sinik, skrzynia biegów, ćwiartki, wnętrze, fotele, drzwi, 
szyby, zawieszenie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1500 ccm: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie, mosty, belki, szyby, drzwi, ćwiartki, koła, wyposa
żenie wnętrza i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
SEAT IBIZA, 1993 r .: tapicerka, zawieszenie tylne i przed
nie, lampy tylne, zderzak tylny, nadkola, klapa pod silnik, szy
by. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
SEAT IBIZA, 1993 r.: skrzynia biegów (5). Łozina, gm. Dłu
gołęka, tel. 071/315-49-32.0608/83-19-13 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm: wszystkie częśd używane. 
Wrodaw, tel. 0601/70-17-36
SEAT IBIZA, 1994 r .: różne cześd. Krapkowice, woj. opol
skie. tel. 0503/50-17-42
SEAT IBIZA. 1995/98 r.: zderzaki, błotniki, śdanka przednia. 
Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
SEAT IBIZA, 1998 r. : wzmocnienie czołowe. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/44-67-68
SEAT IBIZA, 1999 r.: oryginalne kołpaki (komplet, nowy mo
del). Kłodzko, teł. 0606/46-16-93 
SEAT IBIZA, CORDOBA VARIO: dach (kombi), skrzynia bie
gów (1900 ccm, diesel) i inne części blacharskie i mecha
niczne. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1996/99 r.: reflektory, kierunkow
skazy, atrapa, zaślepki halogenów. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
SEAT MALAGA, 1986 r., 1400 ccm: silnik, skrzynia biegów,
elementy blacharki. Żary, tel. 068/375-98-29
SEAT MALAGA, 1990 r.. 1500 ccm, benzyna : różne częśd.
Grabowno, tel. 065/543-67-78
SEAT RONDA: różne części z demontażu. Pielgrzymka, tel.
076/877-53-09
SEAT TERRA. 1992 r.. 900 ccm, benzyna: tylna kanapa. Pru
sice k. Trzebnicy, teł. 071/312-53-41,071/312-63-41 
SEAT TOLEDO: klimatyzacja kpi. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
SEAT TOLEDO I11.4.1.6,1.8,1.8 T, 1.9 TDi: maska, drzwi, 
koła 15” i 14”. szyby, tylna oś, zawieszenia, piasty, zderzaki 
tylne, dach, błotniki tylne, katalizatory, konsole, tapicerka, 
skrzynie biegów, osprzęt silników i dużo innych. Lubin, tel. 
0603/04-19-15
SEAT TOLEDO, 1800 ccm: tył karoserii i inne części używa
ne. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
SEATTOLEDO, 1992 r., 2000 ccm: drzwi, zawieszenia, skrzy
nia biegów (5), rozrusznik, alternator. Zgorzelec, tel. 
0607/74-86-69
SEATTOLEDO, 1992/98 r. 1.9 TDI, 1.6,2.0 E, 1.9 TD: częśd 
silnika, filtr powietrza, drzwi, klamki, podnośniki elektryczne, 
lampy tylne, nadkola, lusterka, konsola, Japy”, półosie, wa
hacze, chłodnica, listwa pod grill, wzmocnienie czołowe, wspo
maganie, belki, poduszki pow. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
SEATTOLEDO, 1993 r., 1800 ccm: silnik, zawieszenie tylne 
i przednie, tapicerka, drzwi, klapa tylna, zderzak, lampy tyl
ne, chłodnica, belki pod silnik, półosie. Bolesławiec, tel. 
0608/47-98-06
SEATTOLEDO, 1993 r., 1800 ccm 1600 i 2000 ccm: dach, 
podłużnice, ćwiartki tylne, klapa, drzwi, lampy, zegary, chłod
nica, serwo, nagrzewnica, lusterka, hak, zbiorniczki, osprzęt 
silnika, skrzynia biegów, zawieszenie, plastiki, ukł. wydecho
wy i kierowniczy, kierownica i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, zde
rzaki, maska, dach z listwami, przegub, McPhersony, klapa 
tylna kpi., koła stalowe, oświetlenie, chłodnica, drzwi kpi. i inne. 
Lubin, tel. 0608/70-62-07
SEAT TOLEDO, 1993 r. : rozrusznik, nagrzewnica, piasty 
przednie, belka tylna, szyby przednich drzwi, drążek stabili
zatora, półoś krótka. Wrocław, tel. 0600/37-35-61 
SEATTOLEDO, 1994 r.: drzwi, kołyska, próg, słupek, plasti
ki, kierownica, boczne szyby, prawa podłużnica, tylny błotnik. 
Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : dach, błotniki 
tylne, zderzaki, klapa tyJna, ukł. ABS, zawieszenia, instalacja 
elekl, kaseta zmiany biegów, listwy na dach, lampy tylne, ukł. 
wydechowy, lusterka. Legnica, tel. 0607/17-66-93 
SEAT TOLEDO, 1995 r . : różne częśd. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/44-67-68
SEATTOLEDO, 1995/98 r.: zderzaki, błotniki, śdanka przed
nia. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
SEATTOLEDO, 1996 r.: klapa, błotniki tylne, tylna ścianka, 
skrzynia biegów (5), głowica 1.800/1.600 E i inne. Grzymalin, 
tel. 076/887-15-12
SEATTOLEDO, 1996 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów. 
Lubomierz, tel. 0603/87-91-52 
SEATTOLEDO i, 1998 r.: drzwi z szybami (lewa strona), ta
picerka, zawieszenia, półosie, tylna belka z ABS, tylna klapa, 
osprzęt silnika 1.6 I, skrzynia biegów, tylna lewa ćwiartka, 
zderzaki, lampy, „magłownica* i inne. Rudna k. Lubina, tel. 
0607/04-26-69
SEATTOLEDO, 2001 r., 1900 ccm, TDi: drzwi, zawieszenia, 
konsola, poduszka pow., wnętrze i inne. Wrocław, tel. 
0605/36-53-43
SEAT, VW POLO, 20 tys. km, 1400 ccm, benzyna : silnik z

dokumentacją, 1,000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/41-89-74 
(ke0099)
SILNIK ANDORIA : HC-231, S-15 KM, nowy. Kępno, tel. 
062/784-75-18
SILNIK LEYLAND S W-400: stan b. dobry, możliwość spraw
dzenia. - 3.000 zł. Legnica, tel. 076/866-10-01,0603/83-40-66 
SILNIK PERKINS, 2000 ccm, diesel kpi., do kombajnu lub 
maszyny stacjonarnej, uszkodzone tuleje cylindrowe, stan 
pozostałych elementów idealny, -1.100 zł. Żmigród, tel. 
0607/07-67-85
SILNIK SW-400 wał do remontu, - 1.500 zł. Wińsko, tel. 
071/389-84-84
SILNIK SW 400, po remonde kapitalnym - wał korbowy II szlif, 
w rozliczeniu może być stary silnik, • 4.300 zł. Wrodaw, tel. 
071/369-54-31,342-01-63,0605/62-02-20 
SILNIK SW-400, turbo: głowica, pompa wody, pompa olejo
wa, nowe. Goworzyce, tel. 0501/62-27-65 
SILNIK SW-400 LEYLAND możliwość uruchomienia - 2.950 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-40-29 
SILNIK SW-400 stan b. dobry, możliwość sprawdzenia, • 2.500 
zł. Legnica, tel. 076/866-10-01,0603/83-40-66 
SILNIK SW-400: wał korbowy, po szlifie, z panewkami - 750 
zł, pompa z przystawką do Stara 28 - 200 zł, głowica do 
SW-400 -150 zł, opony do Stara 266, terenowe, stan dobry, 7 
szt. • 200 zł/szt. Lipna, gm. Przewóz, tel. 068/375-11-62 
SILNIK SW-400: tłoki + sworznie, nowe, pompa oleju, • 550 
zł. Lubin, tel. 0502/60-93-39
SILNIK SW-400 po remonde kapitalnym (5 tys. km, z osprzę
tem), • 3.500 zł. Oława, tel. 071/303-04-78 
SILNIK SW-400 : pompa wtryskowa, • 450 zł. Pęgów, tel. 
071/310-70-23 wieczorem
SILNIK SW-400 : do remontu, • 1.000 zł. Proboszczów, tel. 
076/877-50-27
SILNIK SW-400: pompa wtryskowa, • 500 zł. Zielona Góra,
tel. 068/320-38-49 po godz. 20
SILNIK THRUSTER produkcji USA, 6-biegowy, - 1.400 zł.
Wrodaw, tel. 071/327-80-96 wieczorem
SKODA 105/120,130 rozruszniki, inne elektr. po naprawach.,
tel. 071/348-29-11
SKODA 130 : głowica, stan b. dobry, - 260 zł. Kłodzko, tel. 
074/871-46-59
SKODA: ćwiartka prawa, dach, progi ze słupkiem, zawiesze
nia, szyba przednia, lampy tylne. Legnica, tel. 0605/52-80-85 
SKODA 105,120: silnik bez głowicy - 590 zł, głowica po re
moncie, rozrusznik i inne. Lubin, tel. 076/846-30-98, 
0604/66-62-68
SKODA RTO: silnik (3 szt.), kabina, skrzynia biegów, wspo
maganie, zwrotnice z bębnami (kompletne), most tylny, reso
ry. Łagów, tel. 068/341-26-95
SKODA 105,120: głowice, bloki, wały z korbowodami, chłod
nice, drzwi, maski, klapy, szyby, skrzynie biegów i inne. Pacz
ków, tel. 0606/15-33-85
SKODA 105 L : różne częśd. Skoroszów, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-72-08

SKODA 105,120 : silniki po remoncie kapitalnym, głowice
105,120, wały korbowe, rozruszniki, szyba przednia, drzwi i
inne, skrzynia biegów. Wałbrzych, tel. 074/845-39-15.
0608/13-24-80 grzecznościowy
SKODA 105, 100 : części blacharki. Wrocław, tel.
071/339-86-57
SKODA 120: różne części. Wrocław, tel. 071/325-93-69 
SKODA 105,120 : światła przednie i tylne i inne. Wrocław, 
tel. 071/351-81-41
SKODA 105: różne częśd blacharskie i mechaniczne. Wro
cław, tel. 0501/48-57-50
SKODA 120 : hak, stan b. dobry, - 60 zł. Wrocław, tel.
353-00-51
SKODA 120 : różne części. Wrocław, tel. 344-42-42, 
0608/75-16-34
SKODA 120 L : komplet naprawczy, nowy, prod. czeskiej, • 
350 zł. Wrodaw, tel. 071/329-09-05 po godz. 18 
SKODA 105,110,130 alternatory, rozruszniki, po naprawie i 
inne części elektr. Wrocław, tel. 071/348-29-11 
SKODA 105,120: elementy blacharki, zawieszeń i inst. elektr., 
siedzenia rozkładane, skrzynia biegów, rozruszniki, szyby, 
gażniki, opony, koła 13” i 14”, od 20-100 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-39-63
SKODA 105,1982 r.: szyby; lampy, rozrusznik, aparat zapło
nu i inne częśd z demontażu. Lubin, tel. 076/842-53-99 
SKODA 120,1984 r.: cześd z demontażu. Młyńsko, gm. Gry- 
fów Śl., tel. 0601/57-22-41
SKODA 120,1984/89 r .: skrzynia biegów, drzwi przednie i 
tylne, klapa bagażnika, przekł. kierownicy, szyba tylna ogrze
wana, alternator. Lubin, tel. 076/847-07-50,0603/16-13-76 
SKODA 105,120,1986 r. 1.1,1.2 ccm: osprzęt silnika, szyby, 
drzwi, maski, koła, skrzynia biegów, wały, belki, zawieszenie 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
SKODA 120,1988 r.: wszystkie części z demontażu. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-38-13,0504/93-50-65 
SKODA 105,120,1988 r.: silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie przednie, przekł. listwowa, drzwi, szyby, błotniki, lampy, 
zderzaki, hak, chłodnica, alternator, koła, kierownica i inne. 
Piława Górna, tel. 0602/45-25-95 
SKODA 120 L, 1988 r. : wszystkie części. Sobótka, tel. 
071/316-34-42
SKODA 105,120,1989 r.: hak z inst. elektr. Złoty Stok, tel. 
074/817-54-18
SKODA FABIA: zderzak przedni, reflektory, lampy, skrzynia 
biegów (5), zawieszenia. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96, 
0603/77-93-50 -
SKODA FABIA: pas przedni, zderzak przedni, reflektor, drzwi. 
Wrodaw. tel. 071/372-84-62
SKODA FABIA : nowe spoilery, • 350 zł. Wrocław, tel. 
0600/12-29-78
SKODA FABIA, FELICIA : drzwi, zderzak tylny, błotniki, 
wzmocnienie, pokrywy. Legnica, tel. 0603/77-91-02 
SKODA FAVORIT 136 L : obrotomierz, licznik, plastiki wnę
trza, felgi, drzwi tylne kpi., szyby, tapicerka drzwi, zbiornik 
paliwa i inne. Chodanów, tel. 076/818-57-20,076/848-58-34 
do godz. 14
SKODA FAVORIT: chłodnica, zwrotnica prawa, przełączniki 
świateł, serwo z pompką hamulcową, aparat zapłonu, tarcza 
hamulcowa, cylinderki przednie, lampa tylna. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-43-37
SKODA FAYORIT: różne częśd, mechaniczne, skrzynia bie
gów, silnik, plastiki. Kłodzko, tel. 074/868-53-87 
SKODA FAVORIT : alternator. Krościna Mała, tel. 
071/312-64-15
SKODA FAVORIT : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
SKODAFAVORIT: różne częśd. Oleśnica, tel.071/315-40-51 
SKODA FAVORIT: silnik ♦ osprzęt, zawieszenie, koła, lam
py, skrzynia biegów, szyby, dach, wały, maski, drzwi, mosty, 
chłodnica i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57

SKODA FAVORIT : zegary, silniczki wyderaczek, rozrusz
nik, skronią biegów, półosie, szyberdach, lampy tylne, lewa
rek biegów,' szyby boczne i inne części. Wrocław, tel. 
071/345-68-78
SKODA FAVORIT: drzwi tylne prawe (fabrycznie nowe), drzwi 
przednie lekko uszkodzone. Wrodaw, tel. 071/344-63-65 
SKODA FAVORIT: drzwi, alternator, zbiornik paliwa, nagrzew
nica, aparat zapłonu, wiązka elektr. przednia, lampa lewa tyl
na, mechanizmy wyderaczek, sprężyny, kolumny McPherso
na, serwo, piasty przednie, zadski ham., belka tylna, tłumiki, 
stacyjka, kolumna kierownicza. Wrodaw, tel. 352-83-37 po 
godz. 18,0604/75-20-57
SKODA FAYORIT: różne częśd blacharskie i mechaniczne. 
Wrodaw, tel. 0501/48-57-50
SKODA FAVORIT : lusterko lewe (kompletne), • 50 zł. Wro
cław, tel. 0503/04-69-47
SKODA FAVORIT136: komplet naprawczy, nowy, prod. cze
skiej, • 350 zł. Wrodaw, tel. 071/329-09-05 po godz. 18 
SKODA FAVORIT, 1991 r .: dużo częśd z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
SKODA FAVOR!T. 1991 r.: silnik, skrzynia biegów (5), klapa 
tylna, koła, szyby, zawieszenie tylne i przednie, aparat zapło
nu, alternator, gażnik i inne. Lubin, tel. 076/842-53-99 
SKODA FAVORIT, 1991 r .: silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, chłodnica, szyby, drzwi, mosty, belki, osprzęt 
silnika, kola i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
SKODA FAVORIT, 1991 r. : różne części. Wrodaw, tel. 
0602/68-90-83
SKODA FAVORTT, 1991 r.: szyby drzwi prawej strony. Złoto
ryja, tel. 076/878-59-58,0606/87-21-57 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm. benzyna: 
silnik z udokumentowanym przebiegiem, skrzynia biegów, 
półosie. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
SKODA FAVORTT, 1992 r.: elementy blacharki, silnik, zawie
szenie przednie, kolumny McPhersona, oś tylna, skrzynia bie
gów (5), półosie, koła, chłodnica, zbiornik paliwa, szyby, klam
ki, zamki, linki, ukł. kierowniczy, ukł. wydechowy, stacyjka, 
przełączniki, inst. elektryczna. Legnica, tel. 076/852-46-02, 
0602/30-32-49 do godz. 23
SKODA FAVORIT, 1993 r., 60 tys. km, 1300 ccm: różne czę
śd, tył nadwozia. Wrodaw, tel. 0502/45-12-47 
SKODA FAYORIT, FELICIA: drzwi, zderzak przedni, błotniki 
przednie, szyby, dach ze słupkami, tylna część i inne. Ka
mienna Góra, tel. 0602/38-72-71 
SKODA FELICIA: silnik, skrzynia biegów i inne. Bolków, tel. 
0605/07-59-17
SKODA FEUCIA: bagażnik dachowy na kluczyk, firmy Bo-
sal, • 200 zł. Oława, teł. 071/313-9040
SKODA FELICIA :klimatyzaqa kompletna, • 800 zł. Oława,
tel. 071/302-8544,0602/70-20-85
SKODA FEUCIA : półoś napędowa prawa. Wrodaw, tel.
071/336-70-66 wewn. 187
SKODA FEUCIA : zegary, rozrusznik, amortyzatory tylne, 
szyberdach, szyba przednia lewa. Wrocław, tel. 
0502/51-50-31

SKODA FELICIA: drzwi, zderzak przedni i tylny, błotniki, re
flektory, pokrywa silnika i bagażnika, atrapa, deska rozdziel
cza, pas bezpieczeństwa, podłużnica, belka zderzaka, halo
gen. Wrodaw. tel. 071/372-84-62 
SKODA FELICIA: różne częśd blacharskie i mechaniczne. 
Wrodaw, tel. 0501/48-57-50
SKODA FELICIA KOMBI: drzwi prawe, zderzak tylny, zbior
nik paliwa, piasty kół, amortyzatory tylne, lampy tylne, silnik. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
SKODA FEUCIA, 1996 r.: reflektor przedni prawy • 100 zł. 
Paczków, tel. 0606/99-56-29
SKODA FEUCIA KOMBI, 1996/97 r. 1.3,1.6 MPI: błotnik lewy, 
lampy, atrapa, wzmocnienia, zderzaki, drzwi lewe, plastiki, 
szyba, klapa, dach, silnik, skrzynia biegów, ćwiartki i inne. 
Lwówek Śląski, tel. 0603/62-64-35 
SKODA FELICIA, 1997 r.: reflektor prawy + kierunkowskaz - 
120 zł, maska - 200 zł, zderzak przedni, czamy (2 szt.) -100 
zł, chłodnica - 80 zł, klapa tylna HB (2 szt.) -100 zł, zderzak 
tylny lakierowany -120 zł. Wrodaw, tel. 349-26-63 
SKODA FEUCIA, 2000 r .: zderzak przedni. Polkowice, tel. 
0607/34-27-29
SKODA FELICIA, OCTAVIA: lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
SKODA LIAZ: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawiesze
nie przednie, kabiny oraz inne, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
SKODA MTS: tylny most, siłowniki hamulcowe (tylne), głowi
ce, wałki rozrządu i inne. Lądek Zdrój, tel. 074/814-79-81 
SKODA OCTAY1A SR, 1600 ccm: drzwi z boczkami, wiązka 
inst. elektr., klapa tylna, poduszki pow., konsola, plastiki, za
wieszenia tylne, silnik, dokumentacja. Bolków, tel. 
0606/18-6441
SKODA OCTAVIA: skrzynia biegów (5), silnik, głowica, pom
pa wtryskowa, klimatyzacja, błotniki przednie, zawieszenie 
przednie, felgi aluminiowe i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/754-16-96,0603/77-93-50 
SKODA OCTAVIA :maska przednia, błotnik lewy i prawy, inne 
elementy przodu. Oława, tel. 071/302-85-44,0602/70-20-85 
SKODA OCTAVIA, 1997 r., 2000 ccm: konsola, zawieszenia 
i inne. Osła, tel. 076/817-28-38 
SKODA OCTAVIA, 1999 r., 1900 ccm, TD i: częśd mecha
niczne i blacharskie, poduszka pow., konsola, silnik. Choj
nów, tel. 0502/59-27-69
SKODA OCTAVIA TDI, 1999 r., 1900 ccm: skrzynia biegów, 
podłużnica przednia, wzmocnienie czołowe, silnik, drzwi, in
tercooler, wiązka inst. elektr., ukł. wydechowy, tapicerka, za
wieszenie przednie i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
SKODA OCTAYIA, 1999 r.: klapa tylna, zderzak tylny, lampy 
tylne, błotniki tylne, zbiornik paliwa, zawieszenie tylne, pod- 
sufitka, ukł. wydechowy, . plastiki i inne. Lubin, tel. 
0600/34-00-82
SKODA OCTAVlA, 1999 r., 1900 ccm, TD i: silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenie przednie, maska, błotniki, reflektory, 
wzmocnienie przednie, chłodnice, drzwi, podłużnice przed
nie, instalacja elektr., komputery, felgi alum., szyba przednia i 
inne. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
SKODA OCTAVIA, 1999 r.: lampa przednia lewa, błotnik lewy, 
drzwi lewe tylne, drzwi prawe przednie, drzwi lewe tylne (kom
bi), maska, zderzak przedni (model z 2001 r.). Wrodaw, tel.
364-5142,0608/34-92-77
SKODA OCTAVIA TDI, 2000 r.. 1900 ccm 110 KM: lampy 
przednie i tylne, lusterka, drzwi, maska przednia, klapa tylna, 
błotnik, zderzak tylny, progi, zawieszenie przednie i tylne, ukł. 
wydechowy oraz inne. Legnica, tel: 0603/82-39-44 
SKODA OCTAVIA, 2000 r., 1900 ccm, TDI: tylne ćwiartki w 
całośd, poduszki pod silnik, serwo z pompą hamulcową, fo
tele przednie, popielata tapicerka. Lubin, tel. 0602/7949-60 
SKODA OCTAVIA, 2001 r., 1,6E, 1.8E, 1,9TDi: nowe, orygi
nalne McPhersony -150 zł, pompy paliwa -140 zł, katalizato- 

• ry • 400 zł, półosie z przegubami - 350 zł. Wrocław, tel. 
0601/1842-90 ....
SKODA RTO 706,11998 ccm : silnik, po remonde kapital

nym, sprowadzony z Czech i inne częśd, możliwość trans
portu; • 800. zł. Lubawka, woj. jeleniogórskie, tel. 
0601/0544-74
SPYCHARKA HARVESTER TD 15C: rolki jezdne o wydłu
żonej żywotnośd, napawane specjalnym drutem. Wrodaw, 
tel. 071/326-02-56.071/348-33-79 
SPYCHARKA STAUNIEC : iskrownik M 149, 2 szt. - 100 
zł/szt., rozrusznik, 2 szt. - 120 zł/szt. Ozimek, tel. 
077/465-22-60,0606/74-32-28 
SPYCHARKA STAUNIEC T100M: sprzęgło boczne - 50 zł, 
mechanizm jazdy - 80 zł, pompa wodna - 50 zł, resor silnika - 
50 zł. Chobienia, woj. legnickie, tel. 0600/85-89-25 
STAR: silnik SW-400 do remontu, kabina, most tylny -1.000 
zł. Jakubowo, gm. Przemków, tel. 076/818-32-72, 
0604/20-89-83
STAR, SW400: silnik z pękniętym blokiem, pompa, chłodni
ca, skrzynia biegów. Kurczów, tel. 071/393-32-79 
STAR, SW400: silnik Leyland, po remonde kapitalnym, bez 
przebiegu, duża i mała obudowa sprzęgła, koło zamachowe,
- 3.800 zł. Roztoka, gm. Dobromierz, tel. 074/850-91-12 
STAR: docisk, wały pędne, pompy, bębny, półosie, piasty i 
inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68
STAR 1142 : pompa wtryskowa, wspomagania, alternator i 
inne. Głubczyce, woj. opolskie, tel. 0609/46-73-30 
STAR 200: blok aluminiowy (bez skrzyni załadunkowej), most 
(szybki), kabina nowego typu, koła i wiele innych, w całośd 
lub na częśd, - 6.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-7345 
po godz. 16,0604/46-68-58
STAR 200 W : głowice (3 szt., stan b. dobry) • 150 zł, nowy 
tfumik - 50 zł, rozrusznik, stan idealny - 200 zł, silnik wydera
czek 24V • 50 zł, ogrzewanie kabiny • 60 zł. Głogów, tel. 
076/833-16-26
STAR 200: pompa wtryskowa, wspomagania, alternator i inne. 
Głubczyce, woj. opolskie, tel. 0609/46-73-30 
STAR 200 : kiper, dł. 4.60 m, - 1.900 zł. Grabów, tel. 
062/730-51-60,0600/19-51-10

-STAR 200: kabina nowy typ • 1.000 zł, tylny most, szybki -
1.350 zł. kiper 3W. długi - 900 zł, piasty, oś przednia - 400 zł, 
skrzynia biegów - 400 zł, talerz, wałek, wały pędne, resory, 
zderzak, serwo, sprzęgło, głowice SW-400, tłoczysko, obu
dowa i inne. Jaworzyna śl., tel. 074/858-86-26,0605/07-80-32 
STAR 200: skrzynia ładunkowa, skrzynia biegów, częśd sil
nika Leyland, kabina, kolumna kierownicy, resory, wały i inne. 
Kłodzko, tel. 074/812-11-16
STAR 200: izoterma po remonde - 2.500 zł, kabina nowego 
typu po remonde i lakierowaniu - 4.000 zł, most tylny -1.300 
zl, silnik - 2.500 zł, wspomaganie kpi. -1.300 zł, chłodnica - 
150 zł, silnik SW400 turbo - 3.500 zł, zbiornik paliwa -120 zł 
i inne. KochDce, tel. 076/857-0245 
STAR 200 : most tylny - 2.000 zł, belka przednia - 500 zł, 
resory -100 zł, wspomaganie - 500 zł, szyba przednia -100 
zł, silnik do remontu - 500 zł, skrzynia biegów • 500 zł. Legni
ca
STAR 200: skrzynia ładunkowa, bez burt, - 210 zl. Lubań, tel. 
075/646-32-21,0604/51-52-70 
STAR 200: wał korbowy nominalny, -1.000 zł. Modlędn, woj. 
wałbrzyskie, teł. 0607/63-0943 
STAR 200: silnik S-359 - 2.400 zł, nowa pompa wspomaga
nia PZK2-12K (do silnika SW-400). Niemodlin, tel. 
077/460-81-69,0608/53-11-19 
STAR 200: silnik, • 800 zł. Nysa, tel. 077/43544-44 
STAR 200: tylny most, kpi, -1.000 zł. Otmice, woj. opolskie, 
tel. 0601/4942-98
STAR 200, SW400: wspomaganie - 700 zł, pompa wtrysko
wa (nowa) - 600 zł, pompa wodna, pompa olejowa, silnik 
SW-400 (po remonde) - 4.000 zł, kabina nie uzbrojona -1.000 
zł. Polkowice, tel. 0601/97-06-24 
STAR 200: silnik -1.500 zł, kabina -1.200 zł, nowy typ, most 
tylny - 700 zł. Prochowice, tel. 076/85844-71,0602/82-11-26 
STAR 200: wywrotka - 460 zł, z siłownikiem -1.000 zł, rama
- 500 zł, oś przednia - 400 zl, skrzynia biegów - 500 zł. wspo
maganie, na wąską ramę - 800 zł. pochwa tylnego mostu - 
300 zł. Pustków Wilczkowski, woj. wrocławskie, tel. 
0601/96-21-05
STAR 200: piasty, tachograf, głowice, pompę wspomagania, 
koła, tarczę sprzęgła, zawór hamulca ręcznego, pompę 
wtryskową, izotermę, przyczepę, rozrusznik, alternator, bel
kę z resorami. Rosochata, tel. 076/722-97-28 
STAR 200: silnik S-359, po remonde, -1.800 zł. Sanice, gm. 
Przewóz, tel. 068/375-12-95
STAR 200 : silnik - 2.800 zł, kabina nowego typu -1.800 zł, 
skrzynia biegów • 500 zł, most typu 28 • 300 zł, koła 820x20, 
radialne -  150 zł/szL, chłodnica • 200 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-69-96
STAR 200: wał korbowy - 500 zł, zbiornik oleju do kipra -150 
zł, pompa wywrotu - 200 zł, most tylny • 1.000 zł, siłowniki 
hamulca ręcznego -120 zł, piasty, głowice, koło zamachowe, 
pompa i miska oleju, resory, szyby przednie i boczne, kolek
tory, haki, szczęki. Wałbrzych, tek 074/849-05-24, 
0606/81-26-16
STAR 200: kabina nowego typu, po remonde • 2700 zł. Wro
daw. tel. 343-04-50,0602/34-39-84 
STAR 200: silnik S359, po remonde kapitalnym - wał korbo
wy po 1 szlifie, blok żeliwny, wyjście na wspomagahie, w roz
liczeniu może być stary silnik, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 
071/369-54-31,342-01-63, 0605/62-02-20 
STAR 200 : kabina, nowa, tylny mosL skrzynia rozdzielcza, 
wał nominalny, kolektory, szyby, resory, bębny, felgi, zderza
ki, zbiorniki, łapy, rozrusznik, pompa, obudowa mostu. Wro
cław, tel. 0601/76-37-70
STAR 200: silnik SW400 po remoncie, zawieszenie przed- 
nie, most tylny Autosan, szyby, wspomaganie kierownicy, inne. 
Wrocław, tel. 071/338-2644,0604/34-79-86 
STAR 200: dźwig HDS, podnośnik skrzyni ładunkowej, opo
ny 925 x 20, 900 x 20, most tylny, skrzynia biegów, silnik, 
szyba przednia. Wrocław, tel. 0501/7943-50 
STAR 200: skrzynia biegów - 300 zł, chłodnica -120 zł, za
wieszenie przednie • 200 zł, zderzak tylny z lampami -102 zł, 
resory - 60 zł, serwo + pompa ham. -150 zł, rama długa - 450 
zł, pompa wody • 90 zł, pompa oleju - 60 zł, rozrusznik - 250 
zł, alternator. Wrocław, tel. 387-82:95,0605/63-87-11 
STAR 200 : wywrót długi 4.6 m, kompletny, przystawka na 
koło pasowe, most tylny kompletny. Wschowa, tel. 
0603/5945-59
STAR 200: wtryskiwacz kompletny, nowy, 7 szt. - 75 zł/szt. 
Żary, tel. 068/375-92-13
STAR 200: kabina nowego typu, po remonde i lakierowaniu 
• 1.800 zł, silnik SW400 turbo • 3.200 zł, most tylny z wałami 
+ koła • 1.800 zł, rama kpi. + zawieszenie przednie -1.000 zł. 
Żemiki Wielkie, gm. Żórawina, tel. 071/316-53-97 
STAR 200,1984 r .: silnik SW400, skrzynia ładunkowa wy
wrotka na 3 strony, kabina, most tylny szybki, skrzynia bie
gów, zawieszenie przednie, wspomaganie kier., chłodnica, 
wały pędne, pompa wywrotu, koła 8.25x20. Legnica, tel. 
076/866-44-37 wieczorem
STAR 200,1984 r., SW-400 : głowica - 500zł, pompa wtry
skowa - 250 zł, sprężarka - 250 zł, belka przednia • 400zł, 
inne części z demontażu. Złotoryja, tel. 076/878-16-63, 
0602/18-19-30
STAR 200,1989 r.: kabina starego typu - 200 zł, most tylny - 
700 zł i inne częśd. Wrocław, tel. 071/34549-72 
STAR 200,244: kabina nowego typu, po remonde - 2.700 zł. 
Wrodaw. tel. 071/343-04-50,0602/34-39-84 
STAR 200,28: silnik SW-400 Leyland kompletny, po remon
de, skrzynia biegów Autosana i inne części. Miłkowice, tel. 
076/887-16-70 wieczorem
STAR 200,28: siodło, wały, głowice, półosie. dodski. skrzy
nia biegów, resory, pompy, zderzaki, skrzynka akumulatora, 
drzwi, błotniki, szyby, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 355-31-12, 
0605/07-77-88
STAR 244: wały napędowe -100 zł/szt. Chobienia, woj. le
gnickie, tel. 0600/85-89-25

TURBOSPRĘŻARKI 
SPRĘŻARKI POW IETRZA

naprawa - sprzedaż - skup - gwarancja 
wszystkie typy pojazdów 

PPHU "AKAR A ", Raków 1 k. Wrocławia, gm. Długołęka 
tel./fax 071/314-81-12,0-601 719 768, e-mail: tturbo@poczta.onet.pl
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K o m u n i k a t !

Towarzystwo Finansowo Inwestycyjne obsługujące I  Ogólnopolski O twarty Fundusz 
M ieszkaniowy pragn ie  pogratulow ać wszystkim Klientom , którzy skorzystali z naszej 
oferty i  jednocześnie poinform ować, iż wszyscy Ci, którzy chcie liby z n ie j skorzystać 
będą m ie li taką możliwość do 31.05.

Jest to jedyna oferta pozwalająca uzyskać środki na 
zakup mieszkania, domu lub remont nieruchomości nie 
pociągająca za:sobą konieczności wykazania się
ZDOLNOŚCIĄ KREDYTOWĄ.
Oprocentowanie wynosi tylko 
od 2 do 5,85% rocznie.
Towarzystwo finansowo 
inwestycyjne gwarantuje stałą 
wysokość raty nawet przy 20-letnich 
okresach spłaty. Nasi doradcy 
finansowi mogą dostosować spłaty 
do indywidualnych możliwości 
każdego klienta. Proszę wziąć pod 
uwagę fakt, iż tylko przy okazji tej 
oferty możecie Państwo zawiesić 
spłatę swoich zobowiązań 
do 6-ciu miesięcy.

m

L T J

Rata o il r  

10 000  z ł -2 1 6  zł, od 50  000  z ł -3 7 5  zł, od 100 000  z ł -7 5 0  zł.

Dowiedzcie się o szczegółach i podejmijcie właściwą decyzję. Zapraszamy do 
naszych oddziałów na terenie całej Polski!

Biuro we Wrocławiu 
Finansowo Inwestycyjnego

Tel. 071/78 58 279
ul. Św Mikołaja 7 071/78 58 278

STAR 244 : most przedni po małym przebiegu. • 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-04-50,0602/34-39-84 
STAR 244 : kabina, nowa, tylny most, skrzynia rozdzielcza, 
wał nominalny, kolektory, szyby, resory, bębny, felgi, zderza* 
ki, zbiorniki, łapy, rozrusznik, pompa, obudowa mostu. Wro
cław, tel. 0601/76-37-70
STAR 266 : skrzynia rozdzielcza, - 300 zł. Rokitnica, tel. 
076/878-67-01
STAR 28 : koło zamachowe i docisk sprzęgła. Krzelów, tel. 
071/389-93-33
STAR 28: skrzynie biegów, most tylny, stan b. dobry. Lubin, 
tel. 0501/43-05-27
STAR 28 : silnik, - 750 zł. Moszyce, gm. Twardogóra, tel. 
071/315-97-43 po godz. 18
STAR 28 : kabina, skrzynia załadunkowa z wywrotem, za
wieszenie przednie, most tylny, półosie, itd. Oleśnica, tel. 
071/314-93-78 po godz. 20
STAR 28 : wał korbowy - 350 zł, skrzynia biegów - 250 zł, 
most tylny • 250 zł, alternator -100 zł, sprężarka -150 zł, wał 
napędowy -150 zł, zbiornik paliwa -100 zł, sprzęgło, pompy, 
rozrusznik, kolumna kierownicy, resory, piasty, szyby, bębny, 
szczęki i inne. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24,0606/81-26-16 
STAR 28 : kabina, nowa, tylny most, skrzynia rozdzielcza, 
wał nominalny, kolektory, szyby, resory, bębny, felgi, zderza
ki, zbiorniki, łapy, rozrusznik, pompa, obudowa mostu. Wro
cław, tel. 0601/76-37-70
STAR 28,1986 r.: drzwi kompletne, stan idealny • 200 zł/szt, 
atrapa nowego typu -100 zł, resory • 60 zł, szyba przednia - 
80 zł, oś, belka przednia -150 zł, półosie • 70 zł/szt., ukł. kie
rowniczy (kompletny), pompa wtryskowa - 90 zł, inne części. 
Wałbrzych, teł. 0607/74-13-04 
STAR 28,29: skrzynia biegów, oś przednia, inne. Pokój, tel. 
077/469-34-34
STAR 29, SW-400: kabina - 600 zł, Silnik bez wałka • 1.200
zł, głowica, pompy, obudowa skrzyni biegów. Prochowice, tel.
076/858-44-71,0602/82-11-26
STAR 660 : podwozie kpi, - 1.000 zł. Świebodzin, tel.
068/381-22-43
STAR 742: kontener, lekko uszkodzony, - 2.500 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 0602/76-26-94
STEYR : skrzynia ład. kpi., wywrót na 3 strony, - 6.500 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-33-43,0603/09-99-32 '
STEYR: siłownik wywrotu, tuleje cylindryczne (brak podsta
wy mocowania siłownika), • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/329-54-11,0602/39-27-94 
SUBARU, 1985 r. : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-53-4t, 071/312-63-41 
SUBARU, 1986 r.: pompa wspomagania, -100 zł. Zaręba, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0603/35-59-76 
SUBARU IMPREZA : różne częśd, lampy, drzwi, zderzaki, 
inne. Świdnica, tel. 074/853-43-20 
SUBARU IMPREZA, 1993/96 r.: lampy pozycyjne przednie, 
obudowa rozrządu, klosze reflektorów + silniczki, silniczek 
do wentylatora. Wrocław, tel. 0603/52-08-29 
SUBARU IMPREZA KOMBI. 1997 r.: nagrzewnica z klimaty
zacją, wzmocnienie tylne boczne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SUBARU JUMBO MINIBUS, 1985 r .: szyby tylne boczne, 
zbiornik paliwa, chłodnica + wentylator, bęny + szczęki ha
mulcowe tylne, przeguby, licznik z obudową, felgi stalowe i 
inne części. Świdnica, tel. 0503/03-24-58 
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r.: wszystkie części. Prusi
ce, woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41 
SUBARU LIBERO, 1200 ccm : silnik, • 1.000 zł. Zduny. tel. 
062/721-54-34,0606/98-59-35 
SUZUKI BALENO : atrapa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78

SUZUKI BALENO, 1988/00 r.: maski, błotniki, zderzaki, re
flektory i inne. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
SUZUKI CARRY, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45
SUZUKI MARUTI, 1993 r., 800 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, mosty, belki, błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, 
osprzęt silnika, chłodnica i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
SUZUKI SWIFT: lampy, błotniki, drzwi, pompa wspomaga
nia, zawieszenie i inne. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 
0502/67-28-28
SUZUKI SWIFT : drzwi. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
SUZUKI SWIFT, 1988/00 r.: maski, drzwi, reflektory, zderza
ki i inne. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 50 tys. km. 1300 ccm : silnik ♦ 
osprzęt, dokumentacja, stan b. dobry, -1.500 zł. Wrocław, tel.
310-73-98
SUZUKI SWIFT, 1991/94 r., 1000 ccm: skrzynia biegów, al
ternator, gażnik, rozrusznik, półosie, aparat zapłonu i inne z 
demontażu, możliwość wysyłki. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
SUZUKI SWIFT, 1995 r.: ścianka tylna, ćwiartka tylna prawa, 
szyby tylne uchylane, zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 
0609/36-92-62
SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk : części silnika, 
mosty, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, drzwi, maski, 
koła, szyby, dach i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
SUZUKI YITARA, 1991 r.. 1600 ccm, wtrysk : części silnika, 
wyposażenie wnętrza, zawieszenie, mosty, belki, szyby, drzwi, 
maski, skrzynia biegów i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
SUZUKI WTARA, 1993 r.: ukł. wydechowy, ukł. hamulcowy - 
tarcze, bębny, rozrusznik, zawieszenie przednie. Wrocław, tel. 
071/346-67-17

CZĘŚCI DO A U T  
JA PO ŃSKICH

ceny hurtowe 0P011309 

Wrocław, tel. 071/327-94-35 od godz. 8”

SYRENA : różne części. Moszyce, gm. Twardogóra, tel. 
071/315-97-43 po godz. 18
SYRENA : szyba przednia i tylna, - 50 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
SYRENA: różne części. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
SZYBY hartowane, płaskie, do ciągników i samochodów • od 
30 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721 -60-59 
TALBOT HORIZON, 1984 r.: silnik, osprzęt silnika, skrzynia 
biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, mosty, belki, wały, 
półosie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
TALBOT HORIZON, SOLARA, SAMBA, RANCHO: wszyst
kie części. Zielona Góra, tel. 068/327-50-24 
TALBOT SOLARA: różne części. Wrocław, teł. 071/351-89-14 
TALBOT TAGORA: lampa prawa przednia, nowa -150 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/324-21-26 
TARPAN HONKER, 1990 r.: skrzynia rozdzielcza • 600 zł, 
resory, wał krótki, przekł. kierownicy -100 zł, zbiornik - 50 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
TARPAN, ŻUK, NYSA: pochwa mostu tylnego z wałkiem, atak, 
nowa, -150 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
TATRA 148 : mosty, skrzynie biegów, kabina, silniki, inne. 
Kłodzko, tel. 0603/63-12-95
TATRA 815 : skrzynia biegów, głowica, turbo, siłownik wy

wrotu, rozrusznik i inne. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96. 
0603/77-93-50
TATRA 815 : mosty, skrzynie biegów, kabina, silniki, inne. 
Kłodzko, tel. 0603/63-12-95
TATRA 815,1991 r.,: kabina, po remoncie kapitalnym i malo
waniu, • 8.000 zł. Legnica, tel. 076/862-68-32 
TOYOTA: felgi aluminiowe. Oleśnica, tel. 071/398-53-10 
TOYOTA: silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60

AMORTYZATORY
DO WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW 

ZACHODNICH I JAPOŃSKICH ^  
OP010044 n i s k i e  c e n y
O PEL-KRUK W ro c ław  u l. L ito m ska  25  
tel. 071/355-82-18,0602 66 95 41, fax 071/373-52-34

TOYOTA COUPE, 1980 r.: skrzynia biegów, kolumna kierow
nicy, szyby boczne i wnętrze, - 350 zł. Zabór, woj. zielonogór
skie, tel. 0605/11-09-31
TOYOTA, 1997 r., 30 tys. km, 1400 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, kpi., dokumentacja, stan b. dobry. Legnica, tel. 
0600/52-57-85
TOYOTA AVENSIS : drzwi, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
TOYOTA AVENSIS: atrapa przednia, wykładzina wygłusze- 
nia pokrywy silnika. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
TOYOTA AVENSIS : różne części. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22
TOYOTA AVENSIS : różne części. Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
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 klimatyzacji i inne. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020171

TOYOTA AVENSIS, 1999 r.: fotele z poduszkami pow.. za
wieszenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwi, ćwiar- 
ka przednia itp. Wrodaw, tel. 0602/80-01-02 
TOYOTA CAMRY, 1992 r., 3000 ccm, V6: łożyska koła tylne
go z piastą, • 200 zł. Wrodaw, tel. 0601/91-52-52 
TOYOTA CAMRY, 1996 r. : maska. Twardogóra, tel. 
0603/95-37-35
TOYOTA CARINA II, 1800 ccm, EF i: silnik typ 1S, wiązka 
inst. elektr., komputer sterujący, • 1.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-19-52,0606/94-55-92 
TOYOTA CARINA II: drzwi, błotniki tylne, wahacze, kompu
ter, belka zawieszenia, rozrusznik, akumulator, półosie i inne. 
Wrocław, tel. 0603/43-11-78
TOYOTA CARINA E, 1600 ccm, 16V: różne części. Wrocław, 
tel. 0602/12-51-35
TOYOTA CARINA: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA CARINA: różne części. Wrocław, tel. 0502/50-44-46 
TOYOTA CARINA E : drzwi, zderzaki. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
TOYOTA CARINA E : klapa tylna • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
TOYOTA CARINA E : klapa bagażnika. Wrocław, tel.
354-38-46,0605/32-11-46

TOYOTA CARINA E, 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów, - 
500 zł. Wrocław, tel. 0607/04-21-23 ...
TOYOTA CARINA II. 1986/87 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (5) - 500 zł, półosie, kompletne - 220 zł, sprzęgło, 
kompletne -150 zł, rozrusznik - 300 zł, wahacze przednie, 
dolne • 100 zł/szt., drzwi z szybami - 250 zł/szt., lampy tylne, 
zespolone • 150 zł/szt. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
TOYOTA CARINA E, 1992 r., 2000 ccm: błotnik lewy, reflek
tor lewy. Polkowice, tel. 0502/46-26-94 
TOYOTA CARINA E, 1992/96 r.: hak holowniczy, nowy, za
pakowany, - 220 zł. Głogów, tel. 076/834-83-61 
TOYOTA CARINA E. 1993/96 r., 1600 ccm, 16V: kolektory, 
belka tylna, rozrusznik, konsola, fotele, plastiki, poduszki pod 
silnik, przekaźniki i inne/ Legnica, tel. 0601/84-47-45 
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 1600 ccm, 16V: silniK, skrzynia 
biegów i inne częśd mechaniczne (do opłacone). Opole, tel. 
077/437-19-47,437-17-98,0603/19-50-90 
TOYOTA CARINA E KOMBI, 1997 r., 1600 ccm : zawiesze
nia, tapicerka, różne częśd mechaniczne i blacharskie, pod
sufitka, lampy, zderzaki i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
TOYOTA CARINA II, COROLLA: zawieszenie, zderzaki, błot
niki, lampy, silnik 1400 ccm, 12V. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
TOYOTA CARINA, COROLLA: lampy, zderzaki i inne. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
TOYOTA CELICA, 1980 r., 2000 ccm: silnik na części, skrzy
nia biegów, most tylny, ukł. chłodzący, elektryczny, zawiesze
nie kpi., błotniki, maska, klapa, drzwi, kpi. szyb, koła, lampy i 
inne, z rozbiórki. Złoty Stok, woj. wałbrzyskie, tel. 
0608/10-81-77
TOYOTA CELICA, 1989 r.: drzwi, klapa tylna, maska i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
TOYOTA CELICA, 1990/94 r.: silnik oraz inne części. Go
rzów Wielkopolski, tel. 0604/96-46-48 
TOYOTA CELICA, 1990/94 r.: różne części z demontażu. 
Poznań, tel. 0603/71-87-22
TOYOTA CELICA, 1992 r., 2000 ccm, Twin Spark: wszystkie 
części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA CELICA, CAMRY : różne części. Wrodaw, tel. 
0606/40-03-11'
TOYOTA COROLLA SEDAN XLI: klosze lamp tylnych, 2 szt.
• 100 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21
TOYOTA COROLLA : różne części. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22
TOYOTA COROLLA : różne części. Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA COROLLA, 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów,
• 500 zł. Wrodaw, tel. 0607/04-21-23
TOYOTA COROLLA, 1979 r.: wszystkie częśd. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
TOYOTA COROLLA, 1986/89 r., 1300 ccm 1800 ccm D: 
wszystkie części z demontażu do modelu 3-drzwiowego. 
Świdnica, tel. 0601/55-97-11
TOYOTA COROLLA, 1987 r. ! dach, drzwi, klapa tylna, za
wieszenia, inst. el., plastiki, drobne części. Wrocław, tel. 
071/368-77-55,0602/74-84-24 
TOYOTA COROLLA, 1987/91 r., 1300 ccm : różne częśd z 
demontażu, skrzynia biegów (5), silnik. Złotoryja, tel. 
076/878-35-25,0605/29-62-06 '
TOYOTA COROLLA, 1988/92 r.: wszystkie częśd z rozbiór
ki. Stefanowice, tel. 0600/36-13-01,074/858-50-02 . 
TOYOTA COROLLA, 1988/92 r.: różne części z demontażu. 
Kłodzko, tel. 0607/80-97-95
TOYOTA COROLLA, 1989 r.: klapa tylna + szyba, - 300 zł. 
Środa Śląska, tel. 0605/15-34-17 
TOYOTA COROLLA, 1990 r .: różne części z demontażu. 
Prusice, tel. 071/312-61-73
TOYOTACOROLLA, 1990 r.: błotniki, drzwi, lampy, zderza
ki, lusterka, klapa tylna, wahacze, komputer, docisk sprzęgła 
nowy, pompa wody i inne. Wrodaw, tel. 0603/43-11-78 
TOYOTA COROLLA, 1991 r.: maska, - 250 zł. Małomice, tel. 
068/376-91-23
TOYOTACOROLLA, 1991 r., 1800 ccm, diesel: amortyzator 
tylny lewy, sprzęgło, części do skrzyni biegów, zespół sprzę
gający rozrusznika, łożysko koła tylnego, uszczelniacze skrzy
ni, koło zębate paska rozrządu. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 

‘ TOYOTA COROLLA LIFTBACK. 1991 r.: dach ze słupkami 
środkowymi, • 200 zł. Żagań, tel. 0502/34-68-97 
TOYOTA COROLLA, 1993 r., 1400 ccm, benzyna sedan: 
częśc tylna nadwozia, szyba tylna, zderzak tylny, blenda na 
klapę, układ kierowniczy, serwo, kolumna kierownicza, sta
cyjka, zamki, drzwi tylne, słupki, belka tylna, zbiornik paliwa, 
przełączniki, głowica, części silnika i inne. Lubin, tel. 
076/844-65-16,0606/82-16-26 
TOYOTACOROLLA, 1993 r.: błotniki, drzwi, maska, półosie, 
lampy, zderzak, kpl.dodsk sprzęgła, pompa wody i inne. Wro
cław, tel. 0603/43-11-78
TOYOTA COROLLA, 1994 r.: zderzak przedni i tylny. Wał
brzych, tel. 0502/23-04-67
TOYOTACOROLLA, 1996 r., 1600 ccm: częśd silnika, skrzy
nia biegów, zawieszenie przednie i tylne, półosie, przekł. kie
rownicy, maska, błotniki, fotele, plastiki wnętrza, drzwi, ser
wo, klimatyzacja orazABS. Zielona Góra, tel. 0608/71-01-32 
TOYOTA COROLLA, 1996 r.: błotnik przedni prawy, wzmoc
nienie czołowe, chłodnica oliwna, cena 100 zł/szt. Wrodaw, 
tel. 071/325-48-28
TOYOTA COROLLA, 1996/98 r.: amortyzatory przednie i tyl
ne. Oleśnica* tel. 071/314-35-95 
TOYOTA COROLLA, 1997/99 r., 1400 ccm : drzwi, zawie
szenia, dach do wersji 3-drzwiowej, 95 r., ABS, szyby bocz
ne, zderzaki, klapy, chłodnice. Świebodzice, tel. 

. 074/854-32-01.0605/55-55-37 
TOYOTA COROLLA, 1998 r.: belka zawieszenia, drzwi pra
we przednie, przekł. kierownicy, głowica, dodsk kpi., rozrusz
nik, poduszki silnika. Wrocław, tel. 0603/43-11-78 
TOYOTA COROLLA, 1999 r., 1400 ccm, benzyna : częśd 
silnika i osprzęt, części skrzyni biegów. Kalisz, tel. 
062/742-28-98 po godz. 16
TOYOTA COROLLA, CARINA, 1988/00 r.: maski, błotniki, 
drzwi, zderzaki, reflektory i inne. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
TOYOTA HIACE : różne częśd mechaniczne. Głogów, tel. 
076/834-50-48
TOYOTA HIACE, UTEACE, CARINA E : różne częśd me
chaniczne i blacharskie, silniki Liteace 1.3 E, skrzynie bie
gów, szyby, mosty, drzwi, lampy, fotele, blacharka, felgi, czę

śd zawieszeń, częśd silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika, częśd 
od Hiace do 1996 r., dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, 
tel. 065/543-38-51,0601/56-42-29 
TOYOTA HIACE, PREVIA, LITEACE, DYNA: silniki, skrzy
nie biegów, zawieszenia, osprzęt. Gośdno, tel. 0604/22-79-58 
TOYOTA LAND CRUISER HDJ 90,1997 r., turbo D : drzwi, 
klapa tylna, lampy, chłodnica, filtr powietrza. Legnica, tel. 
0601/33-47-87,076/857-53-80 
TOYOTA LAND CRUISER. 1998 r.: różne części blachar
skie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
TOYOTA LEXUS: zderzak tylny. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
TOYOTA LEXUS, 1996 r., 60 tys. km, 4000 ccm: lampy, zde
rzak, chłodnica, stan idealny, cena od 100 zł. Wąsosz, teł. 
065/543-75-07

TOYOTA PREVIA : klapa tylna, błotniki. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
TOYOTA PREVIA, 1993 r.: różne częśd blacharskie i me
chaniczne. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
TOYOTA STARLET : różne części. Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA STARLET. 1984/88 r., 1000 ccm 1300 ccm: wszyst
kie części z demontażu do modelu 3-drzwiowego. Świdnica, 
tel. 0601/55-97-11
TOYOTA STARLET, 1986 r.: lewy błotnik, pokrywa silnika, 
metalowy pas pod zderzak. Jelenia Góra, tei. 075/755-46-70. 
0601/56-78-57
TOYOTA STARLET, 1994 r., 1300 ccm, 12V: szyberdach fa
bryczny, skrzynia biegów, elementy silnika, elementy zawie
szenia, tylny prawy błotnik, komputer, reflektor lewy, stacyj
ka, filtr powietrza, wentylator chłodnicy, klapa tylna. Wrodaw, 
tel. 0601/85-13-76
TOYOTA STARLET, 1997 r. : reflektory. Bielawa, tel. 
074/833-02-15,0604/63-73-60 
TOYOTA STARLET, 1997 r., 1300 ccm : reflektory, zderzak 
przedni, kierunkowskaz lewy, lusterko, lampa tylna lewa, zbior
nik paliwa, silniczek wycieraczki tylnej. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
TOYOTA YARIS: różne częśd. Wrodaw, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA YARIS: różne częśd. Wrocław, tel. 0502/50-44-46 
TOYOTA YARIS, 2000 r. 5-drzwiowy: drzwi kompletne, luster
ka, zawieszenie przednie, kompletne, półosie, wahacze, 
zwrotnice, McPhersony, lusterka. Smardzów, tel. 
071/314-38-54, 398-33-51
TRABANT 601 S : rozrusznik, alternator, elektroniczny za
płon, nadwozie z dokumentacją (1989 r.), silnik i inne. Kępno, 
tel. 0609/45-56-26
TRABANT 601 : elementy blacharki, inne części. Wrocław, 
tel. 352-35-61
TRABANT 601 : blok silnika, wał po regeneracji, alternator, 
rozrusznik, szyby i inne częśd z demontażu. Zielona Góra, 
tel. 068/453-46-78
TRABANT 601 : silnik orygianlny, przebieg ok. 10.000 km, 
wszystkie częśd. Złotoryja, tel. 076/878-55-49 
TRABANT 601,1986 r.: części z demontażu. Młyńsko, gm. 
Gryfów Śl„ tel. 0601/57-22-41
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm: różne części używane. 
Wrodaw, tel. 0601/70-17-36
UAZ: pompa wody, głowica, rozrusznik i inne. Międzygórze, 
tel. 074/813-61-31
VOLVO, 1977/01 r.: skrzynie biegów manualne i automatycz
ne, części do skrzyń biegów. Wrodaw, tel. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
VOLVO, 1992 r., 2500 ccm, turbo: silnik ze skrzynią biegów. 
Wilkowice, tel. 065/534-13-39
VOLVO 240,1985 r.: różne częśd. Prusice, woj. wrodaw- 
skie, tel. 071/312-53-41
VOLVO 246, 1985 r. : wszystkie części. Prusice, tel.
071/312-53-41,071/312-63-41
VOLVO 340: reflektory.., tel. 0603/59-74-09
VOLVO 340 : lampy, błotnik, maska silnika, wał napędowy,
drzwi, chłodnica, grill, koła, zderzaki. Wrocław, tel.
0601/95-16-78
VOLVO 340: różne częśd. Wrodaw. tel. 071/348-10-44 
VOLVO 343,1980 r„ 1400 ccm: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie, most, belki, półosie, szyby, drzwi, dach, koła, 
osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
VOLVO 440: dach, błotniki, progi, osprzęt silnika 1.7 wtrysk, 
konsola, koła. Wrocław, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO 440,1988/94 r., 1700 ccm: różne częśd z demonta
żu, skrzynia biegów (5), silnik. Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 
0605/29-62-06
VOLVO 440,1989/92 r„ 1800 ccm, benzyna: różne częśd, z 
rozbiórki. Ziębice, tel. 074/819-08-87.0603/45-51-74 
VOLVO 440,460,1988/93 r.: zderzaki, lampy, szyby, maska, 
błotniki, drzwi, zawieszenie, skrzynia biegów i inne. Bolesła
wiec, tel. 0607/69-90-83 po godz. 16 
VOLVO 740: lusterka. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
VOLVO 740 KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, DOHC: silnik, zbior
nik paliwa, komputer, pompa ABS, zderzak tylny, mechanizm 
wycieraczek, pedały, kolumny McPhersona, szczęki, sterow
nik klimatyzacji, zbiorniczki, zamki, zawiasy, zadski, wał, nad
kola plastikowe, serwo, dodsk, przełączniki kierownicy. Wro
cław, tel. 349-50-22
VOLVO 740,760: nagrzewnica, kokpit z kierownicą, podszy
bie, plastiki wewn. granatowe, przewody hamulcowe. Wro
daw, tel. 0502/12-55-57
VOLVO 740, 760,1986 r. : różne częśd, skrzynia biegów 
automatyczna i inne, od 50 zł. Legnica, tel. 076/854-45-42, 
0603/97-45-74
VOLVO 740,940 KOMBI, 1990/97 r., 2300 ccm: oblachowa
nie, dach, drzwi, zawieszenie tylne, zawieszenie przednie, 
tapicerka skórzana, klimatyzacja, komputery. Góra, tel. 
0602/10-58-73
VOLVO 760 : turbosprężarka - 900 zł, lusterko prawe (el.) • 
100 zł, stacyjka z kluczykiem - 100 zł. Jawor, tel. 
076/870-60-13,0605/31-63-31 
VOLVO 850 : zderzak przedni, tylny. Złotoryja, tel. 
076/878-40-75,0604/38-13-49 
VOLVO 850, 1996 r .: zderzak przedni, kpi., stan idealny. 
Świdnica, tel. 074/853-14-46.0601/58-06-94 
VOLVO 850,700,440 b. dużo częśd używanych: elem. bla
charki, wahacze, zawieszenia, drzwi, szyby, pompy ABS, sprę
żyny, mosty, silniki, skrzynie biegów, półosie i inne - od 50 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-51-54
VOLVO F12, 1986 r. : kabina sypialna. Wrocław, tel. 
071/357-03-52.0601/71-51-65 
VOLVO F84 : silnik + skrzynia biegów, • 6.000 zł. Bolesła
wiec. tel. 0601/99-38-02
VOLVO FH12: skrzynia biegów ZF SR 1700, na częśd, gło
wice, zderzak, drzwi, lampy, atrapa, tłumik, zbiornik paliwa> 
siodło, koła, akumulatory, chłodnice i inne. Wrocław, tel. 
071/346-23-55,0607/50-54-33 
VOLVO FH12, F 10, F16: silnik, zawieszenie, kabina, chłod
nice, opony, zderzak, lampy. Wrocław, tei. 071/346-23-55, 
0607/50-54-33
VOLVO S40,1998 r. 1.9 TDi, 2.5 TDi: skrzynia biegów, pokry
wa silnika, chłodnica, wentylator. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VOLVO S40, V40, S70, OTO,: skrzynie biegów, intercoolery. 
Wrocław, tel. 0606/62-65-10

VOLVO S80,2000 r„ 2500 ccm, TDi nowy model: drzwi, ma
ski, zderzaki, zawieszenia, poduszki pow., błotniki, felgi alu
miniowe i inne. Wrodaw, tel. 0606/62-65-10 
VOLVO V40 : zderzaki, błotniki, lampy, zawieszenie, drzwi, 
podstawa akumulatora, inne. Wrodaw, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO V40, S40, OTO, 850: oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO V40, OTO, 740, 850 : el. zawieszenia, silnik i inne.' 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
VOLVO OTO : maska silnika. Złotoryja, tel. 076/878-40-75, 
0604/38-13-49
VOLVO OTO, 2000 r., 2500 ccm, TDI nowy model: dużo róż
nych częśd. Wrodaw, tel. 0606/62-65-10 
VOLVO V80, S80, OTO, S70, 2000 r. nowy model: drzwi, 
maska silnika, błotniki, zderzaki, pod. powietrzna, felgi alumi-
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SAMOCHODOWA
W Y P A D E K ! ! !

KOMUNIKACYJNY W POLSCE LUB ZA GRANICĄ 
POMOŻEMY Cl W ODZYSKANIU JAK NAJWIĘKSZEGO 

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

INTERLEX, WrocławPoszukujemy współpracowników 
Notfalls 24h 
+48(602)197 535 
+48(603)650 536

OPOH693

Biuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych 
B iuro W indykacji W ierzytelności 
ul. Ostrowskiego 30 
Tel. 071/339-07-56, fax 071/339-04-60

AUTOCZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów zachodnich I krajowych
SILNIKI, SKRZYNIE BIEGÓW, CZĘ&CI KAROSERII I INNE

--------------JELENIA GÓRA
075/752-26-09 

<£> 0-607 40 34 26

niowe, chłodnice, zawieszenia, 
0604/91-45-46

inne. Wrocław, tel.

VW: silnik 1800 E, monowtrysk, 93 r., stan b. dobry, w całości 
lub na części, silnik 1900 ccm boxer, chłodzony cieczą, w cało
ści lub na części oraz silnik 2000 ccm, 16V, 931. Corrado oraz 
. inne części z demontażu. Bolesławiec, tel. 0604/69-58-47 
VW, 1800 ccm, benzyna : instalacja gazowa z silnikiem kpi, •
1.100 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-42-42 
VW: silnik, skrzynia biegów, zawieszenia. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-30-86,0601/58-24-14
VW, 1600 ccm, benzyna i diesel: silnik z dokumentacją lub bez 
i inne części. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0604/42-86-66 
VW: skrzynia biegów • 450 zł. Kłodzko, tel. 074/868-40-29 
VW poj. 1.5D, 1.6D, 1.9D: silniki, głowice, pompy wtryskowe, 
sprzęgła, rozruszniki, alternatory, skrzynie biegów, kolektory, 
pompa wody i hamulcowe, wały, tłoki, korbowody, chłodnice, 
węże, zbiorniczki, klamki, zamki, linki, nagrzewnice, chłodnice 
i inne. Legnica, tel. 076/852-46-02,0602/30-32-49 do godz. 23 
VW, 1500 ccm, diesel: dół silnika, - 1.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-34-77 w godz. 9 -17
VW: kołpaki na śruby kół, kpi., ocynkowane, małe • 45 zł. Lu
bin, tel. 076/846-50-27
VW, 1600 ccm, diesel : silnik (oclony). Osiecznica, tel. 
075/731-23-76,0607/81-19-76
VW, 1600 ccm : silnik, stan b. dobry, głowice, części silnika, 
pompy wtryskowe, rozruszniki. Środa Śląska, teł. 0605/15-34-17 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik + osprzęt, skrzynia biegów, do 
remontu, inne części silnika, koła zimowe 155/13,4 szt., opo
na. Wrocław, tel. 071/357-03-52 
VW, 1600 ccm, turbo D : pompa wtryskowa, sprowadzona z 
Niemiec, - 350 zł. Wrocław, tel. J0503/99-07-05 
VW. 1900 ccm, diesel: silnik. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
VW: uchwyt mocujący alternator - 70 zł, koło pasowe pompy 
wodnej - 20 zł. Wrodaw, tel. 0603/84-77-55 
VW : aparaty zapłonowe, moduły, gażniki, podzespoły. Wro
cław, tel. 071/311-23-1.0,0603/75-17-15 
VW: pompa ABS. Wrocław, tel. 0603/10=32-34 
VW, 1978/01 r.: skrzynie biegów, automatyczne i manualne, 
różne rodzaje, także wersje syncro (4 x 4), części do skrzyń 
biegów. Wrocław, tel. 341-50-52 w g.9-15 (pon-sob), 
0602/85-03-45 w godz.9-18
VW, 1979/84 r. 1.6,1.8:2 silniki z osprzętem, inne częśd. Krzy
ków, teł. 071/318-98-38,0607/48-98-04 
VW, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik. Bytom Odrzański, tel. 
068/388-48-01
VW, 1990 r., 70 tys. km, 1600 ccm: silnik, kompletna dokumen
tacja • 650 zł. Brzeg, tel. 077/416-21-56,0602/84-28-57 
VW BORA: maska, zderzaki, wzmocnienie czołowe, chłodni
ce, światła tylne, antena, reflektory. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW BORA: lampy, maska. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk : podłużnice, ćwiartki 
tylne, drzWi, klapa, fotele, lampy, tapicerki, wzmocnienie, za
wieszenie, ukł. wydechowy, ABS, ukł. kierowniczy, szyby, ze
gary, skrzynia biegów, osprzęt silnika, silnik, plastiki, zbiornicz
ki, nagrzewnica, serwo, półosie, obudowa chłodnicy i inne. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88
VW BORA SEDAN, 1999 r., 1400 ccm, 16V, benzyna : klapa 
tylna, zderzak tylny, błotniki tylne, sanki pod silnik, skrzynia bie
gów (5), kolumny McPhersona, fotele, boczki drzwiowe, belka 
tylna, osprzęt silnika. Lubin, tel. 0603/71-89-90,0603/71-89-82 
VW BORA, 1999 r.: lampy przednie. Wrodaw, tel. 364-51-42, 
0608/34-92-77
VW BORA, 2000 r.: klimatyzacja Klimatronik i manualne, kom
pletne z demontażu, możliwy montaż. Nowogrodziec, tel. 
0502/33-76-86,0608/72-14-92
VW BORA TDI, 2000 r., 1900 ccm: lampy, zwieszenie, drzwi, 
ćwiartki, klimatyzacja, klapa, osprzęt TDi, głowice, pompy, tur
bo chłodnice, lusterka. Polkowice, tel. 0606/17-25-35, 
0607/74-57-00
VW BORA, GOLF IV1900 ccm TDi: alternator na szeroki pa
sek, nowy, - 600 zł. Świebodzin, tel. 068/382-28-63 
VW BUS, 1981 r., 2400 ccm, diesel: silnik i inne częśd. Lubań 
Śląski, tel. 0602/11-36-16
VW BUS CARAVELLE, 1991 r., 1600 ccm, turbo D : tarcza 
sprzęgłowa kompl., z łożyskiem i dociskiem .Lukasa*, • 280 zł. 
Paszowice, tel. 076/870-14-51
VW CADDY : pokrycie przestrzeni ładunkowej (kompletne), 
oprócz podłogi, + plastiki - 300 zł. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
VW CADDY, 1998 r.: nadwozie bez przodu, drzwy tylne małe, 
silnik 2000 ccm wtrysk z 1993 r., do oclenia.., tel. 0601/18-89-01 
O  VW CARAVELLE, MUTUVAN, 1997/00 r., 2500 ccm, 

TD i: klapy, drzwi, szyby, poduszki, konsole, po- 
dłużnice, silnik kpi., w całości lub na części, kii* 
matyzacja kpi., felgi aluminiowe i stalowe, skrzy* 
nia biegów, ABS, komputery, lampy, maski, błot
niki, zderzaki i wiele innych do nowego modelu. 
Lubin, tel. 0601/34-41-73 84016761 

VW CORRADO, 1990 r., 1800 ccm, G-60 : drzwi, dach, po
dłużnica, lusterko, klapa, osprzęt silnika, zawieszenie, szyby, 
zbiorniczki, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW CORRADO G60,1991 r., 1800 ccm: turbina, maska przed
nia, reflektor lewy, drzwi, klamka prawa przednia, węże do tur
biny, alternator. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
VW CORRADO, 1992 r., 1800 ccm, turbo: silnik, w całości lub 
na częśd. skrzynia biegów, zawieszenia, przekł. kierownicy i 
inne. Kłoda, teł. 065/544-46-25
VW DERBY, 1977/81 r.: części z demontażu. Młyńsko, gm. 
Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41
VW GARBUS : silnik 1300 AB • 950 zł, silnik 1200,1985 r., 
mały przebieg, kompletny sprzęt, nowy tłumik -1.600 zł, skrzy
nia biegów z półosiami - 350 zł, rozrusznik • 70 zł, zawiesze
nia, szyby, felgi i inne. Świdnica, tel. 074/640-66-88, 
0607/35-30-69
VW GARBUS : częśd do silnika 1300 ccm, skrzynia biegów

manualna i automatic, elementy zawieszenia i blacharki, szy
by, inne. Wrocław, tel. 0501/16-93-32 
VW GARBUS: rozrusznik, aparat zapłonu, pompa oleju, pom
pa paliwa, 2 pokrywy zaworów. Wrocław, tel. 071/373-03-98 
VW GARBUS : chromowana końcówka tłumika, nowa, prod. 
niemieckiej. Wrocław, tel. 337-07-87 wewn. 358 
VW GOLF III: silnik z komputerem i inst. elektryczną.., tel. 
0607/44-00-63
VW GOLF III: różne części. Bielawa, tel. 074/833-02-15, 
0604/63-73-60
VW GOLF III: drzwi przednie lewe kompletne, drzwi tylne lewe, 
lampy tylne. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0608/38-17-14 
VW GOLF GTI,. 1600 ccm : wszystkie części z demontażu. 
Bolesławiec, tel. 0606/34-64-93 
VW GOLF : różne części mechaniczne. Bolesławiec, tel. 
0602/71-61-07
VW GOLF, 1100 ccm, benzyna : silnik, z kpi. dokumentacją. 
Bolesławiec, tel. 075/734-74-19

I OP010169 I

wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T I 
Wrocław, tel. 0-602 318-411

VW GOLF, 1800 ccm, benzyna: skrzynia biegów (automatycz
na), • 400 zł. Goliszew 7a, gm. Źełazków, teł. 062/769-12-17 
VW GOLF I, 1600 ccm, benzyna : głowica. Gryfów śl., tel. 
075/781-27-72
VW GOLF II, 1800 ccm, 16V : silnik, inne częśd. Gubin, tel. 
0501/85-33-26
VW GOLF II: klapa - 80 zł, hak • 80 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0609/34-99-53
VW GOLF II: kierownica, pompa wspomagania, wiązka inst. 
elektr., alternator, półoś prawa, zamek maski, antena na dach, 
silniczek szyberdachu, poduszki pow. foteli. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-67-18
VW GOLF II: zderzaki przednie, 2 szt., wąskie, nowe, felgi sta
lowe 13", linka sprzęgła do silnika 1.6 E, pompa paliwa (me
chaniczna). Jelenia Góra, tel. 075/755-46-70,0601/56-78-57 
VW GOLF, 86 tys. km, 1600 ccm: silnik do modelu gaźnikowe- 
go, po wymianie pierścieni, uszczelek, panewek, korb, innych 
części, z dokumentacją, - 800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-80-70 
VW GOLF III, 1900 ccm, turbo D: wzmocnienie czołowe. Kłodz
ko, tel. 074/867-58-06
VW GOLF II: silnik, skrzynia biegów 141 (1300 ccm), dokumen
tacja. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
VW GOLF II, 1300 ccm, benzyna: alternator -100 zł, drzwi - 
100 zł, kolumny McPhersona -100 zł, skrzynia biegów -150 zł, 
maska • 100 zł, klapa tylna z szybą-100 zł, chłodnica -150 zł, 
gażnik - 80 zł, szyby i inne. Legnica, tel. 0605/13-95-99 
VW GOLF 1,1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, półosie,

POMOC DROGOWA
OP012093 CAŁODOBOWA

tel. 373-03-96, 0-603 194 251
VW GOLF GT III, 2000 ccm : części silnika. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
VW GOLF II: alternator, pompa klimatyzacji, atrapa przednia, . 
opony 185/70/13 (2 szt.), 205/60/15 (2 szt.) lub zamienię na 
opony 185/65/14. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-48 
VW GOLF III: szyba przednia z uszczelką-170 zł, drzwi przed
nie, zderzak przedni. Chojnów, tel. 076/818-98-24, 
0605/35-72-94
VW GOLF II: wszystkie części. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: silnik z osprzętem, • 2.000 zł. 
Głogów, tel. 0600/24-66-08

tel. 076/887-18-04,silnik z dokumentacją. Legnica,
0608/85-69-23
VW GOLF III: konsola, nagrzewnica, zderzak tylny. Legnica, 
tel. 0603/40-64-09
VW GOLF II: błotniki tylne do wersji 3-drzwiowej, dach, oś tyl
na, podłużnice i inne. Legnica, tel. 0502/12-68-37 

J/W  GOLF, 1600 ccm, diesel: nowe wtryski Bosch (4 szt.) - 50 
Tł/szt. Legnica, tel. 0503/52-10-22 
VW GOLF: silnik 1300,1600,1800 ccm, skrzynia biegów, za
wieszenie i inne. Leszno, tel. 0603/77-52-88

ANZEIGEN AUF DEUTSCH
Wir drucken die Anzeigen in der deutschen Śprache. Kostenlos iiber- 
setzen wir die Anzeigen, erteilen Aufschlusse und bedienen die Kunden 
in der deutschen Sprache. Das betrifft nur die Kunden derZeitung "Auto 
Giełda Dolnośląska" und Anzeigen in dieserZeitung. Wejtere informatio- 
rien unter dem Telefon und Fax nummer: 0048 71 342-57-90

Informacja o terminach 
przyjmowania do druku płatnych reklam i ogłoszeń
w y d a n ie  p i ą t k o w e  g a z e t y :

- reklamy i ogłoszenia ram kow e...........................................  wtorek, godz. 17.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym ..............................środa, godz. 15.00
- oferty n ie ruchom ości......................  środa, godz. 15.00

w y d a n ie  w t o r k o w e  g a z e t y :

- reklamy i ogłoszenia ram kow e..............................    piątek, godz. 15.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym  ..................... piątek, godz. 15.00
- oferty n ie ruchom ości................................ ,........................   piątek, godz. 15.00

Z le c e n i a ,  k t ó r e  w p ł y n ą  p o  t y c h  t e r m in a c h ,  
b ę d ą  k ie r o w a n e  d o  n a s t ę p n e g o  n u m e r u  g a z e t y .

katalog www

AUTO GIEŁDA W INTERNECIE
www.ogloszenia.pop.pl

Informujemy, że począwszy od 25.03.1999 r za pośrednictwem Auto Giełdy Dolnośląskiej można umiesz
czać w intemede zdjęcia samochodów, domów i innych obiektów, które ogłaszade Państwo w naszej gaze- 
de. Ogłoszenia bezpłatne osób, które wykupią opcję "ogłoszenie ze zdjędami w intemede” otrzymają spe
cjalny numer katalogowy. Będzie on drukowany na końcu ogłoszenia. Numer ten oznaczał będzie, że samo
chód, dom czy inny obiekt, którego ogłoszenie dotyczy można obejrzeć w intemede na stronie: Wirtualny 
Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/katalog. Do każdego ogłoszenia z numerem dołączać będziemy w inter- 
nede 3 kolorowe zdjęda obiektu, z trzech różnych ujęć, Zdjęcia te można będzie obejrzeć po wpisaniu 
numeru z ogłoszenia w przeglądarce internetowej.
Koszt publikacji zdjęć wynosi 14 zł (z VAT) za 28 dni ekspozycji na serwerze internetowym. 
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonów: 071/781-71-22,781-71-23

A d re s y  firm  w yk o n u ją cy ch  zd ję c ia  d o  kata lo gu  zd ję ć  w  in te m e c ie : ,

Wrocław:
SAT TECH Computers, ul. Tęczowa 57, tel./fax 071 781-71-22, 781-71-23 
Auto Giełda Dolnośląska, ul. Kościuszki 135, tel. 071 372-56-54, 341-54-02 
Agencja Reklamowa WOJTAS, ul. Zielińskiego 20, tel./fax 071/362-39-13 
Lubin:
A INFO-PRESS, Giełda Samochodowa, tel. 0604 48-21-07, tel. 076 84-69-034 
oraz firma Korbut, tel. 0-601 56-94-92
Komis Auto Centrum MAZUR, ul. M. Curie-Skłodowskiej 97, tel. 076 844-39-32 
Leszno - 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.pl 
Zatrudnimy współpracowników do wirtualnego katalogu zdiećz Wałbrzycha. Opola i Zielonej Góry.

WROCŁAW:
AGENCJA REKLAMOW A "Echo"
ul. Świdnicka 19 (wejście od K. Wielkiego,
przy przejściu podziemnym,
tel. 341-06-28, tel./fax 341-06-25
tel. kom. 0-S02 09 37 27
e-mail: echo@amnet.pl
AGENCJA REKLAMOWA "Wójta*"
ul. Zielińskiego 20 (wjazd od ul. Gwiaździstej)
tel./fax 071/362-39-13 '
tel. kom. 0-601 07 77 13
e-mail: wojtas@wojtas.home.pl
SKLEP, ul. Dokerska 4, tel. 373-96-56
AGENCJA REKLAMOW A "Piotr"
tel. 071/372-07-33, 0-501 03 65 53
AGENCJA REKLAMOW A "Akard"
ul. Komandorska 147 (pawilon • I p.)
tel. 071/783-30-(33+34)
"DAM-WID"
50-349 Wrocław, ul. Sienkiewicza 43
teiyfax 071/372-28-34,0-601 154 997, damwid@hot.pl
AGENCJA REKLAMOWA "Dyzmen"
ul. Krakowska 29d (teren spółdzielni "ZOAS")
tel. 071/343-21-57, 0-607 464 969
e-mail: igielda@igielda.com
LUBIN, LEGNICA:
"A  Info - Press", Janusz Czajka,
tel./fax 076/846-90-34,0-604 48 21 07
BIURO, tcl./fax 076/841-52-30, 841-52-15
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6, Dworzec PKP, 1 p.
pn.-pt. w godz. 9°°-17“  i na terenie giełdy
samochodowej Lubin (kasa nr 3)
sob. w godz. 6“ -14°®,niedz. w godz. 9°°-12“
H. Kupiński
tel. 0-605 359 428, 076/724-06-33 
"KENTECH"
Legnica, ul. Libana 12, pok. 17 
tel. 076/855-32-06, 0-603 472 258 
KŁODZKO:
G. Święcicki, teren giełdy samochodowej
DZIERŻONIÓW:
os. Złote 5A/6,
tcl./fax 074/31-27-51 (700 - 21°°)
JELEN IA GÓRA:
J. Majski, tel. 075/76-78-707,9°M4“
"ECO-POL" ą. Kiljan, tel. 0-603 50 52 81 '
OPOLE:
A. Pieczonka, tel. 0-601 70 46 78, kom.
"MA” Opole, ul. Ozimska 40, pok. 33, 
tel. 071/361-49-48, 077/442-72-40 
LESZNO:
L. Bretsznajder, tel.065/529-99-36,
0-606 234 258, 0-605 828 424 
TRZEBNICA:
ul. Kościelna 7, tel. 071/312-02-06 
BRZEG:
E. Truss, tel. 077/46-37-06, 
pon.-sob. w godz. 19°°-22“
ŚROD A ŚLĄSKA:
"H-D-POL", ul. Malczycka 4, tel. 071/317-48-27 
"MART-MARK", Biuro Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, i 
tel. 071/317-66-12 
ŚWIDNICA:
Biuro Usług Gospodarczych,-
ul. Konopnickiej 13, td. 074/853-82-12,851-21-33
e-mail: bug_jj@wb.onet.pl
OŁAW A:
"KA-KAW", TEL. 071/313-23-22, 0-602 46 72 32 
ZIELONA GÓRA:
Biuro Usług Gospodarczych "Koraz", ul. Miła 9 
tcl./fax 068/327-02-75, pn.-pt. 10-18 
e-mail: koraz@go2.pl 
ŻARY:
MARDO, 68-200, ul. Rynek 8/9, 
tel7fax 068/375-99-93 
pon.-pt w godz. 10°°-16“
Firma Handlowa, Żary, ul. Mieszka 113 (budynek
Inkubatora), tel. 068/374-37-87 w. 406
BOLESŁAWIEC:
ul. Widok 23, tel. 0-601 88 45 65
W AŁBRZYCH:
Agencja Reklamowa DESSART
Dariusz Stachurski, tel. 0-602 781 868,0-501 615 511
WOŁÓW:
Firma Handlowo-Usługowa KLIK
56-160 Wińsko-Wołów, pl. Wolności 2
tel. 389-80-80 (wt., czw., pL) w godz. 12“ -16°°
JAW OR:
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 U S Z:
CENTRUM OGŁOSZENIOWE "ARGUS" 
teiyfax 062/764-90-46 pon.-pt. 8-16 
oraz na terenie giełdy samochodowej (kiosk) 
RAWICZ:
PHU "TOSKA"
ul. Piłsudskiego 1, tel. 065/546-11-02 
SZAM OTUŁY:
B.H.U. "Marians"
ul. Kapłańska 3, tel. 061/29-25-266 
w godz. 8“ -18°°
POLKOWICE:
MARCUS, ul. 3-go Maja 18a 
tel. 076/749-88-18 
POZNAŃ:
GUERICA - R. Paszkiewicz 
tel.0-501 590 007 
tel./fax 061/867-72-07 
OLEŚNICA:
MarMac
ul. 3 Maja 12, tel. 071/398-33-47 
NAMYSŁÓW :
Rynek Ratusz pok. 11 
tel. 077/410-02-96

Przyjmowanie ogłoszeń bezpłatnych 
poza redakcją

ZIELONA GÓRA:
tel. 068/327-02-75 (pn.-pt. 10"-18“  sob. 8“ -14” ) 
TRZEBNICA:
biuro współpracujące z Auto, Giełdą: 
tel./fax 071/312-02-06 
(pn.-pt. 9“ -l«“ , sob. 9"°-13“ )

ii także nasi akw izytorzy 
na giełdach samochodowych.
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VW GOLF III: dach do modelu 5-drzwiowego. Leszno, teL 
0602/18-36-93
VW GOLF III, 1400 ccm, benzyna lub 1800 ccm: skrzynia bie
gów, automatic i manualne, klapa tylna do kombi, szyberdach, 
fotele, podsufitka i inne. Lubań, tel. 0603/60-36-74 
VW GOLF II, 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), uszko
dzona obudowa, techn. sprawna, - 100 zł. Lubin, tel. 
076/749-73-59
VW GOLF, 1.9 TDi, 1.416V 90-110 KM: zderzaki, błotniki przed
nie, szyby, klapa tylna, klimatyzacja, intercooler, drzwi, osprzę
ty silnika, skrzynia biegów, sanki, półosie, reflektory, lusterka, 
poduszki pow., sensor, ABS. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
VW GOLF IV 1.4,1.6,1.8,1.9 TDi: tylne klapy, tylne lampy, 
zderzaki, kolumny McPhersona, piasty, tylne osie, tapicerka

C Z ĘŚC I U ŻYW A N E  
DO A U T  T E R EN O W Y C H

TEL. 061/813-07-03,0-605 300 300,0-608 300 300
■ UłUHJtW.'

wnętrza, komputery, koła 14' i 15", skrzynie biegów, osprzęt 
silników. Lubin, tel. 0603/704)2-17 
VW GOLF, 1100 ccm: silnik, stan dobry, osprzęt. Nowa Ruda, 
tel. 0607/62-79-33
VW GOLF 11100,1600 ccm: skrzynia biegów, tarcza, docisk, 
pompa hamulcowa, serwo, wentylator, drzwi (3-drzwiowy) i inne. 
Nowa Ruda. tel. 074/872-854)9,074/871-47-97,0606/36-71-10 
VW GOLF II, 1600 ccm, benzyna: drzwi przednie, błotnik przed
ni prawy, klapa tylna, chłodnica, wózek. Oława, tel. 
071/313-15-89,0604/78-93-74
VW GOLF 1,1500 ccm, diesel: blok silnika, pompa wtryskowa, 
pompa wody, 2 koła 155 R13, - 280 zł. Parzyce, tel. 
075/736-32-26
VW GOLF 1,1600 ccm, diesel: silnik, bez dokumentacji - 900 
zł, skrzynia biegów 151 - 450 zł, inne części z demontażu oraz 
silnik 1.5, uszkodzony, z dokumentacją - 400 zł. Piława Górna, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0608/28-70-31 
VW GOLF 1,1600 ccm: silnik, gażnik z dokumentacją, do re
montu, pierścienie, częśd z rozbiórki, - 320 zł. Pokój, woj. opol
skie, tel. 0608/20-21-09
VW GOLF: silnik, skrzynia biegów, oblachowąnie i inne. Prusi
ce, tel, 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW GOLF III: drzwi przednie i tylne (lewa strona), błotniki przed
nie, zderzaki, hak. Strzelin, tel. 0604/34-15-17 
VW GOLF III: konsola, zawieszenie przednie, osprzęt silnika. 
Strzelin, tel. 0608/42-05-46
VW GOLF IV, 1900 ccm, TDi oraz Bora: turbosprężarka z ko
lektorem, nowe, - 950 zł. Świebodzin, tel. 068/382-28-63 
VW GOLF I: spoilery kompl. -150 zł, lotka na tylną klapę (ze 
światłem .stop') - 80 zł. Trzebnica, tel. 071/312-10-01, 
0604/34-01-64
VW GOLF 5-drzwiowy: lampy tylne, atrapa przednia + haloge
ny, belka tylna, listwy plastikowe, nadkola (szerokie), inne. 
Wałbrzych, tel. 0609/35-10-49
VW GOLF III: zderzak, klapa, wzmocnienie na jeden wentyla
tor. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
VW GOLF 11.6 D, 1.1 E: części silnika, skrzynia biegów, turbi
na - 450 zł, drzwi prawe - 80 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
VW GOLF IV: czujniki do foteli. Wrocław, tel. 071/33349-53 
VW GOLF III: wzmocnienie na jeden wentylator. Wrocław, teł.
345-22-79,0501/33-73-17
VW GOLF II, 1600 ccm, turbo D: rozrusznik, • 180 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-73-24
VW GOLF III KOMBI, 1900 ccm, TDI: układ wydechowy, orygi
nalny, plastiki tylne, uszczelki, • 500 zł. Wrocław, tel. 
071/328-26-39,0601/65-68-69
VW GOLF I : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, progi, reparaturki błotników tylnych. 
Wrocław, tel. 0601/59-21-76
VW GOLF III: maska, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, 
zaślepki halogenów, atrapa, nagrzewnica, nakładki błotników, 
progi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
VW GOLF III: hak oryginalny, odczepiany, zamykany na klu
czyk, z reduktorem gniazda przyczepy, - 400 zł. Wrocław, tel.
355-88-46
VW GOLF IV: lampy tylne, fabrycznie nowe, 2 szt. - 240 zł. 
Wrocław, tel. 0602/77-50-92
VW GOLF IV : lampy, błotniki, nadkola. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
VW GOLF III: linka sprzęgła (z samoregulacją). Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
VW GOLF III KOMBI: klapa tylna z szybą- 390 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
VW GOLF II: wszystkie części z demontażu. Wrodaw, tel. 
0601/71-69-78
VW GOLF III: zderzak przedni i tylny, klapa tylna, błotnik przedni 
lewy. Wrocław, tel. 0603/6845-08 
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, częśd silnika, skrzy
nia biegów. Wrodaw, tel. 0501/22-24-85 
VW GOLF I: tłumik sportowy używany -130 zł. Wrocław, tel. 
0504/93-59-99
VW GOLF II: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderzaki 
szerokie, atrapa z halogenami, reflektory, kierunkowskazy, pro
gi, nagrzewnica, nakładki błotników, listwy na drzwi. Wrocław, 
tel. 0603/66-97-27
VW GOLF, 1600 ccm, diesel i turbo D : głowice kpi., z wałkiem. 
Wschowa, tel. 0607/84-65-94
VW GOLF III: reflektor lewy podwójny, błotnik prawy przedni, 
kierownica w skórze (wersja z poduszką), sprężarka klimaty- 
zaji VR6, cewka 6-biegunowa VR6. Zielona Góra, tel. 
0607/20-07-07
VW GOLF CABRIO: prawe i lewe drzwi, z szybami, tylna kla
pa, lampy zespolone. Ziębice, tel. 074/819-09-92 
VW GOLF III: zderzak tylny i przedni - 90 zł/szL Złotoryja, teł. 
076/87847-82
VW GOLF II 3-drzwiowy: drzwi, błotniki, zderzak przedni. Zło
toryja, tel. 076/878-52-75,0604/2243-22 
VW GOLF GT, 1970/86 r., 1600 ccm, diesel, benzyna: częśd 
silnika, chłodnica, drzwi, wahacze, belka tylna, przekł. kierow
nicy, lampy tylne Treser i inne. Nowa Wieś Legnicka, tel. 
0601/79-18-30
VW GOLF, 1977 r., 1500 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, 
kpi., bez dokumentacji, - 700 zł. Lwówek ŚJąski, tel. 
075/784-33-37
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm: wszystkie częśd z demontażu. 
Sobótka Zachodnia, tel. 0604/12-53̂ 23 
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi, silnik komplet
ny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tylne, 
McPhersony. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, stan idealny, 
kompletna dokumentacja, cały uzbrojony, komplet siedzeń z 
zagłówkami i pokrowcami, stan idealny. Sobótka, tel. 
0604/40-19-54
VW GOLF 1,1981 r., benzyna: skrzynia biegów (5), chłodnica, 
szyby, przekł. kierownicy, amortyzatory i inne. Oleśnica, tel. 
0501/71-39-96
VW GOLF 1,1981 r.: drzwi, maska silnika, tapicerka, rozrusz
nik, klamki, stacyjka. Piława Górna, tel 0602/60-1947 

' VW GOLF 1,1981 r.: skrzynia biegów, • 150 zł. Świdnica, tel.
074/856-80-66,0607/38-99-75 

. VW GOLF 1,1981 r.: drzwi, błotniki, maska/dach, przednie 
I  wzmocnienie, zawieszenie, tylna belka, zbiorniki, fotele, tapi

cerka, plastiki, ukł. wydechowy, półosie, piasty, silnik 1600 ccm 
E na częśd i inne. Wrocław, tel. 0603/21-24-72

VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, benzyna: silnik i inne częśd z 
rozbiórkL,Bplesławiec, tel. 0602/71-23-81 . v . sr
VW GOLF I, 1982 r. : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-5341,071/312-6341
VW GOLF 1,1982 r.: skrzynia biegów; automatic, stan dobry, • 
450 zł. Wrocław, tel. 346-23-73 
VW GOLF 1,1982/85 r., 100 tys. km: silnik, bez dokumentacji • 
800 zł. Wrocław, tel. 071/336-7142 
VW GOLF 1,1983 r.: drzwi (3-drzwiowy), sprzęgło, szyby, wa
hacze, konsola, skrzynia biegów (1.3), półosie, zegary, tarcze 
hamulcowe, zbiornik paliwa i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
VW GOLF I, II, 1983/89 r., 1600 ccm, diesel: maska silnika, 
drzwi, wahacze, piasty, kolumny McPhersona, klapa tylna, 
amortyzatory, półosie. Mierzowice, tel. 0606/10-64-73 
VW GOLF, 1983/93 r.: linka otwierania maski, linka gazu, nowe, 
oryginalne, prod. niemieckiej, - 35 zł. Wrocław, tel. 
071/324-63-55
VW GOLF, 1984 r., 1600 ccm, diesel: silnik kompl., dokumen
tacja, głowica, Soki, korbowody, pompy wtryskowe i inne. Siei- 
ny, woj. leszczyńskie, tel. 0601/05-81-98 
VW GOLF II, 1984/91 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów 
(5), lampy, zegary, wzmocnienie przednie. Wrocław, tel. 
0607/4042-95
VW GOLF, 1985 r., 1600 ccm, turbo D: silnik bez głowicy, sprzę
gło kpi. oraz skrzynia biegów, • 550 zł. Wschowa, tel. 
0606/64-50-85
VW GOLF, 1985 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów (5), - 800 zł lub zamienię na części samocho
dowe, lub felgi aluminiowe. Lubań, tel. 0604/11-36-05 
VW GOLF II, 1986 r., diesel, model 3-drzwiowy: prawe drzwi, 
dach, insi el., podsufitka, kierownica, przednia belka z waha
czami, tylna prawa lampa, tylna oś, przełączniki świateł, silnik 
wycieraczek, prawa przednia piasta. Ligota Książęca, tel. 
077/419-22-39
VW GOLF II, 1986 r. : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-5341,071/312-6341
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel: silnik, kompletny, stan 
b. dobry. -1.000 zł. Wrodaw, tel. 0607/12-16-08 
VW GOLF II, 1986 r., 1800 ccm. 1.600, benzyna: głowice, świa
tła, atrapa, tarcza sprzęgła z dociskiem, drzwi, przekładnia kie
rownicza. Zaręba, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/35-59-76 
VW GOLF, 1987 r„ 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów, szyby 
boczne, zawieszenie, wzmocnienie, półka i inne z demontażu. 
Legnica, tel. 0603/67-61-05,0600/24-10-25 
VW GOLF II, 1987 r. poj. 1.8,1.6D: silniki, skrzynie biegów, 
amortyzatory, półosie, piasty, maski, błotniki, drzwi, oś tylna, 
zderzaki, nagrzewnica, koła i inne. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm: silnik z osprzętem, skrzynia 
biegów (4 i 5), amortyzatory, drzwi i inne. Lubin, tel. 
0606/36-52-56
VW GOLF II, 1987 r.: drzwi, lampy tylne, zderzak przedni (wą
ski), belka przednia, pompka centralnego zamka. Wrodaw, teł. 
0501/81-36-18
VW GOLF, 1987 r., 1800 ccm, benzyna: częśd z demontażu. 
Kłodzko, tel. 0607/5449-35
VW GOLF II. 1987 r.: belka przednia, zderzaki szerokie, pom
pa hamulcowa, serwo. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D: elementy blacharki, 
szyby, lampy, zawieszenie przednie, oś tylna, wał, tłoki, głowi
ca, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, 
półosie, felgi, zbiornik paliwa, chłodnica, ukł. kierowniczy, ukł. 
wydechowy, akumulator, klamki, zamki itp. Legnica, tel. 
076/85246-02,0602/30-3249 do godz. 23 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D : silnik i inne częśd. 
Lubań Śląski, tel. 0602/11-36-16 
VW GOLF II, 1987 r. 1300,1600 ccm, 3- i 4-drzwiowy: silnik 
(1.3) - 350 zł, skrzynia biegów 141 (1.6) - 200 zł, dach z wlotem 
na szyberdach -150 zł, drzwi, maski • 100 zł, skrzynia - 700 zł, 
gażnik (1.3) -150 zł, błotniki i inne. Świdnica, tel. 074/852-18-28, 
0605/46-25-03
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm,: silnik, mały przebieg, stan b. 
dobry, skrzynia biegów (4), błotniki, maska, klapa, 4 drzwi, lam
py, szyby, ukł. chłodzący, zawieszenie kpi., instalacja elektrycz
na, rozrusznik, alternator, zbiornik paliwa, elementy blacharki i 
inne częśd z rozbiórki. Złoty Stok, tel. 0608/10-81-77 
VW GOLF II, 1987 r.: silnik, automatyczna skrzynia biegów, 
elementy blacharki i inne. Żary, tel. 068/374-35-72 wewn. 310 
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, -1.700 zł. Goli
szew 7a, gm. Żelazków, tel. 062/769-12-17 
VW GOLF, 1988 r.: silniki 1.3,1.6,1.81 (oclone), zawieszenia, 
lampy, elem. blacharki i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
VW GOLF, 1988 r.: silniki i inne. Gozdnica, tel. 068/360-18-81 
VW GOLF, 1988 r., 1800 ccm : silnik, stan dobry - 1.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/07-91-34
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, 16V: różne części. Legnica, 
tel. 076/857-53-05,0604/80-17-56 
VW GOLF II, 1988 r.: kpi. śdana tylna, nowa - 250 zł, zderzak 
tylny - 70 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-2043 
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel, turbo D : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, częśd blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm : różne częśd z demontażu 
(3-drzwiowy). Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
VW GOLF II, 1989 r., 85 tys. km, 1300 ccm: skrzynia biegów 
(5), rozrusznik, koło zamachowe, wtrysk kpi., alternator. Strze
lin, tel. 0605/92-7648
VW GOLF II, 1989 r. 3-drzwiowy: komplet drzwi, tapicerka i 
inne. Twardogóra, tel. 0607/38-84-51 
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm: silnik, półosie, dach ze słup
kami, inne częśd z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
VW GOLF II, 1990 r.: klapa tylna - 80 zł, przekł. kierownicy • 
150 zł, McPhersony • 80 zł, poduszki pod silnik. ., tel. 
0607/65-79-79
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., 1800 ccm, GTi: skrzynia biegów (5), szy
berdach. błotniki, zderzaki, klapa tylna, przełączniki i inne. Ka
mienna Góra, tel. 075/7444043,0606/73-05-94 
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, benzyna: głowica. Świebodzin, 
tel. 0605/92-96-50
VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów, gażnik, chłodnica, pompa paliwa, filtry, aparat zapłonu, 
alternator, rozrusznik, półosie, McPhersony, przekładnie, zwrot
nice, wahacz, belka tylna, maska, błotnik tylny, drzwi, klapa, 
zderzaki, szyby, tapicerka, konsola. Wrocław, tel. 357-50-70 
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, diesel: silnik, na części -100 
zł, belka tylna z bębnami i mocowaniem -130 zł, chłodnica z 
wentylatorem -100 zł, pompa wtryskowa -100 zł lub zamienię 
na silnik do VW Golfa II 1.3 E albo D. Wrocław, tel. 
0608/23-9749
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, 
kompletna dokumentacja, - /1.350 zł. Chojnów, tel. 
0607/83-72-67
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm.: zawieszenia, szyby, silnik, 
elementy wnętrza, tapicerka. Wrocław, tel. 0607/82-97-45 
VW GOLF II, 1991 r„ 1600 ccm, diesel: koła aluminiowe, z 
oponami 195 x 65 x 14, skrzynia biegów, pompa wtryskowa, 
półka tylna, koła stalowe z oponami. Złoty Stok, tel. 
074/817-54-18
VW GOLF III, 1991/97 r.: klapę tylną, nakładkę tylną na zde
rzak, lusterka lewe i prawe, ręcznie i el. regulowane. Wrodaw, 
tśl. 0604/94-65-21
VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel: lampy, klapa bagażni
ka, skrzynia biegów, chłodnica, zawieszenie, drzwi. Wrodaw, 
tel. 0609/2741-39
VW GOLF 111,1992 r., 1400 ccm : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83

VW GOLF III KOMBI, 1992/98 r.: roleta bagażnika, prowadni
ce. Wrodaw, tel. 0603/30-6142 
VW GOLF III, 1993 r.-: drzwi tylne prawe, zderzak tylny, uszczelki 
drzwiowe, linka sprzęgła, zamki el., silnik wyderaczek. Wro
daw, tel. 0501/81-36-18
VW GOLF III, 1993 r., 1800 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
(5), uszkodzona, • 120 zł. Chojnów, tel. 076/818-62-05 
VW GOLF III, 1993 r.: zderzak przedni, lampa tylna prawa. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm: silnik, dokumentacja, wzmoc
nienie czołowe, tylne drzwi, błotniki, lusterko wewn., silnik wy
cieraczki tylnej. Oława, tel. 071/313-15-89,0604/78-93-74 
VW GOLF KOMBI, 1993 r. : zderzaki. Wałbrzych, tel. 
0607/36-85-64
VW GOLF III, 1994 r., 2800 ccm, benzyna, V6: skrzynia bie
gów, sprzęgło, komputer, drzwi, szyba czołowa, szyberdach, 
podłużnica przednia i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm: silnik (oclony), skrzynia bie
gów, rozrusznik, alternator, komputer, kolumny McPhersona, 
oś tylna, ukł. wydechowy z katalizatorem, pas przedni, zderzak 
przedni, lusterko lewe oraz deska rozdz. z zegarami. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-57-01
VW GOLF III, 1994 r.: lampa tylna, stan b. dobry, • 100 zł. Dusz
niki Zdrój. tel. 0603/74-62-58
VW GOLF III, 1994 r., 1.6,1.8,1.9 D 3- i 4-drzwiowy: szyby, 
drzwi, podnośniki el., boczki drzwiowe, komputery, skrzynie 
biegów, wahacze, półosie, .sanki’ , belki, ABS, zawieszenia, 
koła, konsola, zamki, elem. plastikowe, tylne błotniki, prawa 
podłużnica i inne. Lubin, tel. 0605/28-93-07 
VW GOLF III, 1994 r., 1600 ccm, benzyna kombi: lewy błotnik, 
drzwi, szyby, tapicerka, plastiki, klapa, zawieszenia, silnik, skro
nią biegów, belka pod silnik. Lwówek Śląski, tel. 0603/62-84-35 
VW GOLF III, 1994 r., 1800 ccm: drzwi, lusterka, lampy, dach, 
ścianka przednia, szyby, skrzynia biegów, zawieszenie przece
nie, oś tylna, błotnik tylny, zderzaki. Lwówek śląski, tel. 
0608/74-74-65
VW GOLF III, 1994 r.: maska, grill, zderzak przedni, błotnik 
tylny prawy, kierunkowskazy, lampa prawa przednia, wzmoc
nienia czołowe. Wrocław, tel. 364-51-42,0608/34-92-77 
VW GOLF III, 1994 r.: klapa tylna, drzwi tylne prawe. Zielona 
Góra, tel. 068/320-63-21
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, benzyna : drzwi przednie i 
tylne, silnik 1.4 E, zawieszenie przednie, oś tylna, fotele, inne. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-90,0608/23-97-08,0502/62-87-74 
VW GOLF III KOMBI, 1995 r.: dach z szyberdachem, słupki 
lewej strony z ramą dachową. Bolesławiec, tel. 075/732-2640 
VW GOLF IV, 1995 r .: drzwi lewe przednie. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
VW GOLF III, 1995 r., 1800 ccm: silnik, zawieszenia, McPher
sony, podłużnice, tapicerki, częśd mechaniczne i blacharskie, 
felgi i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83
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VW GOLF III, 1995 r., 1800 ccm, benzyna : plastiki wnętrza, 
częśd mechaniczne, kompresor klimatyzacji, bez silnika, skrzy
ni biegów i oblachowania - od 10 zl. Łambinowice, tel. 
077/431-91-73,0607/704 241
VW GOLF III KOMBI, 1995 r.: drzwi, klapy, błotniki. Wrocław, 
tel. 0605/40-97-66
VW GOLF III, 1995 r.: maska silnika, błotniki, drzwi 4-drzwio
wy, kierunkowskazy. Wrodaw, teł. 0502/56-91-91 
VW GOLF, 1996 r., 1900 ccm, diesel: elementy blacharskie, 
zawieszenia, szyby i inne częśd. Lubin, tel. 0607/85-23-13 
VW GOLF III, 1996 r., 2000 ccm: nadwozie tylne, silnik, klapa 
tylna, zderzak tylny, oś tylna, zawieszenie przednie, drzwi. Ja
wor, tel. 0607/37-55-56
VW GOLF, 1996 r., 1600 ccm: silnik, z osprzętem, bez doku
mentacji. Kamienna Góra, tel. 0608/16-29-69 
VW GOLF III GT, 1996 r., 32 tys. km, 1800 ccm,: przełączniki 
kierownicy, silnik, szyby, lusterka, wspomaganie, RM, kompu
ter, kubełkowe fotele, • 24.600 zł. Trzebnica, tel. 071/312-04-03 
VW GOLF III, 1997 r.: drzwi tylne, zestaw wskaźników, zbior
nik paliwa, zawieszenie tylne. Bolesławiec, tel. 075/732-26-88 
VW GOLF KOMBI, 1997 r.: drzwi z szybami, maska, błotniki, 
lampy, zderzaki, szyby, cłimatronic, konsola z poduszkami, 
zawieszenia,-silniki 1.6 i 1.8 I GTi, dachy, klapy, podłużnice, 
skrzynie biegów, tylna belka z ABS, lusterka, .maglownica* i 
inne. Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW GOLF, 1997 r. : zderzak przedni. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
VW GOLF III, 1997 r.: maska, błotniki, lampy, wzmocnienia,
zderzak kpi., chłodnica, grill, zbiornik wspomagania, belka w
zderzak. Wrocław, tel. 0605/95-16-02
VW GOLF III, 1997 r., 1600 ccm kombi: silnik, komputer, deska
rozdz., ukł. wydechowy, katalizator, klamki, poduszka silnika i
inne. Wrocław, tel. 0601/57-7747
VW GOLF IV, 1997/01 r.: lusterka boczne lewe i prawe, el.
regulowane, stan idealny. Wrodaw, tel. 0604/94-65-21
VW GOLF IV, 1998 r.: częśd blacharki, szyby, zawieszenie,
poduszki pow., skrzynia biegów. Jelenia Góra, tel.
0602/6946-80
VW GOLF IV, 1998 r., 1900 ccm TDi: poduszki pod silnik, amor
tyzatory tylny, tapicerka na drzwi, rozrusznik. Legnica, tel.. 
0601/74-62-22
VW GOLF IV, 1998 r.: drzwi, tapicerka, dach, ćwiartki tylne, 
szyberdach, szyby, lusterka, podsufitka i inne. Dzierżoniów, tel. 
0604/43-07-16
VW GOLF IV, 1998 r.: lampy przednie - 70 zł/szt. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
VW GOLF KOMBI, 1998 r.: drzwi z szybami, błotniki, maski, 
lampy, zderzaki, szyby, cłimatronic, silniki 1.4,1.6,1.8 I GTi,
1.9 TD, skrzynie biegów, klapy, podłużnice, tył nadwozia, tylne 
belki, klapy, lusterka, zawieszenia i inne. Obora k. Lubina, tel. 
0607/04-26-96
VW GOLF IV, 1998 r. : kierownica, środa Śląska, tel. 
071/795-1442,0605/62-23-33 
O  VW GOLF IV, 1998/00 r. 1400, 1600,1900 TDi, 3- i 

5-drzwiowy, kombi: zderzaki, maska, błotniki 
przednie i tylne, osprzęty silnika, skrzynie biegów, 
zawieszenia, drzwi, klapa, oś, dach, podłużnice, 
półosie, głowice, skórzana jasna tapicerka i ma* 
teriałowa, poduszki pow., sensory, ABS, serwo, 
kolektory i wiele innych. Prochowice, tel. 
0606/64-09-98 84016151 

VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDi 110 KM, 3-drzwiowy: drzwi, 
klapa tylna, chłodnice, klimatyzacja, oś tylna, kdumny McPher
sona, ława, skrzynia biegów, błotniki, lampy, grill, konsola, po
duszki pow., intercooler, ukł. wydechowy oraz ukł. kierowniczy. 
Legnica, tel. 0605/78-53-53
VW GOLF IV, 1999 r., TDi: silnik, zawieszenie przednie i tylne, 
drzwi, tapicerka, klapa tylna, amortyzatory, półosie. Bolesławiec, 
tel. 0608/47-98-06
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDi: skrzynia biegów, zawie
szenia, drzwi i inne. Wrocław, tel. 0605/36-5343 
VW GOLF IV, 2000 r., 2300 ccm, 5V: sondy Lambda do silni
ków 5-cylindrowych, 2 szt., fabrycznie nowe. Krapkowice, tel. 
077/46641-94
VW GOLF IV, 2000 r., 1900 ccm, TDi:głowica, turbina, miska 
olejowa, zderzaki. Mierzowice, woj. legnickie, teł. 0606/10-64-73 
VW GOLF, 2000 r.: klimatyzacja Klimatronik i manualne, kom-
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pletne z demontażu, możliwy montaż. Nowogrodziec, tel. 
0502/33-76-86,0608/72-14-92
VW GOLF I, PASSAT II KOMBI: różne częśd. Osiecznica, tel. 
075/731-23-76,0607/81-19-76
VW GOLF II, JETTA: drzwi przednie prawe, zderzak tylny, hak, 
amortyzatory, sprężyny, zawieszenie przednie, tarcze i bębny 
hamulcowe. Wrocław, tel. 0502/51-50-31 ~
VW GOLF, BORA: poduszki pow., sensor, taśma pod kierow
nicę, pompa wspomagania, napinacze pasów pirotechnicznych, 
kierownica nowa, schowek, lusterka. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
VW GOLF, JETTA II: silnik 1.8E, skrzynia biegów (5), pompa 
wtryskowa do wersji silnikowej turbo D, kolumny McPhersona, 
rozrusznik, zegary, lampy, kolumna kierownicza. Lubin, tel. 
0607/53-29-96
VW GOLF, JETTA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna: silnik i inne. 
Bolesławiec, tel. 0602/71-23-81 
VW GOLF, JETTA, 1985 r., 195 tys. km, 1600 ccm, diesel: 
silnik, zawieszenie przednie, kolumny McPhersona, półosie, 
stan b. dobry, dokumentacja, - 1.700 zł. Jawor, tel. 
.0605/64-11-73
VW GOLF, JETTA I, II, 1985/91 r., 1600 ccm: silnik, skrzynia
biegów, zawieszenie, mosty, belki, błotniki, zderzaki, maski,
osprzęt silnika. Wałbrzych, tel. 074/84649-58
VW GOLF, JETTA, 1987 r., 1600 ccm, turbo D : silnik, stan b.
dobry, -1.500 zł. Lubań Śl., tel. 075/722-14-03
VW GOLF, PASSAT: różne częśd z demontażu. Zielona Góra,
tel. 0502/28-88-71
VW GOLF, PASSAT, CARAVELLE : poduszki pow., sensory, 
taśmy, pasy, zaślepki, deski rozdz., możliwy montaż. Oleśnica, 
tel. 0602/15-35-30
VW GOLF, VENTO: poduszki pow., sensor, napinacze pasów 
pirotechnicznych, deska rozdz., kierownica z taśmą, błotnik 
prawy, plastiki wnętrza, pompa wspomagania, szyby i uszczel
ki drzwiowe, wiązka insi elektr., przełączniki, poduszki pow. 
foteli. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
VW JETTA, 1982 r.: reflekotry przednie (prostokątne). Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW JETTA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna: silnik i inne częśd z 
rozbiórki. Bolesławiec, tel. 0602/71-23-81 
VW JETTA, 1982 r., diesel: wszystkie częśd. Prusice, tel. 
071/312-5341,071/312-6341
VW JETTA, 1983 r. 3-drzwiowy: maska przednia i tylna, prawa 
lampa z kierunkowskazem, drzwi kompletne prawe i lewe, zde
rzak tylny i przedni. Paczków, tel. 0607/70-02-96 
VW JETTA II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna 4-drzwiowy. nadwo
zie na częśd, drzwi przednie, prawe - 80 zl, drzwi tylne - 60 
zl/szL, reflektor prawy • 80 zł, lampy tylne • 40 zł/szL, szyba 
tylna • 50 zł, zderzak tylny, McPherson tylny, lusterka, tłumiki, 
przekł. kierownicy, belka pod silnik i inn. Byczyna, tel. 
077/41344-57
VW JETTA, 1986 r., 1600 ccm, turbo D : skrzynia biegów (5), 
silnik, drzwi, lampy, zawieszenia. Strzelin, tel. 071/392-21-85 
VW JETTA, 1987 r. : drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW JETTA, 1989 r., 1600 ccm, turbo D: skrzynia biegów, przekł. 
kierownicy, lampy, zderzaki, maska, chłodnica, stacyjka, klam
ki, liczniki, wzmocnienie czołowe i inne. Legnica, tel. 
0605/13-1660
VW JETTA II, 1989 r., 1800 ccm: silnik, półosie, dach ze słup
kami, inne częśd z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
VW JETTA II, 1989 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów 141 i 151, gażnik, chłodnica, pompa paliwa, filtr pow., aparat 
zapłonu, alternator, rozrusznik, McPhersony, przekładnia, zwrot
nice, belka tylna, maska, błotniki, drzwi, lusterka, zderzak przed
ni, konsola, felgi, nagrzewnica. Wrodaw, tel. 357-50-70 
VW JETTA II, 1991 r., 1600 ccm, diesel: koła aluminiowe 195 x 
65 x 14, pompa wtryskowa. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
VW LT: drzwi prawe, nowe, szyby, resory i inne. Jelcz-Lasko
wice. tel. 071/318-68-73
VW LT BUS, benzyna, diesel: różne częśd z demontażu, ele
menty blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnice, 
elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
VW LT, 1983 r., 2400 ccm, diesel: różne częśd silnika. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
VW LT, 1985 r„ 2400 ccm, diesel: silnik lub częśd silnika. Iło
wa, tel. 0501/46-79-82
VW LT, 1998 r.: wał pędny, długi. Wrodaw, tel. 0602/68-90-83 
VW LT 28,2400 ccm, diesel: chłodnica, rozrusznik, zderzak. 
B. Mróz, Bielany Wr., tel. 071/37041-15 do godz. 15 
VW LT 28, 2400 ccm : silnik, stan b. dobry. Luboszyce, woj. 
opolskie, tel. 0601/47-81-76
VW LT 28,2400 ccm, diesel: silnik, udokumentowane pocho
dzenie, głowica, bloki i inne części. Pastuszyn, tel. 
068/38842-70,0607/61-15-77
VW LT 28,2400 ccm, diesel: silnik z dokumentacją. Wilkowi
ce, tel. 065/534-11-53
VW LT 28 : głowica, pompa wtryskowa, wahacze, sprężyny, 
miska olejowa i inne. Wrodaw, tel. 0600/62-75-31 
VW LT 28: oblachowanie, podszybie, narożniki przednie i tyl
ne, błotniki przednie i tylne, poszycie drzwi, końcówki boku, 
pas tylny. Wrocław, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 
VW LT 28,1975/95 r.: różne częśd. Wrocław, tel. 0606/20-00-14 
VW LT 28,1980 r., 2800 ccm, Perkins: skrzynia biegów, błok 
silnika, wał korbowy, koło zamachowe, tłoki, rozrusznik, wał 
napędowy, pompa wody, inne. Nowa Ruda, tel. 0606/67-24-19 
VW LT 28,1980 r. 2.0 E, 2.4 D, 2.7 D: skrzynia biegów • 900 zł, 
części silników, zawieszeń, inne, z rozbiórki. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99,0603/93-52-50
VW LT 28,1981 r„ 2400 ccm: silnik po remonde, zawieszenie, 
koła, osprzęt silnika, maska, szyby. Wałbrzych, tel. 
074/84649-58
VW LT 28 MAXI, 1987 r., 2400 ccm, diesel,: różne częśd bla
charskie i mechaniczne. Leszno, tel. 0607/49-22-85 
VW LT 28, LT 35, 2400 ccm, diesel: głowica kpi. z wałkiem. 
Wrocław, tel. 0600/62-75-31
VW LT 35,1975/95 r.: różne częśd. Wrocław, teł. 0606/20-00-14 
VW LT 35.1994 r.: hak, siedzenia przednie i inne, od 100 zł. 
Legnica, tel. 076/8544542,0603/9745-74 
VW LT 40: silnik 2.4 TD, 60 tys., po remoncie kapitalnym, tar
cze kotwiczne, docisk sprzęgła, wkład tylnego mostu bliźniak, 
piasty tylne, zawieszenie przednie po regeneracji, wał krótki i 
długi, pompa ham. fi 25 i inne.., tel. 071/31543-69 
VW LT 45: oblachowanie, podszybie, narożniki przednie i tyl
ne, błotniki przednie i tylne, poszycie drzwi, końcówki boku, 
pas tylny. Wrocław, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 
VW LT, T2: silniki 2,4 D, 1,9 B, 1,9 D, 1,6 TD. skrzynie biegów, 
tel. 0604/22-79-58
VW LUPO: błotniki przednie stalowe, maskę aluminiową, re
flektor prawy, kierunkowskazy, atrapę, zderzak przedni, klapę 
tylną. Wrocław, teł. 0601/73-97-72 
VW LUPO, 2000 r., 1200 ccm, TDi: zawieszenia, drzwi, wnę
trze i inne. Wrodaw, tel. 0605/36-5343 
VW PASSAT : różne częśd mechaniczne. Bolesławiec, teł. 
0602/71-61-07
VW PASSAT: wszystkie częśd. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
VW PASSAT: kpi. kół. stan b. dobry, 195 x 70 R14 - 400 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/07-91-34
VW PASSAT, 1800 ccm: skrzynia biegów (5), - 350 zł. Legni
ca, tel. 076/854-88-20

VW PASSAT: lampy ksenonowe do B5 i B6, model 2001. No
wogrodziec, tel. 0502/33-76-86,0608/72-14-92 - ......
VW PASSAT : zawieszenie tylne kompletne, z amortyzatora
mi. Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
VW PASSAT: skrzynia biegów (5), półoś, drzwi prawe. Wro
cław, teł. 0601/79-08-31
VW PASSAT KOMBI B5, B6,1900 ccm, TDI: różne częśd 
mechaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
VW PASSAT: serwo. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
VW PASSAT B5 KOMBI: kratka (siatka) towarowa, -100 zł. 
Świdnica, tel. 0602/45-36-68
VW PASSAT: drzwi, dach. błotnik, ćwiartka tylna prawa, de
ska, belka silnika, chłodnica, komputer, koła, amortyzatory, sil
nik, szyberdach, skrzynia biegów, alternator, zawieszenia, lu
sterka. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
VW PASSAT, 1600 ccm, benzyna: różne częśd. Wrocław, tel. 
0609/35-82-37
VW PASSAT VR6: sprężarka klimatyzacji, cewka 6-bieguno
wa, inne częśd silnika. Zielona Góra, tel. 0607/20-07-07 
VW PASSAT B5: dużo częśd. Zielona Góra, tel. 0502/69-33-57 
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, głowi
ca, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, 
półosie, ukł. kierowniczy i hamulcowy. Legnica, tel. 
076/85246-02.0602/30-3249 do godz. 23 
VW PASSAT SEDAN. KOMBI. 1979 r.: błotniki, drzwi, maski, 
klapy, szyby, kolumny McPhersona, skrzynia biegów, zawie
szenia, chłodnice i inne. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
VW PASSAT. 1979 r.: karoseria w całośd lub na częśd. Wro
cław. tel. 071/333-53-26
VW PASSAT KOMBI. 1979 r.: różne częśd. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/81548-71
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VW PASSAT, 1980 r. : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-5341,071/312-6341
VW PASSAT, 1980 r., 1300 ccm, benzyna: pompa wodna - 50 
zł, paliwa - 25 zł, oleju • 25 zł, kolektory - 30 zł, gażnik - 50 zł, 
reflektor - 30 zł, deska rozdz. • 30 zł, puszka przekaźników - 25 
zł, blok silnika - 35 zł, aparat zapł. - 35 zł, akumulator Bosch - 
40 zł, inne częśd. Wałbrzych, teł. 074/843-33-66 do godz. 18, 
0602/7440-78
VW PASSAT KOMBI. 1980 r . : lampy tylne. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa. 
Wrocław, teł. 0607/81-6946
VW PASSAT KOMBI, 1981/85 r., 1600 ccm, diesel: głowica, 
rozrusznik, alternator, pompa wtryskowa, oś tylna, inne. Złoto
ryja, tel. 076/878-27-96,878-70-78 
VW PASSAT. 1981/87 r.. 1600 ccm: skrzynia biegów (5). - 250 
zł. Świdnica, tel. 074/856-80-66,0607/38-99-75 
VW PASSAT. 1981/87 r., 1800 ccm: teleskopy tylne (do kom
bi). zbiorniczki na płyny, rozrusznik (1600 ccm diesel). Wro
daw, tel. 0607/4042-95
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r .: poprzeczki refingów, kpi., 
roleta bagażnika i inne. Wrocław, tel. 0501/23-01-04 
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r., diesel: maska, błotniki, halo
geny, pas przedni, atrapar zderzaki, hak, chłodnica, rozrusz
nik, alternator, sprzęgło, szyba przednia, półosie, zawieszenia, 
skrzynia biegów 141 i 151. fotele, tapicerka, klapa tylna, drzwi, 
relingi, tłumik, przekładnia, podsufitka. Wrocław, tel. 355-51-86, 
0601/92-97-24
VW PASSAT. 1982 r., 1600 ccm: półosie, błotnik, szyby, prawa 
lampa, nagrzewnica, zbiornik paliwa, oś tylna, częśd silnika, 
miska olejowa i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm: rozrusznik, alternator, miska 
olejowa. Złotoryja, tel. 076/878-37-54.0604/53-18-57 
VW PASSAT 1,1982/85 r., 100 tys. km: silnik, bez dokumenta
cji - 800 zł. Wrocław, tel. 071/336-7142 
VW PASSAT, 1982/87 r., 1600 ccm, diesel: elementy blachar
ki, szyby, lampy, blok silnika, wał, tłoki, głowica, pompa wtry
skowa, alternator, pompa wodna, skrzynia biegów, półosie, 
kolumny McPhersona, pas przedni, klamki, ukł. kierowniczy, 
ukł. wydechowy, akumulator, stacyjka, szyberdach i inne. Le
gnica, tel. 076/85246-02,0602/30-3249 do godz. 23 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna 5-drzwiowy. drzwi 
kpi., silnik na częśd, felgi, zawieszenia, inne. Nysa, tel. 
0600/19-93-29
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel: silnik oraz wszystkie 
częśd mechaniczne. Polkowice, tel. 0603/41-78-87 
VW PASSAT KOMBI, 1983 r.: wszystkie częśd. Prusice, tel. 
071/312-5341,071/312-6341
VW PASSAT, 1983/87 r., 1600 ccm, diesel: lampy, halogeny, 
skrzynia biegów (5), głowica, alternator. Prochowice, tel. 
0606/10-64-73
VW PASSAT, 1983/93 r. 15 TD. VR6,1.8.1.6,2.0: nadkola, 
skrzynia b.. oś tylna, zadski, klamki, sprężyny, wahacze, pom
pa paliwa. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel: różne częśd. 
Piechowice, tel. 0609/63-96-19 
VW PASSAT, 1984 r. : wszystkie części. Prusice, tel. 
071/312-5341.071/312-6341
VW PASSAT KOMBI, 1985 r.: skrzynia biegów (4), drzwi (przód 
i tył), klapa tylna, maska, błotniki, szyby, nagrzewnica, silniki 
wyderaczek, zbiornik paliwa, siedzenia (przód i tył), inne. Wro
cław, tel. 0604/30-37-30
VW PASSAT, 1985 r.: głowica do 1.8, liczniki, lusterko lewe. 
Wrocław, tel. 354-3846,0605/32-1146 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: rozrusznik -150 zł, 
alternator - 80 zł, belka pod silnik - 50 zł, wahacz -20 zł, półoś - 
100 zł, ukł. kierowniczy z końcówkami -100 zł, licznik • 30 zł, 
bak - 40 zł, szerokie kierunkowskazy • 20 zł, atrapa - 30 zł, 
przekaźniki, linki, tylne lampy. Dzierżoniów, tel. 0608/64-32-62 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1100 ccm: silnik+osprzęt, dach, 
oś tylna, półosie, ukł. kierowniczy i inne. Kotowice, tel. 
071/310-75-84
VW PASSAT, 1986 r., 1.6,1.81: silnik (oclony), skrzynia bie
gów, zawieszenie przednie i tylne, elementy blacharki i inne. 
Lubań. tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
VW PASSAT KOMBI. 1986 r.: błotniki - 70 zł/szt.. drzwi -100 
zł/szL, oś tylna - 60 zł. wahacze - 35 zł/szt., bak - 70 zł, felgi • 15 
zł/szt., szyby, ćwiartki, chłodnica, rozrusznik, silnik, skrzynia 
biegów (5), inne. Sobótka, teł. 071/316-34-02.0604/96-02-73 
VW PASSAT, 1986 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie, mosty, belki, koła, szyby, drzwi, dach, osprzęt silni
ka, lampy, chłodnice i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
VW PASSAT. 1986 r., 1600 ccm, diesel: silnik, blok silnika, 
skrzynia biegów 141, inne części. Wrocław, tel. 355-51-86, 
0601/92-97-24
VW PASSAT SEDAN, 1986/93 r.: lampy, drzwi, klapy, zawie
szenia. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów, relingi dachowe, klapa tylna i przednia, błotniki, 
szyby tylne, zderzaki, koła z oponami, kolumny McPhersona, 
wahacze i inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
VW PASSAT KOMBI, 1988 r.: pokrywa bagażnika. Jełenia Góra, 
teł. 075/75546-70,0601/56-78-57 
VW PASSAT. 1988/00 r. 14.1.6,18.2.0,1.9 D, TD: pompa 
wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem 
(model B 5), głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, częśd 
silnika, skrzynia biegów. Wrocław, teł. 0501/22-24-85
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VW PASSAT, 1988/01 r.: lusterka boczne lewe i prawe, ręcz
nie regulowane. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
VW PASSAT, 1988/92 r.: szyby drzwiowe i boczne, ramki okien
ne i uszczelki, plastiki wnętrza, klamki, zamki, lusterka, poduszki' 
pow., taśma, sensor, napinacze pasów pirotechnicznych i inne. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
VW PASSAT, 1988/93 r.: zderzak, wzmocnienie czołowe, atra
pa, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, progi. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
VW PASSAT KOMBI, SEDAN, 1988/93 r. 1.9 TD, 1.8i: części 
silników, różne części z demontażu, podłużnice, błotniki, skrzy
nie biegów. Zielona Góra, tel. 0604/86-18-25 
VW PASSAT, 1988/95 r.: dach z szyberdachem (kombi), lu
sterka, lampa tylna na klapę. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
VW PASSAT, 1988/96 r.: dach do kombi, błotniki tylne, oś tyl
na, koła. Legnica, tel. 0502/12-68-37 
VW PASSAT, 1988/97 r.: części blacharki, cięte, mechanicz
ne, lampy, filtry, szyby, zegary, deski rozdz., lusterka, półosie, 
chłodnice, poduszki pow., klimatyzacje, plastiki, części elek
tron., skrzynie biegów, listwy i wiele innych części, tanio. Ole
śnica, tel. 0602/15-35-30
VW PASSAT KOMBI, 1989 r.: zderzak tylny, nakładka, -.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-23-92 ,  - 
VW PASSAT. 1990 r., 1800 ccm: osprzęt silnika, skrzynia bie
gów, części zawieszenia, tapicerka, lampy tylne. Oleśnica, woj. 
wrocławskie, tel. 0604/28-12-13 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm : pompa paliwowa, • 180 zł. 
Wrocław, tel.0605/74-76-28
VW PASSAT, 1990 r., 170 tys. km. 2000 ccm, 16V DOHC: sil
nik kpi. z dokumentacją, drugi na części, komputer, katalizator, 
inst. elektryczna, zderzak tylny (kombi). Kłodzko, tel. 
074/867-50-14,074/868-29-03
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm: skrzynia biegów, osprzęt sil
nika, drzwi tylne lewe, przednie prawe, tapicerka, części za
wieszenia, stacyjka, nagrzewnica i inne. Oleśnica, tel. 
0604/28-12-13
VW PASSAT. 1990 r., 2000 ccm, 16V, DOHC: silnik z doku
mentacją-*- 2. na części, katalizator, komputer, instal. elektrycz
na, zderzak tylny do kombi. Polanica Zdrój, tei. 074/867-50-14, 
868-29-03
VW PASSAT, 1990 r.: drzwi tylne lewe, halogen lewy, kierun
kowskazy, reflektory przednie, ścianka tylna, wzmocnienie 
boczne, listwy drzwi i błotników, drążek kier., osłony kierowni
cy, łożyska kół, klocki ham., nadkola plastikowe i inne. Wro
cław, tel. 784-59-16
VW PASSAT, 1990 r.: McPhersony, siedzenie, drzwi prawe 
tylne, szyba tylna, klapa tylna ♦ spoiler. Złotoryja, tel. 
076/878-40-75,0604/38-13-49
VW PASSAT, 1990 r.: kierunkowskaz lewy - 25 zł i inne części. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1990/96 r.: szyba drzwi przednich lewych, ater- 
miczna, -100 zł. Wrocław, tel. 0609/59-01-54 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 1800 ccm metalic: drzwi 4 szt., 
deska rozdz., lewarek do skrzyni biegów, siedzenia, kierowni
ca oraz inne. Motyle, tel. 0600/66-48-72 
VW PASSAT, 1991 r.: drzwi prawe i lewe. Bolesławiec, tel. 
0502/11-95-28
VW PASSAT, 1991 r.: półosie, wahacze, McPhersony, ukł. kie
rowniczy, szyba drzwi lewych, lusterko lewe. Legnica, tel. 
0603/67-61-05,0600/24-10-25
VW PASSAT, 1991 r.: drzwi, lusterka, lampy, grill, reiingi, role
ta z prowadnicami, zawieszenia, błotniki, maski i inne. Legni
ca, tel. 0607/04-38-25
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna: silnik z dokumenta
cją, osprzęt, skrzynia biegów (5), przeguby, zawieszenia, lam
py, maska, błotniki, wzmocnienia, drzwi, szyby, wspomaganie 
kier., klapy do sedana i kombi orażNnne. Legnica, tel. 
0607/20-56-22
VW PASSAT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna: silnik - 500 zł. Lu
bin, tel. 076/842-19-79.0608/82-76-26 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm : drzwi, podłużnica 
lewa, błotnik tylny lewy, zderzak tylny, hak oryg., dach, klapa 
tylna, koła, 2 szt., skrzynia biegów, oś tylna na bębny z ABS i 
bez ABS, ukł. kierowniczy, liczniki. Opole, tel. 0605/51-45-68 
VW PASSAT, 1991 r.: obudowa lusterka zewn. -100 zł. Pacz
ków, tel. 0606/99-56-29
VW PASSAT GL, 1991 r.: różne części z demontażu. Szprota
wa, tel. 068/376-28-49
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.: lampy tylne, drzwi prawe, belka 
pod silnik, wahacze, zbiornik paliwa, nagrzewnica i inne. Świe
bodzice, tel. 0606/12-99-22
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1900 ccm, diesel: elementy za
wieszeń, dach, tapicerka, siedzenia i inne. Wrocław, tel. 
364-4745
VW PASSAT, 1991 r„ 1800 ccm, benzyna : skrzynia biegów, 
zawieszenie, drzwi, pompa wspomagania, nagrzewnica, pół
osie, pompa paliwa, klapa tylna, inne. Wrocław, tel. 
0502/93-97-27
VW PASSAT, 1991 r.: zderzak przedni z belką, wzmocnienie 
czołowe. Wrocław, tel. 364-5142,0608/34-92-77 
VW PASSAT GL, 1991 r.: drzwi przednie lewe i tylne prawe - 
170 zł/szL Złotoryja, tel. 076/87847-82 
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 2000 ccm, 16V: lampy, wzmoc
nienie, alternator, silnik, plastiki, ABS, reiingi, błotniki, linki, pom
pa centralna, tapicerka welurowa, McPhersony, pompa wspo
magania, wahacze, belka pod chłodnicę, wykładzina i inne. 
Wrocław, tel. 0603/50-67-63
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm: skrzynia biegów (5) - 
380 zł, kolumny McPhersona przednie, kpi. -180 zł, sanki pod 
silnik -150 zł, wahacze, stabilizator, belka tylna - 90 zł, bębny. 
Legnica, tel. 0503/85-74-89
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, osprzęt silni
ka, skrzynia biegów (5), zawieszenie przednie i tylne, błotniki, 
lampy, maska, szyberdach, tapicerka, ukł. wydechowy, konso
la, plastiki i inne. Lubin, tel. 0602/34-00-82 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 2000 ccm: sprężarka klimatyza
cji, zaciski hamulcowe kpi., kolektor. Wałbrzych, tel. 
074/842-53-68
VW PASSAT, 1992 r., 75 tys. km, 2000 ccm,: kolektor wydechu 
-10 zł, dwururka wydechu (nowa) • 650 zł, katalizator z sondą 
lambda - 350 zł, zestaw naprawczy dwururici wydechu (harmo
nijkowe łączniki elastyczne, 2 szt.) • 450 zł. Wrocław, tel. 
0606/6242-90
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.: drzwi, zawieszenia, chłodnica 1900 cc 
TD, rozrusznik, grill, inne. Zielona Góra, tei. 0503/65-06-56 
VW PASSAT, 1992 r.: drzwi, zderzaki, lampy, zawieszenia, ta
picerka, szyby, półosie, skrzynia biegów (5), silnik. Bolesławiec, 
tel. 0608/47-98-06
VW PASSAT KOMBI, 1992 r. : klapa tylna. Głogów, tel. 
076/834-5048.0605/91-09-77
VW PASSAT, 1992 r.: drzwi, zawieszenia, błotniki, ukł. wyde
chowy, zderzak tylny, klapa tylna i inne. Jawor, tel. 
0603/62-30-62
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia bie
gów (5), zawieszenia, szyby, drzwi i inne części z rozbiórki. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-9047,0608/79-71-92 
VW PASSAT, 1992 r.: klapa tylna do sedana, błotnik lewy, za
wieszenie tylne, zawieszenie przednie, głowica silnika 1.8E, 
kolektor ssący, miska olejowa, komplet drzwi, lusterka, klamki i 
inne. Legnica, tel. 0605/20-67-80 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: drzwi, chłodnica, oś tylna. Le
gnica, tel. 076/722-85-32,0604/31-89-84 
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm, benzyna: licznik z zegarem, 
przebieg 152 tys. km, stan b. dobry, - 80 zł lub zamienię na 
reiingi. Leszno, tel. 0605/64-12-31 y 
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm: belka tylna, wahacze, stabili
zator, pompa wspomagania, rozrusznik, komputer. Lubin, tel. 
0609/41-30-38
VW PASSAT KOMBI. 1992 ri, 1800 ccm : linki, zawieszenia.

McPhersony, drzwi, szyby, zderzaki, tapicerki, konsola, zega
ry, podsufitka, różne części mechaniczne i blacharskie oraz* 
inne. Lubin, tel. p603/18-63-83..
-VW PAŚSAT‘ 1992 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów (auto
matic). Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15.0601/79-30-54 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r .: różne części. Świdnica, tel. 
074/851-95-23.074/851-91-08
VW PASSAT, 1992 r., 1866 ccm: silnik kpi., tarcza sprzęgłowa 
z dociskiem do silnika, nowa. Warmontowice, tel. 076/862-84-66 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.: zderzak tylny, klapa tylna, błot
nik tylny lewy, drzwi tylne. Wrocław, tel. 0603/6845-08 
VW PASSAT, 1992 r., 1600 ccm, benzyna: wspomaganie, sil
nik, skrzynia biegów (5), zawieszenie. Zaręba, woj. jeleniogór
skie, tel. 0603/35-59-76
VW PASSAT, 1992 r.: dach + szyberdach el., drzwi przednie i 
tylne, McPhersony, oś tylny, plastiki, fotele przednie i tylne, inne 
części. Złotoryja, tel. 076/878-37-90,0502/62-87-74 
VW PASSAT, 1993 r.: silnik benzynowy z wtryskiem, komplet-
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ny, stan b. dobry, do oclenia. Drożków, woj. zielonogórskie, tel. 
0601/18-89-01
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, turbo D: skrzynia biegów (5). 
półosie, wahacze, sprężyny, amortyzatory, tarcze i zaciski ha- 
mulców. Lubin, tei. 076/749-68-94 
VW PASSAT, 1993 r. poj. 1600 ccm, diesel oraz 1900 ccm, TD: 
kpi. silniki, oclone, możliwość sprawdzenia. Żagań, tel. 
0604/82-06-70
VW PASSAT, 1993/96 r.: deska rozdz., poduszki pow., sensor, 
plastiki, napinacze pasów pirotechnicznych, nagrzewnica, obu
dowa filtra pow., szyby drzwiowe i boczne, ramki okienne i 
uszczelki, klamki, zamki, pompa wspomagania, komputer i inne. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
VW PASSAT KOMBI. 1994 r.. 1900 ccm: zawieszenie, podłuż
nica prawa. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
VW PASSAT, 1994 r., 1900 ccm, TDi: głowica -1.000 zł, roz
rusznik - 300 zł. Wrocław, tei. 071/322-34-23.0601/73-26-06 
VW PASSAT, 1994 r., 1800 ccm, wtrysk : regulator obrotów, 
pompa wspomagania, komputer ABS, komputer wtrysku pali
wa. wyłącznik świateł z regulacją ustawienia, osłony paska roz
rządu, wał korbowy, piasty przednie. Wrocław, tel. 
0501/12-56-09
VW PASSAT, 1994 r. 1.9 TDI, VR6, 2.0 E: skrzynia biegów 
(VR6), drzwi, poduszki pow., podnośniki elektryczne, felgi, lam
py, błotniki, halogeny, .łapy*, wspomaganie, nadkola, części 
silnika, przepływomierz, zaciski, oś tylna, lusterka, belki, cen
tralny zamek, felgi aluminiow sprężyny, wahacze, pompa pali
wa. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT, 1994/97 r., benzyna: chłodnica zwentylatorem, - 
130 zł. Pieszków, gm. Lubin. tel. 0602/7949-60 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r.: części blacharskie, podłóżnice, 
dach z szyberdachem, tapicerka, osprzęt silnika, zawieszenie 
tylne i przednie, drzwi, poduszki powietrzne, sensory i inne 
części z demontażu. Szprotawa, tel. 068/376-32-07 
VW PASSAT, 1995 r.: elektroniczny licznik. Wrocław, tel. 
0606/62-65-10
VW PASSAT, 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, prawe i 
lewe, zderzak tylny, silnik 2.0E, zawieszenie przednie i tylne. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
VW PASSAT, 1995 r.: zderzak tylny do kombi i sedana. Legni
ca, tel. 0503/98-00-25
VW PASSAT KOMBI. 1995 r.. 1800 ccm 2000 ccm: podłużnice. 
drzwi, ćwiartki tylne, części zawieszenia, chłodnica, skrzynia 
biegów, osprzęt silnika, półosie, zbiorniczki, ABS, lampy. Le
gnica, tel 0603/80-26-88
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDi: Jawa" kompl. pod silnik 
oraz amortyzatory przednie. Polkowice, tel. 0603/41-78-87 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r., <50 tys. km, 1900 ccm, TDI gra
natowy: poduszki pow., elementy blacharki, tapicerka wnętrza 
kompl., zawieszenie, podłużnice. Szprotawa, tel. 068/376-32-07 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDi: różne części blacharskie 
i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
VW PASSAT, 1996 r., 1900 ccm, TDi: pas przedni, wentylato
ry, intercoolery. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VW PASSAT B5,1996/00 r.: pasy z napinaczami, przednie, 2 
szt. • 250 zł, tylne, 2 szL • 220 zł. Oława. tel. 0502/05-56-94 
VW PASSAT B5,1997 r.: maska, błotniki, lampy, wzmocnie
nia, wentylatory, zderzak kpi., chłodnica, kierunkowskazy i inne. 
Wrocław, tel. 0605/95-16-02
VW PASSAT, 1997/00 r.: wahacze przednie, końcówki i drążki 
kier., łączniki stabilizatora, klocki i tarcze hamulcowe, amorty
zatory. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-89-69 
VW PASSAT B5,1997/00 r., 1800 ccm, benzyna sedan i kom
bi: osprzęt silnika, wzmocnienie czołowe, zwrotnice, poduszki 
pow., podsufitka, plastiki, zegary, skrzynie Tip Tronic, osprzęt 
silnika. Lubin, tel. 0603/71-89-90,0603/71-89-82 
VW PASSAT B5,1997/99 r.: reflektory ksenonowe kpi. Legni
ca, tel. 0607/82-32-73
VW PASSAT B5,1998 r.: drzwi, tapicerka, dach, ćwiarkti tylne, 
szyberdach, szyby, lusterka, podsufitka i inne. Dzierżoniów, tel. 
0604/43-07-16
VW PASSAT B5,1998 r., 1900 ccm, TDi 110 KM: drzwi tylne 
prawe, zderzak przedni, elementy deski rozdzielczej, uszczel
ki, plastiki, nagrzewnica, szyby. Krotoszyn, tel. 062/725-07-16 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.: klapa tylna, hak. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
VW PASSAT B-5,1998 r.; reflektory ksenonowe - 2.000 zł/kpi. 
Niemodlin, woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39 
VW PASSAT, 1998 r.: drzwi lewe tylne, lusterko lewe, maska, 
błotniki, zderzak przedni, wzmocnienie czołowe, lampy przed
nie, kierunkowskazy, lampa tylna prawa, wentylator, osłona sil
nika, grill, klatki zderzaka. Wrocław, tel. 364-51-42, 
0608/34-92-77
VW PASSAT B5,1998 r., 1600 ccm : głowica, komputer, wał 
korbowy, pompa ABS, pompa hamulcowa, obudowa rozrządu. 
Wrocław, tel. 0503/6845-21
VW PASSAT, 1998/00 r.: reflektory, pod. powietrzne, sensor, 
drzwi przednie lewe. Bolesławiec, teł. 075/732-26-88 
VW PASSAT, 1998/00 r., 1.8 Ti, 1.9 TDi 115 KM: chłodnica wody, 
klimatyzacja + intercooler, osprzęt silników, skrzynie biegów, 
elementy zawieszeń, drzwi, lusterka, nagrzewnice, klapa tylna 
do sedana, pompa ABS, poduszki pow. + sensory, błotnik tylny 
lewy do sedana i inne. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r.: siatka, roleta bagażnika, listwa 
progowa, chromowana. Głogów, tel. 0501/62-29-25 
VW PASSATB5,1999 r. 1.8,1.8 Ti 1.9'TDi: elementy blachar
ki, drzwi, dach, tapicerki, zawieszenia i inne. Gryfów Śląski, tel. 
0601/4848-37
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDi, 115 KM: skrzynia biegów 
(5), silnik, rozrusznik, zbiornik paliwa, kolumny McPhersona, 
błotnik prawy tylny, plastyki, komplet kół, listwa wspomagania. 
Legnica, tel. 0607/47-15-79,0609/48-03-81 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r.: nadwozie tylne, szyba tylna, pia
sta tylna lewa, czujnik ABS-u. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r.: tylna klapa, tylna belka z ABS, 
prawa podłużnica, czarna tapicerka (z boczkami), skrzynia bie
gów do 1.9 TDi, turbina do 1.9 TDi, plastikowe elem. wnętrza, 
tylne lampy, tylna prawa ćwiartka (długa), .maglownica", na
grzewnica i dużo innych. Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW PASSAT B5.1999 r., 1800 ccm, benzyna: silnik + skrzynia 
biegów. Wrocław, tel. 0602/68-90-83

VW PASSAT, 1999 r.: klapa tylna -130 zł, zderzak tylny -100 
zł. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDI: turbina, pompa wody, 
pompa olejowa, kolektor ssący, kokujasowe, kółko napinacżap 
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT, 2000 r.: klimatyzacja Klimatronik i manualne, 
kompletne z demontażu, możliwy montaż. Nowogrodziec, tel. 
0502/33-76-86,0608/72-14-92
VW PASSAT, 2000 r., 1900 ccm, TDI, 115 KM : skrzynia bie
gów (5), zawieszenie przednie i tylne, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 0602/80-01-02
VW PASSAT, GOLF, 1600 ccm, turbo D: silnik, • 900 zł. Lesz
no Górne, tel. 068/376-65-67
VW PASSAT, GOLF : silniki 1.5 D. 1.6 D, części silników 1.1, 
1.3,1.5,1.6,1.81, kompletne. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
VW PASSAT, GOLF lił, IV, 1999 r.: zawieszenie przednie, kom
pletne, klapy tylne, kompletne. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
VW PASSAT, SANTANA, 1987 r., 120 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D : silnik, rozrusznik, zawieszenie przednie i tylne, reflektory, 
lampy, grill, chłodnica, ukł. kierowniczy, tarcze i zaciski hamul
cowe. Chojnów, tel. 0606/47-11-90 
VW POLO II : skrzynia biegów, głowica. Głogów, tel. 
076/834-5048,0605/91-09-77
VW POLO CLASSIC : dach (variant), skrzynia biegów (1900 
ccm, diesel) i inne części blacharskie i mechaniczne. Nysa, tel. 
0606/26-63-23
VW POLO: silnik 1.1 + skrzynia biegów (4), przekł. kierownicy, 
pompa ham., nagrzewnica z dmuchawą, kolumny McPherso
na (2 szt. przód). Opole, tel. 0606/97-00-66 
VW POLO, 1043 ccm: silnik, skrzynia biegów IM, przekładnia 
kierownicza, pompa hamulcowa, nagrzewnica z dmuchawą, 
kolumny McPhersona (2 szt.), mechanizm wycieraczek przed
nich. Opole, tel. 0606/97-00-66 
VW POLO: silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
VW POLO, 1979 r., 900 ccm : drzwi, szyby, skrzynia biegów 
(4). Milicz, tel. 071/384-17-09
VW POLO 1,1981 r., 1100 ccm: drzwi, 2 szt., maska przednia, 
maska tylna, chłodnica, rozrusznik, wał nominalny z panewka
mi, stan dobry, koło zamachowe, tłoki, wałek rozrządu, atrapa 
przednia, gażnik Solex i inne. Brzeg, tel. 077/416-58-87 .
VW POLO, 1983 r.: chłodnica, rozrusznik, szyby, pompa ha
mulcowa, licznik, pasy, lusterka, lampy tylne. Zielona Góra, tel. 
068/320-18-60
VW POLO, 1984 r„ 1300 ccm: półosie z przegubami, stan b. 
dobry -100 zł/szt., ukł. wydechowy, klamki, zamki, stacyjki, 
zderzak tylny - 50 zł, lampy tylne - 50 zł/szt., skrzynia biegów 
autom. • 150 zł. Złotoryja, tel. 0606/11-91-95 
VW POLO, 1985 r.: maska przednia, klapa tylna. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW POLO, 1986 r.: szyba przednia, lampy tylne, stacyjka, ser
wo, chłodnica i inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
VW POLO, 1988 r., 1400 ccm, diesel: silnik. Bytom Odrzański, 
tel. 068/38848-01
VW POLO, 1988 r.: silnik 1.05 i 1.3, skrzynia bieg., zawiesze
nie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, teł. 075/721-17-75 
lub 0609/44-33-28
VW POLO, 1988 r.: silniki 1.1 i 1.31 (odone), skrzynia biegów, 
zawieszenia, elementy blacharki i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
VW POLO, 1989 r.: ukł. kierowniczy, kolumna kierownicy, prze
łączniki kierownicy, stacyjka, nagrzewnica, McPhersony, roz
rusznik, silniczek wycieraczek, klapa tylna, błotnik prawy, wen
tylator chłodnicy, szyby, lampy tylne, zderzak. Złotoryja, tel. 
076/878-64-36
VW POLO, 1990 r., 1400 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), 
głowica, pompa wtryskowa, elementy blacharki, zawieszenie. 
Świebodzin, tel. 0605/92-96-50 
VW POLO, 1992 r.: lampy, lusterka, maska, błotniki, felgi z 
oponami, zawieszenia i inne. Legnica, tel. 0607/04-38-25
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VW POLO, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, diesel: silnik, •
1.500 zł. Lubin. tel. 0607/5749-98 
VW POLO KOMBI, 1993 r., 1043 ccm: komputer, szyby, drzwi, 
tapicerki, fotele, amortyzatory, lampy, zderzak przedni, serwo, 
skrzynia biegów, pompa hamulcowa, gażnik, osłona filtra po
wietrza, wtryski, stabilizator, instalacja, sprzęgło i inne. Oleśni
ca, tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49 
VW POLO, 1993 r., 1400 ccm, diesel: pompa wtryskowa, - 300 
zł. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
VW POLO G40, 1994 r., 1300 ccm : silnik. Górzyn. tel. 
068/372-90-26,0601/81-86-95
VW POLO CLASSIC, 1994 r.: części mechaniczne. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
VW POLO CLASSIC. 1994/98 r. 1.4-1.6: ćwiartki nadwozia, 
dach, skrzynia biegów, silnik + osprzęt, kolumny McPhersona, 
belka tylna, konsola, tapicerka, szyby i inne, koła stalowe, wspo
maganie kpi., wzmocnienia, chłodnice i inne, możl. wysyłki. 
Wrocław, tel. 0608/70-62-07
VW POLO, 1994/99 r.: lusterka boczne lewe i prawe, ręcznie 
lub el. regulowane, stan idealny. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
VW POLO, 1995 r.: maska, błotniki, wzmocnienie, chłodnica, 
lampy, wentylator, grill i inne. Wrocław, tel. 0605/95-16-02 
VW POLO CLASSIC VARIANT, 1995/00 r:: dach (kombi, va- 
riant), skrzynia biegów (1900 ccm, diesel) i inne części bla
charskie i mechaniczne. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
VW POLO, 1996 r., 1000 ccm: silnik, kolumna kierownicy, zde
rzak, lampy tylne, dach, elementy karoserii. Legnica, tel. 
0603/62-30-62
VW POLO, 1997 r. : części tyłu. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/44-67-68
VW POLO, 1997 r., 13 tys. km, 1100 ccm: głowicę, sprzęgło, 
pompę wody, napinacz. Wrocław, tel. 071/360-11-08 
VW POLO CLASSIC, 1998 r.: pasy z napinaczami, licznik, lam
py, nagrzewnica, półosie. Trzebnica, tel. 0604/30-29-71 
VW POLO, 1998 r.: zderzak przedni (szeroki), wzmocnienie 
czołowe, halogeny zderzaka (Polo Classic). Wrocław, tel. 
071/364-5142,0608/34-92-77 *
VW POLO, 2000 r.: maska przednia, poduszki, deska rozdz., 
belka pod zderzaki, reflektory, kierunkowskazy, inne. Oława, 
tel. 0502/05-56-94
VW POLO, 2000 r.: maska, błotniki, lampy, wzmocnienie, kie
runkowskazy, grill, zderzak i inne. Wrocław, tel. 0605/95-16-02 
VW POLO, GOLF II, 1992 r., 65 tys. km, 1300 ccm, benzyna: 
silnik, skrzynia biegów (5). Gromadka, tel. 0604/78-33-32, 
0600/35-98-92
VW SCIROCCO : felgi aluminiowe, tylne zawieszenie SB-5 i 
inne części - 700 zł, zamienię na amplituner Sony, magnetofon 
Technics RS-BX501 lub 606 albo discmana Sony, Panasonic 
(nowy model). Trzebnice, woj. legnickie, tel. 0603/41-67-38 
VW SCIROCCO, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia 
biegów (5), reflektory, maska silnika, drzwi, licznik z obroto
mierzem, chłodnica wody i oleju, szyberdach szklany i inne. 
Byczyna, tel. 077/413-44-57
VW SCIROCCO, 1985 r.: reflektory, atrapa, -100 zł. Zaręba, 
tel. 0603/35-59-76
VW SCIROCCO, 1988 r.. 127 tys. km, 1800 ccm. wtrysk: gło
wica, aparat zapłonu, el. pompa paliwa, błotniki, nadkola, lam
py. Wałbrzych, tel. 074/666-69-99 do godz. 16 
VW SHARAN: części blacharskie i mechaniczne, duży wybór. 
Drezdenko, tel. 095/762-01-06,0602/18-44-78

VW SHARAN: różne części blacharskie i mechaniczne. Jele
nia Góra, tel. 0604/4741-88
VW SHARAN: zderzak przedni, -150 zł. Jelcz-Laskowicertel. 
0609/34-99-53
VW SHARAN: drzwi prawe przednie i tylne • 150 zł/szt. Trzeb
nica, tel. 071/387-1742
VW SHARAN, 1998 r., 1900 ccm, TDI: elementy karoserii, 
poduszki pow., konsola, sensor, klimatronic, drzwi, maska, błot
niki, tapicerka, lampy, zderzaki, chłodnice, zawieszenia, szyby, 
koła, nawigacja, silnik, skrzynia biegów, filtr, lusterka, płyty oraz 
plastiki. Lubin, tel. 0605/78-53-53 
VW SHARAN, 1998 r., 2000 ccm : tylny prawy błotnik, tylne 
wahacze, tylny zderzak, tłumiki, teleskopy, półosie, zwrotnice, 
lampy przednie, pas przedni, skrzynia biegów, kolumna kie
rownicza, rozrusznik, alternator, elem. plastikowe, uszczelki, 
licznik, komputer, części silnika Unne. Ostrów Wlkp., tei. 
0502/08-55-04
VW SHARAN, 2000 r.. 1900 ccm, TDi: silnik, skrzynia biegów, 
tapicerka kpi., klimatyzacja, poduszki pow.,'nawigacja, drzwi, 
zawieszenia, dach, chłodnice, ukł. wydechowy i inne. Lubin, 
tel. 0603/4847-12
VW SHARAN, PASSAT, GOLF IV : pompa do klimatyzacji. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
VW TRANSPORTER T5: różne części mechaniczne i blachar
skie oraz silnik 2.0 TDI. Lubin, tel. 076/841-22-25, 
0601/3046-81,076/847-66-62
VW TRANSPORTER T2,1600 ccm, diesel: silnik + skrzynia 
biegów, - 2.500 zł. Bolesławiec, tel. 0601/99-38-02 
VW TRANSPORTER T2 : klapa tylna, drzwi rozsuwane, inne 
części. Gubin, tel. 0501/85-33-26 
VW TRANSPORTER, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów, pom
pa wtryskowa, stan dobry. Kłodzko, tel. 074/817-50-11 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN : siedzenie 3-osobowe, 
rozkładane, ostatni rząd, • 950 zł. Lubin, tei. 0601/72-11-78 
VW TRANSPORTER T2: silniki 1.6D i 1.6E, skrzynia biegów, 
elementy zawieszeń, drzwi, nagrzewnica, sprzęgło, szyby, ko
lumna kierownicza i inne. Lubin, tel. 0607/53-29-96 
VW TRANSPORTER T2,1600 ccm, benzyna: silnik, nowe pier
ścienie, panewki, sworznie flotowe, lekko uszkodzony, na cho
dzie, w całości lub na części, • 350 zł. Lubin, teł. 0502/17-81-85 
VW TRANSPORTER, 1900 ccm, diesel: różne części z de
montażu (w rozliczeniu może być silnik). Nowa Sól, tel. 
0601/77-31-34
VW TRANSPORTER T2: półośki (2 szt.), amortyzatory (2 szt.), 
przełączniki elektr. Nysa, tel. 077/433-56-31 
VW TRANSPORTER T4: maska, błotniki, chłodnica, grill, zde
rzak przedni, tapicerka, szyby, elementy blacharki, drzwi, kla
pa tylna, silnik, felgi aluminiowe i inne. Lubin, teł. 0607/75-77-35, 
0607/75-76-76
VW TRANSPORTER T4: drzwi tylne, drzwi boczne, hak. Ole
śnica, tel. 071/398-56-76,0602/804849 
VW TRANSPORTER T2, T4: silniki, skrzynia biegów (5), gło
wice, bloki i inne części. Pastuszyn, tel. 068/38842-70, 
0607/61-15-77
VW TRANSPORTER: silnik 2000 ccm, chłodzony powietrzem, 
całkowicie sprawny, kompletny. Prószków, woj. opolskie, tel. 
077/464-60-37
VW TRANSPORTER T2 3-osobowy. stelaż + plandeka, - 600 
zł. Raciborowice, tel. 076/818-9749 
VW TRANSPORTER, 1600 ccm, diesel: chłodnica, stan b. 
dobry • 200 zł. Środa Śląska, teł. 071/317-44-74 po godz. 20 
VW TRANSPORTER T2: hak kompletny, -130 zł. Włoszako
wice, tel. 0607/65-53-84
VW TRANSPORTER BUS: rozrusznik, moduły (3 szt), pom
pa paliwa nowa. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
VW TRANSPORTER T4 : zawieszenie, drzwi prawe prednie, 
elementy klimatyzacji. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
VW TRANSPORTER T2,1600 ccm, turbo D : części silnika, 
głowica i inne. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW TRANSPORTER T4: przekładnia kier. ze wspomaganiem. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
VW TRANSPORTER T4 : maski, reflektory, zderzaki, fotele, 
ćwiartki, boki, silniki 1.9 TD i 2.4 D. Zielona Góra, tel. 
0503/3745-51
VW TRANSPORTER T2,1974 r., 1600 ccm : różne części z 
rozbiórki. Targoszyn, teł. 076/872-86-12 
VW TRANSPORTER T2,1979/91 r.: różne części. Wrocław, 
teł. 0606/20-00-14
VW TRANSPORTER BUS, 1981 r., 2400 ccm, diesel: silnik, -
2.000 zł. Lubań, tel. 075/722-14-03 
VW TRANSPORTER T2,1981 r., 1600 ccm. diesel: drzwi, kla
pa tylna, szyby, lampy, silnik i inne. Lubin, teł. 0606/36-52-56 
VW TRANSPORTER T2,1981 r., 1600 ccm, diesel: części 
silnika, skrzynia biegów 151, drzwi przednie, turbina - 450 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-87-99
VW TRANSPORTER, 1981 r. 1.6, 2.0 ccm: silnik na części, 
zawieszenie, mosty, skrzynia biegów, półosie, belki i inne. Wał
brzych. tel. 074/84649-58
VW TRANSPORTER, 1982 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, stan 
b. dobry, -1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-89-29 
VW TRANSPORTER SKŁADAK, 1984 r., 1600 ccm. diesel: 
silnik, maska silnika, klapa tylna. Kłoda, tel. 0601/05-81-98 
VW TRANSPORTER, 1986 r.: różne używane. Wrocław, tel. 
071/34842-16
VW TRANSPORTER T2,1988 r., 90 tys. km, 2000 ccm. benzy
na : silnik kpi., stan b. dobry, - 1.300 zł. Raciborowice, tel. 
076/818-9749
VW TRANSPORTER T4,1990 r., 1600 ccm. turbo D : silnik. 
Bytom Odrzański, tel. 068/38848-01 
VW TRANSPORTER T4.1991 r., 1900 ccm oraz 2400 ccm D: 
drzwi, wzmocnienie czołowe, zderzak przedni, chłodnica, sie
dzenia, drążki skrętne, wahacze, półosie, sanki, amortyzatory, 
sprężyny i inne. Niemodlin, tel. 0607/33-04-44 
VW TRANSPORTER T4,1991 r.: ćwiartka tylna prawa, bębny, 
cylinderek, pompa ham., klamki, zamki, podnośniki szyb, le
warek zmiany biegów, zbiornik paliwa, węże gumowe, zawie
szenie tylne prawe. Wrocław, tel. 349-50-22 
VW TRANSPORTER T4,1991/94 r.: półosie napędowe. Wro
cław, tel. 0600/52-08-83
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1992 r.: drzwi z szybami, drzwi 
boczne, zawieszenie przednie, nagrzewnica, błotnik tylny, za
wieszenie tylne, lusterka, lampy przednie, siedzenia przednie i 
inne części. Legnica, tel. 0603/40-64-09 
VW TRANSPORTER T4,1992 r.. 2400 ccm. diesel: tłoki, kor
bowody, wał do szlifu, chłodnica z wentylatorami, lusterko lewe, 
zbiornik płynu wspomagania, grilL Marciszów, tel. 
075/741-06-32 po godz. 20
VW TRANSPORTER T4,1992 r.: tylne drzwi. 2 szt., boczne, 
zawieszenia. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 2000 ccm. benzyna: silnik z 
osprzętem,.drzwi, koła stalowe, wzmocnienie przednie, zde
rzak i inne. Lubin, tel. 0608/70-62-07 
VW TRANSPORTER T4,1992 r..: karoseria, - 3.200 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-64-17.0608/19-0149 
VW TRANSPORTER T4.1992 r.. 1900 ccm, diesel: części 
skrzyni biegów, zawieszeń, elementy blacharki. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99.0603/93-52-50
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 2400 ccm, diesel: prawy, 
przedni błotnik, głowica nie uzbrojona, pompa wspomagania, 
blok, korbowody, wał, Soki, łożysko od piasty, nowe. Zielona 
Góra. tel. 0601/4348-52
VW TRANSPORTER T4.1993 r.. 2400 ccm: skrzynia biegów, 
klapa tylna, maska, przednie wzmocnienie, tylny zderzak, drzwi 
boczne rozsuwane. Targoszyn, tel. 076/872-86-12 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm, diesel: skrzynia 
biegów, maska, drzwi, zawieszenie, felgi, chłodnica, półosie, 
zawieszenie, zbiorniczki, szyby, lusterka, plastiki i inne. Legni
ca. tel. 0603/80-26-88
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 1900 ccm: drzwi, szyby, lu
sterka, dach, zawieszenie przednie i tylne, ukł. wydechowy,

chłodnica, zderzaki, lampy, wzmocnienie przednie, liczniki, hak. 
Lwówek-Ślądd, tel. 0608/74-74-65 
VW TRANSPORTER T4,1993 r.: drzwi przednie prawe, - 300 
zł. Świdnica, tel. 074/856-80-66,0607/38-99-75 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D : silnik kompletny, skrzynia biegów 1900 ccm turbo diesel, 
fotele (3 rzędy), konsola, lampy, chłodnica, drzwi i inne części. 
Legnica, tel. 0502/12-68-37
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 2400 ccm, diesel: pompa 
wspomagania, zbiorniczek wspomagania, chłodnica, wspoma
ganie, pompa oleju, głowica silnika 2.4 D. 1.9 D, TD, części 
silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW TRANSPORTER T4,1994/96 r.: komputer (2:57D0. kie
rownica, sensor, hak, drzwi przednie oraz drzwi przesuwane, 
rozrusznik, filtr pow., webasto, łapy i poduszki silnika, klamki, 
zamki, stacyjka, ukł. wydechowy, elementy zawieszenia, węże 
gumowe, fotele przednie, inne. Wrocław, tel. 0601/7345-35 
VW TRANSPORTER, 1995 r., 2500 ccm, benzyna: silnik, pęk
nięty blok, skrzynia biegów na części, zawieszenie przednie, 
udokumentowane pochodzenie. Wrocław, tel. 0607/04-21-23 
VW TRANSPORTER T4,1995 r.: maska, grille. Wrodaw, tel. 
364-5142,0608/34-92-77
VW TRANSPORTER T4,1996 r.: drzwi z szybami, szyby, pla
stikowe elem. wnętrza, silniki 2.4 T i 1.9 T, skrzynie biegów, 
tylna klapa, siedzenia, błotniki, lampy, maska, konsola, półosie, 
zbiorniczki, szyby boczne, lusterka i inne. Obora k. Lubina, tel. 
0607/04-26-96
VW TRANSPORTER T5,1997 r.: różne części. Zielona Góra, 
tel. 0503/65-06-56
VW TRANSPORTER T4,1997 r.: siedzenia. 3 rzędy, weluro
we, kolor stalowy, tył skóropodobny, • 500 zł. Rogoźnica, tel. 
074/855-9248
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 2500 ccm, TDi: głowica, tło
ki, korbowody, turbina, pompa wtryskowa, hak holowniczy, tyl
ny zderzak, miska olejowa. Zielona Góra, tel. 0601/4346-52 
VW VENTO : różne części mechaniczne. Bolesławiec, teł. 
0602/71-61-07
VW VENTO: przełącznik kierunkowskazów, kierunkowskazy. 
Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/644-21-48 
VW VENTO, 1.8,1.9 D : drzwi, szyby, lampy, zderzaki, ABS, 
sanki, wahacze, półosie. maska. kJapa tylna, koła, konsole, 
boczki drzwi, skrzynie biegów, zawieszenia i inne. Lubin, tel. 
0605/28-93-07
VW VENTO GT, 1993 r., 2000 ccm: konsola, inst elektryczna, 
licznik, drzwi tylne prawe, części silnika, zbiornik paliwa i inne. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
VW VENTO, 1994 r.. 1900 ccm, turbo D: błotniki tylne, dach z 
eł. szyberdachem, lampy tylne, tłumiki, tapicerka, konsola, pod
sufitka, zbiornik paliwa, zawieszenie tylne, plastiki i inne. Lu
bin, tel. 0600/34-00-82
WARTBURG: różne części. Kłodzko, tel. 074/867-36-23 
WARTBURG 353: błotniki, ścianka przednia, chłodnica, lam
py i inne części z demontażu. Lubin, tel. 076/842-53-99 
WARTBURG sedan, kombi: maska, klapy, błotniki, nadkola, 
opony i inne. Paczków, woj. opolskie, tel. 0606/15-33-85 
WARTBURG 353: wał, stan dobry - 60 zł, głowica - 40 zł, roz
rusznik - 35 zł, drzwi tylne uzbrojone (bez korozji) -10 zł, lewa
rek z kasetą zmiany biegów w podłodze - 30 zł. Sobin, gm. 
Polkowice, tel. 076/645-96-52
WARTBURG : rozrusznik, alternator, aparat zapłonu, gażnik, 
chłodnica, pompa paliwa. Wrodaw, tel. 0501/48-57-50 
WARTBURG 353 W: skrzynia biegów (zmiana przy kierowni
cy), inne częśd. Wrodaw, tel. 352-35-61 
WARTBURG 353W, 1983 r., 50 tys. km, 992 ccm,: drzwi klapy 
szyby i inne. Wrodaw, teł. 0607/57-77-81 
WARTBURG 353, 1984 r.: wszystkie częśd. Prusice, tel. 
071/312-5341.071/312-6341
WARTBURG GOLF KOMBI, SEDAN: maski, klapy, drzwi, szy
by, błotniki, zawieszenia, ukł. wydechowy, chłodnice i inne. nowe
1 używane. Paczków, tel. 0606/15-33-85
WARTBURG GOLF : silnik, - 100 zł. Polkowice, tel. 
076/845-33-60
WÓZEK WIDŁOWY : silnik Perkins, - 1.000 zl. Odce, lei. 
075/736-11-70
WÓZEK WIDŁOWY: masywy, nowe. 600x9*. 2 szt., 830x15*.
2 szt., szerokie, -1.000 zł lub zamienię na migomal Oleśnica, 
tel. 071/398-74-76
ZASTAWA: różne części Legnica, tel. 076/862-65-31 
ZASTAWA, 1100 ccm: rozrusznik. Wilczków, tel. 071/31647-09 
ZASTAWA 1100P: częśd różne. Wrodaw, tel. 071/372-62-94 
ZASTAWA 1100P, 1975 r., 1116 ccm: sprawny silnik, niekom
pletny, z osprzętem, • 100 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-51-01 
ZASTAWA 1100,1979/80 r.: klapa tylna, drzwi, lampy. Wro
daw. tel. 071/78349-11.0501/86-34-65 
ZIŁ: pompy, piasty, półosie, bębny, el. blacharki, szyby, przy
stawka i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
ŻUK: zawieszenie przednie, zbiornik paliwa, most tylny, wał 
napędowy nowy, koła nowe Li&lina 15* (4 szt) z oponami, nowa 
linka hamulca ręcznego i linka sprzęgła. Henryków, tel. 
074/819-90-62,0600/814548 
ŻUK: silnik, stan b. dobry, możliwość sprawdzenia-700 zł, wał 
napędowy • 250 zł oraz inne części. Kobierzyce, tel. 
071/311-98-33
ŻUK: rama, silnik, most tylny, inne. Legnica, tel. 076/862-65-31
ŻUK A-05, A-07 : rama, nowa, z dokumentacją zakupu, - 250
zł. Oleśnica, tel. 071/398-74-76
ŻUK: most - 200 zł, izoterma • 410 zł. Opole, tel. 077/465-25-30.
0607/54-25-32
ŻUK: izoterma, stan dobry, • 400 zł. Sobótka, tel. 0607/66-04-91 
ŻUK: skrzynia biegów (3), po regeneracji, wał korbowy, roz
rusznik, kierownica (gruba), kolumna kier., częśd zawieszenia 
przedniego, skrzynia biegów. Trzebnica, tel. 071/312-63-61 
ŻUK : silnik 4C-90, stan dobry i inne częśd, - 2.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-24-79 
ŻUK: chłodnica nowa. Wrodaw, tel. 362-80-24 
ŻUK: lampy zespolone, 2 szL - 20 zł/szt Wrodaw, tel. 342-37-40 
po godz. 17,0603/164644 
ŻUK: koła 16*-60 zł/szt Wrodaw, teł. 071/357-75-90 
ŻUK : zawieszenie, po regeneracji, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/357-75-90
ŻUK: alternator, prądnica, półoś, mechanizm różnicowy z ko
łem i wałkiem, dodsk sprzęgła, gażnik, kola 15 cali z nowymi 
oponami. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
ŻUK: silnik Webera, wał pędny, wał korbowy po szlifie + nomi
nalny, głowica po remonde, opony, resory nowego typu, chłod
nica, pompa vwdy, pompa oleju, rozrusznik, skrzynia biegów, 
inne części. Wrocław, tel. 784-6945 
ŻUK : wał pędny, wał korbowy, skrzynia biegów 131, pompa 
wodna, chłodnica, docisk i tarcza sprzęgła, obudowa sprzęgła, 
nagrzewnica, resory, głowica, gażnik, rozrusznik, pompa ha
mulcowa, aparat zapłonu. Wrodaw, tel. 0608/62-39-34 
ŻUK A-13B, 1988 r.: rama, stan b. dobry, most tylny z resora
mi, bębny ham. (nowe), skizynia biegów (4), kolektor gaźniko- 
wy. Marciszów, tel. 075/741-06-32 po godz 20 
ŻUK, 1990 r., 120 tys. km, 2120 ccm.: skrzynia biegów (4). 
nowa - 400 zł, w rozliczeniu przyjmę uszkodzoną. Wrodaw, tel. 
0606/6242-90
ŻUK, 1990 r.: częśd używane, zawieszenie przednie, most 
tylny, chłodnica, szyby, drzwi, wał napędowy, rozrusznik, apa
rat zapłonu, zbiornik paliwa, resory i inne, tektura VAT. Wro
cław. tel. 0601/76-64-36
ŻUK, TARPAN, NYSA: wał korbowy po szlifie • 200 zł, głowica 
używana, z klawiaturą - 100 zl, rozrusznik, stan b. dobry -100 
zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21
ŻUK, NYSA: silnik, zawieszenia, koła, lusterka, alternator, roz-. 
rusznik, pompa i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
ŻUK, NYSA: wały główne, napędowe, szyby, skrzynie 3-bie
gowe, koła, alternatory i inne. Wrodaw, tel. 0604/46-55-71
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SAMOCHODY 
NA CZĘŚCI

AUD1100,1980 r., 62 tys. Km, 2200 ccm, benzyna, żółty, ra
dio, I właściciel, oryginalny przebieg, stan idealny • 1.000 DEM. 
Kudowa Zdrój, tel. 074/866-95-96,0601/76-39-55 
AUD1100,1980 r., 176 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, seledyno
wy. nowe klocki, pompa paliwa, ukł. wydechowy, w całości na 
części. -1.000 zł. Głogów, tel. 0609/63-85-42 
AUD1100,1981 r., 1800 ccm, wtrysk 5-biegowy, alum. felgi, -
1.400 zł. Domaszkowice, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
AUD1100,1981 r., 70 tys. km, 2000 ccm, czerwony, kpi. do
kumentacja, z urzędu celnego, stan dobry, w całości lub na 
częśd, -1.200 zł. Kozów, woj. legnickie, tel. 0606/19-55-59 
AUD1100,1982 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary me
talic, 5-biegowy, stan dobry, bez prawa rejestracji, -1.000 zł. 
Leszno, tel. 0604/33-30-39
AUD1100,1986 r., 1800 ccm, wtrysk katalizator, stan b. do
bry, na białych tablicach - 2.700 zł. Jawor, tel. 076/870-16-60 
AUD1100,1988 r., 1800 ccm, szary metalic, w całości lub na 
częśd, -1.900 zł. Wrodaw, tel. 384-82-34 
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 
AUDI 80 TDI, 1992 r., 1900 ccm, bordowy metalic, centralny 
zamek, ABS, klimatyzacja, hak, welurowa tapicerka, pełne 
wyposażenie elektr., na białych tablicach - 7.700 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0501/05-37-23
AUDI A3,1997 r., 25 tys. km, 1800 ccm, 20V, ciemnoniebie
ski, wspomaganie, centralny zamek, ABS, EDS, klimatronic, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 poduszki powietrzne, RO + 
6 głośników, subwoofer, - 39.900 zł lub zamienię. Wojnowice, 
tel. 071/318-05-24,0503/59-93-43 
BMW 316 i, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, automatic, uszko
dzony prawy, tylny wahacz, • 2.600 zł. Wrodaw, tel. 0607/
65-79-79
BMW 318,1983 r., 1800 ccm, benzyna, demny metalic, stan 
dobry, w całości lub na części, na białych tablicach, -1.500 
zł. Lubin, tel. 0501/43-05-27
BMW 318 i, 1985 r., 174 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor gra
fitowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. 
zamek, eł. reg. lusterka, alum. felgi, obrotomierz, obniżony, 
stan b. dobry, bez prawa rejestracji, - 2.700 zł. Rawicz, tel. 
0604/33-30-39
BMW 318,1987 r. w całośd lub na częśd, -1.500 zł. Brzeg 
Dolny. tel. 0607/47-35-35
BMW 320 i, 1986 r., 2000 ccm, czerwony, ’2-drzwiowy, szy
berdach, RO, el. reg. lusterka, 6 cylindrów, bez prawa reje
stracji, - 2.200 zł. Jawor, tel. 0607/20-95-06 
BMW 520,1984/85 r., 2000 ccm, szary metalic, wspomaga
nie, el. reg. lusterka, alarm, hak, alum. felgi, w całośd lub na 
części, -1.600 zł. Grodziec Mały, tel. 076/833-14-92 
BMW 525,1979/80 r., 2500 ccm, benzyna, niebieski, bez pra
wa rejestracji, -1.600 zł. Wrodaw, tel. 0606/49-47-39 
BMW 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk na części, - 3.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
CITROEN BX, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, do remontu 
lub na częśd, el. otw. szyby, centr. zamek, - 1.400 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/746-15-59,0606/10-74-65 
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, po remonde układu hydraulicznego, na części, spro
wadzony z Niemiec, - 3.000 zł. Karminek, gm. Milicz, tel. 0603/
84-38-95
CITROEN ZX REFLEX, 1992 r„ 108 tys. km. 1400 ccm. czer
wony, po dachowaniu, silpik sprawny, zarejestrowany, .twar
dy* dowód, • 4.200 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 071/
348-34-78
DACIA KOMBI, 1982 r. stan dobry, - 600 zł. Wrocław, tel.
781-99-50
FIAT 125p, 1975 r. w całośd lub na częśd, sprawny, bez prze
glądu. - 300 zł. Wrocław, tel. 071/327-79-93 
FIAT 125p, 1978 r. kompletny, - 300 zł. Wrodaw. tel. 071/
339-86-57
FIAT 125p, 1983 r., pomarańczowy, w całośd lub na częśd, - 
280 zł. Strzegom, tel. 074/855-5841 
FIAT 125p, 1984 r., biały, stan blacharki średni, stan silnika 
dobry, z pełną dokumentacją brak przeglądu, - 300 zł. Ża
gań, tel. 0606/16-82-18
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, biały, uszkodzony silnik, waż
ny przegląd techniczny, - 230 zł. Wrodaw, tel. 0602/15-57-88 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, biały, - 200 zł lub zamiana na 
RO samochodowy. Długie, gm. Szprotawa, tel. 0503/73-46-04 
FIAT 125p, 1991 r. w całośd lub na częśd, - 600 zł. Osiek 
Grodkowski, tel. 077/415-87-50,0603/57-69-13 
FIAT 126p, 1975 r., 600 ccm, czerwony, brak przeglądu, nowe 
hamulce, wąski rozstaw śrub, nowe opony, szerokie zderza
ki, zadbany, po wymianie drążków, ważne OC, - 350 zł do
stawczy. Wrocław, tel. 0606/16-39-13 
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, bordowy, sprawny technicznie, 
na częśd, - 500 zł. Głogów, tel. 0609/26-86-02 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, zielony, techn. sprawny, stan 
silnika i blacharki dobry, - 450 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99, 
0604/70-92-56
FIAT 126p, 1979 r., 650'ccm, zielony, alternator, gruba kie
rownica, szeroki zderzak, sprawny, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
387-80-06
FIAT 126p, 1980 r. stan silnika i skrzyni biegów dobry, - 200 
zł. Brzeg, tel. 077/416-12-80 po godz. 18 
FIAT 126p, 1981 r. w całośd lub na częśd, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/311-78-47,0604/91-56-46 
FIAT 126p, 1982 r., 60 tys. km, 650 ccm, niebieski, w całośd 
lub na częśd, po remoncie silnika, nowy akumulator, amorty
zatory, lotnicze siedzenia, alternator, pospawany, • 620 zł. 
Świdnica, teł. 074/640-79-02
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, pomarańczowy, w całośd lub 
na częśd, - 700 zł. Mirków, tel. 071/315-13-09 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, zarejestrowa
ny, bez przeglądu i ubezpieczenia, przegląd do 08.2002 r, - 
580 zł lub zamienię na przyczepę samochodową z dopłatą. 
Mirsk, tel. 075/783-45-96
FIAT 132 ARGENTA, 1980 r., 1800 ccm, granatowy, 2 samo
chody, w całośd lub na częśd, el. otwierane szyby, wspoma
ganie kier., regulowana kierownica, welurowa tapicerka, po 
remoncie silnika, bez przeglądu, - 1.500 zł. Bytom Odrzań
ski, tel. 068/388-40-98
FIAT BRAVA, 1995 r., 60 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielony 
metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, 
szyberdach, zarejestrowany w kraju, ważny przegląd, w ca
łości lub na części, - 7.000 zł. Stare Bojanowo, tel. 065/ 
518-51-87, 0601/55-46-47
FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm, turkusowy metalic, 5-bie
gowy, centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, kom
puter, stan b. dobry, na białych tablicach -1.400 DEM. Wro
daw, tel. 0608/66-22-21
FIAT PANDA, 1985 r., 837 ccm, biały, w całośd lub na częśd, 
• 1.200 zł. Zielona Góra, tel. 0601/61-97-52 
FIAT REGATA, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, biały, - 2.000 zł. 
Wrodaw. teł. 071/392-59-09
FIAT TIPO, 1994 r., 41 tys. km, 1400 ccm, granatowy metalic, 
I właścidel, alarm, kompletna dokumentacja, w całośd lub na 
częśd, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT UNO, 1990 r., 118 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, białe tablice, - 1.950 zł. 
Wschowa, tel. 0605/06-95-15
FORD ESCORT; 1987 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy, bez 
prawa rejestracji, -1.500 zł. Opole, teł. 077/423-68-17 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, złoty metalic, 5-drzwio

wy, 5-biegowy, szyberdach, welur, białe tablice -1.300 DEM. 
Wrocław, tel. 0608/66-22-21
FORD ESCORT. 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, biały,
3-drzwiowy, szyberdach, sport, zawieszenie, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, bez prawa rejestracji, • 2.700 zł. Góra, 
tel. 0600/52-27-39
FORD FIESTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 3-drzwio
wy, stan dobry, na białych tablicach - 650 DEM. Zgorzelec, 
tel. 0501/05-37-23
FORD RESTA, 1990 r., 60 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czer
wony. bez prawa rejestracji, stan idealny -1200 DEM. Wro
daw, tel. 0605/69-75-76
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, 1981 r. lekko uszkodzony przód z lewej 
strony, w całości lub na częśd, - 600 zł. Lubsko, tel. 068/ 
372-26-71
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, ABS, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie -
1.300 DEM. Wrodaw, tel. 0608/08-97-39 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, bez 
prawa rejestracji -1.700 DEM. Kluczbork, tel. 077/413̂ 14-57, 
0604/37-53-37
FORD SIERRA, 1975 r., 1600 ccm, benzyna stan dobry, szy
berdach, lekko uszkodzone drzwi kierowcy, bez prawa reje
stracji, -1.500 zł. Jawor, tel. 076/870-16-60 
FORD SIERRA, 1985 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski, 5-drzwiowy, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, na 
białych tablicach -1.100 DEM. Oleśnica, tel. 0607/28-36-20, 
071/398-23-33
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2300 ccm, diesel, biały, szy
berdach, centralny zamek, 5-biegowy, zarejestrowany, opła
cony, po wymianie głowicy, w całośd lub na części, - 2.500 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/77-87-40
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 2300 ccm, diesel, brązowy, 
el. otw. szyby, stan silnika b. dobry, na białych tablicach, w 
całości lub na częśd - 1.000 DEM. Glinka, gm. Góra, woj. 
leszczyńskie, tel. 0605/85-57-01 
FORD SIERRA, 1986 r.: różne częśd, skrzynia biegów, szy
by, lampy. Ostrów Wlkp., teł. 0601/88-14-62 
FORD SIERRA, 1986/87 r., 135 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, hatchback, 4-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, na bia
łych tablicach - 1300 DEM. Wrocław, tel. 0607/19-35-55 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, - 2.500 
zł. Wrodaw, tel. 0607/47-72-55 
FORD SIERRA, 1987 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, szyberdach, bez prawa rejestracji, stan ide
alny, -1.400 zl. Zgorzelec, teł. 0607/30-91-59 
FORD SIERRA, 1989 r., czerwony, b. mocno rozbity, kpi. do
kumentacja, zarejestrowany, - 2.300 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-58-66
FORD SIERRA CLX KOMBI. 1992 r., 1800 ccm. wtrysk, biały, 
w całośd lub na częśd, mocno uszkodzony przód, zareje
strowany przód, - 4.300 zł. Wrodaw, teł. 0601/70-17-36 
FORD TRANSIT, 1993 r., 176 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, do sprowadzenia z Niemiec, krótki, niski, 8-osobowy, 
bez siedzeń, na częśd, -11.000 zł. Gubin, tel. 068/359-94-11, 
0601/98-68-17
GAZ 69, 1962 r., 28 tys. km, 2000 ccm zielony, bez prawa 
rejestracji, • 2.500 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-54-08 po 
godz. 20
HONDA ACCORD, 1987 r., 2000 ccm, srebmy metalic, bez 
prawa rejestracji, w całośd lub na częśd, - 2.500 zł. Wro
daw, tel. 0603/93-61-60
HONDA CIVIC, 1987 r., 1500 ccm, srebmy metalic, wspoma
ganie kier., na białych tablicach -1.100 DEM. Jelenia Góra, 
tel. 0502/11-98-85
HONDA CMC, 1990 r., 1500 ccm, granatowy, stan b. dobry, 
na białych tablicach - 1.450 DEM. Jelenia Góra, tel. 0502/
11-98-85
HONDA CMC, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy me
talic, stan techn. idealny, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szy
berdach, welurowa tapicerka, na białych tablicach, bez pra
wa rejestracji, - 3.000 zł. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDI, srebmy meta
lic, w całośd lub na częśd, mocno uszkodzony przód, pełna 
dokumentacja, zarejestrowany, • 5.800 z ł, do uzgod.. Wro
daw, tel. 0601/70-17-36
!VECO 35-10,1992 r., 2500 ccm, biały, na częśd, - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/30-64-70
JELCZ, 1982 r., 80 tys. km w całośd lub na częśd, • 6.000 zł 
lub zamienię na dostawczy. Częstochowa, tel. 034/314-58-09, 
0604/42-03-28
JELCZ 315,1978 r. w całości lub na części, techn. sprawny, 
zarejestrowany, - 3.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-82-00 
JELCZ 316,1982 r., 11100 ccm w całośd na części, stan do
bry, -4.500 zł. Krzeczyn, gm. Oleśnica, tel. 071/315-33-04 
JELCZ 317,1984 r., SW-680 na częśd, uszkodzony silnik, -
1.000 zł. Legnica, tel. 0603/8340-66
JELCZ 325,1984 r., 115 tys. km, 11100 ccm, diesel, kość sło
niowa, wywrotka na boki, skrzynia ład. metalowa o wym. 5.20 
x 2.30 x 1.00 m, 6-biegowy, kabina po malowaniu, opony 50% 
zużyda, ład: 9.51, techn. sprawny, na części, - 5.000 zł. Ko
wary, tel. 075/718-31-83,0606/25-28-23 
LADA 2106, 1978/86 r., 1452 ccm, benzyna, czerwony, po 
remonde kapitalnym w 1999 r., przegląd, stan dobry, w cią
głej eksploatacji, do drobnych poprawek blacharskich lub w 
całośd na częśd, - 800 zł. Świdnica, tel. 0604/22-19-34 
MAZDA 323,1981 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, zarejestrowany, przegląd do 08.2001 r., w cią
głej eksploatacji, • 800 zł. Polkowice, tel. 0606/6543-29 
MAZDA 323,1986 r., 1100 ccm, niebieski, 3-drzwiowy, stan 
dobry, na białych tablicach • 350 DEM. Zgorzelec, tel. 0501/ 
05-37-23
MAZDA 626,1984 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bor
dowy, 4-drzwiowy, uszkodzony przód, na częśd lub w cało
śd, bez prawa rejestracji, • 900 zł. Kłodzko, tel. 074/647-59-33 
MAZDA 626,1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny, na części, stan b. dobry, na białych tablicach - 2300 DEM. 
Zawidów, tel. 075/778-99-20,0604/14-75-89 
MERCEDES 123, 1976 r. z kpi. dokumentacją • 1.500 zł. 
Wołów, tel. 071/389-14-64
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna, biały, automa
tic, centralny zamek, na białych tablicach -1.600 DEM. Boga
tynia, teł. 0602/81-23-32
MERCEDES 190 E, 1988 r., 176 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, kpi. dokumentacja, na zachodnich tablicach, 
silnik oclony, zarejestrowany w Polsce, uszkodzona lewa 
przednia ćwiartka, w całośd lub na części, - 3.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/404-61-61 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w 
intemede pod numerem - A00506 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 190, 1988 r., 2000 ccm, czamy metalic, ABS, 
wspomaganie, alum. felgi, po tuningu, na białych tablicach -
3.000 DEM. Zielona Góra. tel. 0601/7845-13 
MERCEDES 200 123, 1977 r. zarejestrowany, bez silnika, 
uszkodzony, -1.000 zł. Nysa, tel. 0603/60-7343 
MERCEDES 200123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel przegląd, -
1.500 zł. Chojnów, tel. 076/819-13-89,818-69-00 do godz. 15 
MERCEDES 200 123,1979 r.. diesel, biały, w całości lub na 
częśd, po wypadku, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestra
cyjny, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 207 D, 1980 r. na części, bez silnika w całośd, •
1.500 zł. Legnica, tel. 076/722-7441
MERCEDES 220 115 W, 1974 r. lekko zdekompletowany, 
pełna dokumentacja, duży odzysk dobrych częśd, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-8740
MERCEDES 220115 D, 1976 r., 2200 ccm, diesel, żółty, czę
ściowo zdekompletowany, dużo częśd - 400 zł. Lubsko, tel. 
068/372-11-76,0608/45-23-26 
MERCEDES 220 123 D, 1978 r. twardy dowód, bez przeglą

du, w całości lub na części, -1.400 zł. Namysłów, teł. 0606/
93-14-85
MERCEDES 813,1980 r. na częśd, techn. sprawny, kabina 
po wypadku, - 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-73-07, 0601/ 
55-26-00
MITSUBISHI COLT. 1979/80 r. w całości lub na częśd. • 900 
zł. Strzelin, tel. 071/796-12-77 po godz. 16 
MITSUBISHI GALANT. 1987 r.. 140 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, beżowy metalic, pełne wyposażenie, w całośd lub na 
częśd, stąn b. dobry, na białych tablicach, - 3.400 zł. Lubin, 
tel. 0604/12-25-64
MITSUBISHI LANCER, 1986 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 
stan b. dobry, 5-drzwiowy, zadbany, hak, szyberdach, bez 
prawa rejestracji, - 3.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/57-18-98 
NISSAN BLUEBIRD, 1983 r., 2000 ccm, diesel, brązowy 
metalic, w całości lub na częśd, -1.200 zł. Kąty Wr., tel. 071/
316-77-52 wieczorem
NISSAN BLUEBIRD 910,1984 r„ diesel, metalic, sprzedam 
w całośd lub na częśd, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/346-21-06 
NISSAN LAUREL, 1983 r., 2800 ccm, diesel w całości lub na 
częśd, - 2.100 zł. Wrodaw, tel. 0503/92-35-75 
NISSAN MICRA, 1986 r., 1100 ccm, biały, bez prawa reje
stracji, automatic, stan techn. b. dobry, 2-drzwiowy, ogrzewa
ne szyby, cena 500 DEM. Opole, tel. 0604/31-91-22 
NISSAN MICRA, 1987 r., 1000 ccm, złoty, 3-drzwiowy, stan 
dobry, na białych tablicach - 450 DEM. Zgorzelec, tel. 0501/ 
05-37-23
NISSAN SUNNY B-22 COUPE, 1988 r., czerwony, 2-drzwio
wy, 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, białe tablice -1.100 DEM. Wrocław, tel. 
0608/66-22-21
NISSAN SUNNY B12,1988 r. bez silnika, - 1.200 zł. Zielona 
Góra, tel. 0603/9545-24
NYSA, 1981 r. zarejestrowany, w całości lub na częśd, - 250 
zł. Wrocław, tel. 0503/67-72-34 
NYSA, 1989 r., njebieski, furgon, po remonde silnika, prze
gląd do 30.06.2001 r., w całości lub na części, stan technicz
ny dobry - 600 zł. Wrocław, tel. 071/352-31-66 
OLTCIT CLUB w całośd lub na części. Kożlice, tel. 076/ 
84344-75
OPEL ASCONA, 1971 r. w całośd lub na częśd - 500 zł. 
Domaszczyn, gm. Długołęka, tel. 0602/7040-21 
OPEL ASCONA, 1982 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, bia
ły, do remontu lub na częśd, nowy akumulator, przegląd do
11.2001 r., po remoncie blacharki oraz po wymianue tłoków, -
3.000 zł. Nysa, tel. 0604/72-7847
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, siwy metalic, 
centralny zamek, tapicerka materiałowa, na białych tablicach, 
stan dobry • 450 DEM. Zgorzelec, tel. 0603/44-75-82 
OPEL CORSA, 1986 r., 1000 ccm, benzyna, złoty metalic, na 
częśd, stan b. dobry, na białych tablicach - 500 DEM. Zawi
dów, tel. 075/778-99-20,0604/14-75-89 
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm, brązowy, bez prawa reje
stracji, 3-drzwiowy, na częśd, nowy łańcuszek rozrządu, - 550 
zł. Wojdeszów, gm. Złotoryja, tel. 075/751-24-78, 0607/
82-79-91
OPEL KADETT SEDAN, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, szyberdach, bez prawa rejestracji, • 1.200 zł. Kro
sno Odrz., teł. 0603/074048
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, .łezka*, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez prawa rejestra
cji, na białych tablicach, -1.650 zł. Wołów, tel. 0503/58-78-38 
OPEL KADETT, 1987 r„ 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
stan dobry, na części, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-82 
po godz. 20
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, biały, stan do
bry, na białych tablicach • 750 DEM. Zgorzelec, tel. 075/ 
775-61-13
OPEL KADETT, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
złoty metalic, szyberdach, 3-drzwiowy, stan techn. b. dobry •
1.000 DEM. Wrodaw, tel. 0604/36-35-30
OPEL MANTA, 1973 r., 1200 ccm brak silnika, do remontu
nadwozia, rozebrana, dodatkowo części, - 1.200 zł. Pokój,
woj. opolskie, tel. 0608/20-21-09
OPEL OMEGA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, bez
prawa rejestracji -1.700 DEM. Kluczbork, tel. 077/413-14-57,
0604/37-53-37
OPEL REKORD, 1980 r., 2000 ccm w całośd lub na częśd, -
1.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-98-71 po godz. 18, 0608/
66-13-10
OPEL REKORD, 1982 r., 35 tys. km, 2300 ccm, diesel, zielo
ny, stan idealny, po remoncie kapitalnym, stan dobry, w cało
ści lub na częśd, • 3.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/830-28-18, 
0606/12-94-77
PEUGEOT 205, 1986 r.; 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach - 
900 DEM. Wrodaw, tel. 0608/66-22-21 
PEUGEOT 305, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, w 
całości lub na części, -1.000 zł. Okmiany, tel. 0604/82-59-35 
PEUGEOT 309,1989 r., 76 tys: km, 1300 ccm, biały, central
ny zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 5-biegowy, 3-drzwio
wy, lakierowane zderzaki, białe tablice, stan b. dobry -1.300 
DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
PEUGEOT 309,1990 r„ 1600 ccm, biały, 4-drzwiowy, - 2.000 
zł. Gubin, teł. 068/359-94-11,0601/98-68-17 
POLONEZ, 1982 r. stan dobry, - 350 zł. Świebodzice, tel. 074/ 
854-02-25
POLONEZ 125 PN, 1985 r., 1481 ccm, kość słoniowa, w ca
łośd lub na częśd, kompletne nadwozie, nowy akumulator, 
amortyzatory, rozrusznik, most tylny i alternator, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/336-65-75,0503/81-52-35 
POLONEZ, 1986 r., 1600 ccm, kość słoniowa, w całośd lub 
na części, - 600 zł. Wrocław, teł. 071/345-44-01 
POLONEZ, 1987 r., zielony, stan dobry, uszk. dodsk sprzę
gła, w całości lub na częśd, - 700 zł. Wrodaw, tel. 3444242, 
0608/75-16-54
POLONEZ, 1988 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, brak przeglądu i akumulatora, model przejściowy, stan 
dobry, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-99-58 
POLONEZ SLE, 1990/92 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały, 5-bie
gowy, blacharka do małych poprawek, bez prawa rejestracji, 
po remoncie silnika, stan dobry, - 800 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
357-74-00
POLONEZ CARO, 1994 r., 70 tys. km, 1500 ccm, zielony, 
zadbany, centralny zamek, alarm, uszkodzony prawy przód, 
pełna dokumentacja, w całości lub na części, • 1.600 zł. Wro
cław, tel. 071/788-80-33,0602/81-54-43 
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r., 160 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, biały, kpi., techn. sprawny, automatic, klimatyzacja, 
7-osobowy, na białych tablicach, - 8.500 zł lub zamienię. Po
lkowice, tel. 0608/57-99-27
RENAULT 18,1986 r. silnik po wymianie w Niemczech, die
sel, stan idealny, cena - 1.000 DEM. Wrocław, tel. 0503/ 
99-07-05
RENAULT 19,1988 r., 1400 ccm, czerwony, 4-drzwiowy, stan 
idealny, na zach. tablicach -1.500 DEM. Grodków, teł. 0604/
83-96-37
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm, benzyna 900 DEM. Zielona 
Góra, tel. 0504/79-63-56
RENAULT 5,1987 r., 156 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, alum. felgi, 4 nowe opony, nowy ukł. wyde
chowy, bez prawa rejestracji, stan tapicerki b. dobry, - 2.700 
zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-17-63 po godz. 19, 0603/
65-05-26
RENAULT 5,1987 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, 5-drzwiowy, hak, radio, bez prawa reje=. 
stracji, • 1.900 zł. Szprotawa, tel. 068/376-74-84, 0603/
55-08-54
RENAULT NEVADA KOMBI, 1988 r., 1700 ccm, benzyna,

bordowy, stan dobry, na białych tablicach - 900 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/775-61-13
RENAULT SAFRANE, 1996 r., 3000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi, RM - 4.000 DEM. 
Wrodaw, tel. 0606/38-37-84
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 97 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
biały, krótki, niski, w całości lub na częśd, stan b. dobry -
2.800 DEM. Jasień, tel. 0604/89-54-95 
ROBUR, 1990 r. na części, brak wału napędowego, - 3.000 
zł. Wrodaw, tel. 0502/55-96-64 
O  SAMOCHODY na białych tablicach, wszystkie mo* 

dele i roczniki, na zamówienie, możliwość dowozu 
do klienta. Zgorzelec, tel. 0503/89-92-39 81011721

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. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT MARBELLA, 1992 r., 46 tys. km, 850 ccm. benzyna, 
czerwony, - 900 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-21-95 
SIMCA MATRA SPORT, 1974 r., benzyna, czerwony, brak 
silnika, - 600 zł, telefon grzecznościowy, w każdą niedzielę, 
w godz. 18-19. Leśna, tel. 075/721-12-65 
SKODA 105 L, 1981/85 r„ 54 tys. km, 1046 ccm, czerwona, 
stan dobry, bez korozji, techn. sprawna, opony Goodyear w 
dobrym stanie, pokrowce, zagłówki, bez przeglądu, w cało
śd, - 390 zł. Wrodaw, tel. 0607/63-23-05 
SKODA 105 S, 1982 r., 1050 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
w całośd lub na części, po remonde silnika (20.000 km), hak, 
stan dobry, -1.500 zł. Złotoryja, tel. 0609/52-02-91 
SKODA 105 S. 1982 r., 1050 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
w całości lub na cZęśd, po remonde silnika (20 tys. km), hak, 
stan dobry, -1.500 zł. Złotoryja, tel. 076/87844-54 
SKODA 135,1991 r., 1300 ccm, zielony, plastikowa nadbu
dówka, tył oszkolny, zamykany, białe tablice - 1.400 DEM. 
Wrocław, tel. 0608/66-22-21
STAR, 1980 r., benzyna chłodnia, na części, agregat i chłod
nia w dobrym stanie, -1.900 zł. Mietków, tel. 071/390-97-03 
STAR 200 3W, 1980 r. w całośd lub na części, brak przeglą
du +silnik SU-359 w częściach, - 5.000 zł. Duszniki Zdrój, teł. 
0603/36-56-46
STAR 29,1979 r., SW400, pomarańczowy, skrzyniowy, pod
wyższone burty, po remonde silnika, skrzynią biegów Star 
200, most tylny Autosana, techn. sprawny, - 5.600 zł lub zmiana 
na HDS do drewna. Gogołowiec, gm. Lubin, tel. 076/844-85-04 
SUBARU JUSTY 4WD, 1990/91 r. w całośd lub na częśd, - 
800 zł. Rokitnica, tel. 076/878-67-01 
SUZUKI ALTO, 1988 r., 800 ccm, granatowy, stan b. dobry, 
na białych tablicach - 1.200 DEM. Jelenia Góra, tel. 0502/
11-98-85
SUZUKI SWIFT, 1987 r., czerwony, stan dobry, na białych ta
blicach - 900 DEM. Jelenia Góra, tel. 0604/39-65-39 
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, na białych tablicach - 1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/
29-31-71
SYRENA, 1978 r., 10 tys. km, kolor kremowy, sprawny, wy
rejestrowany, w całości lub na częśd, - 300 zł. Wiry, gm. Mar- 
dnowice, tel. 074/850-56-82,0609/50-79-14 
SYRENA 105,1979 r., biały, kpi., zarejestrowany, bez prze
glądu i ubezpieczenia, w całośd lub na części, / 180 zł lub 
zamienię na przyczepę samochodową, zarejestrowaną. Mirsk, 
tel. 075/78345-96
TALBOT SOLARA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, demny me
talic, w całośd lub na częśd, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
391-95-11
TOYOTA CELICA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, el. 
otw. szyby, el. reg. reflektory, szyberdach, stan techniczny 
dobry, bez prawa rejestracji, - 1.700 zł. Masłowo, gm. Dolsk, 
teł. 0604/84-18-55
TOYOTA COROLU KOMBI, 1983 r., 1800 ccm, diesel, czer
wony, bez wypadku, silnik do złożenia, bez dokumentacji lub 
z dokumentacją, z dopłatą, - 2.000 zł.., tel. 0502/35-2840 
TRABANT, 1986 r., szary, z urzędu celnego, bez prawa reje
stracji, stan dobry, - 400 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-97-54 
TRABANT, 1988 r., 45 tys. km, 600 ccm, niebieski, RO + gło
śniki, kpi. opon, bez prawa rejestracji, stan idealny, - 600 zfc 
Bogatynia, tel. 0502/14-90-70
VOLVO 240 GL, 1987 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
kombi, hak, wspomaganie, reg. zawieszenie, RO Philips + 
głośniki, welurowa tapicerka, stan b. dobry, serwisowany, bez 
prawa rejestracji - 2250 DEM. Wrocław, tel. 0601/17-50-59 
VOLVO 244,1980 r.: różne części. Ostrów Wlkp., tel. 0601/
88-14-62
VOLVO 360,1986 r„ 2000 ccm, czerwony, w całośd lub na 
częśd, inst. gazowa, zarejestrowany, -1.800 zł. Wrocław, tel. 
0607/60-84-84
VOLVO 740 KOMBI, 1986 r., 230 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
bordowy, kombi, 5-biegowy, białe tablice - 2.200 DEM. Wro
daw, tel, 0608/66-22-21
VOLVO F12,1981 r., czerwony, w całośd lub na częśd, uszko
dzony silnik, stan zły, kompletna dokumentacja polska, •
10.000 zł. Żagań, tel. 068/478-35-38 
VW GARBUS, 1973 r., 1300 ccm stan b. dobry, na białych 
tablicach - 2.500 zł. Żagań, tel. 0609/15-15-81 
VW GOLF 1,1976 r., 1100 ccm, benzyna, zielony, w całośd 
lub na częśd, - 800 zł. Przemków, tel. 0608/0942-98 
VW GOLF 1,1978 r., 200 tys. km, 1500 ccm, czerwony, w 
całośd lub na części, - 600 zł. Oława, tel. 071/313-07-01 
VW GOLF 1,1979/94 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, uszko
dzony przód silnik sprawny, przegląd do 2002 r., w całości 
lub na częśd, -1.500 zł. Świdnica, tel. 074/856-91-67,0603/
39-70̂ 37
VW GOLF 1,1981 r., 1447 ccm, niebieski, zarejestrowany, w 
całośd lub na części, stan dobry, • 2.000 zł. Wrocław, tel.
346-21-67
VW GOLF 1,1982 r., 1300 ccm, benzyna przegląd do 10.2001 
r, -1.800 zł albo inne propozycje. Jelcz-Laskowice, tel. 0607/
23-81-65
VW GOLF, 1985 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, szyber
dach, 3-drzwiowy, obniżony, sportowy ukł. wydechowy, ciem
ne szyby, RO, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/731-20-53,0605/46-15-91 
VW GOLF II, 1985 r., 114 tys. km, 1600 ccm/diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegówy, stan b. dobry, bez prawa rejestra
cji, - 2.500 zł. Rawicz, tel. 0604/33-30-39 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna bez prawa rejestra
cji, • 1.500 zł. Żagań, tel. 068/478-18-60 
VW GQLF Ił, 1985 r., 180 tys. km, 16Ó0 ccm, dieseł, czerwo
ny, 5-biegowy, stan b. dobry, bez prawa rejestracji - 2.100 
DEM. Syców, tel. 0503/01-56-88 
VW GOLF II, 1985 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, 5-drzwiowy, bez prawa rejestracji, stan techn. b. dobry, 
- 2.000 zł lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 0603/
77-90-48
VW GOLF II, 1986 r., 187 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, 3-drzwiowy, bez wypadku, na białych tablicach, w całości 
lub na częśd, -1.750 zł. Głogów, tel. 076/834-64-92 
VWGOLFII, 1986 r., 1600 ccm, GTD, popielaty, 3-drzwiowy, 
stan dobry, bez prawa rejestracji, - 2.500 zł. Legnica, tel. 076/ 
722-85-18
VW GOLF II, 1986 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, alum. felgi, ABS, podwójne lampy, 3-drzwiowy, 4x4, 
5-biegowy, bez prawa rejestracji, na białych tablicach, - 2.600 
zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, złoty metalic, techn. spraw
ny, bez prawa rejestracji, - 2.000 zł. Lubin, tel. 0602/79-49-60 
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, szyberdach,
4-drzwiowy, reguł. wys. mocowania pasów, bez prawa reje
stracji- 1.500 zł, lub zamienię na Golfa 1,1600 ccm, etylina,
4-drzwiowy, 1982-83 r., bez prawa rejestracji. Krosno Odrzań
skie, tel. 0603/074048
VW GOLF II, 1988 r., 190 tys. km, 1600 ccm, czerwony.

4-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, pilne, bez prawa reje
stracji, - 2.400 zł. Kobylin, tel. 0601/43-50-58 
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, zadbany, na zachodnich tablicach - ‘ .400 zł. Szprota
wa, tel. 0605/93-75-75
VW GOLF, 1989 r., 139 tys. km, 1600 ccm. benzyna, bordo
wy, serwo, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, na białych ta
blicach, • 1.850 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, bordowy, 3-drzwiowy, szyber
dach, stan dobry, bez prawa rejestracji, - 2.400 zł. Jawor, tel. 
0607/20-95-06
VW GOLF, 1991 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, przód do poprawek lakierniczych, na 
białych tablicach, możliwość oclenia, - 3.000 zł. Wschowa, 
tel. 0605/06-95-15
VW JETTA, 1981 r., 1600 ccm, benzyna w całośd lub na czę
ści, -1.500 zł. Lubin, tel. 076/724-64-63 
VW JETTA, 1981 r.,280tys.km, 1600 ccm, diesel, biały, 5-bie- 
gowy, hak, blacharka do remontu, zarejestrowany, w kraju od 
1991 r., sprowadzony w całośd, w całośd lub na częśd, -
2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-71-55 
VW JETTA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, seledynowy meta
lic, na białych tablicach, stan dobry, w całośd lub na częśd, -
1.300 zł. Lubań, tel. 0606/16-52-34 
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, biały, stan b. dobry, zadbany, 
bez wypadku, bez prawa rejestracji, - 2.500 zł. Oleśnica, tel. 
0603/57-18-98
VW JETTA, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
rozsuwany dach, reguł. wys. mocowania pasów, stan techn. 
idealny, atrakcyjny wygląd, na części, kompletna dokumen
tacja, na białych tablicach -1300 DEM. Zielona Góra, tel. 068/
327-62-92,0603/44-06-23
VW PASSAT, 1978 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, w całości lub na 
części, -1.300 zł. Wrocław, tel. 071/363-2842 
VW PASSAT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy, auto
matic, centr. zamek, wspomaganie, na części, na białych ta
blicach • 600 DEM. Jawor, tel. 076/870-35-21,0604/45-26-23 
VW PASSAT KOMBI, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, biały, re
lingi dachowe, silnik b. dobry, pełna dokumentaqa, blachar
ka do małych poprawek, w całości lub na częśd, - 3.500 zl. 
Miękinia, tel. 071/317-83-57,0503/79-6540 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, metalic, hak, szyberdach, 5-biegowy, techn. sprawny, na 
białych tablicach, -1.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
VW PASSAT, 1986 r„ 1600 ccm, benzyna, biały, bez prawa 
rejestracji, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0607/81-6946 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
granatowy, relingi dachowe, 5-biegowy, bez prawa rejestra
cji, stan b. dobry, - 2.900 zł. Rawicz, tel. 0608/19-06-33 
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony, bez pra
wa rejestracji, w całości lub na częśd - 2.000 DEM. Często
chowa, tel. 0503/36-39-37
VW POLO, 1978 r., - 400 zł. Namysłów, tel. 0606/74-59-78 
VW POLO FOX, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, bez 
prawa rejestracji, zadbany, - 1.000 zł. Polkowice, tel. 0607/ 
19-90-66
VW POLO, 1984 r., 2000 ccm stan silnika i skrzyni biegów 
dobry, uszkodzone drzwi i prawa strona, brak dokumentów, 
na części, na białych tablicach - 500 DEM. Wrocław, tel. 
35241-84
VW POLO FOX, 1984 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, -1.350 zł. Wrocław, tel. 0604/36-35-30 
VW POLO, 1984 r., 1100 ccm, benzyna, kolor groszkowy, na 
części, stan b. dobry, na białych tablicach - 400 DEM. Zawi
dów. tel. 075/778-99-20.0604/14-75-89 
VW POLO KOMBI, 1985 r. 1300 ccm, zielony metalic, na bia
łych tablicach - 900 DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
VW POLO, 1986 r., - 500 zł. Oława, teł. 071/31348-35,0603/
16-88-93
VW POLO, 1988 r., 1300 ccm, benzyna stan dobry, na bia
łych tablicach - 500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
VW POLO, 1992 r.: różne części, silnik, fotele. Ostrów Wlkp., 
tel. 0601/88-14-62
VW POLO, 1992 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, na 
części, stan b. dobry, na białych tablicach -1800 DEM. Zawi
dów, tel. 075/778-99-20,0604/14-75-89 
VW SCIROCCO, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, srebmy, uszko
dzony przód, - 3.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-89-30,0602/ 
12-59-16
VW SCIROCCO. 1984 r.. 1500 ccm, czerwony, na białych ta
blicach, w całośd lub na części, - 600 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0606/39-40-96
VW SCIROCCO GT, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, szary, alarm, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 2.200 ii. Polkowice, tel. 
0607/10-78-54
VW TRANSPORTER T2,1989 r„ 168 tys. km, 1600 ccm, die
sel, granatowy, stan b. dobry, do połowy oszklony, 4-osobo- 
wy, - 6.000 zł. Bierutów, teT 0608/87-03-94 
VW TRANSPORTER T2, T3,1989 r„ 162 tys. km, 1700 ccm. 
diesel, niebieski, stan b. dobry, oszklony do połowy, 5-osobo
wy, bez prawa rejestracji, - 6.200 zł. Bierutów, woj. wrocław
skie, tel. 0602/82-54-37
WARTBURG 353,1971 r., 992 ccm, 2-suw, brązowy, bez OC 
i przeglądu, szyberdach, w całości lub na części, stan b. do
bry - 400 zł. Danuta Krauze, 59-900 Zgorzelec, ul. Świętego 
Jana 31/10
WARTBURG 353,1981 r., 900 ccm, żółty, w całości lub na 
części, stan techniczny dobry, dużo częśd, zarejestrowany, - 
250 zł. Wrocław, tel. 783-96-69 
WARTBURG, 1983 r., 1000 ccm stan dobry, - 200 zł. Wro
daw, tel. 071/348-96-29
WARTBURG, 1990 r., 1300 ccm, benzyna stan dobry, na bia
łych tablicach - 650 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, szary, na 
części, stan b. dobry, na białych tablicach • 600 DEM. Zawi
dów, tel. 075/778-99-20, 0604/14-75-89 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, biały, nowe 
opony i akumulator, w całości lub na częśd, bez prawa reje
stracji, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -1.600 zł.'Lu- 
bin, teł. 076/842-53-99
ZASTAWA, 1980 r., 80 tys. km, biały, w całośd lub na częśd,
- 200 zł. Wrocław, tel. 071/339-29-59,0608/76-37-36 
ZASTAWA 1100p, 1990 r.. niebieski, w całośd lub na częśd,
- 300 zł. Oława. tel. 071/303-00-02
ŻUK, 1984 r. w całości lub na części, - 850 zł. Wołów, tel. 071/ 
38943-13
ŻUK, 1987 r. skrzyniowy, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/
665-87-00 po godz. 20

STAROCIE
BMW 1602,1969 r., 1600 ccm, oryginalny w 100%, częśd, -
8.500 zł. Wrocław, tel. 0605/94-04-36
BMW 1802,1976 r., 1800 ccm, inst. gazowa, RO Kenwood,
stan dobry, - 3.000 zł. Lubań, tel. 0608/1649-88
BMW 2002 Tli, 1971 r., 2000 ccm, wtrysk, 130 KM czerwony.
oryginalny, stan b. dobry, - 15.000 zł. Legnica, tel. 076/
862-07-52,0601/44-92-19
CADILLAC DE VILLE SEDAN. 1972 r.. 7800 ccm. V8. stan 
idealny, zarejestrowany w kraju, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, egzemplarz kolekcjonerski. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
CZĘŚCI DO WARSZAWY SEDAN : błotniki, klapy, atrapa, 
drzwi, zderzaki, szyby, opona. Wrodaw, teł. 071/339-72-81 
CZĘŚCI DO WARSZAWY : błotniki, nie używane. Wrodaw, 
tel. 0501/71-0648 '
CZĘŚCI DO WARSZAWY M20 : błotniki przednie - 50 zl. 
Małomice, tel. 068/376-91-23

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 64
Si .KM* kmMwm otua

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa)
^ f c V v * b b B h ś s c i j  5 . ' 0 ' i V e  -  i o f e r i l ««\z

29.05.2001
V V *

http://www.autogielda.com.pl


FIAT SOO. 1957 r., 600 ccm, po odbudowie, stań b. dobry, -
5.000 zł. Kępno, tel. 062/786-13-41, 0603/74-92-43
FIAT MULTIPLA, 1956 r. w ciągłej eksploatacji; dużo części 
zamiennych, - 8.000 zł. Rybnik, tel. 032/424-42-72 
FIAT TOPOUNO, 1939 r. silnik, skrzynia biegów, rama i bla
charka po remoncie, otwierany dach, dokumentacja, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 071/317-81-19.0605/10-16-36 
FORD CONSUL, 1962 r., 1200 ccm biały, mały angielski, 
skrzydlak, oryginalny, kompletna dokumentacja, do remontu, 
- 2.500 zł. Legnica, tel. 076/862-07-52,0601/44-92-19 
FORD CONSUL Ghia, 1971 r., 79 tys. km, 2600 ccm, V6 wer
sja USA, automatic, techn. sprawny, .na chodzie", bez prawa 
rejestracji, - 2.600 zł. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0602/ 
82-54-37
FORD TAUNUS KOMBI, 1961 r., 1700 ccm w pełni sprawny, 
stan bardzo dobry, dużo zapasowych części, - 3.900 zł. Wro
cław, tel. 325-15-76,0601/92-44-53 
FORD TAUNUS, 1965 r., 1595 ccm, V4, po renowacji, stan b. 
dobry, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 321-64-51 
FORD TAUNUS, 1967 r., 1699 ccm, - 2.900 zł. Wrocław, tel: 
071/352-96-90
GAZ CZAPAJEW. 1943 r.. brak oryginalnego silnika, stan bla
charki b. dobry, odpowiednik Wilisa, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/87-03-34
KUPIĘ CZĘŚCI DO STEYRA 200 : blok lub silnik, poj. 1500 
ccm, rok prod. 1939. Wrocław, tel. 071/783-70-66 
KUPIĘ SAMOCHÓD AMERYKAŃSKI najchętniej z dokumen
tami, krążownik szos, może być do remontu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 110,1967 r., 2000 ccm, diesel, szyberdach, kom
pletna dokumentacja + 2 Mercedesy 110, do remontu oraz 
wiele dodatkowych części, - 16.500 zł. Jawor, tel. 0606/
34-95-83
MERCEDES 111, 1962 r. .skrzydlak', wer. amerykańska, 
sprawny, zarejestrowany, szyberdach, - 9.500 zł. Milicz, tel. 
071/383-77-18
MERCEDES 114,1974 r., 2800 ccm, benzyna zielony, pełna 
opcja, automatic, do małegtf remontu, - 14.000 zł. Legnica, 
tel. 0604/94-32-12,0603/84-48-77 
MERCEDES 210 PANTON, 1955 r., 2100 ccm, wrak, karose
ria bez drzwi, przednich nadkoli i wnętrza, - 2.500 zł. Jelnia 
Góra, tel. 075/764-31-00
MERCEDES 220 115,1976 r., 2200 ccm, diesel zarejestro
wany, stan dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-91-81 
MOTOCYKL WFM M-06,1957r.,4tys. km, 125ccm,w100% 
oryginalny, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, 40 lat nie 
używany, - 1.000 zł. Namysłów, tel. 0602/82-54-37 
MOTOCYKL ZUNDAPP, 1956 r., 200 ccm skuter, rozrusznik, 
dokumentacja, 100% oryginalny, do malowania, - 1.500 zł. 
Lubsko, tel. 068/372-11-76,0608/45-23-26 
NSU PRINZ, 1967 r., 1000 ccm, benzyna żółty, po remoncie 
silnika, zawieszenia, układu jezdnego, hamulców, blacharki, 
oryginalny w 100%, do drobnego wykończenia wnętrze sa
mochodu, • 1.500 zł. Legnica, tel. 0606/11-80-91 
ORGANIZUJEMY II ZLOT FIATA (OLDTIMER) 8 - 9 czerwca 
2001 r. w Opolu, podczas Festiwalu Opolskiego. Opole, tel.

• 077/456-72-95 
SUNBEAN ALPINE CABRIO, 1965 r.. 1800 ccm po remoncie 
kapitalnym blacharki, do malowania i złożenia, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/73-23-87

-VAUXHALL VIVA, 1969 r., 1600 ccm, do remontu, brak przed
niej i bocznej szyby, • 1.300 zł. Puławy, tel. 081/888-00-32 
VW GARBUS, 1959 r., 1300 ccm, benzyna, zarejestrowany, 
opłacony, w ciągłej eksploatacji, • 3.000 zł. Rawicz, tel. 065/ 
545-12-58
VW KARMAN COUPE, GHIA, 1966 r., 30 tys. km, 1600 ccm. 
boxer, stan dobry, -11.000 zł. Olesip Śl., tel. 074/358-25-78 
VWVARIANT, 197.0r., 1600 ccm, boxer automatic,-1.800 zł. 
Żagań, tel. 0601/97-67-97
WARSZAWA 203,1965 r., 2100 ccm, silnik górnozaworowy, 
sprawny, z pełną dokumentacją -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
336-4341
WARSZAWA PICK-UP, 1966 r., 2120 ccm, benzyna, - 2.500 
zł. Brzeg, tel. 077/41646-33
WARSZAWA, 1966 r., 11.500 zł. Wrocław, tel. 78941-61 . 
WARSZAWA 204,1967 r. stan techn. b. dobry, hak, RO. pasy 
bezpieczeństwa + druga Warszawa z nadwoziem w lepszym 
stanie, nowsza, na części, • 2.700 zł. Krapkowice, tel. 077/ 
466-84-62
WARSZAWA, 1971 r., benzyna inst. gazowa, stan b. dobry, -
2.500 zł. Smolec, tel. 071/316-17-57 
WARSZAWA 204,1965 r., 2100 ccm jasnoniebieski, zareje
strowana, ważny przegląd, .na chodzie, atrakcyjny wygląd, -
5.000 zł. 62-313 Niniew 20, gm. Chocz
WARSZAWA 204,1967 r. biały, stan b. dobry, - 2.500 zł. Łęk
nica, tel. 0605/07-26-53
WARSZAWA GARBUS, 1957 r. w 100% oryginalny, po re
moncie lakieru, techn. sprawny, .na chodzie", - 6.000 zł. Opo
le, tel. 0602/82-54-37
WARSZAWA GARBUS, 1960 r., 2120 ccm, benzyna, dolno- 
zaworowy, sprawny, do remontu, bez .rogów” na zderzakach 
i grilla, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-32-51 
WARTBURG 312 KOMBI, 1962 r., 1000 ccm, otwierany dach, 
techn. sprawny, garażowany, części zamienne, - 3.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-19-76, 0609/25-94-37 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00514 
www.autogielda.com.pl)
WARTBURG 312, 1963 r. zarejestrowany, przegląd do
08.2001 r. + części, stan dobry, -1.500 zł. Świdnica, tel. 074/ 
640-4346

POJAZDY  
SPECJALNE

O ASENIZACYJNY IFA LO 50 niebieski, poj. beczki
5.0001, rejestracja do maja 2002 r., stan dobry, cena 
do uzgodnienia. Racula, tel. 068/327-54-46 
87022781

ASENIZACYJNY MAN 16.192,1980 r. wysokiej klasy wypo
sażenie, sprowadzony z Niemiec, - 45.000 zł + VAT.. tel. 0600/
63-21-93
ASENIZACYJNY SKODA LIAZ MTS 27,1982/91 r. poj. beczki 
83001, - 18.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
ASENIZACYJNY STAR 200, 1981 r. do wywozu szamba, 
wspomaganie kier, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/36346-26 
po godz. 20
ASENIZACYJNY STAR 28,1977 r.. 6842 ccm na podzespo
łach Stara 200, nowe tylne opony, reflektory H4, skrzynia bie
gów po remoncie, - 8.000 zł. Namysłów, tel. 0602/50-22-70 
AUTOKEMPING VW LT 28,1980 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, wysoki, kuchenka, kabin natryskowa, ogrzewanie, 
techn. sprawny, .na chodzie", bez prawa rejestracji, - 4.300 
zł. Bierutów, tel. 0602/82-54-37 
AUTOKEMPING VW LT 31 D, 1983 r., 2387 ccm, diesel, peł
ne wyposażenie, spanie góra i dół, kuchenka, zlewozmywak, 
WC, szafki, zadbany, - 10.200 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/
866-16-56, 0604/86-65-26
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1984 r., 
1600 ccm, diesel, kuchenka, umywalka, szafki, komplet sie
dzeń (9 osób), zadbany, • 13.500 zł lub zamienię na mały 
osobowy. Wrocław, tel. 0606/81-0348 
AUTOLAWETA FIAT DUCATO, 1988 r. zarejestrowany jako 
specjalny, na kat. B, • 14.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Świebodzice, tel. 0607/57-8043 
AUTOSKLEP MERCEDES, 1985 r., 180 tys. km, diesel z agre
gatem prądotwórczym, posiada zamrażarkę, lady chłodnicze,

schowki chłodnicze, półki i regały, klimatyzacja, bezwypad- 
- kowy, - 50.000 zł. Kalisz, tel. 062/503-23-22,062/501-5349 
BETONOMIESZARKA JELCZ 3 1 7 ,1983 r;, 12000 ccm 6 m3. 
stan idealny, • 16.000 zł lub zamienię na naczepę wywrotkę
3-osiową. Nowa Sól, tel. 0603/92-82-50 
BETONOMIESZARKA TATRA 1 4 8 ,1979 r. stan dobry, opo
ny dobre, atrakcyjny wygląd, -10.000 zł ♦ VAT. Polanica Zdrój, 
tel. 0603/63-12-95
BETONOMIESZARKA TATRA 1 4 8 ,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. 0607/4245-35
CIĄGNIK SKODA 180, 1982 r., 250 kM, turbo, - 11.000 zł. 
Wolibórz, tel. 074/872-12-68
O  CZĘŚCI DO KOPAREK NOBAS1233/32 631/32: czę- 

ści nowe i używane, po regeneracji • od 100 zł. Lu* 
bin, tel. 076/844-9242,0606/27-55-78 84016281 

DŹWIG na podwoziu samochodowym, 101,161,401,631,80 
t, ważny dozór techniczny, stan b. dobry, - 32.000 zł. Szyma- 
nowo, tel. 065/54644-75/fax, 0601/56-39-28 
DŹWIG ŹB-75/100,1977 r., techn. sprawny, nowe liny, posta
wiony, do wglądu - Wrocław ul. Rychtalska 11, - 38.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-36-97,0600/80-55-47 
DŹWIG AD 28,1988 r. udźwig 28 ton, stan idealny, • 92.000 zł 
♦ VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
DŹWIG BDS T-16,1975 r., 14000 ccm, Leyland, samochodo
wy, po remoncie w 2000 r., przegląd do 04.2001 r., 3 osie, 
wysięg 27 m, 2-siłownikowy, nowe: inst. elektryczna i elektro
mechaniczna, akumulatory, rozrusznik i reflektory, po malo
waniu, stan b. dobry, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-77-10, 
0601/40-6243
DŹWIG BUMAR12 ton, łyżka, HDS, HAB, - 34.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-29-84,071/31340-27 wieczorem 
DŹWIG HIAB, 1986 r. zakabinowy, załadunkowy, dł. robocza 
8 m, stan b. dobry, -12.000 zł. Brzeg, tel. 0606/63-35-67 
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m, stan 
dobry, -100.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG IFA AD07,1988 r., stan b. dobry, udźwig 7 ton, cze
skie dozory, do sprowadzenia z Czech, - 20.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG KRAZ udźwig 161, -15.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-98-77,0603/35-9646
DŹWIG POLAN, 1982 r. udźwig 161, przygotowany do pracy, 
samojezdny, stan b. dobry, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
36-6749
DŹWIG POLAN ŻK-162,1988 r. samojezdny, I właściciel, stan 
b. dobry, • 32.000 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 
0601/56-39-28
DŹWIG POLAN, 1990 r. samojezdny, udźwig 161, • 34.000 zł.
Wałbrzych, tel. 074/847-32-34
DŹWIG STAR HDS IFA, 1980 r. możliwość sprawdzenia, •
2.000 zł. Raszówka, gm. Lubin, tel. 076/866-10-01, 0603/ 
8340-66
DŹWIG STAR 66 6 ton, techn. sprawny, • 4.000 zł. Głogów, 
tel. 076/833-16-26
DŹWIG STAR 660, 1977 r., diesel silnik Stara 200, techn. 
sprawny, -10.000 zł w rozliczeniu samochód osobowy. Dzier

żoniów, tel. 0604/25-74-75
DŹWIG TATRA 1 4 8 ,1982 r. 201, stan dobry, pełna dokumen
tacja, • 39.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0603/63-12-95 
DŹWIG TATRA 148 AD 16.1982 r.. stan b. dobry, udźwig 16 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy dó pracy, •
30.000 zł ♦ VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/4245-35
DŹWIG TATRA 148 AD16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 16 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia, • 35.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy, -
45.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/4245-35
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozowy, do sprowadzenia z Czech, - 50.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r., stan b. dobry, udźwig 281. 
kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do pracy, -
105.000 zł + VAT. Nowa Ruda. tel. 0607/4245-35 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r., stan b. dobry, udźwig 28 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, • 110.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do pra
cy, - 85.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/4245-35 
DŹWIG JATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, - 90.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
KOPARKA, 1982 r. gąsienicowa, poj. łyżki 0.9 m3, -10.000 
zł. Wrocław, tel. 071/368-16-79,0501/57-18-63 
KOPARKA, 1987 r., prod. rosyjskiej, stan b. dobry, po remon
cie, łyżka 1.2 m, na kołach, z przodu lemiesz do równania, •
21.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
KOPARKA ATLAS 1302,1982 r. kołowa, opony 90%, mono
blok, silnik Deutz, - 27.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 076/ 
818-92-27, 0602/66-79-96, 0604/08-56-65
KOPARKA ATLAS 1302,1982 r. łyżka 0,6 m3, - 27.000 zł + 
VAT, Mirosławice, tel. 071/346-13-36,0601/85-44-35 
KOPARKA ATLAS 1004,1991 r. kołowa, pełne wyposaże
nie, z wyjściem na młot, - 52.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 0602/
50-36-86
KOPARKA ATLAS 1304 K, 1991 r. kołowa, pług, ramię 3 x
łamane, waga 16 t, stan b. dobry, - 65.000 zł. Chojnów, tel.
076/818-64-30,0601/78-78-15
KOPARKA BIAŁORUŚ, 1988/. stan b. dobry. - 9.000 zł +
VAT. Polanica Zdrój, tel. 0603/63-12-95
KOPARKA EDER 400 M kołowa, sprowadzona z Niemiec, -
15.000 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-9349 
KOPARKA JCB 3CIII, 1982 r. otwierana łyżka, gotowa do 
pracy, - 28.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 076/819-62-27,0602/
66-79-96, 0604/08-56-65
KOPARKA KOMATSU PC-180, 1990 r. gąsienicowa, prze
bieg 5800 mtg, 2 łyżki, waga 191, stan idealny, - 82.000 zł + 
VAT. Szymanowo, tel. 065/54644-75 /fax, 0601/56-39-28 
KOPARKA LIEBHERR 921,1983 r. łyżka 0,8 m3, gąsienico
wa, - 30.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 0602/ 
30-50-52 '
KOPARKA LIEBHERR 912, 1990 r. gąsienicowa, łyżka 1,3 
m3, - 56.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/ 
30-50-52
KOPARKA MASSEY-FERGUSON 400,1985 r. gąsienicowa, 
dzielona łyżka, zrywak, waha 121, poj. łyżki 2 m3, • 35.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/819-62-27,0602/66-79-96,0604/08-56-65 
KOPARKA NOBAS UB 632 diesel, dużo nowych części (2 
silniki, siłowniki, węże, koło zębate), łyżka 0.6 m3, do spro
wadzenia 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. 076/818-74-00,06027 
30-50-52
KOPARKA NOBAS UB 1233,1990 r. gąsienicowa, głębokość 
kopania 7 m, poj. łyżki 1,3 m2, - 52.000 zł + VAT. Polkowice, 
tel. 076/847-92-77 wewn. 115
KOPARKA NOBAS UB 632,1990 r. gąsiennicowa, łyżka 0.6 
m2, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-85-50 
KOPARKA NOBAS UB 632,1990 r. stan b. dobry, łyżka 0,6 
m3, • 18.000 zł ♦ VAT lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 0501/ 
36-23-28
KOPARKA O&K MH5,1993 r. kołowa. PMS, łyżka 1 m3, waga

181, - 64.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/ 
30-50-52
KOPARKA STAR 266,1980 r., diesel, po remonciekapital- 
nym w 2000 r., w ciągłej eksploatacji, -16.000 zł lub zamienię 
na koparkę linową. Wrocław, tel. 0601/78-33-66, 071/
341-63-14
KOPARKA WARYŃSKI KS-251 linowa, samojezdna, na Sta
rze 660, techn. sprawna, • 12.000 zł. Andrzej Tołyż, Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/815-1343 w godz. 7-15 
KOPARKA WARYŃSKI K-406A, 1982 r. sprowadzony, po 
remoncie silnika,-stan dobry, - 17.000 zł. Strzelin, tel. 071/ 
796-11-95,0607/40-53,84
KOPARKA WARYŃSKI K-606,1983 r., • 19.500 zł! Świdnica, 
tel. 074/852-96-10
KOPARKA WARYŃSKI K-606, 1985 r., - 22.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/735-67-91,0603/87-80-73 
KOPARKA WARYŃSKI K406, 1986 r., LEYLAND kołowa, 
chwytak, stan dobry, - 24.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-64-30, 
0601/78-78-15
KOPARKA WARYŃSKI K-621,1986 r. stan dobry, - 36.000 
zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KOPARKA WARYŃSKI, 1987/93 r., diesel na Starze 200, 3 
napędy, stan b. dobry, po remoncie kapitalnym, b. mało uży
wana, gotowa do pracy, • 22.000 zł. Namysłów, tel. 0602/ 
82-54-37
KOPARKA WARYŃSKI K408,1988 r., stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, • 25.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
KOPARKA WARYŃSKI K-611.1989 r., - 48.000 zł. Wołczyn, 
tel. 077/469-81-57
KOPARKA WARYŃSKI K-611,1990 r„ stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, • 42.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 0603/71-67-11
KOPARKA WARYŃSKI K-612,1992 r. stan idealny, oryginal
ny lakier, przebieg 2.000 mtg, - 62.000 zł + VAT. Szymanowo, 
tel. 065/54644:75 /fax, 0601/56-39-28 
O KOPARKI NOBAS 631, 632,1986 r. oraz naczepa 

niskopodwoziowa DT-75 o ład. 16 ton; przystawka 
do DT-75, do kopania rowów; przyczepa niskopo
dwoziowa 40 ton; naczepa do Stara 200, ze zbiorni
kiem kwasoodpomym o poj. 10 tys. litrów, nadwo- 
zie-chłodnia do Stara i Jelcza, zbiorniki kwasood- 
porne i.stalowe., tel. 062/785-65-75 01028241

KOPARKOŁADOWARKA BIAŁORUŚ, 1985 r., spycharka, 
typ rolniczy, po remoncie kapitalnym, kpi. osprzęt, stan b. 
dobry, -11.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-17-82 wieczo
rem, 0601/56-02-56
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 EMPOR T-174, 1989 r., -12.000 
zł. Góra, tel. 065/543-32-32,0602/42-61-67 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX 4x4, turbo, 4.300 mtg, -
90.000 zł. Głubczyce, tel. 077/485-75-18, 0042/ 
07-23-37-83-09
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3 CX, 1993 r. przebieg 2000 
mtg, teleskop, 2 łyżki do kopania, stan b. dobry. • 65.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 2000 r., 350 mtg, 80 KM. 
4x4, stan b. dobry, leasing, - 162.000 zł. Świebodzice, tel. 
0601/72-24-77,074/854-05-95 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 2000 r. żółty, napęd na 
4 koła, przebieg 350 mtg, odstąpię leasing (90.000 zł spłaco
ne), stan idealny, - 35.000 zł + 28 rat po 6.000 zł z VAT-em. 
Świebodzice, tel. 074/854-28-70,0601/72-24-78 
KOPARKOŁADOWARKA LIPKĘ, 1980 r. na gąsienicach, 
stan b. dobry, • 21.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-33-21,0603/ 
68-20-20
KOPARKOŁADOWARKA MASSEY-FERGUSON 965,1996 
r. (odpowiednik JB4CX), teleskop, widły, otwierana łyżka, 4x4,
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Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266,8” -17”

przebieg 4 tys. mtg. • 90.000 zt + VAT. Głubczyce, tel. 0606/
58-73-01
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1976 r. stan b. do
bry, po remoncie, - 20.000 zl. Lądek Zdrój, tel. 074/814-62-60 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162.1986 r. stan 
b. dobry, - 28.500 zl. Świdnica, tel 074/852-09-18 wieczorem 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK. 1987 r„ - 36 000 zl. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-53-84 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162, 1989 r stan 
b. dobry, oryginalny lakier, pełna dokumentacja, - 29.000 zł. 
Stoszowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-34-55 
KOPARKOŁADOWARKA SCHAEFF SKB 900,1992 r. dzie
lona łyżka przednia, łamana w połowie, widły, 3 łyżki do ko
pania, 4x4, na równych kołach, stan b. dobry, - 62.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 
KOPARKOŁADOWARKA UNC 051, • 15.000 zł. Starczówek, 
woj. wałbrzyskie,-tel. 0604/20-69-54 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1981 r. stan tech. do
bry, -10.000 zl. Legnica, tel. 076/862-07-37. 0604/19-45-88 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ. 1983 r. budowlana, po 
remoncie kapitalnym, kompletna dokumentacja, - 8.500 zł lub 
zamienię na prasę do słomy. Ostrzeszów, tel. 062/732-76-64 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1985 r. kwadratowa 
kabina, nowy akumulator, 2 łyżki, • 15.000 zł. Węgliniec, tel. 
075/778-31-05
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. stan dobry, -
14.000 zl. Czernica, tel. 0609/45-54-46 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. techn. spraw- 
na, nowa głowica, nowy blok silnika, - 7.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-70-17
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r„ stan b. dobry, 
kwadratowa kabina,, typ budowlany, stan opon dobry, stan 
techn. idealny, - 15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/ 
4245-35 >
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ. 1990 r. budowlana, 
długie ramię, 3 półokrągłe łyżki, • 12.500 zł t  VAT. Opole, tel. 
0600/43-55-66
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK K 162,1987 r„ dwie 
łyżki, stan b. dobry 140000 koron czeskich. Pavei Suchy, 
Czechy - Sumperk, tel. 042/06-0840-93-25 
KUPIĘ KOPARKĘ czerpakową, linową tzw. .wędkę’ , na gą
sienicach, stan dobry lub do małego remontu. Trzciel, tel. 0603/
42-11-15
KUPIĘ KOPARKOŁADOWARKĘ OSTRÓWEK w rozliczeniu 
samochód osobowy ♦ dopłata. Lubin, tel. 076/844-81-84, 
0601/47-63-28
KUPIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA L-2, L-200, Ł-201 Stalowa 
Wola, L-34 i inny sprzęt budowlany. Szymanowo, tel. 065/ 
54644-75/fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ MINIŁADOWARKĘ BOBCAT typ 751lub 443, stan 
dobry, do 15.000 zł. Źędowice, tel. 077/463-77-65, 0603/
78-15-08
KUPIĘ PIASKARKĘ P-3 do zimowego utrzymania dróg, ład. 
10 ton. Lwówek Śląski, tel. 075/782-41-98,090/38-66-50 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY P-183. P-184 oraz dżwlg

na podwoziu samochodowym od 16-40 t, mogą byó do re-' 
montu. Szymanowo! tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
ŁADOWARKA ZL 5001, 1984 r. 4 m3, do sprowadzenia z 
Niemiec - 16.000 DEM. Chojnów, tel. 076/819-10-04, 0604/ 
19-61-54
ŁADOWARKA CASE W 20 C, 1987 r., stan dobry, poj, łyż
ki 2.2 m3, - 45.000 zł. Dąbie Lubuskie, tel. 068/383-23-54 
ŁADOWARKA CLARK 125B, 1979 r., diesel pomarańczo
wa, czołowa, silnik Perkinsa, w eksploatacji od 1984 r., 
sprawna w 100%, faktura VAT, - 53.000 zł + VAT. Prze
mków, tel. 076/831-03-17, 0605/08-38-29 (zdjęcia db tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem -A00502 
www.autogielda.com.pl)
ŁADOWARKA D-561 B, 1984 r. czołowa, - 10.000 zł. Miej
ska Górka, teł. 065/547-43̂ -32 
ŁADOWARKA FADROMA LK-1 udźwig 4 tony, łyżka 2 m3, 
całość złożona i zarejestrowana w 1995 r, • 26.500 zł. Wro
cław, tel. 0604/23-25-89
ŁADOWARKA FADROMA EUROP-LSOO ZETTELMEYER, 
1979 r. czołowa, stan b. dobry, -12.000 zł- Kalisz, tel. 0502/
01-59-38
ŁADOWARKA FADROMA L-20,1980 r. żółta, stan b. do
bry, w ciągłej eksploatacji, - 35.000 zł * VAT, możliwy le
asing. Legnica, tel. 076/848-49-56, 0601/44-41-28,0601/
59-78-44
ŁADOWARKA FADROMA EUROP L-500 ZETELMEYER, 
1982 r. czołowa, stan b. dobry, • 12.000 zł. Kalisz, tel. 062/ 
751-79-20, 0502/01-59-38
ŁADOWARKA FADROMA ŁK 1, 1983 r., SW-400, stan 
ogólny dobry, pilnie, • 20.000 zł. Głogów, tel. 076/
835-55-06, 0601/55-17-94
ŁADOWARKA FADROMA Ł-200,1984 r. żółta, po remon
cie kapitalnym w 99 r., stan tri dobry, - 42.000 zł + VAT. 
Lubin, tel. 076/842-62-02, 0604/14-75-93 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-201,1990 r. techn. sprawna, 
zarejestrowana, w ciągłej eksploatacji, - 49.000 zł lub za
mienię na podobną tańszą. Wrocław, tel. 0607/58-42-93 
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 66, 1987 r. łyżka 4 m3, czoło
wa, - 66.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/
30-50-52
ŁADOWARKA HANOMAG D600D, 1991 r. waga 161, stan 
b. dobry, - 9.500 zł ♦ VAT. Chojnów, tel. 076/819-62-27, 
0602/66-79-96, 0604/08-56-65 
ŁADOWARKA KAELBLE SL20,1991 r. waga 221. łyżka 4 
m3, - 83.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/
30-50-52
ŁADOWARKA KNB 250,1984 r., stan b. dobry, łyżka 4.5 
m3, sterowanie dżojstikiem, stan opon dobry, • 45.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
ŁADOWARKA KNB 250,1988 r. po kapitalnym remoncie, 
nowe opony, łyżka 4 kubiki, - 45.000 zł + VAT. Kudowa 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
ŁADOWARKA MF 50, 1980 r. przebieg 5000 mtg, 4x4, 
dzielona łyżka, stan b. dobry, - 30.000 zł + VAT. Chojnów, 
tel. 076/819-62-27, 0602/66-79-96, 0604/08-56-65 
ŁADOWARKA POCLAIN, 1970 r. szerokie gąsienice, r
10.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-33-21, 0603/68-20-20 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34,1979 r. czołowa, -
42.000 zł + cło. Opole, tel. 0602/6742-64 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-34, 1987/92 r. po re
moncie, stan techniczny b.̂ dobry, - 75.000 zł + VAT. Sży- 
manowo, tel. 065/54644-75 /fax, 0601/56-39-28 
ŁADOWARKA UN 053,1988 r. prod. czeskiej, z kleszcza
mi do drzewa, napęd hydrauliczny, -18.500 zł + VAT. Opo
le, tel. 0602/6742-64
ŁADOWARKA UN 053.1,1988 r., stan b. dobry, nowe opo
ny, gotowa do pracy, - 20.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871 -28-29r 0603/71-67-11 
ŁADOWARKA UN 053.1, 1988 r., 3500 ccm, sprawna, 
przygotowana do pracy, czołowa, -17.000 zł. Żary, tel. 068/ 
374-00-31
ŁADOWARKA UNC 200, 1988 r., stan b. dobry, z klesz
czami do drewna, stan opon dobry, napęd 4x4, • 32.000 zł 
+ VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/4245-35 
ŁADOWARKA VOLVO LM 846,1986 r. po kapitalnym re
moncie, nowe opony, łyżka, 3.5 kubika, • 75.000 zł * VAT. 
Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
ŁADOWARKA ZEPPELIN ZL6B, 1993 r. czołowa, łyżka 1 
m3, widły, • 42.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
ŁADOWARKA ZETTELMAYER 5001 ZL. 1984 r. 7000 mtg,
25.5 t, 4 m3, do sprowadzenia z Niemiec - 16.000 DEM. 
Chojnów, tel. 0604/19-61-54
ŁADOWARKA ZETTELMAYER 4001, 1984 r., V8, waga 
18.51, poj. łyżki 4 m3, stan b. dobry, - 35.000 zł. Złotoryja, 
tel. 0603/19-43-20
MINIKOPARKA KOMATSU PC 30.6,1991 r. kauczukowe 
gąsienice, 2 łyżki do kopania, ogrzewana kabina, wyjście 
na młot, waga 3.61, gł. kopania 3.2 m, • 30.000 zł. Wiązów, 
tel. 071/393-13-94, 0604/93-72-70 

.. 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 
kopania + skarpowa, gumowe gąsienice, - 38.000 zł. Nowa 
Wieś Mała, tel. 0502/65-01-09 
MINIŁADOWARKA UNC, 1994 r. 4x4, poj. łyżki 0,8 m3, 
stan b. dobry, odpowiednik Bobcat, - 27.000 zł. Starczó
wek, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/20-69-54 
MINIŁADOWARKA ZET-CAT 202,1991 r. techn. sprawna 
+ przystawka do kopania, • 33.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 

'0602/50-36-86 
O  NAPRAWA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (rod. poi- 

skiej i zachodniej. Remonty bieżące i kapitał* 
ne. Sprzedaż używanych i nowych wózków wi- 
dłowych. Naprawy wózków paletowych, pomp 
hydraulicznych, rozdzielaczy. Naprawy kopa
rek. Wrocław, tel. 0604/24-69-52,071/322-95-83, 
071/329-73-09 80008061

PIASKARKA - SOLARKA P-3 1CA 90, przeznaczona do 
zimowego posypywania dróg, - 4.500 zł. Sady Górne, gm. 
Bolków, tel. 075/741-20-95
PODNOŚNIK KOSZOWY hydrauliczny, z koszem, wysięg 
13 m, >-15.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-95-44 
PODNOŚNIK KOSZOWY P 183, 1987 r. ważny dozór 
techn., silnik Stara 200, - 33.000 zł + VAT. Rogaszyce, gm. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-24-61 
PODNOŚNIK KOSZOWY PM-0160, 1988 r., diesel stan 
techn. b. dobry, aktualny przegląd i dozór techniczny, wy
sięg 16, sterowanie z kosza i platformy, • 42.000 zł. Stro
nie Śląskie, tel. 074/814-16-80 
PODNOŚNIK KOSZOWY AVIA MP 13-2, 1987 r. udźwig 
220 klg, wys. podnoszenia 13 m, - 20.000 zł + VAT. Polko
wice, tel. 076/847-92-77 wewn. 115 
PODNOŚNIK KOSZOWY AVIAA31,1990 r. stan b. dobry,
- 25.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0603/63-12-95 
PODNOŚNIK KOSZOWY MAN 81.50 WT-250 teleskopo
wy, książka dozoru technicznego, po remoncie w Niem
czech, wys. podnoszenia 24 m, do sprowadzenia z Nie
miec, - 88.000 DEM ♦ do i transport. Bolesławiec, tel. 0603/ 
10-25-21
PODNOŚNIK KOSZOWY MULTICAR M-25, 1988 r. stan 
b. dobry, pełna dokumentacja, • 17.500 zł + VAT, Duszniki 
Zdrój, tel. 0603/63-12-95
PODNOŚNIK KOSZOWY SKODA MP-20, 1982 r. stan b.

1. WÓZEK WIDŁOWY D V 1733 - stan b. 
dobry, po remoncie, dużo nowych częśd, 
cena20.000zl ■ f
2. WÓZEK WIDŁOWY R A K 7 A -p o  |  
remoncie, maszt 3,20 m, cena 7.000 zl
3. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SW 400 - - 
44 KW, nieużywany, cena 10.000 zl
4. CIĄGNIK FORTSCHRITT - z przednim 
napędem, 1987 r., cena 23.000 zl
5. SILOSY DO SUSZENIA KUKURYDZY - 
bez dmuchawy, cena 8.000 zl
6. CYSTERNA 1600 LITRÓW Z DYSTRY- 
BUTOREM - nieużywana, cena 8.000 zl

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU NA MIEJSCE

tel. 0-605 730 466, woj. mazowieckie

dobry, wys. podnoszenia 20 m, dozór, - 35.000 zł + VAT. Rad
ków, tel. 0605/26-85-00
PODNOŚNIK KOSZOWY SKODA MTS 24.1982 r. 22 m, stan 
b. dobry, pełna dokumentacja, • 25.000 zł f  VAT. Kłodzko, tel. 
0603/63-12-95
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28 P-183. 1980 r. 18 m, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
58-79-44
POMOC DROGOWA BARKAS 1000,1977 r., 2500 ccm, die
sel, - 7.000 zł lub zamienię. Polkowice, tel. 076/845-32-89 
POMOC DROGOWA DAF 400,1992 r. podwójna kabina, bliź
niacze koła, możl. kontener, - 22.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
POMOC DROGOWA IVECO TURBODAILY, 1992 r., 2500 
ccm, turbo D, oryginalny, stan b. dobry, podwójna kabina, 
7-osobowa, ład. 2,21, wciągarka ręczna i elektr., tachograf, •
38.000 zł. Legnica, tel. 0603/3048-23 
POMOC DROGOWA MAGIRUS M-90,1980 r., 206 tys. km, 
4050 ccm, diesel .kogut’ , najazdy, zadbany, po remoncie bla
charki, po lakierowaniu, -11.000 zł. Wrocław, tel. 349-44-12, 
0603/41-6747
POMOC DROGOWA MAN, 1991 r., 94 tys. km dł. platformy
5.3 m, z HDS, .motylek’ , wciągarka, 150 KM, platforma 
zjeżdżalna, stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, zdję
cia - 45.000 DEM + cło i transport. Bolesławiec, tel. 0603/ 
10-25-21
POMOC DROGOWA MERCEDES 207,1981 r„ 160 tys. km, 
2400 ccm, po remoncie kapitalnym, nowe opony, platforma o 
wym. 4.80 x 2.00 m, ład. 1500 kg, na kat. B prawa jazdy, stan 
b. dobry, -13.900 zł. Bolesławiec, tel. 0604/08-89-34 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608, 1978 r. po odbudo
wie w 2000 r., pełna hydraulika, stan b. dobry. - 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/5649-33
POMOC DROGOWA MERCEDES 806,1977 r. pełna hydrau
lika, techn. sprawny, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, 
ład. 3500 kg, -15.000 zł. Kłodzko, tel. 0609/2843-66 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1978 r., 330 tys. km. 
5600 ccm platforma 5,8 x 2,15 m. wciągarka, oświetlenie, na 
białych tablicach, -11.500 zł. Opole. tel. 0608/87-03-34 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813, 1980 r. wciągarka, 
hak, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 325-1848,0502/61-10-53 
POMOC DROGOWA MERCEOES 813, 1980 r., 5600 ccm, 
diesel żółty, platforma hydrauli czna 5.5x2.2 m, wciągarka hy
drauliczna (udąg 14 kN), orycinalna, prod. niemieckiej, po 
odbudowie z 1999 r, - 21.000 zł. Żagań, tel. 0600/33-22-19 
POMOC DROGOWA MERCEDES 814 D, 1992 r., 370 tys. 
km, 6000 ccm bez wypadku, stan idealny, ład. 3240 kg, dłu
gość ładunkowa 6,3 m, - 49.000 zł + VAT od faktury. Świebo
dzice, tel. 074/85443-20 po godz. 18,0606/82-01-22 
POMOC DROGOWA OPEL BEDFORD, 1977 r., 2000 ccm, 
diesel biały, dł. 4.6 m, wyciągarka elektryczna, .bliźniak’ , 
sprawny, brak przeglądu, rejestrowany na 2 osoby, dopusz
czalna ładowność 1,21, - 3.000 zł. Kotlin, tel. 062/740-57-91, 
0609/14-88-11
POMOC DROGOWA RENAULT MASTER, 1983 r., 2400 ccm, 
diesel, duży .kogut' (4 lampy), orurowany, 6 halogenów, elek
tryczna wciągarka, na prawo jazdy kat. B, • 13.500 zł. Strzel
ce Opolskie, tel. 0501/72-29-59 
POMOC DROGOWA RENAULT RAPID, 1991 r., 170 tys. km. 
1400 ccm, benzyna + gaz, 5-osobowy, CB-radio, kogut, -
10.500 zł. Legnica, tel. 0601/78-73-51 
POMOC DROGOWA RENAULT RV1, 1982 r., 130 tys. km, 
3500 ccm, diesel, pełna platforma, wciągarka elektryczna, 
podnoszona kabina, wspomaganie kierownicy, ład. 2900 kg,
- 7.500 zł. Zawiść, woj. opolskie, tel. 0603/16-88-52 
POMOC DROGOWA STAR 742, 19% r., 60 tys. km, 4600 
ccm, dł. 6 m, po przeglądzie, stan idealny, - 38.000 zł. Wro
cław, tel. 0602/76-26-94
POMOC DROGOWA VW LT 55,1993 r., 150 tys. km, 2400 
ccm, turóo D platforma stała, wytn. 220x550 cm, wciągarka 
el., belka świetlna, radio, nowe opony, - 29.000 zł. Iłowa, tel. 
0601/87-12-86
POMOC DROWOWAZIŁ130 G, 1980 r., 5 tys. km, 6800 ccm. 
diesel duża 5,6 m x 2,6 m, stan udźwigu, ubezpieczony, zare
jestrowany, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0601/31-59-16 
ROZKŁADARKA DO ASFALTU FINSZER, 1988 r. reguł, sze
rokość robocza, - 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/
871-28-29, 0603/71-67-11
SANITARKA VW LT 31, 1993/94 r., 155 tys. km, 2400 ccm, 
turbo D przedłużony, podwyższony, oryginała niemiecka ka
retka pogotowia, wspomaganie kier., podg. lusterka, webasto 
przód i tył, elektryczne przyłącza z tyłu, - 32.500 zł lub zamie
nię. Góra, tel. 065/543-31-71,0601/91-97-74 
SPYCHARKA DT 25C, 1975 r. pług 4 m + zrywak, stan dobry,
- 65.000 zł. Szymanowo, tel. 065/54644-75 /fax, 0601/ 
56i39-28
SPYCHARKA DT 75, 90 kM, - 5.000 zł. Wińsko, tel. 071/
380-80-79,0605/41-96-02
SPYCHARKA DT 75,1980 r. nowe gąsienice, po remoncie, 
stan b. dobry, - 91800 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/316-27-25, 
0603/08-04-44
SPYCHARKA DT 75,1989 r. nastawny lemiesz, z tyłu rozry- 
wak. - 20.000 zl. Świdnica, tel. 074/852-96-10 
SPYCHARKA DT 75, 1989 r. lemiesz, stosowany hydrau
licznie t zrywak, - 12.000 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
SPYCHARKA DT 75,1990 r., turbo, stan idealny, stan gąsie
nic bardzo dobry, • 13.000 zł * VAT. Ratno Dolne. tel. 0603/
71-67-11
SPYCHARKA HANOMAG 700D SUPER, 1992 r. przebieg 
3100 mtg, waga 261, stan b. dobry, -110.000 zł. Złotoryja, tel. 
0603/19-43-20
SPYCHARKA HANOMAG 700 D, 1993 r., turbo D waga 261, 
szer. pługa 4 m, stan idealny, - 98.000 zł. Złotoryja, tel. 0603/ 
1943-20
SPYCHARKA STALINIEC S-100 stan b. dobry, - 8.000 zł. 
Czeszów, tel. 071/312-73-06
SPYCHARKA STALINIEC S-100 gotowa do pracy, części 
zamienne, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 25 C, 1980/82 r. stan b. 
dobry, waga 361,320 KM, - 85.000 zł + VAT. Szymanowo, tel. 
065/54644-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 20 E,1986 r. podwozie, -

KOPARKOŁADOWARKA 
CASSE CK 580 B |

1989 r., stan dobry, cena 37.000 zl g  
tel. 0-605 304 901 O
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zamiennik momentu, skrzynią biegów po remoncie Kapital
nym, waga 221,220 KM* - 160 000 zł + VAT. Szymanowo, tel. 
065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA T-330,1990 r. gąsienicowa, waga 50 t, szer. 
lemiesza 4.5 m, pełna hydraulika, zrywak, sterowanie dżoj
stikiem, stan b. dobry, - 50.000 zł. Brzeg, tel. 0606/63-35-67 
SPYCHARKA UTB hudrauliczne ustawianie pługu, -16.000 
zl. Środa Śląska, tel. 0602/71-74-66 
ŚMIECIARKA JELCZ 317,1982 r.. 20 tys. km, 11000 ccm, 
wtrysk stan b. dobry, - 25.000 zł lub zamienię na osobowy. 
Zawiść, woj. opolskie, tel. 0603/16-88-52 
ŚMIECIARKA JELCZ 325,1983 r. biała, szufladowa, na duże 
i małe pojemniki, -19.000 zł. Lubin, tel. 076/842-62-02,0604/ 
14-75-93
ŚMIECIARKA MERCEDES 2222, 1984 r. 3-osiowa, resor, 
zabudowa niekompletna, brak wyrzutów, - 45.000 zł + VAT. 
Reda, tel. 0600/63-21-93
UKŁADARKA DO KOSTKI BETONOWEJ OPTIMAS H-66, 
1996 r. kabina, chwytak hydrauliczny Vario 1817 Megah, stan 
dobry, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-93-42 
WALEC DROGOWY STAVOSTROJ VW 1.400 D, 1995 r. 
wibracyjny, waga 14.200 kg, przebieg 2.300 mtg, pełna opcja, 
uniwersalny, gładki kołek, -110.000 zł + VAT. Głubczyce, tel. 
0606/58-73-01
WALEC DROGOWY W-3403,1989 r. wibracyjny, prowadzo
ny. - 5.500 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
WALEC WIBRACYJNY BOMAG stan b. dobry, pełna doku
mentacja, • 17.000 zł. Lubsko, tel. 0601/56-97-98 
WÓZEK AKUMULATOROWY ES-3012, 1986 r. platforma 
wywrotką, ład. 21, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-59 
WÓZEK AKUMULATOROWY MELEX, 1989 r. nowy, nie uży
wany, bez akumulatorów, • 2.000 zł. Koźmin, tel. 062/ 
721-50-63
WÓZEK WIDŁOWY akumulatorowy, • 500 zl. Borów, tel. 071/ 
393-31-63
WÓZEK WIDŁOWY napęd elektryczny, udźwig 2.51 - 4.500 
zl. Osiek 8, gm. Kostomłoty, tel. 071/317-19-26 
WÓZEK WIDŁOWY, diesel silnik Ifa, udźwig 6.31, na wys. 3.2 
m, krótkie i długie widły, wspomaganie kier., bliźniacze koła, 
opony 1100, ♦ urządzenie dźwigowe, -17.000 zł. Parowa, tel. 
075/732-18-45,0606/31-30-37 
WÓZEK WIDŁOWY prod. DDR, silnik 3-cylindrowy, udźwig 
2.51, - 5.000 zł + VAT. Ruszów, gm. Węgliniec, woj. jelenio
górskie. tel. 0604/14-37-52,0608/40-47-95 
WÓZEK WIDŁOWY, 1980 r. niemiecki, spalinowy, udźwig 1.2 
t, stan b. dobry, - 5.000 zł. Góra, tel. 065/543-31-75, 0503/ 
02-18-11
WÓZEK WIDŁOWY, 1982 r. prod. niemieckiej, wys. podno
szenia 3.2 m, udźwig 11, -4.400 zł. Lubsko, tel. 068/371-81-86 
WÓZEK WIDŁOWY, 1987 r., bułgarski, elektryczny, techn. 
sprawny, trójkołowy, udźwig 650 kg, - 3.000 zł. Jedlina Zdrój, 
tel. 074/845-53-73
WÓZEK WIDŁOWY. 1988 r. elektryczny, - 1.700 zł. Procho
wice, tel. 076/858-44-71.0602/82-11-26 
WÓZEK WIDŁOWY, 1990 r. elektryczny, sterowanie dżojsti
kiem, regulowane oparcie, siedzenie, nowa tapicerka, • 2.200 
zł. Legnica, tel. 076/850-75-73.0602/88-71-66 
WÓZEK WIDŁOWY BKS prod. niemieckiej, udźwig"21, • 5.000 
zł. Grabów nad Prosną, tel. 062/730-58-35. 0601/55-11-43, 
0607/82-45-85
WÓZEK WIDŁOWY CLARK silnik Perkins, 4-cylindrowy, 
udźwig 2,51, wys. podnoszenia 4,5 m, automatic, -16.000 zł ' 
+ VAT.., tel. 076/749-39-20,0601/70-92-37 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, benzyna czerwony, prod. cze
skiej, udźwig 1,61, wys. podnoszenia 3.2 m, ♦ 5.500 zł. Modła, 
tel. 076/817-22-19,0604/91-37-08 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA udźwig 1.600 kg, nowe opony, 
wspomaganie kier., po lakierowaniu, stan b. dobry, - 5.800 zi. 
Zduny,tel. 0602/83-17-03
WÓZEK WIDŁOWY DV1792,1988 r. udźwig 3.51. bliźniacze 
koła, -11.400 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-88 
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 EURO-LIVE, 1998 r. 1-kolumnowy, sa
mojezdny, - 7.500 zł. Opole, tel. 0603/87-32-41 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2005 po remoncie kapitalnym, sil
nik diesel C-330, rok gwarancji, -12.000 zł. Śmigiel, tel. 065/ 
518-90-75
WÓZEK WIDŁOWY GPW udźwig 2.51, automatic, po remon
cie kapitalnym, -10.800 zł. Wrocław, tel. 071/344-20-98,0501/ 
40-67-96
WÓZEK WIDŁOWY GPW, C-330 stan dobry, - 9.400 zł. Wro
cław, tel. 071/351-02-88
WÓZEK WIDŁOWY GPW, 1980 r., Perkins po remoncie za
wieszenia, udźwig 2.51, sten dobry, faktura VAT, - 9.000 zł + 
VAT. Świdnica, tel. 074/853-33-62 
WÓZEK WIDŁOWY GPW, 1988 r. udźwig 2.51. - 10.000 zł. 
Wołczyn, tel. 077/469-81 -57
WÓZEK WIDŁOWY HEDEN, 1992 r. udźwig 2,5 t, hydrau
liczny, -17.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/ 
30-50-52
WÓZEK WIDŁOWY HYSTER, 2500 ccm, diesel silnik Trans
it, wys. podnoszenia 5.5 m, udźwig 2.51, wspomaganie kier., 
po remoncie hydrauliki, - 9.300 zł + VAT od faktury. Rawicz, 
tel. 0602/30-11-80.0604/71-03-60 
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW, diesel, udźwig 10 ton, stan b. 
dobry, nowe opony, po remoncie silnika, - 32.000 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0604/61 -23-09 
WÓZEK WIDŁOWY RAK wysoka wieża, - 5.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-60-09
WÓZEK WIDŁOWY RAK udźwig 1250 kg, * 4.800 zł. Oława, 
tel. 071/301-54-78,0602/48-54-40 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A, S-312, stan dobry, udźwig 1.5 
t, niski maszt, wspomaganie ukł. kierowniczego, - 7.000 zł. 
Paszowice, tel. 076/870-12-21,0605/82-59-16 
WÓZEK WIDŁOWY RAK, silnik Ursus C-33Ó niska wieża, 
stan b. dobry, - 6.300 zł. Syców, tel. 062/785-46-34,785-27-97 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 330 C, 1986 r. udźwig 1.250 kg. alter
nator, nowy akumulator, - 5.300 zł. Krotoszyn, tel. 0602/83-17-51 
WÓZEK WJDŁOWY RAK 4A. 1987 r. po remoncie, - 9.000 zł. 
Wołów, tel. 071/389-36-95
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A. 1988 r. techn. sprawny, stan 
dobry, - 5.700 zł. Męcinka, tel. 076/870-82-98 
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS, 1997 r. udźwig 51, 
wys. podnoszenia 4 m, silnik Perkins (diesel), boczny, - 65.000 
zł * VAT, (do uzgodnienia)., tel. 0606/45-67-19 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF udźwig 3.51, wys, podnosze
nia 3.3 m, koła bliźniacze, silnik 3-cylindrowy, chłodzony cie
czą, - 7.600 zł. Zduny, tel. 0602/83-17-03 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF 3900 mtg, silnik diesel 4-cylin
drowy, udźwig 2250 kg na wysokość 320 cm, wspomaganie 
ukł. kierowniczego, klatka, bliźniacze koła, stan idealny, go
towa do pracy, w kraju do 04.2001 r., pełna dokumentacja, • 
10.900 zł. Żary, tel. 0602/69-21-86 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1984 r., diesel. 3900 mtg, 4-cy
lindrowy silnik, udźwig 2250 kg na wys. 3.3 m, długie i krótkie 
widły, wspomaganie kier., bliźniacze koła, klatka, oświetlenie, 
nowy silnik i lakier, stan b. dobry, kompletna dokumentacja, w 
kraju od 2001 r. z Niemiec, • 10.900 zł. Żary, tel. 0602/69-21-86 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1988 r. udźwig 2 tony, silnik 
Multicar, - 6.000 zł. Łubków, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-93-49
WÓZKI WIDŁOWE z silnikami C330 2 szt., bez wspomaga
nia, niski maszt, stan b. dobry, - 5.500 zł. Syców, tel. 062/ 
785-46-34 praca, 062/785-27-97 dom 
O  WÓZKI WIDŁOWE RAK, GPW elektryczne i spali

nowe oraz części i maszty o udźwigu 1.2-2.51, do 
remontu i po remoncie • od 4.000 do 14.000 zł. Wro
cław, tel. 071/35242-92,0602/60-72-32 01022011

TERENOWE
AR0 10.4,1995 r., - 9.500 zł. Głuszyca, tel. 074/845-62-82, 
0605/36-19-08
O  AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO WYPADKU lekko lub moc

no rozbite, również uszkodzone mechanicznie i do 
remontu blacharki, po pożarze i całkowicie rozbite, 
osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe i vany. 
Jeżeli posiadasz takie auto dzwoń!!! Zero formal
ności, dojeżdżamy wszędzie, odbieramy auto wła
snym transportem gratis!!! NAJLEPSZE CENY!!! 
Fachowa i. dyskretna obsługa, GOTÓWKA NA
TYCHMIAST, ZAWSZE AKTUALNE!!!, tel. 0601/ 
70-7645,0601/78-82-84 (non stop) 81010981

CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1995 r., 130 tys. km, 3300 
ccm, SE V6, długi, radioodtwarzacz + CD, pełne wyp. elektr., 
2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, wspomaganie, 7-oso- 
bowy, - 30.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-75-46, 0604/ 
53-03-93
DAEWOO MUŚSO, 1998/99 r., 60 tys. km, 2900 ccm, turbo 
D, bogate wyposażenie, na gwarancji do 06.2002 r., bez wy
padku, serwisowany, stan idealny - 50.000 zł + VAT. Namy
słów, tel. 0501/29-75-20
DAEWOO MUSSO, 1999 r., 38 tys. km, 2900 ccm, TDi nie
bieski metalic, klimatyzacja, 4x4, kompletne el. wyposażenie, 
ABS, RM, hak, poduszka pow., regulowana kierownica, ku
piony u dilera, - 74.000 zł. Borek Wlkp., tel. 065/571-62-90, 
0603/22-17-07
DAEWOO MUSSO VAN, 2000 r., 12 tys. km, 2900 ccm, TDi, 
4 WD elektronik, ABS, ADS, TSC, klimatyzacja, centralny za
mek, poduszka pow., el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 
aluminiowe felgi, drewno, wspomaganie kier., immobilizer, 
silnik Mercedesa, stan idealny, - 48.000 zł + leasing w EFL. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-38-88,0602/62-00-93 
DAIHATSU ROCKY II CABRIO, 1985 r., 2800 ccm, diesel, 
5-biegowy, wspomaganie kier., szyberdach, poszerzony, 
atrakcyjny wygląd, -15.000 zł lub zamienię. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
DAIHATSU ROCKY, 1992 r., 2800 ccm, TDi wspomaganie 
kier., el. reguł, lusterka, welur, zadbany, stan b. dobry, -18.800 
zł. Legnica, tel. 0601/99-31-09 
FORD MAVERICK, 1994 r., 119 tys. km. 2700 ccm, turbo D 
7-osobowy, bogate wyposażenie, • 41.000 zł. Wrocław, tel. 
071/316-40-07,0601/77-67-26 
FORD MAVERICK. 1994/95 r.. 106 tys. km, 2400 ccm. ben
zyna, wersja krótka, w kraju od 05.2001 r., książka serwiso
wa, stan b. dobry, - 34.900 zł. Legnica, tel. 076/721-94-72 
FORD MAVERICK, 1995 r., 110 tys. km, 2400 ccm, inst. ga
zowa, orurowany, 3-drzwiowy, alum. felgi, hak, wspomaga
nie, immobilizer, zabezpieczenie antywłamaniowe, • 39.500 
zł. Turze, tel. 062/730-83-14
O FORD RANGER PICK-UP, 1987 r., 2900 ccm, wtrysk 

kabina 4-osobowa, atrakcyjny wygląd, dużo niklu, 
wersja „Strażnik Teksasu”, stan b. dobry, niskie

opłaty, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersal- 
ny (1800 ccm), zdjęcia tego auta są zamieszczone 
w intemecie, - 10.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/ 
317-51-39 81011731 

GAZ PICK-UP, 1970 r. sprawny, do małych poprawek blachar
skich, -1:500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319*62-00 
GAZ 69,1955 r., 40 tys. km, 2502 ccm, diesel, silnik Perkins, 
ekonomiczny, orurowany, możliwość otwierania dachu, - 4.000 
zł. Ryczeń, tel. 065/543-23-15 po godz. 16 
GAZ 69,1965 r., 4 tys. km, 2000 ccm zielony, stan b. dobry, 
na białych tablicach, - 4.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-54-08 po godz. 20
GAZ 69, 1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna czerwony, 
4x4, sprawny, 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, w rozliczeniu może być Mercedes 307 D, silnik do remon
tu. Chojnów, tel. 0603/43-36-98 
GAZ 69 M, 1961 r., 71 tys. km, 2100 ccm, 8-osobowy, 4x4, 
sprawne napędy, po remoncie kapitalnym, po lakierowaniu, 
nowe opony terenowe, tapicerka i plandeka, oryginalny w 
100%, garażowany, stan b. dobry, - 8.600 zł. Kościan, tel. 065/ 
512-46-09

ISUZU CAMPO, 1991 r., 130 tys. km, 2300 ccm, DLX, 4x4, 
atrakcyjny wygląd, 4 osoby, ład. 800 kg, - 20.000 zł lub za
mienię na Mercedesa, diesel. Jeszkowice, tel. 071/318-04-19 
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 intemecie pod numerem - AG0211 www.autogiel- 
da.com.pl)
JEEP CHEROKEE, 1976 r., 5900 ccm brązowy metalic, do 
małego remontu, pełna opcja, -13.000 zł. Legnica, tel. 0604/ 
94-32-12,0603/84-48-77
JEEP CHER0KEE4WD, 1994 r.. 3960 ccm, benzyna długi, 5 
miejsc, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 0607/22-03-09 
JEEP CHEROKEE, 1995 r„ 83 tys. km, 4000 ccm, benzyna 
zielony metalic, aluminiowe felgi, alarm, relingi dachowe, kom
pletna dokumentacja, - 35.000 zł. Legnica, tel. 0602/80-96-29, 
0602/11-90-60
JEEP GRAND CHEROKEE. 1996 r., 63 tys. km, 5200 ccm 
kolor wiśniowy metalic, ABS, podwójna klimatyzacja, kompu
ter, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier.,, 
uszkodzony przód, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0609/6341-60 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r., 120 tys. km, 5200 ccm 
zielony metalic, automatic, inst. gazowa, ABS, centralny za
mek, hak, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, komputer pokł., klimatyzacja, poduszka pow., sprowa
dzony w całości, I właściciel, kompletna dokumentacja, skó
rzana tapicerka immobilizer - 82.000 zł lub zamienię na tań
szy. Świeradów Zdrój, teł. 075/784-52-54, 0605/41-08-03 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem -AG0198 www.autogielda.Gom.pl)'
KIA SPORTAGE 4WD, 1998 r., 90 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
DOHC, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
orurowanie, chrom, inst. gazowa, - 47.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/592-41-14
LADA NIVA, 1984 r., 1600 ccm, 4WD, stan b. dobry, atrakcyj
ny wygląd, nowe amortyzatory, nowy układ hamulcowy, oru
rowany, - 7.200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
LADA NIVA, 1984 r., 44 tys. km, 1600 ccm, 4WD, poszerzo
ny, orurowany, radioodtwarzacz, hak, stan b. dobry, - 6.800 
zł. Nowa Ruda, tel. 0602/59-52-59

LADA NIVA, 1986 r. bez prawa rejestracjî - 2.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/754-21-97
LAND ROVER DISCOVERY, 1994/95 r., 25Ó0 ccm, turbo D 
zielony metalic, kompletna dokumentacja, I właściciel, w kra
ju od roku, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., el. reguł, 
lusterka, ABS, relingi dachowe, szyberdach, aluminiowe fel
gi, 5-biegowy, RM stereo z CD Blaupunkt, centralny zamek, 
5-drzwiowy, - 47.000 zł. Legnica, tel. 076/854-78-:08, 
854-74-51
LUAZ WILK CABRIO, 1995 r.. 1300 ccm, 4x4, silnik i podwo
zie Toyoty, poszerzony, kratownica, -11.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/92-35-75
MITSUBISHI PAJERO, 1983 r., 272 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, RO, hak, karoseria z 89 r, - 12.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-97-09
MITSUBISHI PAJERO, 1983 r., 2600 ccm, benzyna + gaz, 
orurowany, centralny zamek, immobilizer, szyberdach, sze

rokie koła, - 9.800 zł. Strzegom, tel. 0605/62-60-91, 074/ 
649-18-03
MITSUBISHI PAJERO, 1984/93 r., 2300 ccm. turbo D czamy, 
tylna szyba ogrzewana, 4x4, orurowany, halogeny, wspoma
ganie kier., alarm, hak, RO, garażowany, • 14.000 zł. Szklar
ska Poręba, tel. 075/71747-53 
MITSUBISHI PAJERO, 1986 r., 2500 ccm, turbo D regulowa
na kierownica, wspomaganie kier., hak, chromowane felgi, RO, 
Mul-T-Lock, • 13.000 zł. Legnica, tel. 076/856-30-24, 0604/ 
72-33-06
MITSUBISHI PAJERO, 1986 r., 2300 ccm, turbo D szerokie 
opony, -16.000 zł lub zamienię na mniejszy, diesel. Ścinawa, 
tel. 076/843-70-78
MITSUBISHI PAJERO, 1988 r„ 2600 ccm. benzyna biały, dach 
twardy ściągany, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, hak, 
RO, stan b. dobry, -10.900 zł. Zielona Góra, tel. 0607/27-5843 
O  MITSUBISHI PAJERO, 1989 r., 3000 ccm, V6, błękit

ny metalic, przedłużony, insL gazowa, wspomaga
nie kier., centralny zamek, kompletne eL wyposa

żenie, • 19.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/7949-88 87023901

MITSUBISHI PAJERO. 1991 r., 18 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
stan idealny, dodatkowy kpi. nowych kół zimowych, - 25.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/58-82-62 
MITSUBISHI PAJERO, 1992 r„ 190 tys. km, 2500 ccni, TDi, 
halogeny, nowe opony, stan b. dobry, - 33.500 zł. Wrocław, 
tel. 317-77-50,0601/79-85-09
MITSUBISHI PAJERO, 1993 r., 2500 ccm, turbo D, krótki, 
zadbany, szyberdach, orurowany, aluminiowe felgi, el. otwie
rane szyby, nowy akumulator, nowe opony, ABS, relingi da
chowe, atrakcyjny wygląd, • 35.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/ 
88-82-24
MITSUBISHI PAJERO. 1998 r., 19 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D krótki, nie zarejestrowany w kraju, • 80.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/18-13-97
MUSCEL M461,1972 r., 15 tys. km, 2800 ccm, diesel, silnik 
Aro, orurowany, nowa plandeka, koła z Mitsubishi Pajero, 
sprawne układy napędowe, ławki ze schowkami, halogeny, 
przegląd do 03.2002 r., 8-osobowy, wieża samochodowa, 
garażowany, zadbany, - 4.800 zł. Ozimek, woj. opolskie, tel. 
0601/84-30-83
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, 1983 r., 150 tys. km, 3300 ccm krótki, hard- 
top, silnik z 1987 r, -13.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/29-70-01 
lub 075/752-32-79
NISSAN PATROL, 1987 r., 3300 ccm długi, zarejestrowany 
na 7 osób, hak, wspomaganie kier, -16.500 zł. Wrocław, tel. 
0600/50-79-04
NISSAN PATROL, 1989 r., 2800 ccm, turbo D, centralny za
mek, el. otwierane szyby, RM, stan b. dobry, - 29.000 ii lub 
zamienię. Bolesławiec, tel. 0602/15-28-21 
NISSAN PATROL HISZPAN, 1992 r„ 95 tys. km, 2800 ccm, 
TD, krótki, poszerzone błotniki, dodatkowe rurowe progi, 
wspomaganie, zdejmowana nadbudówka, 2 komplety kół (alu
miniowe felgi + terenowe), 6 miesięcy w kraju, - 24.900 zł. 
Kalisz, tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
NISSAN TERRANO TDI, 1997 r., 37 tys. km, 2000 ccm biały, 
4x4, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., ABS, krótki -
15.000 DEM + cło i transport. Głogów, tel. 076/83340-96 
NISSAN TERRANO II, 1999 r., 25 tys. km, 2700 ccm, TDI 
ciemnoniebieski metalic, centralny zamek, el. otwierane szy
by, klimatyzacja, ABS, skórzana tapicerka, orurowany, auto
matic, stan b. dobry, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-61-96 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem ? A00428 www.autogielda.com.pl)
NISSAN TERRANO U, 1999 r., 7 tys. km, 2700 ccm, TDi, ABS, 
klimatyzacja, alarm, centralny zamek, el. otwierane szyby i 
dach, 2 poduszki pow., atrakcyjny wygląd, aluminiowe felgi, 4 
WD, sprowadzony w całości, kompletna dokumentacja, •
88.000 zł. Głogów, teł. 076/833-2846,0606/39-36-64 
OPEL FRONTERA, 1992 r., 173 tys. km. 2300 ccm, turbo D 
el. otwierane szyby, podgrzewane, el. reguł, lusterka, alarm, 
centralny zamek z pilotem, orurowany, nowe opony i akumu
lator, szyberdach, hak, relingi dachowe, w kraju od roku, • 
32.500 zł.., tel. 0503/30-81-57
OPEL FRONTERA SPORT, 1993 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, nie używany w kraju, - 32.000 zł. Świdnica, teł. 0604/ 
09-25-86
OPEL FRONTERA, 1993/94 r., 160 tys. km, 2300 ccm, TDI 
długi, 5-drzwiowy, orurowany, aluminiowe felgi, szyberdach, 
relingi dachowe, el. reguł, lusterka, eł. otwierane szyby, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. reguł, reflektory, sprowa

dzony w całości bez uszkodzeń, nie rejestrowany w kraju, 
stan b. dobry, - 37.000 zł. Lwówek śląski, tel. 0606/53-67-57 
OPEL FRONTERA SPORT, 1994 r., 120 tys. kmjnst. gazo
wa, klimatyzacja, pełne wyp. elektr., orurowany, szyberdach, 
hardtop, hak, - 31.000 zł. Opole, tel. 077/469-58-35 lub 0605/ 
37-71-79
OPEL FRONTERA, 1996 r., 105 tys. km, 2500 ccm, TDI, wer
sja Sport, 3-drzwiowy, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, alumi
niowe felgi, hak, • 45.000 zł. Świdnica, tel. 0603/10-18-65 
OPEL FRONTERA SPORT CABRIÓ, 1996 r., 93 tys. km, 2000 
ccm, 16V niebieski metalic, aluminiowe felgi, RO, el. otwiera
ne szyby, alarm, immobilizer, Centralny zamek, pilnie, - 38.000 
zł. do negocjacji. Wrocław, tel. 0601/78-52-53,0501/9448-70 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem - AC0227 www.autogielda.com.pl)
OPEL FRONTERA, 1996 r„ 72 tys. km, 2200 ccm, 16V Eco
tec, wersja Long, wspomaganie kier., centralny zamek, relin

gi dachowe, immobilizer, pełna dokumentacja, - 35.000 zł. 
Wrocław, tei. 368-13-29,0608/84-36-64 
OPEL FRONTERA, 1996/97 r., 2800 ccm, TDi czamy meta
lic, ABS, centralny zamek, klimatyzacja, szyberdach, oruro
wany, - 56.000 zł. Leszno', tel. 065/52949-95,0603/13-95-16 
SUZUKI GRAND VfTARA, 1999 r., 2000 ccm, turbo D srebr
ny metalic, 5-biegowy, wspomaganie kier., 4WD, ABS, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, poduszka 
pow., sprowadzony w całości, kompletna dokumentacja, atrak
cyjny wygląd, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 0602/48-10-55.071/ 
311-52-97 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie 
pod numerem - AG0193 www.autogielda.com.pl)
SUZUKI JIMNY CABRIO, 2000 r., 22 tys. km, 1300 ccm, 16V 
2 poduszki pow., wspomaganie kier., el. wyposażenie, 4x4, 
biegi terenowe, b. atrakcyjny, - 48.500 zł. Głogów, tel. 076/ 
834-64-66 po godz. 19, 0501/62-27-65 
SUZUKI SAMURAI. 1987 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, kompletna dokumentacja, szerokie opony, dodatki alumi
niowe, - 9.500 zł lub zamienię na inny samochód. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-6247
SUZUKI SAMURAI, 1989 r., 1000 ccm, sztywny dach, bloka

da mostu tylnego z auta, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
342-65-26.0606/76-94-93
SUZUKI VITARA, 1990 r.. 1600 ccm sprowadzony w całości, 
orurowany, alarm + pilot, RM + głośniki, aluminiowe felgi, - 
18.000 zł lub zamienię na VW Golfa III lub Fiata Punto. Wro
cław, tel. 0503/77-75-23
O  SUZUKI N/ITARA, 1991 r., 1600 ccm, grafitowy me

talic, spoilery w kolorze żółtym, 4x4, 5-biegowy, • 
19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 0681 
374-27-97,0602/7949-88 87023851

SUZUKI VITARA, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm bordowy, 
nowy lakier, hak, stan techn. dobry, • 24.000 zł. Parowa, tel. 
075/731-27-00 po godz. 17.0608/37-0944 
SUZUKI VITARA CABRIO, 1994 r., 96 tys. km, 1600 ccm, 
alarm + pilot, immobilizer, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, centralny zamek, aluminiowe felgi, nadkola, atrakcyj
ny wygląd, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-67-47, 0600/ 
50-79-04
SUZUKI VITARA LONG, 1995 r., 69 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
16V, długi, 5-drzwiowy, twardy dach, bez wypadku, szyber
dach, oclony w całości, stan idealny, - 35.000 zł lub zamjenię. 
Trzebnica, tel. 071/398-31-35,0603/49-99-92

SUZUKI VITARA CABRIO, 1996 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna aluminiowe felgi, wspomaganie kier., hak, klimaty
zacja, orurowany przód, - 32.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-31-55,0601/72-99-50 
SUZUKI VITARA, 1997 r„ 59 tys. km, 1600 ccm, 16V, 4WD, 
wspomaganie kier., inst. gazowa, RO, alarm, immobilizer w 
kluczyku, nowy akumulator, - 33.000 zł lub zamienię na więk
szy. Wołów. tel. 071/389-15-74,0604/96-70-03 
SUZUKI VITARA CABRIO, 1998 r.. 1900 ccm, turbo D za
dbany, - 39.900 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0605/57-15-67 
TARPAN HONKER, 1990 r„ 1600 ccm, benzyna, 8-osobowy, 
4 x 4, po remoncie kapitalnym blacharki, lakierowaniu, napę
du i zawieszenia, - 5.900 zł. Wronów, tel. 065/543-54-27 
TOYOTA UND CRUISER HJ60,1986 r., 400 tys. km, 4000 
ccm, diesel, wspomaganie kier., 4x4, długi, atrakcyjny wygląd, 
- 26.000 zł. Jeszkowice, tel. 071/318-04-19 
TOYOTA UND CRUISER, 1986/87 r„ 250 tys. km, 2400 ccm, 
turbo D wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. otw. szy
berdach, chromowane zderzaki, rury, progi, atrakcyjny wy
gląd, krótki, poszerzone nadkola, stan b. dobry, - 20.000 zł. 
Jawor, tel. 076/870-39-29,0605/1045-64 
TOYOTA LAND CRUISER J70, 1988 r., 205 tys. km, 2400 
ccm, turbo D. 4x4, centralny zamek, zdejmowany dach, hak; 
wspomaganie kier., stan b. dobry, • 21.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-77-84
TOYOTA UND CRUISER, 1997 r., 100 tys. km, 3000 ccm, 
turbo D, 7-osobowy, leasing, spłaconych 37 rat/42, w WTL 
Poznań, pełne wyposażenie, dodatki, • 80.000 zł lub zamie
nię na samochód dostawczy, osobowy, kombi. Wrocław, tel. 
0601/74-10-51
TOYOTA RAV4,1996/97 r., 70 tys. km. 2000 ccm. 16V zielo
ny metalic, el. otwierane szyby i reguł, lusterka, immobilizer, 
orurowany, nakładka na tyłne koło, ABS, klimatyzacja, RO, 
komputer, hak, zabezpieczenia, automatic, stan b. dobry, -

44.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-35,0608/59-73-52 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
A00276 www.autogielda.com.pl)
UAZ 469 B, 1976 r., 58 tys. km, 2400 ccm, malowany, tylny 
most po remoncie, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 789-68-80 
UAZ, 1980 r. żółty, stan dobry, zielona plandeka, oryginalny 
silnik, sprawne napędy, - 2.200 zł. Krotoszyn, tel. 0607/ 
37-53-37
UAZ 469 B, 1980 r., 2000 ccm, diesel, po remoncie kapital
nym, lakierowany, nowa plandeka, nowy akumulator, RO, lot
nicze siedzenia, pokrowiec na koło zapasowe, haalogeny, 
orurowany, stan b. dobry, udokumentowane pochodzenie, - 
7.500 zł. Nowa Wieś Grodziska, tel. 076/877-56-77

USZKODZONE
O CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ-po wypad

ku, całkowicie rozbite, spalone, płacę gotówką na
tychmiast, własny transport, fachowe doradztwo, 
auta osobowe, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze 
ceny, aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0605/ 
38-04-78 81011311 

O  0601/71-69-78,0601/77-87-40 to numery telefonów, 
które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wypad
ku. Natychmiastowa wypłata gotówki, transport 
gratis-wystarczy zadzwonić. Wrocław 01011331 

O  „UNIWER AUTO” kupi każdego Rata 126p, rok i stan 
techniczny obojętne, b. chętnie auto po wypadku. 
Wydajemy zaświadczenia potrzebne do wyrejestro
wania pojazdu. Posiadamy własny transport. Uwa
ga - wypłata gotówki w 20 minut! Zadzwoń i 
sprawdź! Czynne całą dobę. Wrocław, tel. 071/ 
342-62-64 (i fax), 0501/40-31-35 01023751

O  AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO WYPADKU lekko lub moc
no rozbite, również uszkodz. mechanicznie i do re
montu blacharki, po pożarze i całkowicie rozbite - 
osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe i vany. 
Jeżeli posiadasz takie auto • dzwoń!!! Zero formal
ności, dojeżdżamy wszędzie, odbieramy auto wła
snym transportem gratis!!! Najlepsze ceny!!! Fa
chowa i. dyskretna obsługa, GOTÓWKA NATYCH
MIAST, ZAWSZE AKTUALNE!!!, tel. 0601/70-7645, 
0601/78-82-84 (non stop) 81011001 

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!!! Kupu
jący nie płaci podatku od kupna. Zapewniamy tani 
transport na terenie całego kraju. Prowadzimy rów
nież SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH, CAŁODO
BOWĄ 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

ALFA ROME01 4 5 ,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 1 6 4 ,1992 r„ 3000 ccm, V6, zielony metalic, 
-instal. gazowa, uszkodzony prawy przód, klimatyzacja, ABS, 
aluminiowe felgi, el. reguł, szyby, lusterka, centralny zamek, 
komputer, wspomaganie i inne dodatki oprócz skóry, zareje
strowany, udokumentowane pochodzenie, stan b. dobry, za
dbany, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/70-7645 
ALFA ROMEO 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 
AUD1100,1980 r.. 1300 ccm, granatowy, uszkodzona bla
charka, - 1.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-89-70, 0603/ 
86-84-52
AUD1100,1984 r., 1200 ccm, brązowy, el. otw. szyby, 5-bie
gowy. centr. zamek, lekko uszkodzony, • 4.900 zł. Wrocław, 
tel. 0600/87-27-38
AUD1 100,1984 r., 2000 ccm, diesel, kość słoniowa, wspo
maganie, uszkodzony kierunkowskaz tylny, prawy i linka pręd
kościomierza, - 6.200 zł. Głogów, tel. 076/832-16-37 
AUDM00, 1984 r„ 1800 ccm, srebmy, instalacja gazowa, 
uszkodzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zde
rzak), geometria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO, bez 
korozji, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, - 1950 zł lub 
bez inst. gazowej - 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11,0601/ 
21-7542
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm, srebmy, 4x4, mocno 
uszkodzony przód lewy, sprowadzony w całości, silnik i skrzy
nia biegów nieuszkodzone, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
79-30-14 .
AUD1100 C4,1990 r., 2300 ccm, srebmy metalic, ABS, cen
tralny zamek, szyberdach, alum. felgi, po kradzieży, -12.000 
zł. Lubin, tel. 076/841-22-25.076/847-66-62.0601/3046-81 
AUD1100 C4,1991 r., 2300 ccm, benzyna, perłowoczarny, 
szyberdach, centralny zamek, do wymiany wnętrze i wypo
sażenie komory silnika, • 13.200 zł. Legnica, tel. 076/ 
72248-68,0601/8447-11
AUD1100,1991 r., 2300 ccm, czamy, bogate wyposażenie, 
alum. felgi 16*. dodrobnych poprawek lakierniczych, stan b. 
dobry, bez wypadku, -17.200 żł. Legnica, tel. 0603/3048-23 
AUD1100 C4,1991 r., 180 tys. km, 2800 ccm, V6, bordowy,

e a m Po wypadku 
lub do remontu

Wrocław, tel. 071/372-65-23. 0-90 399-660
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- krótkie terminy napraw • rozliczenia bezg. z firmami ubezpieczeniowymi
- kompleksowe naprawy - wymiana oleju, naprawa ukł. Hamulcowych
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Zapraszamy do nowej siedziby: 
Wrocław, ul. Legnicka 62 p.220 

tel. 071/351-63-22, 0-601 70 23 73 
www.lupuscamp.com.pl ops7678i

pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzony. Szczepanów, 
woj. wrocławskie, tel. 0605/60-30-20,0603/99-94-J3 
AUD1100 C4, AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, kombi, czerwony, do lakierowania przedni zderzak, w 
pełni sprawny, sprowadzony w całości, II właścieiel, ABS, RO, 
centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaganie, szy
berdach, oznakowany, udokumentowane pochodzenie, •
16.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
AUD1100 C4,1992 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TDi, zielony 

. metalic, bez wypadku, po kradzieży, bogate wyposażenie, do 
odbiory w Niemczech • 6.000 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-29-31. 0603/93-22̂ 63
AUD1100 OUATTRO AVANT, 1992 r., 199 tys. km, 2800 ccm, 
V6, czamy, uszkodzony prawy bok, -11.000 zł. Wolsztyn, tel. 
0601/06-92*73.
AUDI 80, 1978 r., 1300 ccm uszkodzone sprzęgło, zareje
strowany, ważny przegląd, - 1.400 zł. Młyńsko, gm. Gryfów 
Śl., lei. 0601/57-22-41
AUDI 80,1980 r. po spaleniu, z pełną dokumentacją, -1.200 
zł. Nowogrodziec, tel. 0605/63-13-45 
AUDI 80,1980 r., 240 tys. km, 1100 ccm, benzyna, wiśniowy, 
rozbity przód, .na chodzie', stan silnika dobry, .na chodzie’ , •
1.200 zł. Wroęław, teł. 0503/66-10-31 „
AUDI 80,1981 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, 2-drzwiowy, karoseria do remontu, techn. sprawny, • 1.500 
zł. Prusice, tel. 071/312-53-22 po godz. 16 
AUDI 80,1981 r., 1471 ccm, diesel, czerwony, zarejestrowa
ny, beż silnika, 5-biegowy, alum. felgi, hak, -1.600 zł. Zagrod
no 184/2, tel. 076/877-30-64,0605/06-73-16 
AUDI 80,1982 r., 132 tys. km, zielony, welurowa tapicerka, 
uszkodzony silnik, zarejestrowany, - 1.500 zł. Złotoryja, tel. 
0607/15-17-77
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna uszkodzone nadwozie, 
kompletne, dokumentacja, - 1.000 zł lub zamienię na Rata 
126p, po 86 r., może być do remontu.., tel. 0607/74-71-21 
AUDI 80 B3,1987 r., 158 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
uszkodzony przód, - 5.000 zł. Oleśnica, tel. 0607/10-48-91 
AUDI 80,1991 r., 1800 ccm, wiśniowy metalic, wspomaga
nie, uszkodzona maska, lampy, poobijany, na chodzie, - 8.200 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
AUDI 80 B4,1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, ABS, centralny zamek + pilot, automatic, 
procon-ten, Mul-T-Lock, el. otw. szyberdach, el. reg. i pod
grzewane lusterka, eL reg. reflektory, podgrzewane fotele, 
alum. felgi; serwisowany w ASO, I właściciel od 1995 r., lekko 
uszkodzony tył, sprawny, - 12.900 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
21-23-78
AUDI 80 B4 AVANT, 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
benzyna, czerwony, kombi, ABS, centralny zamek, wspoma
ganie, otwierany dach, el. reg. reflektory, poobijany, techn. 
sprawny • 6.800 DEM + cło i transport. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-27-47,0604/21-41-62
AUDI 80 B4,1994 r„ 2000 ccm, biały, lekko uszkodzony przód, 
bogate wyposażenie, pełne wyposażenie elektr., poduszka 
pow., ABS, webasto, centralny zamek, - 13.200 zł. Legnica, 
tel. 0603/30-48-23 -
AUDI 90 B3 OUATTRO, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, czamy, 
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 A4,1997 r., 1800 ccm, 20V, czarny metalic, wspoma
ganie, ABS, centr. zamek, el. otw. Szyby, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, alarm, immobilizer x 2, lek
ko uszkodzony, kpi. dokumentacja, sprawny, - 32.400 zł. Je
lenia Góra, teL 075/754-36-09,0601/85-22-32 
AUDI A6,1995/96 r.. 140 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, śnieżno
biały, model 1996 r., lekko uszkodzony (wgnieciony błotnik 
lewy przedni i urwana końcówka drążka kierowniczego), ni
ski koszt naprawy (maksymalnie 1.500 zł), 2 poduszki pow., 
klimatronic, komputer, ABS, el. reg. lusterka i światła, el. otw. 
szyby, wspomaganie centralny zamek - 30.900 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 
AUDI A6 AVANT, 1997 r., 2500 ccm, turbo D. srebrny metalic, 
kombi, pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzony, techn. 
sprawny-17.500 DEM + cło. Jelenia Góra, tel. 075/762-11 -67 
AUDI A6, 2000 r., 1900 ccm, czamy, TDi, pełne wyposaże
nie, bez wypadku - 33.000 DEM. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
BMW 316 E-.30, 1983 r., 1600 ccm, benzyna po wypadku,
3-drzwiowy, - 2.500 zł. Szczecin, tel. 0609/23-73-10
BMW 3161E-30,1991 r., czerwony, mocno uszkodzony pra
wy przód, silnik nie uszkodzony, zarejestrowany, .twardy’ 
dowód rejestracyjny, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 060.1/78-82-84. 
071/348-26-11
BMW 316 i, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, klima
tyzacja, uszkodzony (braki w osprzęcie), sprawny, - 25.000 
zł lub Zamienię. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
BMW 316 COMPACT, 1995/96 r., zielony metalic, uszkodzo
ny daęh, na chodzie, alum. felgi, el. otw. szyby, 2 x poduszka 
powietrzna, kompletna dokumentacja, - 21.000 zł. Wrocław, 
tel. 071//372-87-60
BMW 318,1981 r., 1800 ccm, wtrysk kpi. zniszczony, -1.400
zł. Wrocław, tel. 071/330-03-81,0606/70-96-54
BMW 320 E-30,1984 r., 2000 ccm, benzyna, szary metalic,
4-drzwiowy, udokumentowane pochodzenie, - 3.300 zł. Pru-' 
sice, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41
BMW 320, 1991 r., 2000 ccm, 24V, kolor grafitowy, bogate 
wyposażenie, do małych poprawek lakierniczych, -18.200 zł. 
Legnica, tel. 0603/3048-23
BMW 320, 1993 r., 132 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 24V, 
granatowy metalic, poduszka pow., ABS, wspomaganie kier., 
tempomat, komputer, szyberdach, immobilizer, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, sprowadzony w całości, uszkodzone 
drzwi, próg, słupek i lekko dach, techn. sprawny, cena po re
moncie z częściami, • 19.500 zł., Jelenia Góra, tel. 075/ 
75249-96, 0602/80-21-58
BMW 325 E, 1985 r., 200 tys. km, 2500 ccm, benzyna uszko
dzony reguł, wtrysku, zarejestrowany, sprawny, - 3.000 zł. 
Legnica, tel. 076/856-29-60
BMW 518,1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm uszkodzona lewa 
strona, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0602/22-18-33 
BMW 520,1993 r., 2000 ccm, 24V, zielony, po spaleniu, kpi. 
dokumentacja, - 6.200 zł. Legnica, tel. 0603/3048-23 
BMW 525 TDS, 1991 r., bordowy, klimatyzacja, poduszka 
pow., tempomat, alum. felgi, hak, lekko uszkodzony tył, .na 
chodzie’ , - 21.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/78-24-85 
BMW 525,1998 r., 2500 ccm, granatowy metalic, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, uszkodzony, koszt naprawy ok. 7.000 
zł, - 60.000 zł. Opole, tel. 0601/63-72-04 
BMW 735,1988 r., 160 tys. km, 3500 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, automatic, do sprowadzenia z Niemiec - 2.300 
DEM. Lubin, tel. 0607/5749-98 
BMW 740,1995 r., szmaragdowy metalic, pełne wyposaże
nie, lekko uszkodzony - naprawa ok. 7 000 zł, - 30.000 zł. 
Wrocław, teł:0601/70-15-80

BUICK CENTURY KOMBI, 1986 r.. 2800 ccm, V6, bordowy, 
automatic, klimatyzacja, serwo, lekko uszkodzona skrzynia 
b., techn. sprawny, zarejestrowany, aktualny przegląd, - 3.300 
zł. Wrocław, tel. 071/36343-36 
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, silnik 
na chodzie, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
CITROEN AX, 1996 r., 40 tys. km, 1000 ccm, benzyna, nie- 
bieski metalic, I właściciel, nie składany, udokumentowane 
pochodzenie, uszkodzona blacha drzwi, - 7.400 zł. Kłodzko, 
tel. 0607/35-35-70
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 1900 ccm, diesel bardzo 
mocno rozbity, kupiony w salonie, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/45-99-70 po godz. 15
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 13 tys. km, 1900 ccm, diesel
2-osobowy, częściowo przeszklony, boczne drzwi, uszkodzo
ny, faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
23.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/ 
5346-55
CITROEN XANTIA, 1994 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony meta
lic, sprowadzony w całości, klimatyzacja, el. otwierane szy
by, centralny zamek, wspomaganie kier., do lakierowania 2 
elementy, stan idealny, stan b. dobry, • 14.900 zł. Wrocław, 
tel. 0606/60-13-92
CITROEN XANTIA KOMBI, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, kolor 
kremowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, uszkodzony przód, -
25.000 zł. Góra, tel. 065/543-32-41 
CITROEN XM, 1991 r., 2000 ccm, benzyna po pożarze, zare
jestrowany, .twardy" dowód rejestracyjny, numery nadwozia 
nabijane przez stację diagnostyczną (zaświadczenie), - 4.300 
zł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84 
CITROEN XM KOMBI, 1997 r., 130 tys. km, 2100 ccm, turbo 
D, srebmy, klimatyzacja, ABS, automatic, na niemieckich ta
blicach, uszkodzony przód, centr. zamek, • 16.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/78-33-66, 071/341-63-14 
CITROEN XSARA COMBI, 1999 r., 1600 ccm aluminiowe fel
gi, wspomaganie, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, kupiony 
w kraju, kpi. dokumentacja, - 17.900 zł. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r., 2000 ccm, HDi, zielo
ny metalic, lekko uszkodzony, pełne wyposażenie, do spro
wadzenia - 21.000 DEM + 2.500 zł transport + 8.000 zł cło. 
Sława, tel. 0693/8642-23
CITROEN ZX, 1992 r., 60 tys. km, 1600 ccm, szary metalic,

90 KM, do sprowadzenia z Niemiec; uszkodzony, 5-drzwio
wy, ważny przegląd -1.600 DEM. Chojnów, tel. 076/819-15-99, 
0602/58-06-18
CITROEN ZX, 1992 r„ 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, czer
wony, po mocnym dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowa
ny, .twardy’ dowód, kpi. dokumentacja, • 4.200 zł. Wrocław, 
tel. 0601/21-7542,0601/70-17-36 
CITROEN ZX, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 4-drzwioWy, atrakcyjny wygląd, nie uszkodzo
ny - 2.700 DEM + cło. Zielona Góra, tel. 0601/4348-52 
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r„ 49 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach, zbite 
2 Szyby, poobijane boki, sprawny, oryg. przebieg, I właściciel, 
klimatyzacja, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, centralny 
zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, kupiony w kraju, książka serwisowa, aktualny przegląd, 
.twardy" dowód rejestr. - 7.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 
071/348-26-11
DAEWOO' LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, jeżdżą
cy, po dachowaniu, geometria zachowana, na gwarancji, i 
właściciel w kraju, • 11.200 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 1500 ccm, zielony meta
lic, po dachowaniu, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
DAEWOO NEXIA, 1997 r. bardzo mocno uszkodzony, • 3.200 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 
centralny zamek, el. szyby, uszkodzony prawy bok, drzwi i 
próg, jeżdżący, - 6.400 zł. Wrocław, tel., 071/34842-16 
O DAEWOO NUBIRA CDX 2.0,1999 r., 78 tys. km, bor

dowy metalic, pełne wyposażenie elektr., alum. fel
gi, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, radio, 
alarm, lekko uszkodzony prawy błotnik i zderzak, -
22.500 zł. Wrocław, tel. 0606/14-75-26 02024151

DAEWOO TICO, 1996 r., 17 tys. km, 800 ccm, bordpwy me
talic, uszkodzone drzwi, zarejestrowany, w ciągłej eksploata
cji, - 7.300 zł. Lubań, tel. 075/722-67-61,0602/86-68-43 
DAF 3300,1986 r. ciągnik siodłowy, uszkodzony, - 8.000 zł. 
Wołów, tel. 0604/20-25-97, 071/389-39-68 
FIAT 125p, 1975 r., 1300 ccm blacharka do remontu, wraz z 
kpi. fabr. blacharki, instalacji elektr. i podsufitki, silnik po re
moncie w warsztacie, niedotarty, nowe przednie opony i dęt
ki, 2-letni akumulator, sprawny techn. + dużo części z demon
tażu. Wrocław, tel. 071/344-77-36 
FIAT 125p, 1985 r., 130 tys. km, 1500 ccm, niebieski, bla
charka do remontu, silnik sprawny, nie zarejestrowany, - 390 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-4844,0503/75-63-39 
FIAT 125p, 1986 r., 120 tys. km, 1500 ccm, siwy, lekko uszko
dzony, sprawny, - 420 zł. Zbaków Górny, gm. Wąsosz, tel. 
065/543-08-17 po godz. 18
FIAT 125p, 1987 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zielony, 
uszkodzony przód z prawej strony, brak przeglądu i OC, inst.
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gazowa, dodatkowo: resory, wzmocnienie czołowe, pas dol
ny i prawy błotnik, • 45Q*zł. Legnica, tel. 0604/56-26-74 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, kość słoniowa, stan silnika i 
blacharki b. dobry,.brak akumulatora, po remoncie silnika, 
radio, dodatkowe światło .stop", części, - 900 zł. Wrocław, tel.
336-74-74 po godz. 18
FIAT 126p,1979 r. do remontu, silnik sprawny, • 400 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, beżowy, zarejestrowany, .na 
chodzie", do remontu wydech, rozrusznik, - 550 zł lub zamie
nię na monitor 15”, rower górski. Oława, tel. 071/313-86-76 
RAT 126p, 1985 r., 650 ccm spalony, brak części, pełna do
kumentacja - 90 zł lub zamienię na telefon komórkowy. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-85-09,074/87147-97,0606/36-71-10 
FIAT 126p, 1987 r., • 600 zł lub zamienię na Simsona albo 
inne propozycje. Zbytowa k. Bierutowa, tel. 071/315-74-01 
FIAT 126p, 1987/88 r., 650 ccm, niebieski, II właściciel, pełna 
dokumentacja, całkowicie rozbity, zarejestrowany, - 350 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-7541,074/647-34-54 po godz. 19 
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, benzyna, zielony, nowe za
wieszenie i ukł. hamulcowy, tylna szyba ogrzewana, szerokie 
zderzaki, lotnicze fotele, nowy akumulator, uszkodzony ukł. 
kierowniczy, -1.900 zł. Lubin, tel. 0603/11-26-73 
FIAT 126p, 1989 r., 58 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny 
lifting, lekko uderzony w tył, - 950 zł. Wrocław, tel. 0501/
40-31-35
FIAT 126p, 1989 r., 43 tys. km, 650 ccm, E mocno rozbity 
przód, przed wypadkiem w silniku wymieniono: rozrząd łań
cucha, zębatki, tłoki, pierścienie, szlifowano cylindry, stan ide
alny silnika, bez wycieków, silnik z kpi. skrzynią biegów - 550 
zł i inne, pełny lifting. Mazurowice, tel. 0609/28-65-15 Artur 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 64 tys. km, biały, uszkodzone prawe 
drzwi, -1.700 zł. Trzebnica, tel. 071/385-31-38,0603/39-34-97 
FIAT 126p BIS, 1991 r. zdekompletowany, bez podzespołów, 
pełna dokumentacja, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, uszko
dzony lewy przód, do wymiany przednia ścianka, błotnik lewy 
i nadkola, zderzak, -1.450 zł. Bolesławiec, tel. 0501/57-31 -54 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, do poprawek lakier
niczych, - 2.400 zł. Lubin, tel. 076/844-74-78,076/8444 4 42 
w godz. 10-16
RAT 126p EL, 1995 r., 44 tys. km, 650 ccm, zielony, uszko
dzony przód, nowe opony, zadbany, alternator, .na chodzie", 
stan b. dobry, - 3.400 zł. Głogów, tel. 0608/52̂ 48-56

FIAT 126p, 1995 r., niebieski, po kradzieży, brak prawych 
drzwi, maski, rozrusznika, zderzaków, wnętrza, wycięte nu
mery nadwozia i silnika, możliwa rejestracja, - 3.500 zł. Le
gnica, 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, • 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-7542,071/348-34-78 
FIAT BRAVO, 1996 r., 1600 ccm, 16V Pb/, zielony metalic, po 
dachowaniu, kupiony w salonie w kraju, - 7.900 zł. Wrocław, 
tel. 0604/36-89-38
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, - 20.000 zł. Odolanów, tel. 0621 
733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm̂ zielony, uszkodzony 
przód, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1998/99 r., 30 tys. km, 700 ćcm, 
czerwony, kupiony w salonie, mocno uszkodzona lewa przed
nia strona, kpi. dokumentacja, I właściciel, immobilizer, • 4.700 
zł. Oleśnica, tel. 0717398-75-80 
FIAT DUCATO MAXI, 1991 r., 2500 ccm, diesel uszkodzony 
silnik, - 9.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 0607/47-35-35 
FIAT MAREA, 1998 r., 24 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebmy 
metalic, uszkodzony tył, bogate wyposażenie, klimatyzacja, 
cena 8.000 DEM. Szlichtyngowia, tel. 065/549-26-11,0607/ 
53-60-44
FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r„ 19 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
benzyna instalacja gazowa, model z grudnia, ABS, wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pi
lot, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, uszkodzony, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, - 27.000 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 060175346-55 
FIAT 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, lekko uszkodzony, sprawny, • 47.500 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/735-22-79, 
0501/60-88-26
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, po stłuczce, poduszka powietrzna cała, uszko
dzony przód, podłużnice i błotniki całe, -16.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
FIAT PUNTO, 1994 r., 68 tys. km, 1100 ccm, srebmy metalic, 
uszkodzona prawa przednia strona, poduszka pow. cała -
3.200 DEM + cło i transport, .na gotowo" - 14.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-32-41
FIAT PUNTO 55, 1998 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
uszkodzony prawy przód (McPherson, błotnik, lampa, drzwi), 
podłużnice nie uszkodzone, kupiony w salonie w kraju, książka 
serwisowa, 5-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, RO, zadba
ny, -12.300 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
FIAT PUNTO, 1999 r., 1200 ccm, benzyna, zielony metalic, 3 
drzwi, ABS, uszkodzony przód i tył, po dachowaniu, - 9.400 
zł. Wrocław, tel. 071/34842-16

FIAT REGATA, 1984 r., 100 tys. km, 1700 ccm, kolor grafito
wy metalic, po spaleniu, - 600 zł. Wrocław, tel. 0607/04-10-15 
FIAT SIENA EL, 1998 r., 31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, immobilizer, 
blokada skrzyni biegów, alarm + pilot, kupiony w salonie, 
uszkodzony przód, zarejestrowany w kraju, - 9.800 zł. Wro
cław, tel. 0602/12-51-35
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm bardzo mocno rozbity, -
2.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FIAT TIPO, 1990 r„ 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, biały, 
centr. zamek, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, uszkodzony wał korbowy, - 7.500 zł lub zamienię. Lesz
no, tel. 065/526-2543
FIAT UNO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, wtrysk, srebrny me
talic, sportowy ukł. wydechowy, alum. felgi, pełna tylna klapa, 
czerwona wykładzina, deska digital, turbo, 112 KM, el. otw. 
szyby, tylna szyba ogrzewana, RM + 4 głośniki, 4 hamulce 
tarczowe, do lakierowania, kpi. polska dokumentacja, - 3.700 
zł. Świdnica, tel. 0607/55-96-35 
FIAT UNO, 1988 r., 83 tys. km, 1000 ccm, benzyna, turkuso
wy, szyberdach, 3-drzwiowy, nowe pokrowce, napinacze pa
sów, pęknięta szyba i uszkodzona maska oraz prawy kierun
kowskaz, - 4.500 zł. Kępno, tel. 062/583-12-23 
FIAT UNO, 1989 r., 1300 ccm, diesel, granatowy, 5-drzwio- 
wy, uszkodzony silnik, ważny przegląd i OC, - 4.500 zł lub 
zamienię na Fiata 126p z 1997 r.. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0604/
88-67-16
FIAT UNO, 1991 r., 1400 ccm, kolor wiśniowy, uszkodzony, 
prawy przód, cena • 400 DEM ♦ cło i transport. Leszno, tel. 
0502/16-00-17
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, 1993/90 r., 1300 ccm, srebmy metalic, uszkodzo
na lewa strona, • 4.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/65-77-20 
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 
RAT UNO, 1997 r„ 1000 ccm, czerwony, 3 drzwiowy, jeżdżą
cy, uszkodzony prawy tył i dach, • 6.300 zł. Wrocław, tel. 071/ 
/372-87-60
RAT UNO VAN, 1998 r., biały, uszkodzony przód, - 6.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/34842-16
FORD CARGO, 1981 r. kabina z ramą, na kołach, zarejestro
wana w kraju, bez silnika, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
349-27-14
FORD COURlER, 1992 r. zatarty silnik, - 6.500 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-65-79, 0601/31-71-95 
FORD COURlER, 1998 r., 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
centralny zamek, wspomaganie, blaszak, książka serwisowa, 
lekko uszkodzony przód, sprawny, -13.500 zł. Lubin, tel. 076/
846-73-50, 0601/27-11-31
FORD ESCORT, 1986 r., 1400 ccm, srebmy metalic, lekko 
uszkodzony, - 4.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-04-15, 05021
85-75-80
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i silnik,
- 3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, welur, centralny zamek, immobilizer, do lakiero
wania, lekko uszkodzony, - 7.000 zł. Kalisz, tel. 062/752-0046, 
0502/13-45-94
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, 1991/92 r., 1600 ccm, EFI, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, obrotomierz, spoiler tylny, do sprowadzenia z Niemiec, 
lekko uszkodzony, -10.400 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FORD ESCORT RS, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, 3-drzwio- 
wy, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, kubełkowe fotele, uszkodzony, do poprawek technicz
nych, • 11.500 zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/527-12-86 w 
godz. 9-17
FORD ESCORT, 1993 r., 1.10 tys. km. 1400 ccm, Pb/, grafito
wy metalic, uszkodzony lewy przód, układ jezdny sprawny, 
Mul-T-Lock, centralny zamek, szyberdach, welurowa tapicer
ka, regulowana kierownica, wspomaganie kier., zadbany, za
rejestrowany w kraju, - 8.900 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. 9-17,0601/5346-55 
FORD ESCORT COMBI, 1995 r. Bolero, po mocnym dacho
waniu, - 7.400 zł. Wrocław,- tel. 071/348-42-16 
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 PICK-UP, 1996 r., 43 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, 2 miejsca, poduszka pow., uszkodzony lekko przód, 
do sprowadzenia z Niemiec, odbiór przy granicy - 5.300 DEM. 
Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, diesel zniszczo
ny, kpi. dokumentacja, - 3.500 zł. Legnica, tel. 0606/47-13-41 
FORD ESCORT, 1996/97 r., 115 tys. km, 1800 ccm, TDi, gra
natowy, 2 poduszki pow., centralny zamek, wspomaganie kier., 
sprowadzony w całości, koszt naprawy 900 zł. • 20.800 zł. 
Kępno, tel. 062/781-20-87,0606/34-66-37 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 1800 ccm, 16V, ECOTEC, 
srebrny, pełne wyposażenie elektr., Klimatyzacja, ABS, 2 po
duszki powietrzne, alum. felgi, uszkodzona tylna klapa, lekko 
przód, - 15.200 zł. Legnica, tel. 0603/3048-23 
FORD ESCORT KOMBI, 2000 r., 1600 ccm, wtrysk 16V, ZE
TEC, srebrny metalic, homologacja na ciężarowo-osobowy, 
model Bolero 2. uszkodzony lewy bok, kupiony w salonie, ABS, 
klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby el. reg. fotele, 
centralny zamek, książka serwisowa, alarm, halogeny, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 21.000 zł, możliwa fak
tura VAT. Wrocław, tel. 0601/70r7645,071/348-34-78- 
FORD EXPLORER, 1995 r„ 63 tys. km, 4000 ccm, V6 .na 
chodzie’ , dach, drzwi i błotniki do wymiany, wersja europej
ska, bogate wyposażenie, - 45.000 zł. Legnica, tel. 076/
866-34-07
FORD FIESTA, 1979 r. i rej. w 91 r., nie składak, kpi. doku
mentacja, całkowicie zniszczony, b. pilne, - 750 zł. Bielawa, 
tel. 074/645-36-87, 0603/81-53-63 
FORD FIESTA, 1991 r„ 76 tys. km, 1100 ccm, niebieski me
talic, 3-drzwiowy, uszkodzona maska i zderzak - 900 DEM + 
cło i transport, .na gotowo* • 8.500 zł. Góra, tel. 065/543-33-02 
FORD FIESTA, 1993’ r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
ospojlerowany, uszkodzony lewy i prawy bok, jeżdżący, - 7.800 
zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FIESTA, 1995 r., 1100 ccm, benzyna, perłowowrzoso- 
wy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, w kraju od roku, lekko 
uszkodzony tył prawy, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FORD FIESTA, 1997 r., 1800 ccm, diesel, biały, wspomaga
nie, el. otw. szyby, centralny zamek, klimatyzacja, uszkodzo
ny przód, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -18.000 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17.0601/5346-55 
FORD FIESTA, 1997 r., 1200 ccm, 16V, zielony metalic, uszko
dzony lewy błotnik, cena 12.000 zł + cło i naprawa. Oława, 
tel. 071/313 0̂0-56,0601/5541-77 
FORD FIESTA, 1998 r., 6 tys. km, 1250 ccm, 16V, niebieski,
3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, wspoma
ganie, immobilizer, nie zarejestrowany w kraju, uszkodzone 
poduszki pow., stan idealny, - 21.500 zł. Lubin, tel. 076/
840-86-05, 0600/31-36-17
FORD FIESTA ZETEC, 1998 r., 25 tys. km. 1250 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centralny zamek, lekko uszkodzony przód, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, -18.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0601/53-46-55
FORD FIESTA, 2000 r., 12 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,

AUTO HANDEL “PALCARS”
S P R Z E D A Ż  - S K U P  A U T  P O W Y P A D K O W Y C H , C A Ł Y C H

Wrocław, ul. Swojczycka 99 (kierunek Jelcz, 500m za CPN, przy przejeźdzle kolejowym)
tel. 071/348 3 4  78, tel. NON STO P - 0601 7 0  7 6  4 5 , 0601 77  61 5 4

w ofercie na placu zawsze 50 aut, ceny do negocjacji, zapewniamy tani transport na terenie całego kraju 
 czynne pn. - pt. od 8 - 17.30, Sobota 8 do 14, zapraszamy na płacili, e -m a il:p a lc a r s @ w p .p l_____

1. Alfa Romeo 164 3.0 + gaz 1992 r. uszkodzony prawy przód...... 7.200 zl 24.
2. Audi 100 1.8 f  gaz, 1984 r, uszkodzony lewy przód.................  3.950 zl 25.
3. Audi C4 100 Avant 2.3E, 1991/92 r. cały nie uszkodzony..  16.600 zl 26.
4. Audi A6, 2.6 benzyna, 1995/96 r, delikatnie uszkodzony.  30.900 zl 27.
5. Citroen ZX 1.41, 1992 r. po dachowaniu.............................   4.200 zł 28.
6. Citroen XM, 2.0, 1991 r, po pożarze, twardy dowód.................  4.300 zł 29.
7. Daewoo Espero GLX, 1997 r, 1.6 i DOHC 16V, klima............... 7.900 zł 30.
8. Fiat 126p elx, 1998 r, 12 tys. Km, III, Uszkodzona lewa strona. 4.450 zi 31.

9. Fiat UNO, 1.0b, 1992, uszkodzony lewy bok „ ........  4.500 zl 32.
10. Fiat Punto85,1998 r, 1.1 benzyna, uszkodzona prawa strona......12.300 zl 33.
11. Ford Escort Combi Bolero 2 1.6 16V, 2000 r, uszkodzony bok.21.000 zl 34.
12. Ford Escort 1.8 D, 1991 r, po dachowaniu_______________  4.900 zl 35.
13. Ford Sierra Combi 1.8 CLX, 1992 r, uszk. mocno przód.........  4.300 zl 36.
14. Ford Sierra, 2.0i ES, 1985 r, na chodzie, zaniedbany. „.. 2.300 zl 37.
15. Ford Transit 350M 00/01 r, mocno rozbity lewy przód, silnik O.K.28.900 zl 38.
16. Honda Accoid, 2.2, 1990r, po dachowaniu, silnik O.K.  4.300 zł 39.
17. Honda Accord, 1993/94 r model 94 r, 2.0i 16V, uszk. lewy tył I przód.10.900 zl 40.
18. Honda Concerto 1.8 TDI, 1995 r, mocno uszk. przód   5.800 zi 41.
19. KIA Pride, 1999/00 rok, uszkodzony dach i poobijany........... 6.900 z) 42.
20. Mazda 626 Cronos 2.0 16V, 1996 r. pełne wyp. stan Idealny.  33.900 zl 43.
21. Mercedes 500 SE, 1987 r. stan Idealny..............................   25.500 zl 44.
22. Mercedes 190 E, 2.0 + gaz, 1985 r., Lekko uszk, błotnik...............  7.600 zł 45.
23. Mercedes 208 D, diesel, 93/94 2.3 d, stan idealny, bezwypadkowy..26.700 zl 46.

Mercedes 123 200D, 1979/80 r. uszk lewy przód ........   1.600 zl
Mercedes 190E, 1983 r, alufelgi,, spilery, uszk. membrana   6.300 zl
Nissan Suny, 1993/94 1.6 1SLX16V po nieg. dachowaniu   7.900 zl
Nissan Primera, 2.0 sedan, 1991 r, po niegroźnym dachowaniu..... 6.600 zl
Opel Astra Combi 1.6 2000 r. lekko uszkodzona  ....... 22.500 zl
Opel Ascona 1.3,1983 r. na chodzie, silnik po remoncie  2.150 zl
Opel Combo, 1997 r, 1.41, po dachowaniu................................ ...6.900 zł
Opel Omega 2.0 automatic, 1988/89 r. bezwypadkowy.------------  6.500 zi
Opel Omega, 2.0 benzyna, 1989 r, uszk. prawy przód................4.100 zl
Opel Kadet Sedan, 1.6 diesel, 1986, po dachowaniu —........... 3.500 zł
Opel Vectra Combi 2.0 TDI, 16V, 1997/98 r. uszk. silnik.  28.500 zl
Peugeot 405,1989 r, 1.9 GRD, mocno rozbity lewy przód,  3.600 zł
Peugeot 405 GRI Combi 1.6 i 1990/91 r. bezwypadkowy, okazja.... 6.900 zł
Peugeot 405,1.6 GL, 1995 r, salonu, uszk. prawy przód ......  7.900 zi
Peugeot 306 1.8, Signatura 1997 r. po lekkim dachowaniu  13.200 zi
Polonez ATU, 1.6 GU, 1996/97r, I właściciel, nie uszkodzony.  7.900 zl
Polonez Truck, 1998/99 r, 1.6i LB, mocno uszk., zdekompletowany....3.300 zi
Renault Trafie Mazi, 2.5 D, 1994 r, po pożarze ........   5.800 ił
Seat Ibiza 1.2], 1993 r. uszk. mocno bok.  ...........  4.200 zi
Toyota Corolla Sedan 1.4 16V, 1996 r. lekko uszk. tył, jeżdżący... 15.500 zł
VW Polo Combi 1.3 1994 r. uszkodzony lewy przód  ........ 5.800 zi
VW Passat Sedan 2.01 automatic, 1995 r, bezwyp., stan bdb  22.500 zl
Volvo V40 1.8, 99/00 r, pełne wyp. lekko uszkodzony, fakt VAT.„42.500 zl

Zdjęcia oglądaj w intemecie: www.palcars.gratka.pl W s z y s tk ie  a u ta  z a re je s tro w a n o  w  P o ls c e  z  p e łn ą  d o k u m e n ta c ją  
k u p u ją c y  z w o ln io n y  z  o p ła ty  s k a rb o w e j  . „
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WYJAZDY PO TANIE AUTA DO BELGII
Transport na lawecie, załatwianie  ̂

formalności celnych, oferta g
- ok. 1000 aut, fachowa pomoc. |j
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• wypłata gotówki natychmiast • 
• posiadamy swój transport •
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f  TRANSPORT SAMOCHODÓW  
1 - 2  sztuki, od 0,90 gr/km

3-drzwiowy, nowy model,ABS. centraloJLzamek, wspomaga
nie, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne {oafe)felektryki lek
ko uszkodzony, .na chodzie’ , koszt naprawy ok. 4.000 zł, -
19.600 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/591-15-41 po 
godz. 20,0601/94-90-34
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 24 tys. kto, 1800 ccm, turbo 
0, zielony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszki 
pow., centralny zamek, uszkodzony reflektor lewy oraz zde
rzak • 10.000 OEM + cło. Leszno, tel. 0605/22-53-65 
FORD GRANADA, 1980 r„ 2300 ccm, diesel, srebrny, .na 
chodzie”, do remontu, silnik Sierry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
FORD KA, 1997 r., 56 tys. km, 1300 ccm, granatowy, centr. 
zamek, wspomaganie, radio, uszkodzony przód r 3.200 DEM 
+ cło i naprawa. Góra, tel. 0607/19-26-00 
FORD MAVERICK, 1997 r., 2700 dcm, 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, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 47.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0607/58-17-17 
FORD MONDEO, 1993 r., 98 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, central
ny zamek, uszkodzony tylny zderzak - 3 800 DEM + cło i trans
port. Góra, tel. 065/543-32-41
FORD MONDEO, 1993 r„ 1800 ccm, TDi klimatyzacja, ABS, 
2 poduszki powietrzne, pełne wyposażenie el., uszkodzona 
lewa strona, - 12.500 zł. Małachowo, gm. Dolsk, tel. 0607/
04-56-67
FORD MONDEO, 1994 r., 81 tys. km, 1800 ccm, 16V, czamy 
metalic, uszkodzony zderzak tylny, cena - 4.500 DEM + cło I 
transport lub 16.500 zł (na gotowo). Góra, tel. 065/543-33-02 
FORD MONDEO Ghia. 1997 r., 98 tys. km, 2500 ccm, benzy
na, V6, 24V. granatowy metalic, pełne wyposażenie, do ma
lowania 3 elementy, sprowadzony z Niemiec, - 33.500 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0503/50-24-40 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 72 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
srebrny metalic, 4 poduszki pow., centralny zamek, pełne 
wyposażenie el., RM, welurowa tapicerka, lekko uszkodzo
ny, koszt naprawy ok. 1000 zł, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, w kraju od 3 dni, • 36.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/
730-27-92, 0601/72-40-02
FORD MONDEO, 1999 r., 12 tys. km, 1800 ccm, turbo D 
uszkodzone zawieszenie lewe przednie, pełne Wyposażenie 
oprócz skóry, RO + CD, książka serwisowa, do sprowadze
nia • 10.000 DEM ♦ cło. Lubań, tel. 075/646-31-92, 0602/
19-38-32
FORD MONDEO KOMBI, 1999 r., 80 tys. km. 1800 ccm, bia
ły, TDi, klimatyzacja, centralny zamek, pełne wyposażenie 
elektr., relingi dachowe, poduszki pow., uszkodzony lekko 
przód, sprawny -10.000 DEM * cło. Lubin, tel. 076/846-73-50, 
0601/27-11-31
FORD MONDEO, 2000 r., 14 tys. km, 1800 ccm, turbo D, gra
natowy metalic, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, centr. zamek, wspomaganie, RO, uszkodzone lewe 
drzwi, błotnik, pęknięty zderzak -15.600 DEM * cło. Legnica, 
tel. 076/722-84-03,0607/04-07-55 
FORD PROBE, 1989 r., 2200 ccm, czerwony, wersja USA, 
pełna elektryka, tempomat, klimatyzacja, zawieszenie trzy
stopniowe, komputer, skaner, deska digital, do lakierowania, 
pęknięta szyba, - 8.200 zł lub zamiana na 4-drzwiowy, w tej 
cenie, tańszy, ważny prz.. Wałbrzych, tel. 0502/43-39-81 
FORD PUMA, 1998 r., 38 tys. km, 1400 ccm, 16V pełne wy
posażenie elektr., wspomaganie, ABS, centr. zamek, 2 pod. 
powietrzne OK, alum. felgi, ASD, lekko uszkodzony, w kraju 
od 2 dni, faktura VAT, • 27.400 zł. Krotoszyn, tel. 0603/ 
87-83-44,0607/36-33-61
FORD PUMA. 2000 r., 12 tys. km, 1400 ccm. 16V, ZETEC, 
jasnozielony metalic, poduszka pow., ABS, centr. zamek, el. 
otw. szyby, ei. reg. lusterka, radio, lekko uszkodzony, koszt 
naprawy 3.500 zł • 9.500 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-54-08,0604/46-34-26,075/782-27-13 
FORD SCORPIO, 1989 r., 140 tys. km, 2900 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, lekko uszkodzony przód, zarejestrowany w 
kraju, sprowadzony w całości, klimatyzacja, ABS, skóra, peł
ne wyposażenie oprócz skóry el,.- 5.800 żł. Wrocław, tel.
349-23-05,0502/55-96-64

W Y J A Z D Y  P O  T A N I E  A U T A  
Niemcy - Holandia. Transport na lawecie. 

&§> Załatwianie formalności celnych.
bry, uszkodzony silnik, brak smarowania jednej głowicy, opła
cony, zarejestrowany, - 1.400 zł. Raciborowice, tel. 076/
818-93-62,0603/45-29-58
FORD TAUNUS KOMBI, 1978 r., 1600 ccm, benzyna kom
pletnie zniszczony, ważny przegląd, • 700 zł lub zamienię na 
Tarpana z plastikową nadbudówką. Wrocław, tel. 07,1/ 
351 -82-08 w godz. 17-21,0501/77-96-90 
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
FORD TRANSIT, 1988 r. maksymalnie podwyższony i przed' 
łużony, uszkodzony most, - 7.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
877-42-12, 0600/85-39-50
FORD TRANSIT, 1988 r., 2000 ccm, biały, brak przeglądu, -
9.000 zł. Wrocław, tel. 788-60-66 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, biały, blaszak, 
nowy model, podwyższony, przedłużony, ścianka grodziowa,
3 osoby + 1600 kg, alarm, sprowadzony w całości, do lakie
rowania, -15.900 zł. Nysa, tel. 0607/33-04-44 
FORD TRANSIT, 1993 r. 8 miejsc, z pełną dokumentacją, 
zarejestrowany, do wymiany kabina, - 8.500 zł lub zamienię 
na Fiata Cinquecento, Mercedesa 123. Kąty Wr., tel. 0604/ 
82-56-45
FORD TRANSIT 350M, 2000/01 r., 12 tys. km, 2400 ccm, TDi, 
srebmy 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, sprzedam za 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, zielony, pełne 
wyposażenie, 4-osobowy, uszkodzone drzwi - 8.500 DEM. 
Legnica, tel. 0603/30-48-23
HONDA ACCORD, 1988 r., 2000 ccm, srebmy, - 3.000 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-61-21̂
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, wtrysk, srebmy meta
lic, po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i dach, 
silnjk .na chodzie', alum. felgi, bogate wyposażenie, sprowa
dzony w całości, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, • 4.300 
z ł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
HONDA ACCORD, 1993/94 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V, kolor 
wiśniowy metalic, uszkodzony lewy tył i przód, model i I reje
stracja 1994 r., klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka i światła, 
el. otw. szyby, centralny zamek, welur, oryginalne RO, zare
jestrowany, .twardy* dowód, kpi. dokumentacja, - 10.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-61-54,071/348-34-78 
HONDA ACCORD, 1996 r., 79 tys. km, 2000 ccm, wiśniowy 
metalic, 130 KM, do sprowadzenia z Niemiec, uszkodzony, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, koszt naprawy ok. 2.500 zł, 
cena • 10.900 DEM. Chojnów, tel. 076/819-15-99, 0602/ 
58-06-18
HONDA CMC, 1984 r., 176 tys. km, 1400 ccm, bordowy,
2-drzwiowy, tylne szyby uchylane, do wymiany błotnik lewy, 
zderzak przedni, lampa lewa i chłodnica, - 3.100 zł. Lubin, tel. 
076/844-85-33
HONDA CMC, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, au
tomatic, klimatyzacja, drewno, welurowa tapicerka, pełna elek
tryka, 2 poduszki powietrzne, uszk. przód, - 21.600 zł lub za
mienię na Omegę B 95/96 r., kombi, automat, klimatyz. chęt- . 
nie 2.5 TDS. 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, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pełna doku
mentacja, spoiler, welur, lekko uszkodzony przód, możliwość 
sprzedaży na raty, • 22.000 zł. Bralin k. Kępna, tel. 062/
781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
HONDA CMC, 1999/00 r., 27 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, el. 
otw. szyby. el. reg. lusterka, centralny zamek, uszkodzony 
przód (maska, błotnik, zderzak, szyba przednia), • 26.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-43-95

FORD SCORPIO, 1992 r., 2500 ccm, TDI, grafitowy metalic, 
ABS, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie, poobija
ny, stan b. dobry, nie składany, - 8.600 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-65-23
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm, granatowy, klimatyza
cja, automatic, skórzana tapicerka, lekko uszkodzony przód, 
na chodzie, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
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., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3 drzwi, 
uszkodzony silnik, stan dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/
348-42-16 l
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, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 0601/
21-75-42,071/348-26-11
FORD SIERRA, 1987 r., srebrny, uszkodzony, - 2.000 zł. Ko
morów, gm. Mikstat, tel. 0603/04-73-09 
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, srebmy metalic, 
uszkodzona lewa część nadwozia, lampa, błotnik, szyba 
drzwi, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, szyber
dach, - 5.000 zł. Bierkowice, gm. Kłodzko, tel. 074/867-74-98 
wieczorem
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, brązowy, mocno/ 
uszk., udokumentowane pochodzenie, sedan, - 3.500 zł. Pru
sice, tel. 071/312-53-41, 071/312-63-41 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, uszko
dzony przód, .na chodzie*, zarejestrowany w kraju, • 3.300 
zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, E. kolor grafitowy 
metalic, uszkodzony lewy bok, .na chodzie*, zarejestrowany 
w kraju, przegląd do 01.2002 r, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 0602/
12-51-35
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, inst. gazowa, po wypadku, uszko
dzone tylne drzwi, błotnik, zderzak, wgnieciona podłoga na' 
wysokości tylnych drzwi, miękki dowód rejestracyjny, silnik, 
skrzynia i most sprawne, - 3.400 zł. Legnica, tel. 076/
852-57-28, 0604/14-67-71
FORD SIERRA SEDAN, 1989/96 r., 1800 ccm, biały, 4-drzwio
wy, hak, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, zadbany, 
silnik w b. dobrym stanie, poobijany, bez rdzy, kpi. dokumen
tacja, techn. sprawny, przegląd do 05.2002 r., pilne, - 5.600 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-04-67 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, ciemnogranatowy, po stłuczce, .na chodzie*, centralny 
zamek, relingi dachowe, - 8.000 zł. Nysa, tel. 077/435-22-41, 
0602/12-32-33
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r., 126 tys. km, 1600 c.cm, be
żowy metalic, uszkodzony tył, el. reg. reflektory, katalizator, 
szyberdach, centralny zamek, reg. fotele, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, - 4.500 zł. Żary, tel. 0606/58-65-10 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r„ 1800 ccm, wtrysk, CLX, moc
no uszkodzony przód (prawa strona), poszerzony tył, ciemne 
szyby, relingi dachowe, szyberdach, zarejestrowany, 2 silniki 
z dokumentacją gratis, - 4.300 z ł , do uzgod.. Wrocław, teł. 
0601/78-82-84,071/348-26-11 
FORD TAUNUS, 1978 r., 2000 ccm, V6, czerwony, stan do

LADA SAMARA, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, mocno uszkodzony przód, z pełną dokumentacją, -1,100 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
O LUBLIN II, 1999 r., 2400 ccm, diesel, czerwony,

9-osobowy, książka serwisowa, kupiony u dilera, 
uszkodzony silnik, „na chodzie”, • 14.000 zł (do 
uzgodnienia). Wrocław, tel. 0606/52-64-04 
81011611

MAZDA 323,1987 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic, moc
no rozbity, udokumentowane pochodzenie, - 2.500 zł. Prusi
ce k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
MAZDA 323,1988 r. lekko uszkodzony, • 4.500 zł. Wrocław, 
teł. 340-57-18, 340-59-98
MAZDA 323 F, 1996/97 r., 48 tys. km, 1500 ccm, zielony me
talic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, centralny zamek, lot
ka ze .stopem*, naprawa 1.400 zł, - 21.000 zł. Brzeg, tel. 0604/
20-69-34
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, diesel, biała, mocno rozbity 
przód (dokumentacja), - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0609/28-31 -59 
MAZDA 626 COUPE, 1988 r., benzyna, czerwony, uszkodzo
ne lampy, przednia maska i szyba, bez dokumentacji, • 1.500 
zł. Zagrodno, tel. 076/877-30-75 
MAZDA 626,1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, biały, pełne 
wyposażenie elektryczne, szyberdach, centralny zamek, 
wspomaganie kier., klimatyzacja, uszkodzony bok (drzwi pra
we, 2 szt.) i lekko błotnik przedni, słupek nie uszkodzony, -
15.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 929,1986 r., 2000 ccm, benzyna po remoncie, uszko
dzona skrzynia biegów, - 3.500 zł. Leszno, tel. 065/529-91-20, 
0609/62-79-71
O  MERCEDES Skup modeli 123,124,201,210,140 i 

innych (całe lub po wypadku), natychmiastowa wy
płata gotówki, transport gratis, satysfakcja gwaran-
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HONDA CONCERTO, 1995 r., 96 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
srebmy metalic, mocno uszkodzony przód i lekko tył, spro
wadzony w całości, w Polsce 3 lata, ABS, welur, wspomaga
nie, el. reguł, szyby, lusterka, szyberdach, centralny zamek, 
udokumentowane pochodzenie, zarejestrowany, • 5.900 z ł , 
do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm bardzo mocno rozbity, • 5.500 
zł. Wrocław tel. 0604/92-37-03 
HYUNDAI H100,1998 r., 44 tys. km;2300 ccm, srebrny me
talic, po dachowaniu, techn. sprawny silnik i podzespoły,
7-osobowy, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, centralny 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, opony b. dobre, obro
towe fotele, - 25.000 zł lub zamienię. Trzeboszowice, tel. 077/ 
431-30-67
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., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny, sprowadzony w całości, I właściciel, 2 poduszki pow., ABS, 
wspomaganie kier., e). otwierane szyby, el. reguł. Justerka, 
uszkodzone drzwi, - 13.900 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/
310-71-38 i
IVECO 35-10,1993 r., 2500 ccm, turbo D uszkodzony przód i 
prawy bok, - 5.000 zł. Wolsztyn, tel. 0601/06-92-73 
IVECO 35-8,1996 r., 2500 ccm, diesel, fioletowy, nowy typ, 
centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, długi, niski, 
lekko uszkodzony przód + części, • 23.000 zł. .Leszno, tel. 
0609/45-99-56
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 2000 r., 5 tys. km, 4700 
ccm, V8, złoty metalic, pełne wyposażenie oprócz nawigacji, 
uszkodzony, • 100.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/ 
529-73-06, 0601/78-72-75
JELCZ 317 D, 1985 r., 11000 ccm ciągnik siodłowy, kabina z 
1991 r., uszkodzony, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
JELCZ 325 DH, 1987 r., diesel, biały, stan dobry, przystoso
wany do transportu zboża, uszkodzony silnik, - 4.000 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-65-33,0604/28-30-12 
KIA CERES, 1997 r., 17 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebieski, 
lekko uszkodzona kabina, alum. burty, stan silnika i zawie
szeń b. dobry, - 8.900 zł. Ceków, tel. 062/751-30-47, 0503/ 
53-36-21
KIA CERES, 1997 r., 70 tys. km, biały, lekko uszkodzony, -
7.800 zł. Oleśnica, tel. 071/314-64-17,0608/̂ 9-01-49 
KIA CERES, 1997 r. pełna dokumentacja, zniszczony, - 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 . 
KIA SHUMA, 2000 r.. 2700 ccm kupiony w kraju, skrzyniowy, 
uszkodzona szoferka, prawa strona, • 9.900 zł. Wrocław, tel.. 
325-15-76,0601/92-44-53
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

towana. Wrocław, tel. 0601/77-87-40,0605/62-00-14 
81010741

MERCEDES 123,1979 r. bez silnika, • 1.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
MERCEDES 190,1983 r.. 2000 ccm, benzyna, zielony meta
lic, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, 
spoilery, hak, uszkodzona membrana pompy paliwa, przy
ciemniane lampy, • 6.300 zł, 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 tylne lampy, 
el. reguł, światła, wspomaganie, kpi. dokumentacja, sprawny 
+ nowy błotnik gratis, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11 w godz 8-17
MERCEDES 190,1989/90 r., 177 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, alum. felgi, centralny zamek, szyberdach, hak, sporto
wy przód, spoiler, alarm + pilot, wspomaganie, drewniana kie
rownica, kpi. dokumentacja, lekko rozbity lewy przód i drzwi, 
- 15.000 zł. Lubin, tel. 076/749-36-74 wieczorem, 0606/
48-69-61
MERCEDES 190 E, 1991 r., 1800 ccm, benzyna wspomaga
nie kier., centralny zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lock, szyber
dach, przerysowane drzwi, stan dobry, .ha chodzie*, pełna 
dokumentacja, -16.700 zł. Wrocław, tel. 0608/76-29-31 
MERCEDES 200123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel uszkodzo
ny przód, .twardy dowód*, w całości lub na części, • 1.600 zł. 
Raciborowice, teł. 076/818-93-62 po godz. 15,0603/45-29-58 
MERCEDES 200123D, 1979/80 r., biały, wspomaganie, hak, 
zapłon w stacyjce, stan dobry, nowy akumulator, do remontu 
zawieszenia, • 3.700 zł. Bielawa, teł. 074/645-26-08, 0604/
32-50-94
MERCEDES 200 123,1979/80 r., biały, mocno uszkodzony 
lewy przód, silnik nie uszkodzony, zapłon w stacyjce, zareje
strowany w kraju, .twardy* dowód rejestracyjny, - 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. 0601/78-82̂ 84, 071/ 
348-26-11
MERCEDES 207,1978 r. skorodowany, - 3.600 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
MERCEDES 210,1993 r., 290 tys. km, żółty, uszkodzone pra
we nadkole i przedni zderzak, • 20.000 zł. Sobótka, tel. 0605/
32-21-98
MERCEDES 210 W, 1997 r., 28 tys. km lampy ksenonowe, el. 
fotele, regulowana kierownica, el. roleta tylna, klimatyzacja, 
aluminiowe felgi, szyberdach, skóra, tempomat, 4 poduszki 
pow., centralny zamek, czujniki zbliżeniowe i inne, bez silni
ka i skrzyni biegów, - 56.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 220 115 W, 1974 r. lekko zdekompletowany, 
pełna dokumentacja, duży odzysk dobrych części, -1.100 zł.. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
MERCEDES 290 E-CLASSE, 1996 r., 2900 ccm, turbo D, 
srebmy metalic, .okularnik”, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, lekko Uszkodzony, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 0602/40-73-54 
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., 3000 ccm, diesel karoseria 
uszkodzona, silnik sprawny, • 2.500 zł. Kłodzko, tel. 0603/ 
53-75-30̂
MERCEDES 300124,1986 r„ 270 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, zielony metalic, automat, szeroka listwa, ABS, ESO-, kli
matyzacja, el.szyby, lusterka, szyberdach, relingi, centralny 
zamek, alarm, aluminiowe felgi, nowe opony, uszkodzony 
przód, -11.300 zł. Wrocław, tel. 0601/73-97-97 
MERCEDES 307 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, kremowy, dłu
gi, wysoki, po dachowaniu, silnik nieuszkodzony, wszystkie 
drzwi całe, • 5.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
MERCEDES 310,1985 r., 140 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
niebieski, nie składak, odprawa celna, do remontu blacharka,

MITSUBISHI CARISMA GLXI, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
grafitowy metalic, ABS; pełna elektryka, 2 poduszki powietrz
ne, RO Kenwood, centralny zamek, do lakierowania, • 21.000 
zł. Brzeg, tel. 0604/20-69-34 .
MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, pełne wypo
sażenie elektr., książka serwisowa, lekko uszkodzony -
25.000 zł. Michałowice k. Brzegu Opolskiego, tel. 0600/
66-28-22,077/404-51-40
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 1600 ccm, granatowy meta
lic, lekko uszkodzony, - 23.000 zł. Michałowice k. Brzegu 
Opolskiego, tel. 0600/66-28-22,077/404-51-40 
MITSUBISHI COLT, 1982/. stan średni, pełna dokumentacja, 
do naprawy, - 900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm, turbo D uszkodzo
ny przód, stan silnika b.dobry, zarejestrowany, kompletna 
dokumentacja, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna âreje- 
strowany, kompletnie rozbity, - 2.700 zł. Legnica, tel. 0501/
56-63-28
MITSUBISHI GALANT, 1993 r., 230 tys. km, 2000 ccm, turbo 
D, grafitowy, przód lekko uszkodzony i maska, -16.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/76-66-50
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, turbo E pełne wyposaże
nie, bez silnika, - 5.800 zł. Głogów, tel. 0602/32-20-31 
NISSAN 200 SX, 1991 r., 130 ty* km, 1800 ccm, turbo, 16V, 
bordowy, uszk. prawy bok, do wymiany drzwi, tylny błotnik, 
próg i 2 szyby, - 5.900 zł. Głogów, tel. 076/834-61-37,0600/
15-06-81
NISSAN PATROL, 1994 r., 200 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
kolor grafitowy metalic, bogate wyposażenie, uszkodzony sil
nik, zdjęcia do wglądu, atrakc. wygląd, na białych tablicach--
7.500 DEM. Niemcy, tel. 0049/16-24-52-35-32 
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, - 6.600 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 .
NISSAN PRIMERA, 1991 r.,1600 ccm, SLX uszkodzony, po 
wypadku, - 4.800 zł. Zielona Góra, tel. 0503/32-39-30 
NISSAN SUNNY, 1989 r., 130 tys. km, 1400 ccm, grafitowy, 
uszkodzony silnik, sprowadzony w całości, bez wypadku, -
4.800 zł. Wrocław, tel. 0501/75-28-11 
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, kpL dokumentacja, • 7.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42.071/348-34-78 
NYSA, 1990 r., niebieski, do remontu, stan silnika b. dobry • 
500 zł. Kamienica, woj. cpolskie, tel. 0600/85-16-94 
OPEL AGILA, 2000 r., 1 tys. km, 1200 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, halogeny, alum. felgi, lekko uszkodzony przód, .na cho
dzie*, 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, do uzgodnie
nia. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASCONA, 1984 r„ 60 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, uszkodzony silnik, stan nadwozia dobry, - 2.500 zł. 
Złotoryja, tel. 0606/19-55-59
OPEL ASTRA, 1992 r., 111 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, uszkodzony, stan b. dobry 
- 2.000 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 0604/ 
75-02-92
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 89 tys. km, 1600 ccm, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centralny zamek, szyber
dach, immobilizer, kpi. dokumentacja, atrapa do malowania, 
stan b. dobry, -13.700 zł. Bolesławiec, tel.,0601/58-33-32 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994r., 183 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., termometr, 
RO, 4 elementy, do lakierowania, techn. sprawny w 100%, 
ważny TUV, odbiór w Goerlitz - 4100 DEM. Pieńsk, tel. 075/ 
778-62-81, 0606/43-36-31
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 114 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D poduszka pow., relingi dachowe, RO, el. otw. szyby, uszko
dzony, -18.500 zł., tel. 077/421-44-16 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 180 tys. km, 1800 ccm, 16V 
pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzor.j uszczelka pod 
głowicą - 5 900 DEM. Bolesławiec, tel. 0603/97-56-96 lub 
Niemcy, 0049/17-46-66-67-69
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 150 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, 2 poduszki pow., welurowa tapicerka, centralny 
zamek, relingi, szyberdach, wspomaganie kier., roleta, uszko
dzony prawy próg, techn. sprawny, do sprowadzenia • 5.800 
DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/736-32-60,0502/26-20-73 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r.,80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, 5-biegowy, 2 pod. powietrzne, uszkodzony • 4.000 DEM 
+ cło. Bolesławiec, tel. 075/734,66-45,0604/75-02-92 
OPEL ASTRA, 1995 r., 71 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielony 
metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, 
lekko uszkodzony przód, w kraju od miesiąca, • 16.800 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Świdnica, tel. 074/851-63-87, 
0604/93-87-75
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1700 ccm, TDi, niebieski me
talic, centralny zamek, wspomaganie, relingi dachowe, po
duszka pow., uszkodzony • do lakierowania błotnik i drzwi, •
23.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0605/08-92-81
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r.,72 tys. km, 1600 ccm. grana
towy, uszkodzony, wspomaganie, centralny zamek, relingi 
dachowe, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, do lakierowa
nia, - 18.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0604/21-25-95, 0607/ 
40.-77-53
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, el. otwierane szyby, 
poduszka pow., 3-drzwiowy, uszkodzony błotnik lewy prżed- 
ni, - 12.500 zł + cło i naprawa. Oława, tel. 071/313-00-56, 
0601/55-41-77
OPEL ASTRA, 1998 r., 1600 ccm, zielony metalic, 4-drzwio
wy, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka,
2 poduszki powietrzne, uszkodzony prawy przód - 9.000 DEM 
♦ cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17

sprawny silnik i podzespoły, - 5.800 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
325-39-95 po godz. 16,0607/74-51-25 
MERCEDES 500 SE, 1989 r., 186 tys. km, 5000 ccm, V8, ko
lor grafitowy, lekko uszkodzony przód, pełne wyposażenie, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 0603/45-92-79 
MERCEDES 600 140 LE, 1991 r., czarny metalic, skóra, klir 
matyzacja, webasto, lekko uszkodzony prawy tylny błotnik, 
zarejestrowany w kraju, - 42.000 zł. Nysa, tel. 077/433-14-25, 
0602/65-29-12
MERCEDES 608,1968 r., 3800 ccm, diesel, srebmy, uszko
dzony wał silnika, reszta w dobrym stanie, - 4.500 zł. Duszni
ki Zdrój, tel. 074/866-94-72
MERCEDES SPRINTER, 2000 r., 2200 ccm, TDI długi, wyso
ki, uszkodzony, - 39.500 zł + cło. Dzierżoniów, tel. 0603/ 
62-64-30

I Wrocław, tel. 0-603 89 89 46,071/ 363-15-341
F o rm a ln o ś c i c e ln e

OP005264I
P O M O C  D R O G O W A

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 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 200 tys. km, 2000 ccm, 16V, turbo, 
granatowy metalic, 4x4, ABS, skóra, alum. felgi, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, bez wypadku, zerwany pa
sek rozrządu - 5.500 DEM + cło. Lubin, tel. 076/846-73-50, 
0601/27-11-31
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, kompletnie 
zniszczony, silnik techn. sprawny, - 5.100 zł. Milicz, tel. 0605/
60-33:12
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, automatic, 
lekko przetarty, koszt, naprawy - 1.500 zł, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie, ABS, centralny za
mek, alarm + pilot, -11.200 zł. Nysa, tel. 0606/70̂ 65-97 
OPEL COMBO, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, biały, po wy
padku (dachowanie), zawieszenie i silnik nie uszkodzone, -
6.900 zł, możl. faktura VAT/Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/ 
348-34-78
OPEL CORSA, 1985 r., 1200 cćm, benzyna Udokumentowa
ne pochodzenie, b. mocno rozbity, - 3.400 zł. Prusice, tel. 071/ 
312-53-41, 071/312-63-41 0  
OPEL CORSA, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, uszk. 
bok i przód, udokumentowane pochodzenie, - 3.000 zł. Prusi
ce k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 071/312-63-41 
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm, 12V, czarny metalic, 
-̂drzwiowy, uszkodzony mocno lewy przód, oclony, z pełną 
dokumentacją, - 11.200 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL CORSA, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, zarejestrowa
ny. rozbity przód, - 3.200 zł. Kalisz, tel. 062/752-00-46,0502/
13-45-94 v
OPEL CORSA, 1995 r., 58 tys. km, 1200 ccm, perłowofioleto- 
wy, 3-drzwiowy, alum. felgi, termometr zewn., szyberdach, 2 
poduszki powietrzne, kpi. dokumentacja, zadbany, uszkodzo
ny błotnik i przednia lampa, sprowadzony z Niemiec, nabyw
ca zwolniony z opłaty skarbowej, -14.500 zł. Rawicz, tel. 065/ 
545-16-75, 0603/07-92-14
OPEL CORSA, 1996 r., 31 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, Eco
tec, srebrny metalic, 3-drzwiowy, RO oryginalny, termometr 
zewn., bez opłaty skarbowej, lekko uszkodzony, - 16.200 zł 
(na gotowo). Rawicz, tel. 0605/78-94-65,0605/22-90-89 
OPEL CORSA, 1997 r., 50 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec, 
czarny metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne (całe), 
centralny zamek, szyberdach, uszkodzony lewy przód, cena 
- 4.000 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-32-41 
OPEL CORSA, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, hak, wspomaganie kier., centralny zamek, immo-

AUTO N °p°11884 
Sprowadzamy całe 

i lekko uszkodzone samochody.
Oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w intemecie:

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.

KUPIĘAUTO
PO WYPADKU, DO REMONTU tel. 071/31-07-131,0-606 601 392,0-606 22 38 79

OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 28 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, relingi da
chowe, uszkodzony prawy przód, • 10.300 zł ♦ cło i transport. 
Lubin, tel. 076/842-45-74,0603/32-19-50 
OPEL ASTRA, 1998 r., 1600 ccm, 16V, srebmy metalic, kli
matyzacja, pełne wyposażenie elektr., uszkodzony lewy przód, 
zarejestrowany w kraju, kupujący zwolniony z opłaty skarbo- 
wej, - 22.000 zł. Nysa, tel. 077/433-14-25,0602/65-29-12 
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r., 100 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
nowe opony, po wypadku, -19.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Wrocław, tel. 071/349-21-74, 312-67-00 
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, kli
matyzacja, wszystkie el. dodatki, lekko uszkodzony, cena -
10.000 DEM + cło. Lubin, tel. 0503/93-24-85

bilizer, uszkodzony przód, - 12.700 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
314-33-73, 0603/26-45-49
OPEL KADETT, 1983 r„ 1600 ccm, diesel uszkodzony silnik,
-1.800 zł. Żagań, tel. 068/477-74-20
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel, zielony,

’ stan dobry, stan silnika i skrzyni biegów b. dobry, do małych 
poprawek blacharskich, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/' 
325-19-24, 0608/53-45-20
OPEL KADETT, 1985 r. w trakcie remontu, - 4.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 0601/17-98-90
OPEL KADETT SEDAN. 1986/87 r„ 1600 ccm, diesel, czer
wony, po dachowaniu, kpi. dokumentacja, .twardy* dowód 
rejestracyjny, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 071/ 
348-26-11
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, diesel mocno 
rozbity, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
OPEL KADETT, 1987 r„ 1800 ccm, benzyna, czamy, w kraju 
od 1996 r, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, przegląd do 03.2002 
r., lekko uszkodzony przód, brak tylnych lamp i akumulatora, 
stan blacharki b. dobry, - 2.800 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99, 
0604/70-92-56
OPEL KADETT E, 1987 r. 5-drzwiowy, uszkodzony przód i 
lewy bok, - 3-500 zł. Świecie, tel. 075/724-29-50 
OPEL KADETT KOMBI, 1988/89 r., 1300 ccm, metalic. uszko
dzony silnik, • 3.900 zł. Wrocław, tel. 329-58-73 
OPEL KADETT, 1989 r., 100 tys. km, 1700 ccm, diesel, po
pielaty, b. mocno uszkodzony, aktualny przegląd i OC, - 2.900 

* zł. tel. 0609/63-40-15 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 120 tys. km, 1300 ccm techn. 
sprawny, lekko uszkodzony prawy narożnik, - 5.300 zł. Wro
cław, tel. 071/372-65-23
OPEL KADETT SKŁADAK, 1990 r. zniszczony, kpi. dokumen
tacja, - 500 zł. Opatówek, gm. Kalisz, tel. 0608/24-98-86 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm lekko rozbity, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 0600/34-49-06
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk RO, uszkodzony 
przód, wspomaganie, centralny zamek, alarm + pilot, weluro
wa tapicerka, dzielona tylna kanapa, szyberdach, reguł. wys. 
siedzeń i pasów, - 6.500 zł. Oleśnica, tel. 0601/14-43-41 
OPEL OMEGA SEDAN, 1987 r., 3000 ccm, wtrysk, srebmy, 
sprowadzony w całości, pełne wyposażenie el., ABS, szyber
dach, komputer, tempomat, skórzane dodatki, uszkodzony 
silnik, - 3.900 zł. Oborniki śląskie, tel. 0606/60-13-92 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych popra
wek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, • 6.300 zł. Wro
cław, tel. 0607/20-79-37
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm, diesel do popra
wek, - 5.750 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/26-45-49 
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, 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, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, siwy metalic, 
hak, szyberdach, ABS, centr. zamek, błotnik i maska do la
kierowania, stan b. dobry, na białych tablicach, - 2.500 zł. 
Lubań, tel. 075/724-82-00
OPEL OMEGA COMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, tur
bo, intercooler, centralny zamek. el. lusterka, el. szyby, wspo
maganie, aluminiowe felgi, ABS, relingi, radioodtwarzacz,

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 68 spis treści • patrz strona 61 (rozkładowa) 29.05.2001

http://www.auton.pl


Kupię koicie outo po uiypodku |
rL u b in T te l.  0-601 881 192, 0-607 102 501 |

BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
KABINA LAKIERNICZA, RAMA; WYSOKA JAKOŚĆ, GWARANCJA NA WYKONANĄ USŁUGĘ
BARD ZO  ATRAKCYJNE CENY - ZADZWOŃ I SPRAWDŹ 

te l. 071/3 9 8 -82 -53 ,0503  972 051 OP010138

zadbane wnętrze, stuki w silniku, • 8.600 zł. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
OPEL OMEGA GLI, 1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
wiśniowy, centralny zamek, automatic, wspomaganie kier., 
welurowa tapicerka, ważny TUV, auto stoi przy granicy, stan 
b. dobry - 2.500 DEM. Bolesławiec, tel. 0606/30-49-25 
OPEL OMEGA, 1993 r., 183 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, po wypadku, uszkodzony prawy przód, ABS, 
klimatyzacja, el. rdg. lusterka, el. otw. szyby, podgrz. fotele, 
el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, hak, -10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/788-55-54
OPEL OMEGA KOMBI. 1995 r., 194 tys. km, 2500 ccm, TDs, 
kolor kremowy, uszkodzony przód, -19.500 zł. Lubań, tel. 075/
721-61-22,0606/12-03-63
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 SPORT, 1996 r., 98 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D tds, grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, serwo, centralny zamek, welurowa tapicerka, 
RO, uszkodzony lekko lewy bok, oclony, w kraju od tygodnia 
- 30.000 zł lub na gotowo - 34.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
848-66-13,0601/79-66-69
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 REKORD KOMBI, 1986/92 r., 175 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, beżowy, uszkodzony lewy przód, - 2.000 zł. Radwa
nice. tel. 071/311-76-38
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 VECTRA, 1995 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bia
ły, klimatyzacja, poduszki pow., ABS, centr. zamek, wspoma
ganie, welurowa tapicerka, spoilery, uszkodzona uszczelka, 
stan b. dobry - 4.900 DEM. Lwówek śląski, tel. 075/782-54-08 
po godz. 20
OPEL VECTRA, 1995 r., 139 tys. km. 1700 ccm, TD, Isuzu, 
zielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centralny za
mek, pilot, RO, 6 głośników, szyberdach, immobiiizer, uszko
dzona turbina, - 18.500 zł. Namysłów, tel. 0602/81-31-01 
OPEL VECTRA, 1997 r„ 1600 ćcm. 16V, kakaowy, wersja CD. 
klimatyzacja, ABS, centralny zamek, oclony, uszkodzony pra
wy przód, • 23.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/31743-64,0601/ 
79-84-77
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997/98 r„ 80 tys. km, 2000 ccm, 
TDI, 16V, ciemnozielony metalic, wersja CD, uszkodzona gło
wica, maks. koszt naprawy 3000 zł, 2 poduszki pow., alum. 
felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory, welur, spoile
ry, roleta, RO, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, kpi. dokumentacja, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
70.7645,071/348-34-78
OPEL VECTRA, 1998 r., 16Ó0 ccm, zielony metalic, ABS, 2 
poduszki powietrzne (całe), el. otw. szyby. el. reg. lusterka, 
wspomaganie, lekko uszkodzony prawy przód, cena - 9.000 
DEM + cło i transport Góra, tel. 065/543-32-41 
OPEL VECTRA CD, 1999 r., 60 tys. km, 2000 ccm, 16V, zie
lony metalic, pełne wyposażenie, kupiony w salonie, uszko
dzony przód, 6 poduszek pow., I właściciel, - 38.000 zł. Wro
cław, tel. 0604/11-27-21 '
OPEL VECTRA KOMBI, 2000 r., 36 tys. km, 1800 ccm, 16V,
granatowy metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier.,
4 poduszki powietrzne, uszkodzony lewy tył • 12.000 DEM +
cło i transport. Góra, tel. 065/543-3241
PEUGEOT 2 0 5 ,1990/95 r., 130 tys. km, 1400 ccm, i, zielony
metalic, alum. felgi, skórzana kierownica, centr. zamek, el.
otw. szyby, el. otwierany szyberdach, uszkodzony przód, -
4.100 zł. Wrocław, tel. 0608/39-64-29
PEUGEOT 2 0 6 ,1999 r., 63 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
poobijany, techn. sprawny, • 21.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
666-56-63,0604/79-13-22
PEUGEOT 3 0 5 ,1984 r., 1900 ccm, diesel po dachowaniu, 
silnik i skrzynia biegów nieuszkodzone, -1.100 zt. Legnica, 
tel. 0601/71-02-84,0605/13-16-60 
PEUGEOT 3 0 6 ,1997 r., 47 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, do sprowadzenia z Niemiec, uszkodzony, pełne wypo
sażenie oprócz skóry i klimatyzacji • 8.000 DEM. Chojnów, 
tel. 076/818-71-35,0604/24-54-22 
PEUGEOT 306 ,1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr- 
nymetalic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, wna cho
dzie*, ł właściciel, 3-drzwiowy, alum. felgi z szerokim rantem, 
ciemne lampy, sportowy układ wydechowy, zderzaki i luster-, 
ka w kolorze nadwozia, el. reguł, szyby, lusterka, RO, alarm, 
klimatyzacja zarejestr. w Polsce, atrakcyjny wygląd -13.300 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-7645,071/348-34-78 
PEUGEOT 309, 1993 r., 1900 ccm rozbity mocno przód. -
4.200 zł. Wrocław, tel. 0600/3449-06 
PEUGEOT 405 GR, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, uszkodzone drzwi, • 5.500 zł. Bole
sławiec, tel. 0502/11-95-28
PEUGEOT 405 GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel, biały, mocno 
uszkodzony przód, zarejestrowany w kraju, - 3.800 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, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
PEUGEOT 4 0 5 ,1990 r., 1600 ccm uszkodzony bok z prawej 
strony, w ciągłej eksploatacji, • 3.000 zł. Nysa, tel. 0503/ 
79-57-78
PEUGEOT 4 0 5 ,1990 r., 1900 ccm, benzyna, szary metalic, 
el. otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, uszko
dzone lewe tylne drzwi i próg, lekko przód, na chodzie, - 4.600 
zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, reiingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, do drobnych poprawek (zbity 
kierunkowskaz, pęknięty spoiler przedniego zderzaka), tech
nicznie sprawny, okazja, - 6.900 zł, do uzgod.. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84,071/348-34-78 
PEUGEOT 4 0 5 ,1991 r., 170 tys. km, 1600 ccm, niebieski, po 
wypadku, do remontu, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0602/55-38-90 
PEUGEOT 4 0 5 ,1991 r., 1600 ccm bardzo mocno rozbity, -
3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
PEUGEOT 405 GL, 1994 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, lekko wgniecione 
drzwi, RO, podgrzewane lusterka, reg. kierownica, blokada 
skrzyni biegów, - 10.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-45-55, 
0604/26-89-73
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, - 7.900 z ł , do 
uzgod.. Wrocław, tel. 0601/21-7542,071/348-26-11 
PEUGEOT 4 0 6 ,1997 r., 38 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebieski 
metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, uszkodzony przód, - 16.500 zł. Legnica, tel. 0603/
17-23-95
PEUGEOT 6 0 5 ,1996 r.. 92 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor wi
śniowy, szyberdach, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, drewno, halogeny, lekko uszkodzony lewy tył - 8.000 
DEM + cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
PEUGEOT 806 VAN, 1998 r., 39 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS,

wspomaganie, centralny zamek, immobiiizer, wszystkie el. 
dodatki, RM, książka serwisowa, uszkodzony, techn. spraw
ny, - 34.500 zł. Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
PEUGEOT EXPERT, 1999 r., 3 tys. km, 1900 ccm, HDi, nie
bieski metalic, uszkodzony lewy przód, intercooler, 3-osobo- 
wy, el. otw. szyby, ABS, ekonomiczny, ład. 1.2 tony, • 26.000 
zł. Grodków, tel. 0606/7242-35 
PEUGEOT J5,1988 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, szary, 
po wypadku, uszkodzona kabina i skrzynia ładunkowa, stan 
silnika i skrzyni biegów b. dobry, • 3.100 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-06-51, 0601/8743-67 
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm 5-biegowy, po remoncie silni
ka, drzwi, dach uszkodzone, - 500 zł. środa Śląska, tel. 071/ 
31740-37,076/871-91-75
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, pełna dokumenta
cja, zdekompletowany, zniszczony, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
POLONEZ SKŁADAK, 1991 r., 1500 ccm, biały, uszkodzony 
IV bieg, ważny przegląd i OC, stan dobry, - 900 zł. Bolków, 
tel. 075/741-30-19,0605/93-65-20 
POLONEZ CARO, 1993 r., 96 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy metalic, immobiiizer, Mul-T-Lock, szerokie osie, zadba
ny, lekko uszkodzony, • 5.200 zł. Brzeg, tel. 0602/57-92-99 
POLONEZ CARO, 1993 r., 130 tys. km, 1500 ccm, ciemno- 
bordowy, częściowo spalona komora silnika, - 3.000 zł. Wro
cław, tel. 071/783-96-70
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 180 tys. km, 1600 ccm, ja
snozielony metalic, po wypadku, kpi. dokumentacja, • 1.300 
zł. Gubin, woj. zielonogórskie, tel. 0602/89-22-10 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm alum. felgi, nowe 
opony, kubełkowe fotele, mocno rozbita strona kierowcy, tył i 
strona pasażera całe, silnik nienaruszony (500 km po kapi
talnym remoncie), • 2.200 zł (do uzgodnienia). Niedźwiedź, 
gm. Ziębice, tel. 0606/63-11 -28 po godz. 17 
POLONEZ CARO, 1994 r. kompletnie zniszczony, kompletna 
dokumentacja - 450 zł. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, mocno 
uszkodzony przód, pełna dokumentacja + części do napra
wy, - 2.200 zł lub zamienię na skuter lub Fiata 126p. Wrocław, 
tel. 0607/04-21-23
POLONEZ CARO, 1995/96 r., 56 tys. km, 1400 ccm, 16V MPi, 
bordowy metalic, Rover, spalony przód, do odbudowy, zare
jestrowany, pełna dokumentacja, - 2.200 zł. Bierutów, woj. 
wrocławskie, tel. 0602/82-54-37 
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. 0601/70-7645,0601/78-82-84 
PONTIAC TRANS AM, 1990 r., 140 tys. km, 5800 ccm, biały, 
po wypadku, • 3.500 zł. Bralin, tel. 062/781-10-78, 0603/
23-50-65
RENAULT 18.1981 r., diesel pełna dokumentacja, zniszczo
ny, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
RENAULT 19 CABRIO, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, pełne wyposażenie, uszkodzony blok 
silnika, -13.500 zł. Bolków, tel. 075/741-31-56 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, biały, 3-drzwiowy, 5-biego
wy, alarmy, blokady, udokumentowane pochodzenie, w Pol
sce od 2000 r., remont maks. 2.500 zł, bez wypadku, - 5.530 
zł. Głogów, tel. 076/833-44-28,0502/04-8643 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 140 tys. Km, 1700 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, el. otw. szyby, centralny zamek, 
wspomaganie - 2.300 DEM. Lubin, tel. 0607/5749-98 
RENAULT 19 SKŁADAK, 1994 r., 1400 ccm uszkodzony, za
rejestrowany, bez podzespołów, • 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
84649-58
RENAULT 21,1986 r., 2100 ccm, turbo D, srebmy metalic, 
wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, el. otwierane 
szyby, uszkodzony tylny błotnik, .na chodzie*, • 3.200 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-84-63
RENAULT 21,1990 r., 1700 ccm, benzyna, srebmy 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, biały, częściowo spalone 
wnętrze, pełna dokumentacja, ważny przegląd, - 4.200 zł. 
Wolsztyn, woj. zielonogórskie, tel. 0607/41-75-06 
RENAULT 21, 1991 r., 160 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
wtrysk, zielony metalic, el. otw. szyby, centralny zamek, wspo
maganie, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, uszko
dzony przód, ,na chodzie’ , zarejestrowany w kraju, - 5.900 
zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
RENAULT 9,1983 r., 184 tys. km, 1400 ccm, błękitny metalic, 
uszkodzony przegub, .na chodzie*, - 3.300 zł lub zamienię 
na Daihatsu Charade, diesel. Grodków, tel. 0604/50-17-08 
RENAULT 9,1984/85 r., 1700 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, uszk. silnik, 5-biegowy, - 1.850 zł. Prochowice, tel. 076/ 
85840-55, 0604/64-81-09
RENAULT9.1988 r., 1700 ccm, benzyna inst. gazowa, uszko
dzony dach i słupki, 2 szyby, podwozie oraz części mecha
niczne całe, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-68-92 
. RENAULT CLIO, 1992 r., 115 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, 3-drzwiowy, 5-biegowy, uszkodzony kierunkowskaz-2.000 
DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/734-6645.0604/75-02-92 
RENAULT CLIO, 1999 r., 24 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, uszkodzone 2 sztuki drzwi, .na chodzie*, 
5-drzwiowy, centralny zamek, el. otw. szyby, el. otw. szyber
dach, wspomaganie kierownicy, ABS, radio, 4 poduszki po
wietrzne, immobiiizer, • 22,000 zł. Sapieżyn, tel. 062/
721-82-90, 0604/87-39-08
RENAULT ESPACE, 1988 r.. 2200 ccm bardzo mocno rozbi
ty, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
RENAULT KANGOO, 1999 r., 1400 ccm, benzyna uszkodzo
ny przód, el. otw. szyby, wspomaganie, -18.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/44-16-94
RENAULT KANGOO, 2000 r., 9 tys. km, 1400ccm, i. turku
sowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centralny zamek z 
pilotem, ABS, tylny szyberdach, uszkodzony tył, - 23.000 zł 
(możl. wyst. fakt. VAT). 63-507 Parzynów, gm. Kobyla Góra, 
tel. 0606/19-72-65
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 88 tys. km, 1800 ccm, srebmy 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, centralny zamek + pilot, wspoma
ganie, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, spoiler, uszko
dzony przód - 5.300 DEM ♦ cło i transport, ,na gotowo* -
18.500 zł. Góra, tel. 065/543-33-02 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 86*tys. km, 1200 ccm, diesel, 
niebieski metalic, centralny zamek, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, ABS, el. reg. reflektory, welurowa ta
picerka, zarejestrowany w kraju, kpi. dokumentacja, uszko
dzony, - 15.900 zł. Lubiń, tel. 0604/88-64-11 
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 86 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, morski metalic, ABS, centr. zamek + pilot, immobiiizer, 
alarm, el. otw. szyby i szyberdach, wspom. kier., welurowa 
tapicerka, drewniane dodatki, alum. felgi Azev 15*, poduszka 
pow., siedzisko dla dziecka, serwisowany, książka przeglą
dów, lekko uszkodzona klapa tylna, • 24.900 zł. Polkowice, 
tel. 076/847-98-26,0602/11-07-98 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, alum. felgi, 2 x poduszka powietrz
na, kupiony w salonie, lekko uszkodzony przód, - 25.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/34842-16
RENAULT MEGANE, 1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, butelkowa zieleń, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspo
maganie, dodatki, uszkodzony tył, do sprowadzenia z Nie
miec - 7.200 DEM * cło. Jawor, tel. 0604/07-98-31

RENAULT SAFRANE, 1993 r., 102 tys. km, 2200 ccm, ben
zyna, granatowy, uszkodzony silnik, alum. felgi, stan b, do
bry, -14.000 zł. Prusice, tel. 0604/73-87-31 
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, 1999 r.. 70 tys. km, 1900 ccm, DTi, srebr
ny, lekko poobijany, pełne wyposażenie, .na chodzie” • 14.000 
DEM. Szlichtyngowa, tel. 065/549-26-11,0607/53-60-44 
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r.. 140 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, biały, izoterma, inst. gazowa, 5-biegowy, uszkodzony wa
łek sprzęgła, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-50-49 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, uszkodozna lewa strona, silnik, boki nieuszkodzone, 
stan b. dobry, - 6.700 zł. Legnica, teł. 0606/68-30-86 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 2500 ccm, diesel maxi, po poża
rze, zarejestrowany, sprowadzony w całości, karta pojazdu, 
.twardy* dowód rejestracyjny, - 5.800 zł, do uzgod.. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 126 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowy, przedłużany, podwyższany, częściowo prze
szklony, lekko uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, - 22.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9*17,0601/5346-55
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 216 SI, 1996 r., 95 tys. km, czerwony, 5-drzwiowy, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, el. otw. szyby, 
szyberdach, centralny zamek, alum. felgi, przerysowany pra
wy bok, -18.500 zł. Wrocław, tel. 360-11-36 
ROVER 825 SDi, 1995 r., 2500 ccm, zielony metalic, el. otw. 
szyby, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka i fotel, skórzana ta
picerka, klimatyzacja, wspomaganie i reg. kierownicy, centr. 
zamek ♦ pilot, alarm, alum. felgi, halogeny, drewniane dodat
ki, zużycie paliwa 7 1/100 km, do lakierowania pół sam do 
wymiany szyba, sprawny, zarejestrowany - 23.000 zł. Lesz
no, tel. 0601/91-6545
ROVER 827 CUPE, 1995 r., bordowy, 2-drzwioWy, pełne wy
posażenie, uszkodzone lampy, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
8347-87
SAAB 9000,1991/92 r., 2300 ccm, benzyna, czarny, grana
towy, stan dobry, na białych tablicach, do 6.000 zł. Opole, tel. 
0605/51-45-68
SEAT CORDOBA, 1994/95 r„ 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
beżowy metalic, udokum. przebieg, el. reg. reflektory, obroto
mierz, wspomaganie, centr. zamek, b. lekko uszkodzony tyl
ny błotnik i zderzak, sprowadzony w całości, zadbany, -17.800 
zł. Rawicz, tel. 0605/78-94-65,0605/22-90-89 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 72 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, wspomaganie, serwo, 2 poduszki powietrzne, im
mobiiizer, el. otw. szyby, reg. kierownica, ekonomiczny, lekko 
uszkodzony lewy bok, w kraju od miesiąca, sprawny, -16.500 
zł. Twardocice, tel. 076/877-51-22,0501/60-7743 
SEAT CORDOBA SX, 1996 r., 55 tys. km, 1800 ccm, grana
towy metalic, 130 KM, do sprowadzenia z Niemiec, uszko
dzony, pełne wyposażenie oprócz skóry • 8.200 DEM. Choj
nów, 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, 1990 r., 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski 
metalic, uszkodzony lewy przód, silnik sprawny, - 3.900 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-81-99,0502/93-39-72 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, • 4.200 
z ł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT IBIZA, 1998 r., 30 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, centralny za
mek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, lekko 
uszkodzony, - 23.000 zł. Syców, tel. 062/785-29-14, 0601/
79-75-12
SEAT IBIZA GT, 1998 r., 32 tys. km, 1900 ccm, turbo D, per
łowogranatowy, 90 KM, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, ABS, 
wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 
immobiiizer, centralny zamek, szyberdach, techn. sprawny, 
do małych poprawek, - 24.200 zł. Wrocław, tel. 0502/05-56-94 
SEAT IBIZA, 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzony, do spro
wadzenia z Niemiec, • 17.500 zł. Jawor, tel. 0608/0642-30 
SEAT IBIZA SE, 1999 r., 29 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, el. 
ptw. szyby, centralny zamek, szyberdach, lekko uszkodzony 
przód, .na chodzie*, ? 22.500 zł. Świdnica, tel. 074/85246-28, 
0605/29-34-36
SEAT IBIZA II, 2000/01 r., 8 tys. km uszkodzony przód, wspo
maganie, centr. zamek, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, do sprowadzenia z Niemiec - 8.300 DEM. 
Jawor, tel. 0604/18-05-38
SEAT LEON, 2001 r., 2000 ccm, 16V, srebmy metalic, alum. 
felgi, wszystkie el. dodatki, 4 poduszki powietrzne, klimatro
nic, ABS, centralny zamek, wspomaganie, uszkodzony pra
wy bok, cena - 9.000 DEM ♦ cło i transport. Leszno, tel. 0502/
16-00-17
SEAT MARBELLA, 1992 r„ 1000 ccm, benzyna pełna doku
mentacja, twardy dowód, mocno uszkodzony, - 3.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40

SEAT TOLEDO, 1992 r., benzyna, niebieski, uszkodzony 
przód, - 5.800. zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
SEAT TOLEDO, 1998 r., 46 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebmy 
metalic, pełne wyposażenie, - 8.300 zł 4. cło. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-83-14,0502/30-08-56 
SKODA 105 L, 1981/85 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwona, 
stan dobry, bez korozji, techn. sprawna, opony Goodyear w 
dobrym stanie, pokrowce, zagłówki, bez przeglądu, książka 
serwisowa, wymagana niewielka naprawa, - 390 zł. Wrocław, 
tel. 0607/63-23-05
SKODA 105 S, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, biały, wgniecony 
prawy przód, - 450 zł. Włoszakowice, tel. 065/537-09-16 
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, 1998 r., srebmy metalic, 5-drzwiówy, ku
piony w salonie, pełna dokumentacja, uszkodzona prawa 
ćwiartka, silnik sprawny, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 0601/
77-8740
SKODA FELICIA, 1998/99 r., 40 tys. km, 1300 ccm, wtrysk z 
salonu, I właściciel, lekko uszkodzony, - 13.900 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-71-38,0606/22-38-79 
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 1900 ccm, TDi, zielony metalic, 
uszkodzony tył i lekko przód, na chodzie, alufelgi, klimatyza
cja, el. szyby, ABS, 2 x poduszka powietrzna, kupiony w kra
ju, - 27.300 zł. Wrocław, tek 071//34842-16 
SKODA OCTAYIA CLASSIC, 2000/01 r., 1 tys. km. 1600 ccm, 
16V, czerwony, kupiony w salonie, na gwarancji, lekko uszko
dzony przód - maska, dwa błotniki, lampy, • 33.300 zł. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r., benzyna, czerwony, do

małego remontu, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, • 2.600 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
TALBOT TAGORA, 1982 r., 220 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
zielony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, lekko 
uszkodzony lewy tył, nowy komplet amortyzatorów Monroe i 
tłumików Walkera, -1.200 zł lub na części. Zielona Góra, tel. 
068/327-01-91
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, el. 
otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, ABS, wspomaganie, 
dodatkowe światło .stop*, sprowadzony w całości, lekko 
uszkodzona maska i zderzak, - 16.500 zł. Jawor, tel. 076/ 
870-04-89
TOYOTA CARINA E SEDAN, 1993/94 r„ 120 tys. km, 2000 
ccm, diesel, kolor antracytowy met., pełne wyposażenie eł., 
nowy model, ekonomiczny, uszkodzona panewka korbowo- 
dowa, • 13.500 zł lub zamienię na inny, nawet uszkodzony. 
Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
TOYOTA CELICA, czarny metalic, przód rozbity, sprawny, -
12.000 zł. Świdnica, tel. 0502/4242-73 
TOYOTA CELICA, 1984 r., 1600 ccm, GT, srebmy metalic, 
uderzony w przód, silnik i skrzynia biegów cała, alum. felgi, 
przyciemniane szyby, - 1.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/
323-04-79,0606/67-52-34
TOYOTA CELICA, 1989 r., 2000 ccm, 16V, srebmy metalic, 
uszkodzony prawy przód, kompletna dokumentacja, klimaty
zacja, ABS, szyberdach, regulowana kierownica, centralny 
zamek, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0607/43-2342 
TOYOTA CELICA, 1989/95 r„ 170 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, uszkodzony w wyniku pożaru, kpi. dokumentacja, zare- 
jestrowny, • 3.300 zł. Wrodaw, tel. 0601/76-12-96 
TOYOTA CELICA GTI, 1990 r., 2000 ccm, 16V, żółty, pełne 
wyposażenie, pełna dokumentacja, silnik nienumerowany, 
zarejestrowany do 02.2002 r., mocno uszkodzony przód, -
6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78
TOYOTA CELICA GTI, 1993 r., 2000 ccm, żółty, centralny 
zamek, wspomaganie, alum. felgi, pełne wyposażenie el., 
uszkodzony przód, - 7.900 zł. Wołów, tel. 071/38948-06 
TOYOTACOROLLA. 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
uszkodzony lewy przód, silnik na chodzie, zarejestrowany, •
4.900 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
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 właśd
del, kupiony w salonie w Polsce, obrotomierz, centralny za
mek, immobiiizer, 4-drzwiowy, 5-biegowy, -15.500 zł, do ne
gocjacji. Wrocław, tel. 0601/21-7542,071/348-34-78 
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 90 tys. km, 1400 ccm, granato
wy, uszkodzony nieznacznie przód, sprawny, • 21.500 zł. Po
znań, tel. 0605/44-57-18
TOYOTA LANDCRUISER 90,2000 r., 3000 ccm. diesel, błę
kitny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, uszkodzony 
przód lewa strona, - 56.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
TOYOTA STARLET, 1991 r., 152 tys. km, 1300 ccm, XLi 12V, 
złoty metalic, po wypadku, uszkodzony lewy przód, pełna 
dokumentacja, - 3.800 zł lub zamienię na Poloneza, 1600 ccm, 
z inst. gazową. Wrodaw, tel. 0503/36-60-05 
TOYOTA TERCEL, 1982 r. po wypadku, .na chodzie*, - 2.000 
zł. Krośnice, woj. wrodawskie, tel. 090/69-81-12 
TRABANT 601, 1990 r., 595 ccm, niebieski, brak silnika, - 
700 zł. Konary, gm. Miejska Górka, tel. 065/547-76-38 
VOLVO 343,1987 r., 150 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
lekko uszkodzony przód, - 2.500 zł. Ścinawa, tel. 076/
843-63-39
VOLVO 460 TDI, 1996 r., 42 tys. km, 1900 ccm, granatowy, 
klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie, 
uszkodzony tylny błotnik, sprawny - 7.000 DEM ♦ do i trans
port. 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, nie eksploatowany w kraju, pęknięty 
tylny zderzak, - 37.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów 
Wlkp., tel. 062/782-92-72,0601/56-1047 .
VOLVO V40, 1998 r., 90 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebmy, 
uszkodzony dach, zderzak i lampa, pełne wyposażenie -
12.500 DEM. Szlichtyngowa, tel. 065/549-26-11, 0607/ 
53-60-44
VOLVO V40 KOMBI, 1999/00 r., 39 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, srebrny metalic, lekko uszkodzonyJewy przód, podłuż
nice całe, silnik sprawny, homologacja na dężarowy, wersja 
na zamówienie, pełne wyposażenie (także skóra), kupiony w 
salonie, zarejestrowany, karta pojazdu, książka serwisowa, 
cena nowego 120.000 zł, możl. faktura VAT, - 42.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-7645,071/348-26-11 
VOLVO V70,1997 r., 50 tys. km, 2500 ccm, granatowy, 142 
kW, pełne wyposażenie, uszkodzone tylne prawe drzwi -
17.500 DEM + cło i naprawa. Góra, tel. 0607/19-26-00
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, niebieski metalic, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, wspomaganie, klimatyzaqa, alarm + 
pilot, alum. felgi 16", 2 x poduszka powietrzna, silnik na cho
dzie, lekko uszkodzony przód, kupiony w salonie, • 37.300 zł. 
Wrocław, tel. 071//372-87-60
VW CADDY, 1987 r. zarejestrowany, do remontu kapitalnego 
blacharki, - 2.600 zł. Chojnów, tel. 0604/8547-79 
VW CADDY, 1996 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, uszkodzo

ny prawy przód, zarejestrowany, - 8.500 zł. Brzeg, tel. 0604/
86-31-96
VW CORRADO, 1991/92 r., 185 tys. km, 1800 ccm. turbo, 
ciemnofloletowy, bogate wyposażenie, uszkodzona skrzynia 
biegów, techn. sprawny, -15.500 zł lub zamienię na inny. Góra, 
tel. 065/54446-25
VW GOLF, 1977 r., 1100 ccm, benzyna, zielony, zniszczony, 
zarejestrowany, kpi. dokumentacja, • 800 zł. Masłowo, gm. 
Dolsk, tel. 0604/84-18-55
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, czerwony, zniszczony, kom
pletna dokumentacja, ważny przegląd, - 900 zł. Sobótka, tel. 
0604/12-53-23
VW GOLF 1,1980 r., 1100 ccm z pełną dokumentacją, spraw
ny, skorodowany, - 1.300 zł. Twardogóra, tel. 071/315-93-32 
VW GOLF II, 1986 r., szary metalic, na białych tablicach, bez 
silnika, obniżony, kubełkowe fotele, sportowa kierownica, szy
berdach, stan b. dobry, -1.800 zł. Wrocław, tel. 0605/74-87-28 
VW GOLF, 1987/88 r., 1800 ccm, 16V, czarny metalic, szy
berdach, uszkodzony przód, kompletna dokumentacja, zare
jestrowany, • 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm, benzyna spalony, - 3.000 zł. 
., tel. 0503/72-66-52, Niemcy 0049/17-11-03-39-26 komórko
wy
VW GOLF, 1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 3-drzwio
wy, automatic, zadbany, poobijany, stan b. dobry, • 4.300 zł. 
Tomisław, tel. 075/731-20-53,0605/46-15-61 
VW GOLF GTI, 1991 r., 1800 ćcm, benzyna, wtrysk uszko
dzony. - 9.000 zł. Milicz, tel. 0609/17-81-71 
VW GOLF, 1991/97 r., 12 tys. km, 1800 ccm, benzyna, fiole
towy metalic, komputer, sportowe fotele, de lakierowania 
maska i błotnik, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/360-11-08 
VW GOLF III GTI, 1992 r., 2000 ccm, czarny metalic, 5-drzwio
wy, alum. felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, centralny za

mek, wspomaganie, uszkodzony, do poprawek lakierniczych, 
-14.500 zł. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
VW GOLF III, 1993 r., 68 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, wspomaganie, 3-drzwiowy, do sprowadze
nia z Niemiec, uszkodzony błotnik przedni, cena - 3.500 DEM. 
Bolesławiec, tel. 075/734-54-87 
VW GOLF 1,1993 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
uszkodzony silnik, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 0602/76-26-94 
VW GOLF III, 1993 r., 63 tys. km, 1400 ccm, biały, uszkodzo
na lewa przednia strona - 3.300 DEM ♦ do i transport. Góra, 
tel. 065/543-33-02
VW GOLF III, 1995 r., 1900 ccm, TDI, czarny metalic, 3-drzwk>- 
wy, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie kier., radio, alum. felgi, uszkodzone lewfe drzwi •
4.800 DEM + do. Leszno, tel. 0605/22-53-65 
VW GOLF III KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
niebieski, uszkodzona lewa strona z przodu, do sprowadze
nia z Niemiec - 6.600 DEM. Nowogrodziec, tel. 075/731-73-86, 
0603/97-56-96
VW GOLF III, 1996 r., 2800 ccm, V6 pełne wyposażenie, skó
ra, 4 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, uszkodzony, • 29.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0607/30-82-06 
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. 9-17,0601/5346-55 
VW GOLF III, 1998 r., 60 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebmy, 
klimatyzacja, ABS, centr. zamek, RM, uszkodzony przód, re- 
lingi dachowe, - 33.500 zł. Lubin, tel. 076/84245-74,0603/
32-19-50
VW GOLF IV, 1999 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic,
4-drzwiowy, lekko uszkodzony, cena -12.500 DEM + do. Lu
bin, tel. 0503/93-24-85
VW GOLF IV, 1999 r., 25 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony,
4-drzwiowy, centralny zamek, ABS, klimatyzacja, wspomaga
nie, RM, 4 poduszki powietrzne, lekko uszkodzony błotnik 
przedni, .na chodzie* - 15.000 DEM. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-2747,0604/2141-62
VW JETTA, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, wiśniowy, stan b. 
dobry, zadbany, uszkodzony prawy przód, - 1.550 zł. Wro
cław, tel. 322-2642 w godz.9-16 
VW JETTA II, 1982 r., 125 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, spalony, twardy dowód rejestr, - 800 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-02-18
VW JETTA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, 4-drzwio
wy, uszk. przód, udokumentowane pochodzenie, - 3.000 zł. 
Prusice, teł. 071/312-5341,071/312-6341 
VW LT 28,1979 r., 2400 ccm, diesel uszkodzony, bez podze
społów, zarejestrowany, - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
84649-57
VW LT 28, 1986 r„ 2400 ccm, diesel zarejestrowany, zde- 
komletowany, uszkodzony, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
94-33-01
VW LT 28,1993 r., 43 tys. km, 2400 ccm, TDI, bordowy, uszko
dzona lampa tylna, nie rejestrowany w kraju, książka serwi
sowa. - 22.000 zł. Lubań, tel. 075/722-38-14 
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, diesel po spaleniu, 
kpi. dokumentacja, .twardy* dowód rej. Prudnik, tel. 077/
437-61-30
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel kompletnie rozbity, 
polska dokumentacja, ważny przegląd, - 2.000 zł. Wrodaw. 
tel. 355-51-86,0601/92-97-24
VW PASSAT, 1987 r., 190 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały,
5-biegowy, welurowa tapicerka, obrotomierz, RM, bez wypad
ku, brak podsufitki i szyberdachu, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 
357-50-70
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, benzyna po kradzieży, braki 
oblachowania, zawieszenia + silnik sprawny. - 9.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
VW PASSAT, 1991 r., 2800 ccm, V6, czarny metalic, alum. 
felgi, komputer, el. reg. lusterka, przydemniane szyby, wspo
maganie, centr. zamek, reiingi dachowe, zarejestrowany w 
Polsce, uszkodzony tyf, -10.000 zł. Iwiny, tel. 076/818-97-36, 
0601/70-55-58
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna mocno uszkodzo
ny narożnik przedni lewy, inśt. gazowa, alum. felgi, alarm + 
pilot, silnik cały, zarejestrowany w kraju, aktualny przegląd, -
7.400 zł. Lubin, tel. 0601/88-11-92 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, grana
towy, uszkodzony przód, techn. sprawny, klimatyzacja, cen
tralny zamek, wspomaganie, podgrzewane fotele, hak, relin- 
gi dachowe, Mul-T-Lock, przegląd do 12.2001 r. - 12.500 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-72-29 
VW PASSAT, 1991 r. uszkodzony przód, - 12.500 zł. Nysa, 
tel. 0603/60-73-43
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzy
na zadbany, przegląd, stan b. dobry, pęknięta przednia szy
ba, - 11.600 zł. Wrodaw, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 127 tys. km, 2000 ccm, popie- 
laty-metalic, centralny zamek, wspomaganie, reiingi dacho
we, roleta, uszkodzony przód, - 12.000 zł. Góra, teł. 065/ 
543-33-02
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 70 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwono-żółty, wspomaganie, ABS, centralny zamek, do 
sprowadzenia z Niemiec, cena • 3.500 DEM. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-87
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, zielony metalic. 
uszkodzony tył, - 18.500 zł. Nysa, tel. 0604/15-69-21 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 145 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
srebmy metalic, kpi. dokumentacja, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, szyberdach, uszkodzony tylny prawy róg, do wymia
ny klapa bagażnika, błotnik, lampa, zderzak, - 21.500 zł. Lwó
wek śląski, tel. 0603/39-53-23 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 72 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspo
maganie, centralny zamek, szyberdach, RO, zarejestrowany, 
uszkodzony lewy przód, - 21.000 zł. Lubin, tel. 0501/57-39-68 
VW PASSAT, 1999 r., 39 tys. km, 1900 ccm, TDi, błękitny 
metalic, 110 KM, kupiony w salonie, serwisowany, klimatro
nic, ABS, poduszki pow., el. otw. szyby, uszkodzone prawe 
drzwi, progi, - 40.000 zł + VAT. Zgorzelec, tel. 0602/55-72-11 
VW PASSAT KOMBI, 1999/00 r., 49 tys. km, 1900 ccm, TDi 
115 KM, srebmy metalic, klimatronic, 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. 062/762-24-99 do godz. 18.0601/77-21-51 . 
VW POLO, 1992 r., 137 tys. km, 1272 ccm, wtrysk, śliwkowy 
metalic, uszkodzony przód, .na chodzie*, sportowe fotele, 
obrotomierz, szyberdach, 2 kpi. opon + felgi (po 1 sezonie), -
7.000 zł. Wrodaw, tel. 071/348-37-55 
VW POLO KOMBI, 1993/94 r., 1100 ccm, benzyna, ciemno- 
grafitowy, uszkodzony lewy przód, 3-drzwiowy, zarejestrowa
ny, udokumentowane pochodzenie, • 5.900 zł. Wrodaw, tel. 
0601/21-7542,071/348-34-78 
VW POLO, 1993/95 r., 1000 ccm mocno rozbity, zarejestro- 

' wany, - 4.400 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/264 5 49 
VW POLO CLASSIC. 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzo
ny, techn. sprawny, do sprowadzenia z Niemiec, - 21.000 zł. 
Jawor, tel. 0604/18-05-38
VW POLO, 1997 r., 49 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
atrakcyjny wygląd, aluminiowe felgi, lekko uszkodzony pra
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wy narożnik, koszt naprawy 600 zł, • 22.800 zł. Kępno, tel. 
062/581 -04-18,0606/34-66-37 
VW POLO III, 2000 r., 1 tys. km, 1400 ccm, granatowy meta
lic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, ABS, centr. zamek, uszkodzony bok -
7.500 OEM + cło i transport. Lubin, tel. 076/842-45-74 
VW SCIROCCO, 1982 r.. • 3.000 zł. Domasław, tel. 06021
12-59-16,071/311-89-30
VW SHARAN VAN, 1999 r., 2000 ccm, turbo D, 110 kM boga
te wyposażenie, lekko uszkodzony przód, koszt naprawy 500 
zł, do sprowadzenia - 21.000 DEM ♦ 2.500 zł transport + ok.
10.000 zł cło. Sława. tel. 0603/86-42-23 
VW TRANSPORTER T2,1981 r., 160 tys. km, 1600 ccm, TD, 
czerwony, nowe opony, po remoncie kapitalnym silnika, 5-bie
gowy, zawieszenie idealne, uszkodzona turbosprężarka, •
7.300 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/76-11-90 
VW TRANSPORTER, 1981 r., 2000 ccm, boxer, niebieski, 
uszkodzony silnik, - 2.200 zł. Przylep, gm. Zielona Góra, tel. 
0607/39-81-40
VW TRANSPORTER BUS, 1983 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, pomarańczowy, oszklony, chłodzony powietrzem, 
uszkodzony silnik (zawór), dodatkowy drugi silnik na ćzęści, 
na białych tablicach, możliwość dowozu • 800 DEM. Zgorze
lec, tel. 075/771-76-60
VW TRANSPORTER, 1984 r., 1600 ccm, diesel, biały, silnik 
do remontu, 6-osobowy, ład. 700 kg, - 6.500 zł. Głubczyce, 
tel. 0607/60-97-56
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3 miejsca siedzące, zarejestrowany na 8 osób, 
wspomaganie, ciemne szyby, nie używany w kraju, uszko
dzona skrzynia biegów, • 23.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/
731-67-14
WARTBURG 353,1983 r., 150 tys. km, 992 ccm, kolor pia
skowy, uszkodzona pompa wodna, zarejestrowany, stan do
bry, dużo części, • 700 zł. Strzegom, tel. 074/855-21-68 
WARTBURG 353, 1986 r. lekko uszkodzony silnik, + dużo 
części, • 450 zł lub zamienię na skrzynię biegów (5) do Mer
cedesa 123. Brody Żarskie, tel. 068/371-81 
ŻUK, 1985 r., benzyna + gaz skrzyniowy, wysoki, meblowóz, 
uszkodzony silnik. Wrocław, tel. 071/363-51-55 
ŻUK A-06,1990 r., 2120 ccm, jasny, blaszak, w ciągłej eks
ploatacji, stan techn. dobry, blacharka do naprawy, -1.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-81-61

PRZYCZEPY
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ dł.
9.7 m. Lubin, tel. 0603/11-18-03
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ do sam. osobowego,
uszkodzoną lub do remontu, o dop. masie całk. do 500 kg.
Strzyżew, tel. 062/739-82-75 po godz.20
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ o lad. ponad 400 kg. za-
rejestrowana, do remontu, w cenie do 300 zł. Sulimów, tel.
071/311-41-85
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ może być do remontu lub 
po wypadku, zarejestrowana. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowaną, dl. min. 2 
m, do przerobienia pod skuter wodny, ewentualnie zlecę wy
konanie - do 1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/13-02-87 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ samochodową, bez doku- 
mentów, do 750 kg, prod. Niewiadów lub podobną. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-54
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ lekką, do samochodu oso- 
bowego, oplandekowaną lub zamykaną ôdległość od osi do 
zaczepu min. 310 cm, Wrocław, tel. 0502/04-07-03 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ o ład. 750 kg, zarejestro
waną. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ o lad. do 750 kg. w rozli- 
czeniu części do Seata Ibizy 903 ccm, z 1990 r., silnik, skrzy
nia biegów z osprzętem, chłodnica, zawieszenie tylne i inne. 
Zielona Góra, tel. 068/324-21-26

WYPOŻYCZALNIA 
PRZYCZEP BAGAŻOWYCH
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KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ może być do remontu, 
na białych tablicach. OJawa, tel. 0503/89-92-39 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ 2-osiową, dużą, do 1.2 
t lub z zagranicy (z wyjazdem po zakup), prowizja, tanią. Wro
cław, tel. 071/341-99-70,0501/78-04-04 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ Niewiadów lub inną, w 
cenie do 1.800 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ 1982/90 r. prod. za
chodniej, 3-4-osobową, w cenie do 6.Ó00 zł. Wrocław, tel. 071/ 
328-26-39,0601/65-68-69
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ typu .banan" lub przyczepę 
towarową z najazdem, 2-osiową. Krzyżówice, gm. Głubczy
ce, tel. 0604/18 37-36
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ może być do remontu, na bia
łych tablicach lub bez prawa rejestracji. Oława, tel, 0503/
89-92-39
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ oryginalna, uchylaną. Prusi
ce, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ PODŁODZIOWĄ. Wrocław, teł. 071/
351-81-41
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ 2-osiową, z najazdami lub 
bez, z pełną podłogą. Jawor, tel. 076/870-65-50, 0606/
19-10-59
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ w b. dobrym stanie, ład. 
ok. 1200 kg, wymiary 4.5 x 2.1, hamulec najazdowy, koła pod 
podłogą. Namysłów, tel. 077/410-14-78,0502/07-57-36 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ D-50 ład. 6 t/plandeka. 
Namysłów, tel. 0606/38-24-87
KUPIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ D-47 lub inne, ład. 4 t, 
sprawna, zarejestrowana, teren Kotliny Kłodzkiej. Stara Łom
nica, tel. 074/812-10-73,0502/60-89-47 
KUPIĘ PRZYCZEPY BAGAŻOWE WESTFALIA, 1990 r. prod. 
niemieckiej, na białych tablicach. Chojnów, tel. 0602/12-22-73 
NACZEPA, 1982 r. plandeka dł. 12.2 m, ład. 251,2 osie bliź
niacze BPW, stan dobry, -11.900 zł lub wynajmę. Strzelin, tel. 
071/392-17-41,0503/01-39-29 
NACZEPA, 1986 r. pod kontener, 3-osiiowa, resor, nowe opo
ny, -18.000 zł + YAT. Reda, tel. 0600/63-21-93 
NACZEPA, 1988 r. 3-osiowa, wywrót na boki, - 25.000 .zł. 
Brzeg, tel. 077/416-79-39,411-29-98 
NACZEPA, 1991 r. wywrotka, 60 m3, poduszki, gładkie burty, 
2 osie skrętne + HDS z przodu - 80.000 zł + VAT. Tczew, tel. 
058/561-09-63
NACZEPA, 1997 r. wywrotka, 35 m3, poduszki, gładkie ścia
ny, aluminiowa - 80.000 zł ♦ VAT. Tczew, tel. 058/561 -09-63 
NACZEPA, 2000 r. 2 podnoszone osie, poj. 32 m3, stan b. 
dobry, - 85.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/348-58-93,0603/
91-28-91
O  NACZEPA AUTOSAN D11 ład. 101, stan b. dobry, 

nakładki - 4.100 zł. Budziszów Wielki, tel. 076/
857-46-02 84016261 

NACZEPA BRANDYS NSS NV, 1988 r. Jumbo, stan b. dobry, 
-16.000 zł + VAT. Kłodzko, tel.,0603/63-12-95 
NACZEPA BRANDYS BSS NV, 1989 r. na balonach, stan 
dobry, oplandekowana, -10.000 zł + VAT. Duszniki Zdrój, tel. 
0603/63-12-95

O NACZEPA CHEREAU, 1993 r. chłodnia, biała, na 32 
europalety, agregat Carrier Euro Phoenw, 3-osio- 
wa, oś podwieszana, ABS, regulacja do rampy, od
biór we Francji, stan dobry, • 33.480 zł (0 stawka 
ce ln a ).te l. 0033/661-79-99-13, 0501/27-92-42 
84016691

NACZEPA CMT, 1997 i. wyprod. w Chojnicach, stan b. dobry, 
z dźwigiem Hiab Roller 100, - 110.000 zł. Środa śląska, tel: 
0602/71-74-66
NACZEPA COOKS, 1988 r. wywrotka, 3-osiowa, szeroki roz
staw, stalowa, na paraboli, - 33.000 zł + VAT lub dam w dzier
żawę. Chojnów, tel. 0602/50-36-86 
NACZEPA FELDBINDER MUL 24.3,1992 r. ład. 28.51, sa
mowyładowcza, wywrotka, aluminiowa, na poduszkach, ABS, 
3-osiowa, centralne smarowanie, stan b. dobry, - 38.000 zł ♦ 
VAT. Polkowice, tel. 076/847-92-77 wewn. 115 
NACZEPA FRUEHAUF, 1985 r. plandeka, dł. 13.6 m, 3-osio
wa, na 34 europalety, średni rozstaw, resor paraboliczny, po 
remoncie kapitalnym, nowe hamulce, dobre opony, skrzynka 
narzędziowa, kosz na dwa koła, przegląd do 04.2002 r., stan 
b. dobry, • 22.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-64-45,0607/
05-88-00
NACZEPA FRUEHAUF, 1987 r. 3-osiowa, plandeka, alumi
niowe burty, dł. 13,80, resor, -14.000 zł. Głubczyce, tel. 0602/
30-37-95
NACZEPA FRUEHAUF D23,1990 r. ład. 26.500 kg, na ko
łach 22.5, 3-osiowa, szeroki rozstaw osi, w ruchu międzyna
rodowym, nowa podłoga, regulacja do rampy, drzwi tylne, dach 
rozsuwany, dł. 13.6 m, szer. 2.45 m, wys. 2.68 m, - 28.000 zł 
+ VAT lub zamienię na samochód osobowy, 4-drzwiowy, die
sel. Jelenia Góra, tel. 075/734-63-09.0602/19-60-84 
NACZEPA JORK, 1981 r. dł. 12.60 m, burty aluminiowe, oplan
dekowana, 3-osiowa, stan dobry, • 7.300 zł lub zamienię na 
ciągnik Ursus C-360, w tej cenie lub inne. Świebodzice, tel. 
074/854-32-30,0606/10-93-77 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1980 r. niebieska, wywrotka,
2-osiowa, resor, wywrót na 3 strony, po wypadku, aluminio- 
wo-stalowa, - 8.000 zł. Łagów, gm. Zgorzelec, tel. 075/ 
771-59-93, 0601/15-51-23
NACZEPA KAESSBOHRER, 1981 r., 3-osiowa, lad. 26 t, 
oplandekowana, aluminiowe burty, wym. 12.2 x 2.5 m, szero
ki rozstaw osi, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -11.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-03-52,0601/71-51-65 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1984 r. aluminiowe bUrty, wy
wrotka na 3 strony, hydraulika, na poduszkach, 2-osiowa, •
19.000 zł. Legnica, tel, 076/887-19-19 po godz. 20, 0601/
05-29-57, 0607/22-36-81
NACZEPA KAESSBOHRER, 1996 r. 13,6 m, skrzyniowa 
oplandekowana, aluminiowe burty, na resorach, słabe opony,
- 31.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05
NACZEPA KEMP, 1990 r. uniwersalna. - 90.000 zł. Katowice, 
tel. 0601/49-45-59
NACZEPA KEMPF, 1993 r. wywrotka, na poduszkach, oś 
podnoszona, gładka, plandeka, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
75-32-85
NACZEPA KLEBERG, 1993 r. 3-osiowa. BPW, na podusz
kach, ABS, w ciągłej eksploatacji, • 41.000 zł. Oława, tel. 0601/
21-29-80
NACZEPA KOEGEL, 1990 r. chłodnia, 3-osiowa, stan dobry, 
na balonach, agregat po remoncie, - 35.000 zł + VAT. Kłodz
ko, tel. 0603/63-12-95
NACZEPA KRONE, 1990 r. dach rozsuwany, plandeka, dł. 
13.6 m, centralne smarowanie, kołyska na materiały okrągłe, 
osie BPW na poduszkach, - 30.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/316-27-25.0603/08-04-44 
NACZEPA LANGENDORF, 1977 r. 27,11, wywrotka do tyłu, 
szeroki rozstaw, resor paraboliczny, -17.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/95-26-53
NACZEPA LANGENDORF, 1992 r„ 3 osie, 1 podnoszona, 
ABS, stalowo-aluminiowa, gładkie burty, zawieszenie pneu
matyczne, nowe amortyzatory, opony, hamulce, ład. 28 ton, 
st.bardzo dobry, - 60.000 zł+VAT. Wrocław, tel. 071/325-99-63 
0601/84-48-03
NACZEPA MAZ, 1989 r., skrzyniowa, 2-osiowa, oryginalny, 
aluminiowy stelaż na plandekę, aluminiowe burty, zarejestro
wana, stan dobry, - 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-72-15 
NACZEPA PACTON, 1994 r. 33 palety, 3-ośiowa (BPW), ABS, 
na balonach, boczne napinacze pasów, firanka + plandeka, 
tanio, - 35.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-10-09,320-67-70 
fax, 0501/22-72-67
NACZEPA SANOK D-11,1986 r. mało używana, oplandeko
wana, • 2.000 zł. Namysłów, tel. 0602/50-22-70 
NACZEPA SCHMITZ JUMBO, 1990 r. plandeka. 3-osiowa, 
na poduszkach, I rejestracja w 1993 r., dł. 13,60 m. • 31.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-89-25 
NACZEPA STAS 25B, 1992 r. 3-osiowa, ład. 24 tony, wywrot
ka, - 23.000 zł. Świebodzice, teł. 074/854-70-98, 0601/ 
58-20-53
NACZEPA ZREMB 2030,1979 r. żółta, ład. 221, stan b. do
bry, -14.000 zł: Niedaszów, tel. 076/872-85-59,0601/81-39-74 
NACZEPA ZREMB N-162,1980 r. niskopodwoziowa, do cią
gnika siodłowego, z najazdami, ład. 161,2-osiowa, - 4.000 zł. 
Łagów, tel. 068/341-26-95
NACZEPA ZREMB SB-1, 1982 r. chłodnia, biała, agregat 
TK-SB 1,2-osiowa, dł. 12,6 m, nadwozie-chłodnia w dobrym 
stanie, poj. 25 europalet, w całości lub osobno (podwozie-nad- 
wozie), - 5.000 zł. Wronów, gm. Niechlów, tel. 065/543-54-19, 
0605/06-95-40
NACZEPA ZREMB D-18,1992 r. nowa' plandeka, -11.000 zł. 

' Iłowa, tel. 068/377-44-56,0607/41-16-16 
NACZEPA ZREMB N-263,1997 r. ład. 26.71, aluminiowe burty, 
plandeka, ABS, poduszki pow., centralne smarowanie, pow. 
załadunku 88 m3, stan b. dobry, - 40.000 zł ♦ VAT. Polkowice, 
tel. 076/847-92-77 wewn. 115
NACZEPY cysterny, (2 szt.), do paliwa i chemii, izolowane, 
blacha nierdzewna, podgrzewana, nalew górny i dolny, bez 
dystrybutorów, - 125.000 zł. Reda, tel. 0600/63-21-93 
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. skrzyniowe, wywrotki,
3-osiowe, 2-osiowe, cena 8.000 - 32.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
0607/42-45-35
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. wywrotki, skrzyniowe, 
2-osiowe, 3-osiowe, oplandekowane, 12.6 i 13.6-m, na po
duszkach, cena 8.000 - 35.000 zł + YAT. Ratno Doine, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
O  PRODUKCJA PRZYCZEP GASTRONOMICZNYCH, 

towarowych, autonadwozi • od 6.000 zł; urządzenia 
gastronomiczne gazowe, nowe i używane (rożny do 
kurczaków - wsad od 6 do 66 szt., grille, gyrosy, 
bemary, frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, pa
telnie beztłuszczowe - od 1.300 zł), krótkie termi
ny., tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 01027621 

O  PROFESJONALNE NAPRAWY PRZYCZEP, napra
wa nadwozi przyczep kempingowych. Posiadamy 
wszelkie materiały. Wrocław, tel. 0607/62-52-87,071/
344-5546 01028471

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ dł. 4.7 m,
- 420 zł. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ dł. 6 m, 
kompletny, prod. zachodniej, używany 2 sezony, - 1.500 zł. 
Lubin, tel. 076/842-14-88,0604/99-43-46 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ N 126E 
używany 1 raz, - 900 zł. Wrocław, tel. 348-26-58, 0602/
79-89-93
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ różne 
rozmiary, nowe i używane, kompletne, oryginalne, w cenie od 
1000 - 2200 zł. Wrocław, tel. 071/343-21-68,0601/77-36-70 
O  PRZYCZEPA SANOK D-50,1984 r. oplandekowana, 

ład. 6 ton, stan dobry, tektura VAT, -1.000 zł (brut
to). Wrocław, teł. 0605/65-95-58 01029361

NAJTANSZA 
WYPOŻYCZALNIA 

PRZYCZEP 
autolawet i bagażowych
lawety od 30 rt/dobę, bagażowe • 20 zl/dobę 

Wrocław, ul. Smętna 11
tel. 372-86-13, w godr. 700-1500 

OP002693

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP 
SERWIS 

OSIE I URZĄDZENIA 
NAJAZDOWE

Świdnica 
Słotwina 63 f 
tel. 074/853-24-59

o. Dzierżoniów 
ul. Kopernika 3 
tel. 074/832-05-00

PRZYCZEPA BAGAŻOWA 550 kg, stan b. dobry, zarejestro
wana -1.200 zł. Kłodzko, teł. 074/865-50-75 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM wym. 160 x 100 x 35 cm, z 
blachy trapezowej ocynkowanej, - 600 zł. Mirków, gm. Długo
łęka, tel. 071/315-12-18
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM wym. 120 x 230 cm, do reje
stracji, - 600 zł. Niemodlin, teł. 077/460-81-69,0608/53-11-19 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA 2-osiowa, ład. 800 kg, hamulec 
najazdowy, - 5.900 zł. Nowa Sól, teł. 0607/61 -15-77 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM ład. 450 kg, z plandeką,
1-osiowa, zarejestrowana bezterminowo. Nowa Sól, tel. 0601/
77-31-34
PRZYCZEPA BAGAŻOWA wym 2.0x1.15x0.4 m, burta otwie
rana, koła 13”, - 800 zł. Radwanice k. Polkowic, tel. 076/ 
831-13*81
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 stan b, dobry, za
mykana, zarejestrowana bezterminowo, ład. 250 kg, • 550 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-05-31
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-250, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-54-44 po godz. 18 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW ład. 250 kg, zamy
kana, zarejestrowana bezterminowo, stan dobry, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/315-12-24, 0603/63-12-63 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, z blachy ocynkowanej i alu
miniowej, wym. 1.45x1x1.1 m, otwierana od góry i od tyłu, - 
680 zł. Wrocław, tel. 327-75-85,0501/43-50-41 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM ład. 550 kg, stan b. dobry, 
szer. 140 cm, dł. 200 cm, - 500 zł. Wrocław, teł. 0501/40-31-35 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA samochodowa, nowa, wym. 1,60 
x 1 m, ład. 750 kg, • 950 zł. Zalesie Wielkie, tel. 065/548-27-50 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA 170x150x40 cm, • 650 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-3849 po godz. 20 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA. 1984 r. dł. 140 x 130 cm, lekka, 
zarejestrowana, - 420 zł. Bolesławiec, tel. 0602/12-22-73 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA. 1984 r. lekka. dł. 140 cm, szer. 
130 cm, oryginalna, zarejestrowana, - 420 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/644-97-54
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM. 1989 r. 35 x 100 x 170. -
450 zł. Lubin, teł. 076/842-24-58
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1992 r. 2-osiowa, hamulec
najazdowy, ład. 11, oplandekowana, z tyłu otwierana, - 2.000
zł. Dzierżoniów, tel. 0603/81-53-60
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW 1200 BH, 1992 r.
2-osiowa, hamulec najazdowy, plandeka, stan dobry, -1.600 
zł. Wrocław, tel. 0603/27-80-57
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1993 r. długość skrzyni 230 
cm, szer. 125 cm, wysokość burt 40 cm, koła 15", na reso-

HAKI HOLOWNICZE io
montaż - sprzedaż - serwis S

wszystkie modele osobowe i dostawcze
Wrocław, ul. Braniborska 82 (teren Centrostalu) 
tel. 359-56-45.0-607164 077. czynne 8-17, sob. 9-14

rach, zarejestrowana, opłacona, -1.000 zł. Złoty Stok, tel. 074/
817-78-11
PRZYCZEPA BAGAŻOWA LJ. 1995 r. 310x220x160 cm. za- 
rejestrowana bezterminowo, kontener z blachy ocynkowanej,
1-osiowa, ład. 500 kg, wzmocniona, stan b. dobry, - 2.700 zł. 
Zielona Góra, tel. 0602/86-73-24 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1995 r. lekka, zarejestro- 
wana bezterminowo, oplandekowana, -1.800 zł. Zielona Góra, 
tel. 0606/24-96-69
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1996 r. 220x120x40.cm, 1-osio
wa, oś VW Golfa, 600 kg, burta tylna otwierana; mocowanie 
stelaża plandeki, mało używana, stan b. dobry, - 1.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-12-26 po godz. 15 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA 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
cław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1999 r. zaczep najazdowy 
.knot”, hamulce na czterech kołach, wym. 400 x 165 x 180 
cm, ład. 750 kg, przegląd bezterminowy, - 4.500 zł. Marcin 
Zając, Dzierżoniów, ul. Brzegowa 141 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1999 r. do busa. lekka, oplande
kowana, - 2.500 zł. Rawicz, tel. 0601/99-10-12 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. wyni. 250 x 125 x 
130 cm, ład. 500 kg, na resorach, zarej. bezterminowo, amor
tyzatory olejowe i gumowe, koło podporowe, • 2.400 zł. Ści
nawa, woj. legnickie, tel. 0601/72-61-59 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. wym. 200 x 110 x 
.130 cm, zarej. bezterminowo, koło podporowe, na resorach, 
amortyzatory olejowe i gumowe, stelaż pod plandekę, ład. 500 
kg, -.2.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-62-85 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. nowa, zarejestro
wana bezterminowo, wymiary 200 cm x 120 cm x 40 cm, na 
kołach Poloneza, bez plandeki, - 1.200 żł. Zielona Górą, tel. 
068/320-18-60
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowa, na resorach, 
koła 14*. przygotowana do rejestracji, wym. 130x200x40 cm, 
burty ocynkowane, tylna burta otwierana, rama z profili, -1.100 
zł. Bukowice, tel. 0603/32-61-81 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. szara, oryginalna 
oś skrętna, możliwość uruchomienia hamulca, wym. 
260x130x40 cm, zarej. bezterminowo, solidna konstrukcja, - 
1.950 zł. Chojnów, tel. 076/877-36-55 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. ład. 750 kg, wym. 2 
x 1.35 x 1.80 m ♦ stelaż, ocynkowana, plandeka, cena -- 2.500 
zł oraz przyczepa bagażowa, 2001 r„ ład. 750 kg, wym. 3.5 x 
1.35 x 0.50 m, ocynkowana, cena - 2.000 zł. Głogów, tel. 0501/ 
62-29-25
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 2.5 x 1.5 x 1.6 
m, plandeka, burty z blachy trapezowej, ocynkowana, na re
sorach i amortyzatorach, - 1.600 zł. Kamionki, tel. 074/ 
836-57-11
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2001 r. „samoróbka", tylna burta 
otwierana, wym. 200 x 120, lekka, estetyczny wygląd, nie
używana, • 1.060 zł. Księginice, tel. 076/858-26-80 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 210 x 120 x 
40 cm, na resorach, lampy zespolone, otwierana tylna burta, 
ład. 750 kg, stelaż pod plandekę, przygotowana do rejestra
cji, -1.000 zł. Otmuchów, tel. 077/43146-55 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowa, wym. 
200x115x35 cm, tylna burta otwierana, koła 13”, burty z bla
chy trapezowej, ocynkowanej, przygotowana do rejestracji, - 
800 zł. Radwanice, tel. 0502/17-72-07,076/831-14-92 . 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2001 r. wym. 175/115/35, koła 13, 
koło podporowe, obie burty otwierane, aluminiowe, - 900 zł. 
Syców, tel. 062/785-26-38
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 300 x 150 x 
40 cm, 1-osiowa, zarej. bezterminowo, ład. 500 kg, koło pod

porowe, hamulec najazdowy, na resorach, z blachy trapezo
wej, - 3.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843̂ 62-85.0601/72-61-59 
PRZYCZEPA CHŁODNIA SHMITZ agregat spalinowy i na 
prąd, opony balonowe, na poduszkach, drzwi z tyłu i z boku, 
ład. 101, -13.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-75-07 
PRZYCZEPA CHŁODNIA DĘBICA MS 14 A, 1979 r. ład. 81, 
bliźniacze koła (8 + 1 zapasowe), stan dobry, agregat chłod
niczy osobno (wymontowany), stan ogumienia 70%, poj. 10 
europalet, ważny przegląd tech, • 3.500 zł. Siciny, tel. 065/
543-54*19,0605/06-9540
PRZYCZEPA CHŁODNIA DĘBICA MS16A, 1987 r. srebrna, 
bliźniacze koła (8+1 zapas), stan opon b. dobry 90%, nowy 
ukł. skrętu z dyszlem i osią, poj. 13 europalet, stan b. dobry, 
ważny przegląd techniczny, - 5.500 zł. Wronów, gm. Niechlów, 
tel. 065/543̂ 54-19,0605/06-95-40 
PRZYCZEPA CYSTERNA AUTOSAN D-50, 1974 r. o poj.
6.0001, -1.000 zł. Namysłów, tel. 0602/50-22-70 
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA do Żuka lub ciągnika rolnicze- 
go, nie zarejestrowana, - 700 zł. Ziębice, tel. 0606/87-35-52 
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA, 1978 r. od Ify, ład. 5,71, -1.800 
zł. Przesieka, gm. Podgórzyn, tel. 075/762-1447 
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA, 1980 r. 1-osiowa, ład. 21, tech
nicznie sprawna, stan b. dobry wraz z kołowrotem na skrzy
nię ładunkową, koła Stara, - 1.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/ 
755-91-71, 755-22-68
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI, - 9.500 zł. Czernica, 
tel. 071/318-02-94
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI prod. RFN, ład. 1.51, -
6.000 zł. Legnica, tel. 0601/78-73-43
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU ZWIERZĄT 1-osiowa, - 500 
zł.., tel. 0604/36-22-18
O PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 2-osiowa, dł. 5 m, 

szer. 2,4 m, z wyposażeniem lub bez, - 5.500 zł. Le
gnica, tel. 076/855-30-50 84016231 

PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA całkowicie wyposażona, 
liczniki, atest sanepidu, wskażę dobrą lokalizację, nauczę, -
14.000 zł.., tel. 0607/41-75-06
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA maks. wsad 35 kurcza
ków, -11.500 zł. Brzeg, tel. 0602/12-70-69 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA pełne wyposażenie, gy- 
ros, lodówka, 2 zamrażarki, zlewozmywak, liczniki, lodówka, 
pompa wody, terma, inst. elektr., frytkownica, wym. 3x2x2 
m, - 9.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-1945,0608/45-31-85 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA pełne wyposażenie: ro
żen na 42 kurczaki, terma, zlewozmywak, licznik, lodówka, 
pompa wody, - 8.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-19-65,0608/
45-31-85
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 1-osiowa, biała, 
200x300x200 cm, rożen gazowy na 20 kurczaków, atest sa
nepidu, inst. elektryczna i wodnokanalizacyjna, lodówka, ter
ma, meble, - 9.000 zł. Oleśnica, tel. 071/39940-08 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA prod. 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 
intemecie pod numerem • A00523 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA. 1990 r. prod. niemiec
kiej, 1-osiowa, linia gastronomiczna 180/90, frytkownica, pa
telnia beztłuszczowa, gyros, 2 zamrażarki, lodówka, chłodziar
ka, 2 kuchenki mikrofalowe, pochłaniacze, maszyna do to
stów, podświetlana, liczniki, -15.000 zł. Polkowice, tel. 076/
845-24-86
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP, 1992 r. dł. 3.8 
m, częściowo wyposażona, stan idealny, odbiór Sanepidu, -
10.000 zł lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 0601/72-36-19 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA SAM, 1994 r. rożen na 
36 kurczaków, waga, opiekacz, kuchenka mikrofalowa, fryt
kownica, lodówka, zamrażarka, licznik, półki, zlewozmywak, 
atest Sanepidu, zarejestrowana bezterminowo, - 7.900 zł lub 
zamienię na samochód osobowy, diesla. Strzelce Opolskie, 
tel. 077/461-08-91
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1995 r. biała, 2-osiowa, 
z wyposażeniem lub bez, stan b. dobry. - 5.500 zł. Legnica, 
tel. 076/855-30-50
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1997r. 1-osiowa, 2 x4.3 
x 2 rri + 1.5 m dyszel, hamulec najazdowy, zarejestrowana 
bezterminowo, lodówka, zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, 
2 opiekacze, 2 zlewozmywaki, energia el, - 5.300 zł. Brzeg 
Dolny, tel 0503/97-61-11,0608/03-82-13 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP, 1998 r. bia
ła, z pełnym wyposażeniem, 1 17.000 zł. Lubin, teł. 076/
842-12-82, 0605/35-93-86
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA. 2000 r. 1-osiowa. rożen 
na 16 kurczaków, wym. 4 x 2 x 2:m, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/12-78-11. . . .
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r.’ 2 m x 3 m x 2m,
1-osiowa, piec na 42 kurczaki, atest Sanepidu, pełne wypo
sażenie, przystosowana do holowania 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 żł, bemar 1.500 zł, opiekacz - 1.500 zł, patelnia bez- 

' tłuszczowa - 2.000 zł, naleśnikarka, śr. 40 -1,600 zł. Przyle
sie, tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HYMER 3-osobowa, 1-osiowa, 
hamulec najazdowy, - 4.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-63-23
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SAM, - 5.000 zł. Opole, tel. 077/ 
455-89-37
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNĄUS AZUR lodówka, ogrze
wanie z nawiewem, łazienka, z przedsionkiem, zarejestrowa
na na 750 kg, 2 sypialnie oraz 6 innych przedsionków (no
wych i używanych), -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-21-68, 
0601/77-36-70
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1970 r. 4-osobowa, kuchenka 
gazowa, lodówka, dł. 4 m, stan b. dobry, - 4.800 zł. Jawor, tel. 
076/870-22-06
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DEREŃ GASBACH, 1970 r. 
hamulec najazdowy, kuchenka, zlewozmywak, nowy przed
sionek, holenderskie tablice rej, - 2.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/
356-26-51 wieczorem
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1972 r., prod. niemieckiej, za
rejestrowana, -1.800 zł. Zbąszynek, tel. 068/347-91-71 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA IFA CT5,1973 r. namiotowa, 
zielono-pomarańczowa. kuchnia, 2 sypialnie, z przedsionkiem, 
po rozłożeniu.pow. 17 m2,-1.700 zł.- Lubin, tel. 076/842-1640 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LPRD 460,1973 r. do małego 
remontu, 1-osiowa, - 5.000 zł. Żary, tel. 068/375-98-52,0608/
03-50-24
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1974 r. biała, prod. niemiec
kiej, 3-osobowa, hamulec najazdowy, bezterminowy przegląd, 

' butla gazowa, kuchenka, jednoosiowa, masa 400 kg; stan ide
alny, - 3.000 zł. Poniec, tel. 0603/44-80-82 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1974 r. zarejestrowa
na bezterminowo, hamulec najazdowy, 1-osiowa, 6-osobo- 
wa, 2 sypialnie, zlewozmywak, kuchenka gazowa 2-palniko- 
wa, szafa ubraniowa, szafki wiszące, szyberdach, koło zapa

sowe, daszek, wym. 5.5 x 2.5 m, po remoncie, prąd 220/12V, 
• 3.700 zł. Wrocław, tel. 071/360-12-03,0609/07-06-09 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1975 r„ 3-osobowa, bez 
dokumentów/co prąd i gaz, instal. gazowo-el., kuchenka ga
zowa, zlewozmywak, szafka, - 2.600 zł. Oleśnica, tel. 0602/
22-56-97 , g
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP, 1975 r. 1-osiowa, 4-oso- 
bowa, 6.5 m, kuchnia, 2 pokoje, po remoncie, • 7.500 zł. Wro
cław, tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TE, 1975 r. 5-osobowa, 2 sy
pialnie, lodówka, kuchenka, zlewozmywak, łazienka, szafa, 
ogrzewanie gazowe, inst. 220/12V + hamulec najazdowy, 5 
m, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 0601/352-86-48,090/6149-87 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1976 r. niemiecka, prawo rej., 
dł. 370 cm, stan fc dobry, - 2.800 zł. Leszno, tel. 0609/51-11-17 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1976 r„ prod.niemieckiej, duży 
przedsionek, 6 osobowa, ogrzewanie, kuchenka, wc, 12/220V, 
nie używana w Polsce, kpl.dokumentacja, stan idealny, • 6.300 
zł. Oleszna, tel. 071/346-19-39,0603/78-92-88 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1976 r. prod. holenderskiej,
6-osobowa, hamulec najazdowy, przegląd do 08.2001 r.,
1-osiowa, WC, łazienka, ogrzewanie gazowe, lodówka, zle
wozmywak, umywalka, licznik do prądu legalizowany. Polko
wice, tel. 0502/46-26-94
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1977 r. 5-osobowa, ogrzewa
nie gazowe, stan dobry, - 5.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-12-51 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEIPPERT, 1977 r. biała,
2-osiowa, kuchenka, zlewozmywak, ogrzewanie gazowe, ła
zienka, lodówka, meble dębowe, 2 sypialnie, oclona, konstruk
cja przedsionka, atrakcyjny wygląd, dł. 8.3 m, szer. 2.5 m, 
wys. 2.5 m, inst. 220/12V, - 6.800 zł. Sława, tel. 068/356-7646 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW, 1977 r. 5-oso- 
bowy, zapasowe koło, szafa, zlewozmywak,-kuchenka gazo
wa, stan dobry, - 1.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-19-24 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1977 r. biała, dł. 3.8 
m, zarej. bezterminowo, hamulec najazdowy, przedsionek, 
lodówka, zestaw kuchenny, ogrzewanie gazowe, podwójne 
szyby, roleta z moskitierą, zapasowe koło, butla gazowa, prze
wód, stan idealny, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/329-15-43, 
0607/83-97-11
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BORSTNER 360,1977 r. dł. 3.6 
m, 4 • 5-osobowa, przedsionek, kuchenka gazowa, lodówka, 
inst. 220/12V + gaz, zlewozmywak, ogrzewanie gazowe, stan 
idealny, • 5.500 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, Irosiowa, dł. 6,7 m, • 6.000 zł., tel. 074/
836-56-66 01029051

PRZYCZEPA KEMPINGOWA STAR, 1978 r. biała, c o., ku
chenka gazowa, lodówka, antena SAT, • 6.000 zf; Legnica, 
tel. 076/855-35-39
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1978 r. biała w brązowe pasy,
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SAM OCHODOW  
DOSTAW CZYCH
Wrocław, ul. Legnicka 62c p.220 

tel. 071/351-63-22, 0-601 70 23 73l

prod. holenderskiej, hamulec najazdowy, 4-osobowa, lekka, 
pomieszczenie łazienkowe, przedsionek, zarej. beztermino
wo, wykończona wewnętrz drewnem, - 4.200 zł. Legnica, tel. 
076/855-29-67,0605/78-30-00 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1978 r. sprowadzona 
w 01.2001 r., oclona, do małych poprawek, - 2.000 zŁ Nieda
szów, tel. 076/872-85-59,0601/81-39-74 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1978 r., prod. niemieckiej, 2 
sypialnie, hamulec najazdowy, ogrzewanie gazowe, kuchen
ka gazowa, zlewozmywak/licznik 220 V, zarejestrowana bez
terminowo, stan b. dobry, - 3.900 zł. Piotrowice Nyskie, tel. 
077/435-69-54
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP 470, .1978 r. alum. dług. §.8 
m, 2 sypialnie, łazienka, przedsionek, pełne wyposażenie, stan 
idealny, - 6.700 zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-68, 071/
312-15-89
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 540, 1979 r. salon, za
mykana sypialnia, kuchnia, lodówka, umywalka, ogrzewanie,
4- lub 5-osobowa, zarejestrowaną, zadbana oraz przyczepa 
kempingowa Weltbummer, podobne wyposażenie - 6.500 zł/ 
szt. Gostyń, teł. 0503/80-73-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1979 r. kuchnia, lodów
ka, ogrzewanie, łazienka, 5-ośóbowa, zarejestrowana, - 4.500 
zł. Kamienna Góra, tel. 0605/08-74-51 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS PASSAT, 1979 r. 4-oso
bowa, pełne wyposażenie, - 4.700 zł. Krotoszyn, teł. 062/ 
725-0349, 0609/29-06-28
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MUNSTERLAND, 1979 r. po 
remoncie, rejestracja, ważny przegląd, 2 sypialnie, dł. 5.1 m,
1-osiowa, waga 1.000 kg, zlewozmywak, lodówkâ  ogrzewa
nie gazowe, - 5.100 zł. Legnica, tel. 076/Ś56-45:43, 0607/
53-13-68
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1979 r. 5-osobowa, 
ogrzewanie gazowe, hamulec najazdowy, kuchnia, stan do
bry, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/336-30-61,071/346-6345 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA EIFELAND, 1980 r. 4-osobo
wa, - 3.500 zł. Grabów nad Prosną, tel. 062/730-58-35,0601/
55-1143,0607/8245-85
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 520,1980 r. prod. nie
mieckiej, 5-osobowa, 2 pokoje, 1-osiowa, wym. 671x220x247 
cm, łazienka, pompa wodna, rolety, pochłaniacz, ogrzewanie 
gazowe, kuchenka gazowa 3-palnikowa, lodówka, gaz„ inst. 
220/12V, oświetlenie, szafka ubraniowa, stan b. dobry, • 9.000 
zł. Nowa Sól, tel. 068/387-58-71,0601/57-51-14 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1980 r. prod. zachodniej,
2-osiowa, 2 sypialnie, WC, wyposażenie, agregat prądowtwór- 
czy, - 8.000 zł lub zamienię na łódź motorową. Świebodzice, 
tel. 074/854-37-53 '
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r. namiotowa, prod. ho; 
lenderskiej, duży pojemnik na wodę, ' i  przodu doczepiany 
duży przedsionek, nowe opony, łożyska, zarejestrowana bez
terminowo, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/343-59-27, 0603/ 
62-63-74
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA 440,1981 r. inst. gazo
wa, lodówka, łazienka, przedsionek, dokumentacja, - 7.500 
zł. Wrocław, tel. 071/373-74-95 
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. 071/35343-67 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem - A00499 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND. 1981 r. 4-oso
bowa, kuchenka gazowa, lodówka, zlewozmywak, ogrzewa
nie z nawiewem, inst. 220/12 V, gaz. WC, łazienka, przedsio
nek, RM z pełnym nagłośnieniem, I właściciel w kraju, pełna 
dokumentacja, przegląd do 27.03.2002 r., stan idealny, • 9.200 
zł. Wrocław, tel. 071/337-10-17,0605/43-50-21 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1982 r. 
biała, z namiotem, - 3.000 zł. Kalisz, teł. 062/503-08-21 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1982 r.
2-osiowa, dł. 7.26 m, ciężar własny 1300 kg, pełne wyposa
żenie, zarejestrowana, ważny przegląd, stan b. dobry, - 7.500 

, zł. Lubin, tel. 076/84247-93 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, 1982 r. dł. 4 m,
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przedsionek, stan idealny, • 6.500 zł; Wrocław, tel. 071/
337-17-51
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1982 r. w kraju od roku, z 
przedsionkiem, lodówka, ogrzewanie, 5-osobowa, hamulec 
najazdowy, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-79-79 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1982/89 r. kolor kre- 
mowo-brązowy, pełne wyposażenie, namiot, - 8.000 zł. Kłodz
ko, teł. 0601/89-39-79
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1983 r. kolor 
kremowy, dł. 5.8 m, waga 850 kg, nowy przedsionek dach 
przeciwsłoneczenŷ namiot, pełne wyposażenie, w.c.-, łazien
ka, w kraju od tygddnia, 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 intemecie pod numerem - AG0205 
www.autogielda.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL 330,1983 r. nowy mo
del, 3-osobowa, sprowadzona z Holandii, oclona, z przedsion
kiem, ogrzewanie, kuchnia, lodówka, zlewozmywak, radio, 
hamulec najazdowy, na amortyzatorach, stan b. dobry, ciężar 
525 kg, • 8.200 zł. Szczepanów, tel. 071/317-98-98 . >
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1984 r. 
biała, I właściciel, na resorach, woda, inst. 220/12V + gaz, 
kuchenka (nie używana), zadbana, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Głogów, tel. 076/835-48-20 po godz, 20 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, 1984 r. pełne 
wyposażenie, dł. 7 m, szer. 2.5 m, 2-osiowa, stan b. dobry, -
8.000 zł. Grabów nad Prosną, tel. 062/730-58-35, 0601/
55-11-43, 0607/82-45-85
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1984 r., bogate wypo
sażenie, 3-osiowa, łazienka, lodówka, przedsionek, ład. 750 
kg,'- 6.200 zł. tegnica, tel. 0605/23-85-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1984 r. do 
małego remontu, - 2.200 zł. Brzeg, tel. 0604/86r31-96 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1984 r. prod. niemieckiej, dł. 5 
m, łazienka, kuchnia, ogrz. gazowe, przedsionek, stan b. do
bry, -10.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-60-14 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 560,1984 r. biała, kuch
nia, lodówka, kuchenka gazowa, instalacja 220 V, ogrzewa
nie, do małych poprawek, • 3.600 zł. Przemków, tel. 076/ 
831-04-41
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1985 r„ 
rejestracja bezterminowa, szafki, stolik, lodówka, 4-osobowa, 
okna otwierane, inst. 220V/12V, mało eksploatowana, stan b. 
dobry, - 4.000 zł. Bierzyce, tel. 071/315-49-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABERT 509 CONTESSE, 1985 
r., ze złoceniami, 2-osiowa, dł. mieszk. 663 cm,.6-osobowa, 2 
sypialnie, łazienka, prysznic, WC nowe, ogrzewanie ż roz
prowadzeniem ciepło-zimno,, hamulec najazdowy, antena ze 
wzmacniaczem, kuthenka, zlewozmywak, lodówka 12V/220V
* gaz, stylowa i czysta, meble, - 13.000 zł. Gubin, tel. 068/ 
359-39-64,0606/32-66-82
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1985 r. 
mało używana, kompletne wyposażenie, przedsionek z pod
łogą, daszek do przedsionka, pokrowiec, 2 regały, koło zapa
sowe, światło przeciwmgielne, - 3.700 zł. Wrocław, tel.
363-32-83 do godz. 16
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER LUX, 1986 r. ko
lor kremowy, pełne wyposażenie, lodówka, ogrzewanie, w.c., 
łazienka, natrysk, przedsionek, rolety, TV SAT, moskitiery, sty
lowe wykończenia, w kraju od tygodnia, oclona, dł: 7 m, waga 
1300 kg, stan idealny, • 13.000 zł. Legnica, tel. 076/818-58-41, 
0608/01-77-13 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - AG0206 www.autogielda.com.pi) s . 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY PRESTIGE, 1986 r. 
stan idealny, nowy model, 5 m dł., sypialnia, kuchnia, łazien
ka, przedsionek, markiza, - 12.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/
831-00-21
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS, 1986 r., przedsio
nek, 3-osobowa, z toaletą, - 9.500 zł. Wrocław, teł. 071/
784-55-58 po 16
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 375,1987 r„ pet- 
ne wyposażenie, koła 13", hamulec najażdowy, 4-osobowa, 
mało używana, - 4.000 zł. Lubin, tel. 076/749-05-79 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK. 1987 r. 2 sypialnie, WC, 
ogrzewanie z nawiewem, przedsionek, - 6.700 zł. Mirków, tel. 
071/315-10-31
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW, 1987 r. zareje
strowana bezterminowo + koło podporowe, kuchenka, zlewo
zmywak, inst. 220/12V, nowy przedsionek, lusterka wstecz
ne, stolik, żaluzje okienne, uchylne okna i dach, sprawna, w 
dobrym stanie, - 3.400 zł. Wrocław, tei. 341-90-75 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, 1987 r. d\. 8 m, 
szer. 2.5 m, * 14.000 zł. Grabów nad Prosną, tel. 062/
730-58-35,0601/55-11-43, 0607/82-45-85 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-1.26E, 1987 r.,
• 3.200 zł lub wynajmę - 30 zł/doba. Świdnica, tei. 074/ 
858-90-52,
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1987 r. 5-osobowa,
2 osie, kremowa, dł. 6,80 m, szer. 2,45 m, waga 1200 kg, sy
pialnia kremowa, salon, kuchnia, w kolorze czereśnia, meble 
stylowe retro (rzeźbione), kuchenka, 3 palniki, lodówka, ła
zienka (umywalka, brodzik, prysznic), szyby uchylne termicz
ne, • 13.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-30-19,0501/46-50-87 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MUNSTERLAND 570,1988 r.,
2-osiowa, -15.000 zł. Jawor, tel. 0602/45-39-03 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1988 r. 
stan b. dobry, • 4.000 zł. Katowice, tel. 032/256-54-81,0502/
13-66-62
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1988 r„ kuchnia, łazienka z 
prysznicem, c.o., 1-miejscowa, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 0608/
30-37-66, 0503/01-88-84
PRZYCZEPA KAMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1989 r. 
biała, zarejestrowana, z wyposażeniem, 2 butle gazowe, lo
dówka, nowy oryginalny przedsionek, stan dobry, - 4.300 zł. 
Krobia, tel. 065/571-18-44
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HP-650, 1989 r. beżowo-brą- 
zowa, stan b. dobry, drewnopodobne wykończenia wnętrza, 
żaluzje okienne, kuchenka gazowa, zlewozmywak, duży 
przedsionek, 3-osobowa, • 4.800 zł. Księginice, gm. Legnic
kie Pole, tel. 076/858-22-06
PRZYCZEPA KEMPINGOWA PRESTIGE 425 T, 1989 r„ ła
zienka, w.c., c.o. gazowe z nadmuchem, instal. rtv z masz
tem, rolety, moskitiery, nowy przedsionek, -13.000 zł. Legni
ca, tel. 076/854-46-96,0603/94-60-50 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER CITY, 1989 r. dł.
4.7 m, 5-osobowy, zasuwane drzwi do jednej sypialni, lodów
ka, kuchenka, ogrzewanie nawiewowe, rolety, moskitiery, ła
zienka z prysznicem w narożniku, stan b. dobry, -14.000 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-25-39,0603/13-69-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126N, 1989 r. 
zarej. bezterminowo, hamulec najazdowy + ręczny, koło za-
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pasoWe, zlewozmywak, lodówka, RO, ihŚt.'220/12V + gaz, 
kuchenka gazowa, z przedsionkiem + stelaż, mało używana, 
- 5.300 zł. Wrocław, tel. 373-70-46,0601/79-78-43 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER CLUB, 1989 r. jed
noosiowa, waga 900 kg, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, toale
ta turystyczna, żaluzje, rolety, hamulec najazdowy, lodówka, 
ogrzewanie, kuchenka gazowa, inst. 220/12V, koło zapaso
we, - 6.900 żł lub zamienię na samochód. Wrocław, tel. 0604/ 
10-41-60
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1989 r. prod. nie
mieckiej, 1-osiowa, 4-, 5-osobowa, łazienka, umywalka, lo
dówka, kuchenka, ogrzewanie gazowe, inst. radiowo-telewi
zyjna nawiew zimnego powietrza, z przedsionkiem, inst. 220/ 
12V, stan idealny, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 372-37-88 po 
godz. 20
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126, 1989 r. przedsionek, 
hamulec najazdowy, uchylne okna, mało używana, • 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-94-98 po 20, 0607/65-79-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HP 500-83,1990 r., prod. nie
mieckiej, kuchenka gazowa, zlewozmywak, otwierane szyby, 
hamulec najazowy, 4-osobowa, zarejestrowana beztermino
wo, • 3.000 zł. Nieluba, gm. Żukowice, tel. 076/831-40-72 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SKIF.N2, 1990 r., namiotowa,
6-osobowa, na kołach, spód blaszany, góra rozkładana, duży 
przedsionek, zapasowe koło, rej. bezterminowa, • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-34-10
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY, 1991 r., - 11.000 zł. 
Żary, tel. 0602/51-05-11
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TEC, 1992 r. 4-osobowa. peł
ne wyposażenie oprócz klimatyzacji, -14.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-03-38, 0601/06-07-22 
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 FENDT JOCER E, 1992 r. stan 
b. dobry, 5-osobowa, meble dębowe, 2 sypialnie, wc.eko-bro- 
dzik, pojemnik, 2 butle, ogrzewanie gazowe, inst. 220/12V, 
hamulec najazdowy, rolety, moskitiery, -16.000 zł. Oława, tel. 
0604/42-22-85
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1992 r. namiotowa, 5-osobo- 
wa, - 1.500 zł. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1993 r. 1-osiowa, 6-oso
bowa, 2-pokojowa, kuchnia, łazienka, ogrzewanie gazowe, 
prąd, pełne wyposażenie, z przedsionkiem, nie oclona, •
14.000 zł. Wrocław, tel. 342-87-94 po godz. 18 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1995/96 r. prod. 
niemieckiej, 1-osiowa, 4-5-osobowa, biała, dł. 4,40 m + dłu
gość dyszla, szer. 2,10 m, waga 810 kg, lekka, meble jasne, 
dodatki granatowe, sypialnia zasuwana, łazienka (WC, bro
dzik, umywalka), 2 stoły, lodówka, kuchenka, 3 palniki, zle
wozmywak, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-30-19, 0501/
46-50-87
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 19,1996 r. I re

jestracja w 1998 r., ubezpieczona, pokój gościnny, 
kuchnia, WC, pełne wyposażenie, kuchenka mikro* 
falowa, ogrzewanie gazowe, możliwość podłącze
nia kanalizacji, do użytku całorocznego - cena do 
uzgodnienia, tel. 0603/77-50-57, 0601/87-70-49 
01002841

PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETNEF, 1997 r. zarejestrowa
na w 1997 r., dług. 4.5 m, 1-osiowa, lekko uszkodzony bok, -
9.000 zł. Legnica, teł. 0601/33-47-87,076/857-53-80 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT, 1997/98 r. klimatyza
cja, woda, toaleta, natrysk, markiza, • 22.000 zł + VAT. Dzier
żoniów, tel. 0603/62-64-30
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KAMPUS, 1999 r. dł. 5.9 m, 
pełne wyposażenie, stan b. dobry, • 32.000 zł. Legnica, tel. 
076/857-53-05
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL', - 700 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-1540
PRZYCZEPA LAWETA pełna platforma, wciągarka, pełna 
dokumentacja, nowa inst. elektryczna, w ciągłej eksploatacji, 
zarejestrowana, - 3.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-48-06 
PRZYCZEPA LAWETA SAM. 1991 r. dop. ład. 1400 kg, -1.450 
zł. Wrocław, tel. 071/352-96-90 
PRZYCZEPA LAWETA, 1994 r. Niewiadów, oryginalna, wy
ciągarka, osie Knota, koło podporowe, zadbana, - 4.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/593-07-33 
PRZYCZEPA LAWETA, 1994 r. czarna, 2-osiowa, na reso
rach, ład. 1200 kg, • 2.000 zł. Żagań, tel. 068/477-65-65 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1995 r. wysoka, osie 
skrętne, ład. 1450 kg, mało używana,* stan dobry, - 4.200 zł. 
Kłodzko, teł. 074/867-21-45,0605/07-87-49 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1996 r. ważny przegląd, 
stan b. dobry, • 4.200 zł. Brzeg, tei. 0604/86-31-96 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1996 r., stan dobry, -
4.100 zł. Prochowice, tel. 076/858-41-58 
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL’ , 1998 r. do holowania sa
mochodów, na prawo jazdy kat. B, nie używana ♦ dodatkowy 
komplet opon z dętkami, możl. faktura VAT, - 1.550 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45
PRZYCZEPA NAMIOTOWA, 1989 r. prod. NRD, rozkładana, 
kpi., stan idealny, - 2-500 zł. Żary, tel. 068/375-98-52, 0608/
03-50-24
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA 9-tonowa, stan b. do
bry, - 9.000 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-14-38 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA, 1981 r. prod. niemiec
kiej, ład. 101,2-osiowa, z najazdami, - 23.000 zł ♦ VAT. Choj
nów, tel. 0602/50-36-86
PRZYCZEPA PODLODZIOWA na łódkę wędkarską, brak 
dokumentacji, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/854-78-45 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI, plandeka, otwierana z 
przodu i tyłu, • 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 0607/54-81-67 
PRZYCZEPA ROLNICZA burty drewniane, z nakładkami, 
metalowa podłoga, stan b. dobry, • 1.200 zł. Borek Strzeliń- 
ski, tel. 0601/14-69-02
PRZYCZEPA ROLNICZA D-35 wywrotka, stan dobry, zareje
strowana, brak przeglądu, dodatkowo 2 nowe siłowniki, - 2.200 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-81-98 
PRZYCZEPA ROLNICZA kłonicowa,'dwukołowa, - 900 zł. 
Krakówkowice, gm. Otmuchów, teł. 077/435-32-76, 0608/
64-33-33 wieczorem
PRZYCZEPA ROLNICZA D-48 wywrotka, na niskich kołach, 
• 2.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-87-39 
PRZYCZEPA ROLNICZA 2-kołowa, 1-osiowa. do ciągnika, 
stan dobry, • 500 zł. Olszanica, tel. 076/877-43-35 
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotka, opony balonowe, • 1.000 
zł. Oława, tel. 0604/63-84-84
PRZYCZEPA ROLNICZA D-47 szara, na kołach 11", - 2.500 
zł. Wodniki, tel. 0603/88-68-95
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PRZYCZEPA ROLNICZA, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
'39-85-58
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-44A burty metalowe, ład. 
31, stan b. dobry, -1.800 zł. Żagań, M  068/367-28-01 
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-46,1980 r. ład. 4.51, na 
niskich kołach, • 1.500 zł. Góra, tel. 065/534-27-44 
PRZYCZEPA ROLNICZA IMT, 1982 r. wywrotka, -1.100 zł. 
Tyniec nad Ślęzą, tel. 071/390-82-78 
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA IFA ład. 6 t, oplandekowana, 
zarejestrowana, stan dobry, - 2.500 zł. Nysa, tel. 0606/
26-63-23 .
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA IFA, 1978 r. ład. 6 1, plandeka, 
wysoka, I rej. 98 r, - 2.500 zł. Nysa, tel. 0606/63-37-79,0606/
26-63-23
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA D-50,1986 r. opony 825 x 20, -
2.000 zł. Niemodlin, tel. 077/460-81-69,0608/53-11-19 
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA KRONE, 1986 r. 3-osiowa, re
sor paraboliczny, stan dobry, • 7.500 zł. Otmice, woj. opol
skie, tel. 0601/49-42-98
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA SANOK D-50.1986 r., spraw
na, po remoncie hamulców, nowe szczęki i instalacja, nowy 
typ felg, stan b. dobry, - 2.500 zł. Roztoka, gm. Dobromierz, 
tel. 074/850-91-12
PRZYCZEPA TOWAROWA 1-osiowa, oplandekowana. •
2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50 do remontu, - 1.300 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-70-17
PRZYCZEPA TOWAROWA D-17B osie z kołami przyczepy
3-osiowej Kaessbohrer, - 1.300 zł. Oleśnica, tel. 071/
314-83-42
PRZYCZEPA TOWAROWA uniwersalna, ład. 5 ton, • 1.200 
zł. Oiobok, gm. Osiecznica, tel. 075/731-30-86 
PRZYCZEPA TOWAROWA 2-osiowa, ład. 2 tony, oszklona z 
jednej strony, • 1.500 zł. Opatówek, gm. Kalisz, tel. 0608/
24-98-86
PRZYCZEPA TOWAROWA ZREMB NS160 po remoncie ukł. 
hamulcowego, jezdnego, insL elektrycznej, rozciągana do 15 
m, - 2.800 zł. Orsk, tel. 0605/96-02-53 
PRZYCZEPATOWAROWA HL dopuszczalna ład. 8 ton, nowa, 
oplandekowana, dobre opony, przegląd do 02.2002 r., stan b. 
dobry, - 4.000 zł + VAT. Ozimek, tel. 0606/98-54-25 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM zarejestrowana, oplande
kowana, • 1.550 zł lub zamienię na lawetę do remontu. Sie
radz, tel. 043/822-23-69
PRZYCZEPA TOWAROWA do przewozu materiałów prze
strzennych • styropian, wełna mineralna, 75 m3. • 18.000 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-87-64,0605/14-66-61 
PRZYCZEPATOWAROWA BP W 3-osiowa, ład. 16 t, wym.
8,2 x 2,45 x 2,5 m, 20 europalet, koła pojedyncze, balonowe, 
-10.000 zł. Trześń, tel. 015/836-33-14,0605/10-98-17 
PRZYCZEPATOWAROWA 2 szt., ład. 61 - 2.800 zł/szt. Wiń
sko. tel. 071/389-85-15
PRZYCZEPA TOWAROWA 6 ton, z nadstawką. - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/71-17-75
PRZYCZEPATOWAROWA D-50 bez plandeki, stan dobry, •
2.200 zł. Żagań. tel. 068/477-17-32 ś 
PRZYCZEPATOWAROWA SANOK D-83,1978 r. stan b. do
bry, nowe opony, wysokie burty, ład. 101, zarejestrowana, po 
przeglądzie, - 4.000 zl. Jawor, tel. 076/870-20-57, 0605/
82-59-38
PRZYCZEPATOWAROWA SANOK D-50.1979 r. nowe opo
ny 900, metalowa podłoga, zarejestrowana, - 1.800 zł. Wro
cław, tel. 373-70-46,0601/79-78-43 
PRZYCZEPATOWAROWA BSS PV 16.12,1980 r. parabo
liczne resory, dł. 7 m, ład. 11 L * 5.000 zł. Baldwinowice, gm. 
Ciepłowody, tel. 074/810-30-93 
PRZYCZEPATOWAROWA HL-8011,1980 r. wywrotka, przy
stosowana do przewozu zboża, stan b. dobry, - 5.000 zł. Kąty 
Wr„ tel. 071/316-76-13,0601/75-37-78 
PRZYCZEPATOWAROWA GKB, 1981 r. stan b. dobry, nowe 
opony, przystosowana do transportu zboża, ład. 121, • 4.000 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-65-33,0604/28-30-12 
PRZYCZEPATOWAROWA AUTOSAN D-50r 1984 r, stan b. 
dobry, • 2.400 zł lub zamienię na lawetę, prasę do słomy, roz- 
rzutnik. Ostrzeszów, tel. 062/732-76-64 
PRZYCZEPATOWAROWA SAM, 1985 r. srebna, 2-osiowa, 
hamulec najazdowy, dł. 4 m, szer. 2 m, wys. 2 m, cała alumi
niowa, robiona na zamówienie, - 4.800 zł. Złotoryja, tel. 0605/ 
85-58-00
PRZYCZEPATOWAROWA D-83,1985 r, ład. 10 ton. wyso
kie burty, nowe opony, - 4.000 zł lub zamienię na silnik Ursus 
C-300. Lądek Zdrój, tel. 0604/15-64-68,074/814-70-19 
PRZYCZEPATOWAROWA, 1987 r. prod. niemieckiej, ład.
1.200 kg, stan dobry, nie zarejestrowana, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-30-01
PRZYCZEPA TOWAROWA JELCZ Z-400,1989 r. ład. 11,51. 
oplandekowana, • 3.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/ 
811-13-06
PRZYCZEPATOWAROWA, 1990 r. bez podwozia. - 200 zl. 
Wrocław, tel. 071/354-32-51
PRZYCZEPA TOWAROWA WZGS, 1990 r. samochodowa, 
zarejestrowana, -4.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-42-22,0603/
55-00-34
PRZYCZEPATOWAROWA NIEWIADÓW 1200 BH, 1991 r.
2-osiowa, ład. 1.050 kg, hamulec, po kapitalnym remoncie, 
estetyczny wygląd, - 4.300 zł. Świebodzice, tel. 0605/40-97-62 
PRZYCZEPATOWAROWA, 1991 r. ład. 1800 kg, masa 700 
kg, szer. 1,9 m, dł. 4 m, wys. 1,92 m, oplandekowana, - 2.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/664-23-52 
PRZYCZEPATOWAROWA OPALENICA PT2000, 1994 r.
2-osiowa, hamulec najazdowy, ład. 1450 kg, stan dobry, oplan
dekowana, - 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/454-95-47,0601/
20-59-29
PRZYCZEPATOWAROWA, 1996 r. 2-osiowa, oplandekowa
na, ład. 1200 kg, hamulec najazdowy, dł. 4 m, - 4.000 zł. Brzeg, 
tel. 0604/86-31-96
PRZYCZEPATOWAROWA SAM, 1997 r. kolor srebmy, 180 
x 400 cm, aluminiowa podłoga, hamulec najazdowy, 2-osio
wa, technicznie sprawna, po remoncie, zarejestrowana, waż
ny przegląd, ład. 2100 kg, • 2.000 zł. Bolesławiec, tel. 0608/
67-08-26
PRZYCZEPATOWAROWA SAM, 1998 r. na podzespołach 
Knott, aluminiowe burty, stelaż, plandeka, hamulec najazdo
wy, 2-osiowa, wym. 5 x 2 x 2.3 m, ład. 1.21, stan b. dobry, •
8.500 zł. Nowa Sól, tel. 0603/07-54-60
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM. 1999 r. może służyć jako 
laweta, wym. 425 x 205 x 180 cm, ład. 1 1, plandeka celna, 
koła pod podłogą, zarejestrowana, - 8.500 zł. Ścinawa, tei. 
076/843-62-85,0601/72-61-59 
PRZYCZEPATOWAROWA SAM. 1999 r.. 20 tys. km alumi
niowe burty, ocynkowane podwozie, 2-osiowa, hamulec na
jazdowy, plandeka, wym. 6.1 x 1:8 x 1.2 m. stan idealny, •
10.000 zł. Wrocław, tel. 0602/44-63-93 
PRZYCZEPATOWAROWA SAM, 2000 r. ład. 2 tony, stan ide
alny, do samochodu osobowego lub dostawczego, oryginal
na konstrukcja, zarejestrowana, wzmocniona, 2-osiowa, na 
resorach, może być eksploatowana jako laweta, homologa
cja, wym. 185x420x30 cm, hamulec najazdowy (na 4 koła) z 
blokadą pneumatyczną, koło podporowe - 8.500 zł, wystawię 
fakt.VAT. Krapkowice, tel. 077/466-84-62 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM DMC, 2001 r. ład. 31, nowa. 
wym. 6 x 2 x 0.5 m, 2-osiowa, hamulce i podzespoły Knott,

homologacja, burty, ocynkowane - 8.800 zł oraz przyczepa 
DMC, wym. 4.20 x 2.0 x 2.0 m, ład. 1.7 t, stelaż, plandeka,
2-osiowa (Knott) - 7.700 zł (rachunki). Głogów, tel. 0501/
62-29-25
PRZYCZEPATOWAROWA. 2001 r. fabryczna, dł. 2.5 m, szer. 
1.45 m, wys. 1.6 m. - 2.500 zł. Nowa Sól. tel. 0606/15-85-89 
PRZYCZEPA WYWROTKA HW 8011 ład, 121, wysokie burty, 
z nadstawkami, w połowie dzielone, tylna burta otwierana, 
zarejestrowana do 12.2001 r., podwójne koła 900, - 5.500 zł. 
Bolechów, gm. Oława, tel. 071/313-10-23,0605/26-59-78 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011 wywrót 2-stronny, opo
ny 1200, dzielone burty, sprawna, stan dobry, - 5.200 zl. Gnie- 
chowice, woj. wrocławskie, tel. 0606/63-30-62 
PRZYCZEPA WYWROTKA ład. 81, - 7.500 zł. Góra, tel. 065/
544-75-93
PRZYCZEPA WYWROTKA do remontu, ład. 3.51, - 480 zł. 
Góra, tel. 065/544-75-93
PRZYCZEPA WYWROTKA 3-osiowa, ład.16t, wywrót na boki, 
wym. 670x240x115 cm, plandeka, nowe burty i opony, do prze
wozu zboża, -15.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-72-69 
PRZYCZEPA WYWROTKA D-47 4 1, do remontu, -1.300 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-70-17 •
PRZYCZEPA WYWROTKA na 3 strony, 3-osiowa, prod. za
chodniej, 820 x 110 x 240 cm, stan dobry, • 16.500 zł. Lewin 
Brzeski, teh 077/412-71-98,412-88-19 
PRZYCZEPA WYWROTKA prod. czeskiej, ład. 91, - 4.800 zł. 
Opole, tel. 077/457-38-50,0603/18-45-78 
PRZYCZEPA WYWROTKA D-47 stan dobry. Wąsosz, tel. 065/ 
543-72-24
PRZYCZEPA WYWROTKA ład. 4.51, stan dobry, - 1.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-75-90
PRZYCZEPA WYWROTKA AUTOSAN H-35,1968 r. 3.5 tony, 
niska, dokumentacja, - 2.200 zł. Leszno, tel. 0602/66-17-87 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1978 r., opony 1200, 
duże burty (dzielone), • 5.500 zł lub zamienię na prasę do 
słomy Z-224. Nowa Wieś, tel. 0600/63-30-62 
PRZYCZEPA WYWROTKA SANOK D-43, 1980 r., stan do
bry, na wysokich i niskich kołach, -1.650 i 1.300 zł. Jawor, tel. 
076/870-04-66
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-6011,1980 r„ - 4.000 zł lub 
zamienię na przyczepę wywrtokę, ład. 10-201. Oława, tel. 071/ 
303-34-84, 0603/86-71-24
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1980 r. podwójne burty 
i koła, ład. 101, - 5.500 zł. Tworzyjanówr tel. 076/850-44-89 
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1982 r. czerwony, odnowiona,
3-osiowa, koła pojedyncze, opony bezdętkowe, ład. 16.5 t, 
stan b. dobry, -12.500 zł. Leszno, tei. 065/520-64-94 
PRZYCZEPA WYWROTKA AUTOSAN D-55/1,1988 r ład. 6 
t, - 3.700 zł. Twardogóra, tel. 0603/39-05-31 
PRZYCZEPA WYWROTKA ZASLAW D-636,1996 r. wywrót
2-stronny, ład. 11 t, stan b. dobry, • 21.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-00-49
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ D-616 ład. 11.51 lub 
D-83. ład. 101 - na przyczepę D-50. ład. 6 1. Namysłów, tel. 
0606/38-24-87

ZAMIANA
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. 0601/05-92-52 
AUD1100,1989 r., 2200 ccm, turbo E, biały, komputer, immo
biiizer, automatic, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, szy
berdach, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry - 12.900 zł, 
zamienię na dostawczy, np. Avia, Lublin. Paryszowice, tei. 077/ 
414-98-03, 0605/29-76-39
AUDI 80,1986 r., 1600 ccm, benzyna, kolor platynowy meta
lic, stan b. dobry, ekonomiczny, po remoncie silnika, weluro
wa tapicerka, kpi. dokumentacja - 6.800 zł, zamienię na tań
szy (Fiat 126p, Polonez Caro). Leszno, tel. 065/520-20-48, 
0502/61-39-54
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 na raty, - 21.900 zł, zamia
na na tańszy, Syców, tel. 062/785-35-03,062/786-90-05 
AUDI 90 OUATTRO, 1989 r., 2300 ccm, benzyna, biały, za
dbany, atrakc. wygląd, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, 4x4, hak, komplet opon zimowych, szyberdach,

13.000 zł, zamienię na busa. Kłodzko, tel. 0601/71-98-11, 
074/865-88-90
AUDI A4,1995 r., turbo D • zamienię na Audi A4 kombi, także 
turbo D. Kobierzyce, tel. 071/311-13-22,0609/59-01-17 s 
AUDI A4,1996/97 r., 167 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebmy, 
2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, klimatronik, 
wspomaganie, ABS, alum. felgi, immobiiizer, alarm + pilot, -
45.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/788-76-51, 0603/ 
28-75-86
AUDI TT FL, 2000 r. - zamienię na Dodga Vipera. Oława, tel. 
0607/07-91-85
BMW 318 iS, 1989 r., 1800 ccm, 16V, czerwony, el. reguł, 
lusterka, szyberdach, 2-drzwiowy, aluminiowe felgi 15”, atrak
cyjny wygląd, czerwone zegary, RO -15.000 zł, zamienię na 
Opla Kadetta, Forda Fiestę, VW Golfa z 1987 r. Kłodzko, tel. 
074/647-34-42 po godz. 17
BMW 324 D. 1988 r., srebrny metalic, 4-drzwiowy, zamienię 
na Audi B4, może być z uszkodzonym przodem, z dopłatą do
5.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-04-69
BMW 324,1989/93 r., 240 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebie
ski metalic, 4-drzwiowy, alum. felgi, stan dobry - zamienię na 
Audi B4, może być uszkodzony z dopłatą. Zielona Góra, tel. 
068/325-04-69
BMW 520,1991 r., 180 tys. km, 24V, biały, klimatyzacja, in
stalacja gazowa, zamienię na VW Sharana, Forda Galaxy, 
BMW 7 z dopłatą. 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 E-28, 1987/88 r., 110 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
złoty metalic, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, oszczędny 7 
1/100 km, 5-biegowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
szyberdach, alum. felgi, zamienię na droższy (dopłacę), chęt
nie busa lub kombi. Oława, tel. 0603/85-23-25 
BMW 524,1991 r., 2400 ccm, turbo D, grafitowy metalic, peł
ne wyposażenie, zamienię na busa, Fiata Ducato, Peugeota 
Boxera lub inne propozycje. Gromadka, tel. 0600/35-98-92 
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm, 24V, czerwony, z urzędu cel
nego, bez wypadku, stan b. dobry, pełne wyposażenie oprócz 
klimatyzacji - 23.000 zł, zamienię na osobowy, bus, tańszy, 
droższy. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-16-41,0606/33-85-06 
CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1996 r., 116 tys. km, 2500 
ćcm, TDi, kólor grafitowy, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, welurowe fotele z podło- 
kietnikami, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku •
68.500 zł, zamienię na kombi, dostawczy, terenowy lub inne 
propozycje. Kowary, tel. 0502/12-68-37 
CHRYSLER VOYAGER, 1997 r., 45 tys. km. 3800 ccm, zielo
ny metalic, reiingi dachowe, tempomat, skóra, I właściciel,

klimatyzacja, 7-osobowy, wszystkie el. dodatki, automatic, 2 
pod. powietrzne, centralny zamek, pełne wyposażenie, za
mienię na mniejszy. Lubin, tel. 076/749-74-38,0608/16-82-87 
CITROEN AX, 1991 r., 100 tys. km, 1400 ccm, diesel, czer- 
wonosrebrny, stan idealny, lakierowany, nowy wydech, nowe 
opony, paski, filtry, pokrowce, itd. - 9.000 zł lub Zamiana na 
uszkodzony, może być droższy, chętnie diesel. Wrocław, tel. 
0606/40-66-05
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, nowe pokrowce, 
odcięcie zapłonu, alarm, centralny zamek, el. otwierane szy
by, RM + głośniki Magnat, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -
7.000 z ł, zamienię na BMW 318, 320, od 1986 r.. Wrocław, 

. tel. 321-54-92,0503/91-26-89 
CITROEN ZX, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, srebrny,
3-drzwiowy, wspomaganie, radio - 15.000,-zamienię na Opla 
Combo, Citroena C15. Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80 
DAEWOO LANOS, 1998 r„ 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderzaki w 
kol. nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan idealny • 24.000 
zł, zamienię na mniejszy, pojemność do 1300 ccm. Lubin, tel. 
'076/848-56-50 w godz. 7-15,076/846-56-28 po godz. 17 
DAEWOO MATIZ LIVE, 2000 f., 18 tys. km, 800 ccm, czerwo
ny, • 19.500 zł, zamienię na inny do -10.000 zł. Miękinia, tel. 
071/317-80-95 po godz. 20
DAEWOO MATIZ JOY, 2001 r„ złoty metalic, nowy, 120 km, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, dzielone tylne siedzenie - 
zamienię na Audi (TDi), Opla Omegę (TDS), VW Passata 
(TDi), w cenie do 50.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r., 80 tys. km, 1500 ccm, 
bordowy metalic, katalizator, wspomaganie kier., el. otwiera
ne szyby, alarm, centralny zamek, radio Sony, garażowany, I 
właściciel, stan b. dobry, -16.500 zł lub zamienię na VW, Opla. 

■ Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DAIHATSU CHARADE, 1985/95 r., • 2.700 z ł, zamienię na 
Fiata 126p, Poloneza z inst. gazową. Wrocław, tel. 0600/
23-15-82
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry, 
po przeglądzie technicznym, ubezopieczony oraz Fiat 125, 
89 r., poj. 1500 ccm, kość słoniowa, stan b. dobry, zamienię 
na jeden lub dwa, mogą być do remontu, po wypadku lub na 
białych tablicach. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm po remoncie silnika i skrzyni 
biegów, atrakcyjny wygląd - 2.500 zł, zamienię na komputer 
PC Pentium III. Kłodzko, tel. 0602/65-77-20 
FIAT 125p ME, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, stan idealny, 
lakierowany, błotniki, nadkola, nowe części - zamienię na stery 
motocykl, komputer, rower lub Monzę, Mantę, Grenadę, Po
loneza Trucka, w cenie ok. 3.200 zł. Pudliszki, tel. 065/ 
573-84-80
FIAT 126p, 1980 r. po remoncie, zamienię na przegrywarkę 
CDR lub odtwarzacz DVD. Wrocław, tel. 342-16-48, 0502/
26-46-53
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, po remoncie silnika, spor
towe zawieszenie, alum. felgi BBS szprychowe (2 szt.), listwy 
na nadkolach i drzwiach, ciemne szyby, zapłon w stacyjce, 
po przeglądzie, .pełna* tylna klapa, + części (felgi alum., licz
nik nowego typu), zamienię na BMW 316 z 1979/80 r. Wro
cław, tel. 0600/31-69-96
FIAT 126p, 1983 r.' 650 ccm, niebieski, zadbany, lotnicze fo
tele, spoiler, tylna szyba ogrzewana, zarejestrowany, OC, 
zamienię na inny. Rączyce, tel. 0603/33-74-75 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, pomarańczowy, stan silnika i 
skrzyni biegów b. dobry, do wymiany uszczelniacz na kole 
pasowym -1.200 zł, zamienię na VW Jettę T, z lat 1981-1984, 
na białych tablicach lub na silnik 1,31 (wtrysk) i skrzynię bie
gów (5) w tej cenie. Godków, woj. wrocławskie, tel. 0605/
52-22-69
FIAT 126p, 1985 r., 75 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, roz
bity przód, nowy ukł. hamulcowy, kierowniczy i amortyzatory, 
po remoncie kapitalnym silnika, stan silnika dobry, blacharka 
do remontu, zamienię na Renaulta 5. Wrocław, tel. 071/ 
333-82-02 po godz. 21
FIAT 126p, 1987 r„ 650 ccm. * 1.800 zł, zamienię na samo
chód ciężarowy. Star 200. Jaworzyna Śl., tel. 074/858-86-26, 
0605/07-80-32
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, teł. 0.604/16-91-82 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, żółty, Wymieniona blacharka, 
lotnicze fotele, szeroki licznik, 4 nowe opon/ zarejestrowa
ny, stan b. dobry, zamienię na motocykl prod. japońskiej. Wia- 
drów, teL 074/870-12-51
‘TIAT126p BIS, 1989/90 r., 96 tys. km, 702 ccm, benzyna, 
seledynowy, kubełkowe fotele, po remoncie silnika i skrzyni 
biegów, oryginalny lakier, - 2.800 z ł, zamienię na Żuka, bła- 
szaka, z inst. gazową. Kłodzko, tel. 074/647-36-27 po godz. 15 
RAT 126p, 1992 r.,48 tys. km, 650 ccm, benzyna, seledyno
wy, lotnicze fotele, alternator, tylna szyba ogrzewana, RM, 
garażowany, zadbany, stan idealny, - 3.800 z ł, zamienię na 
tańszy. Żary, tel. 068/470-12-52 \
FIAT 126p BIS, 1992 r., 88 tys. km, 700 ccm, niebieski, stan 
dobry, nowe opony, OC, przegląd do 05.2002 r„ lotnicze fote
le - 2.500 zł, zamienię na Audi, BMW, VW, Mazdę, Toyotę, 
Hondę, Forda, Fiata do poj. 2300 cm3 lub sprzedam. Kotła, 
woj. legnickie, tel. 0607/80-22-62 
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, garażo
wany, stan b. dobry - 4.500 zł, zamienię na inny, może być 
uszkodzony. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-91-61 
FIAT 126p ELX TOWN, 2000 r., 19 tys. km, 650 ccm. granato
wy, zadbany, kpi. dokumentacja, katalizator, cena -10.000 zł, 
zamienię na Audi 80 B3, Mercedesa 190,124, Opla Astrę, 
Većtrę, Calibrę lub inny z dopłatą, albo terenowy. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-54
FIAT 127 A, 1978/89 r., 125 tys. km, 1300 ccm. czerwony, 
sportowe tłumiki, filtr powietrza i kierownica - zamienię na 
motorower Simson, do 2.000 zł. Praszka, tel. 0606/80r74-94 
RAT 131 SUTER, 1984/85 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzy
na + gaz, srebmy, inst. gazowa, nowy akumulator, bogate 
wyposażenie, stan dobry, zadbany, zamienię na Forda Gra
nadę lub inny. Wrocław, teł. 0607/73-36-98 
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, zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 062/760-19-13 
po godz. 20
FIAT CINOUECENTO. 1994 r., 700 ccm, cytrynowy, - zamie
nię na Daewoo Matiz. Wrocław, tel. 785-64-92 
RAT DUCATO, 1988 r., 2500 ćcm, diesel, biały, blaszak, ład. 
1100 kg + 3 osoby - 10.000 zł, zamienię na osobowy, wspo
maganie kier. Duszniki Zdrój, teł. 074/866-00-96 
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 
albo inny. Jelenia Góra, tel. 075/713-72-02 
FIAT PALIO WEEKEND, 1998/99 r., 23 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, niebieski, stan idealny z salonu, serwisowany, re- 
łingi dachowe, RM panel, garażowany, • 24.000 z ł, zamienię 
na Peugeot 406 lub Skodę Octavia. Legnica, tel. 0502/
15-76-33
FIAT RITMO, 1981 r., 1500 ccm stan b. dobry, zamienię na 
motocykl Junak M10. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT TIPO, 1990 r., 1600 ccm, grafitowy metalic, bogata wer
sja, - 9.200 zł, zamienię na busa, może być na białych tabli
cach. Prochowice, tel. 0606/45-92-36 
FIAT TIPO, 1991 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna; niebieski 
metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie 
- 8500 zł, zamienię na Fiata 126p, Cinquecento. Krotoszyn, 
tel. 062/722-95-60 po godz.18 
FIAT TIPO, 1992 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, pełna dokumentacja, katalizator, wspomaganie 
kier., wtrysk, szyberdach el. otwierany centralny zamek, alarm 
+ pilot, dzielone tylne siedzenia, el. otwierane szyby, zadba
ny, garażowany, stan idealny, • 9.900 z l , zamienię na inny. 
Wrocław, tel. 324-10-18,0603/77-90-48 
FIAT UNO, 1984/89 r., 1100 ccm, FIRE, czerwień meksykań
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ska, silnik i skrzynia biegów z 1989 r., {(zielona tylna fcanapa,
3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchyłahe I przyciemnia; 
ne, ekonomiczny, 75 KM, stan idealny, atrakcyjny wygląd
5.500 zł, zamienię na Poloneza Caro, od 1993 r., z instalacją 
gazową, stan dobry. Legnica, tel. 0605/05-44-21 
FIAT UNO, 1985.r., 1300 ccm, diesel, czerwony, RO, - 4.100 
z ł, zamienię na kombi * dopłata. Jasień, tel. 068/371-01-50 
FORD CARGO, 1987 r.t 6000 ccm, diesel, czerwony, stan b. 
dobry, izoterma, wyłożony blachą aluminiową, przystosowa
ny do przewożenia żywności, - 20.000 z ł, zamienię na oso
bowy po 1994 r.. Legnica, tel. 0502/63-21 -26 
FORD ESCORT, 1984 r. ,1300 ccm, benzyna, biały, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji >• zamienię na mniejszy, w tej 
cenie, Fiat 126p. Lubawka, tel. 075/746-73-63 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 135 kM, 
wtrysk, biały, ciemne szyby, oznakowany, spoilery, 2-stopnio- 
wy szyberdach, ekonomiczny, dzielona tylna kanapa, katali
zator, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, 
zadbany, stan b. dobry - 8.100 zł, zamienię na Fiata 126p, 
stan obojętny, b. pilne. Bielawa, tel. 074/645-36-87, 0603/ 
81-53-63
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, 
zadbane wnętrze, stan blacharki i silnika b. dobry, - 8.000 zł, 
zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 062/751-26-17 
FORD ESCORT, 1995 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
RO, 2 pod. powietrzne, ABS, drewno, model 96, stan b. do
bry, • 20.000 zł zamienię na dostawczy. Nowe Boryszewo, 
gm. Radzanowo, tel. 0501/53-19-12 
FORD ESCORT, 1996/97 r.. 60 tys. km, 1300 ccm, zielony 
metalic, zabezpieczenia antywłamaniowe, poduszka pow., 
stan b. dobry, zamienię na 7-9-osobowy. chętnie prod. japoń
skiej. Prusice, tel. 071/312-67-34 
FORD FIESTA, 1980 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, zamienię na ciągnik ogrodniczy, z osprzętem. Ka
mieniec Ząbk., tel. 074/817-43-26 
FORD FIESTA, 1988 r., 169 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, zamienię na osobowy, do 1995 r., diesel, z dopłatą. 
Kamieniec Ząbk., tei. 074/817-43-26 
FORD FIESTA, 1989 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bia
ły, nowy model, 3-drzwiowy, RO, odłącznik zapłonu, alarm, 
kpi. dokumentacja, zadbane wnętrze, stan idealny - 7.700 zł, 
zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 0602/71-40-79 
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 35 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
seledynowy metalic, Ghia, ABS, klimatyzacja, c. zamek ♦ pi
lot, immobilizer, pełne wyp. elektr., radioodtwarzacz, 2 podusz
ki powietrzne, wspomaganie, I właściciel, pełna dokumenta
cja, wykończenia w drewnie, - 41.900 z ł, zamiana na inny. 
Kalisz, tel. 062/766-47-64,.0603/07-91 -83 
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bo
gata wersja, klimatyzacja, CD, el. otwierane szyby • 20.000 
zł, zamienię na większy, w tej cenie. Sieradz, tel. 043/ 
829-76-95,0608/18-83-67 .
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 78 tys. km, 2000 ccm, 
16V, granatowy metalic, centralny zamek, wspomaganie, ABS, 
reg. kierownica, el. reg. reflektory,-hak, po wypadku, klimaty
zacja, el. otw. szyby - 34.500 zł, zamienię na inny, do 15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/373-67-71,0604/24-68-41 
FORD MONDEO, 1998 r., 62 tys. km, 1600 ccm, 16V, ZE
TEC, czerwony, stan b. dobry, 2 pod. powietrzne, ABS, kupio
ny w salonie, homologacja jako ciężarowy, uniwersalny - za
mienię na Mercedesa E-klasse, diesel lub .okularnik1', diesel, 
może być po wypadku, dopłacę. Małuszyn, gm. Trzebnica, 
tel. 071/312-06-51, 0601/87-43-67 
FORD MONDEO SEDAN, 1998 r., 60 tyś. km, 1600 ccm, 16V, 
ZETEC, czerwony, stan b. dobry, posiada homologację jako 
ciężarowy, kupiony w salonie w Polsce, ABS, 2 pod. powietrz
ne, ekonomiczny - zamienię na VW Passata, Mercedesa .oku
larnika', Omegę C, możl. dopłata, może być uszkodzony. 
Trzebnica, tel. 071/312-06-51,0601/87-43-67 
FORD ORION, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, katalizator, stan b. dobry, w kraju od 2 miesięcy, dużo do
datków, bez wypadku - 10.700 zł, zamienię na samochód o 
większym silniku. Jordanów Śląski, woj. wrocławskie, tel. 
0603/49-98-36
FORD PROBE, 1992/97 r., 2200 ccm, turbo, czamy, interco
oler, klimatyzacja, alum. felgi, sportowy układ wydechowy • 
zamienię na inny. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
FORD PUMA, 1997/98 r., 44 tys. km, 1700 ccm, 16V, perło- 
woczamy, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, przednia szyba ogrzewana, immobili
zer, ABS, fotele Recaro, centralny zamek + pilot • 40.000 zł, 
zamienię na większy samochód (Alfa Romeo 156, VW Golf, 
Bora, Skoda Octavia). Żagań, tel. 068/377-13-38 wieczorem 
FORD PUMA, 1999/00 r., 24 tys. km, 1400 ccm ZETEC, 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, 1985 r., 240 tys. km. 2800 ccm, V6, grana
towy, klimatyzacja, pełne wyposaż, elektryczne, instalacja 
gazowa - 7 500 zł, zamienię na BMW E30, Audi 80, Opel Vec- 
tra. Lubin, tel. 0605/82-74-78 *
FORD SCORPIO, 1986 r. oraz Opel Kadett 1300 .łezka’ 1986 
r. • na ciągnik siodłowy Renault lub lveco z dopłatą. Legnica, 
tel. 076/852-34-08
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 Cćm, diesel, szary metalic, cen
tralny zamek, hak, wspomaganie, szyberdach, przegląd do
05.2002 r., cena - 4.400 zł, zamienię na VW Passata, Opla 
Omegę, chętnie kombi, diesla, z dopłatą. Przeworno, tel. 074/ 
810-21-16
FORD SIERRA, 1985 r„ 2000 ccm, benzyna, srebmy, inst. 
gazowa, zadbany - 6.000 zł, zamienię na busa lub osobowy. 
Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
FORD SIERRA, 1985/94 r., 2300 ccm, diesel, biały, 5-biego
wy, aluminiowe felgi, szyberdach, radioodtwarzacz Kenwo- 
od, 6 głośników, spoilery, stan b. dobry • 5.000 zł, zamienię 
na Hondę albo inny, uszkodzony albo cały. Wrocław, tel. 0601/ 
19-18-47
FORD SIERRA, 1986/87 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, inst. gazowa, 5-biegowy, hak, 5-drzwiowy, 
oryg. lakier dó poprawek, el. otw. szyby, kpi, dokumentacja, 
stan b. dobry, • 6.000 z ł, zamienię na większy, Audi Avant, 
4x4 albo inny. Wałbrzych, tel. 0608/16-75-23 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, hak, alarm + pilot, roleta bagażnika, dodatko
we światło .stop", reg. wys. pasów, nadkola, kpi. dokumenta
cja, - 9.000 zł lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/ 
867-92-87
FORD SIERRA RS, 1990/93 r., 2000 ccm, 16V, biały, stan b. 
dobry, centralny zamek, alarm, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, wspomaganie kier. - 8.500 zł, zamienię na busa lub 
dostawczy. Wrocław, teł. 071/354-36-09 po godz. 19, 0503/
69-09-04
FORD SIERRA Ghia, 1992 r., 2000 ccm, DOHC: biały, inst. 
gazowa na gwarancji, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie 
el., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i szyberdach, kom
puter, aluminiowe felgi, ospoilerowany, komplet kół zimowych, 
- 13.800 z ł, zamienię na Fiata 126p albo Poloneza z inst. 
gazową. Oława, tel. 0602/64-92-94 
FORD TAUNUS, 1979 r., 1300 ccm, OHC, srebmy, alum. fel
gi ♦ felgi stalowe, 4-drzwiowy, przegląd do 2002 r., dodatko
wo drugi na części, zarejestrowany, 1600 ccm OHC - cena
3.300 zł, zamienię na diesla lub Forda Sierrę 1600 ccm lub 
sprzedam. Bogatynia, tel. 0604/28-42-26 
FORD TRANSIT MAXI, 1978 r., 2400 ccm, diesel uszkodzo
ny silnik, po remoncie blacharki w 1999 r., przegląd do
24.11.2001 r. • zamienię na inny lub sprzedam. Kiełczów, tel. 
071/398-84-01
FORD TRANSIT, 1982 r., 182 tys. km, 2000 ccm, diesel, zie
lony, silnik Mercedesa 200 D, ważny przegląd do 03.2002 r., 
hak, ład. 1095 kg, stan techniczny dobry, kabina 3-osobowa, 
nie składak, • 5.500 z ł, zamienię na inny. Lubsko, tel. 0604/
44-29-67
FORD TRANSIT, 1985 r., 2500 ccm, biały, stan b.dobry, atrak
cyjny wygląd, zamienię na Mercedesa 123 300 kombi, z lat

.1983-84, dopłacę. Świdnica, tel. 074/852-08-09 wieczorem, 
0607/08-82-90, 0603/56-54-46 !
FORD TRANSIT, 1987 r., 300 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, niski, krótki, 9-osobowy, po remoncie, książka serwiso
wa, kpi. dokumentacja -12.200 zł, zamienię na inny. Polkowi
ce, tel. 0604/46-51-62
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, kolor wiśniowy,
9-osobowy, rozkładane fotele, hak • 14.800 zi, zamienię na 
inny lub sprzedam. Nysa, tei. 0604/45-88-20 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ćcm, diesel, niebieski, uni
wersalny, 9-osobowy, oszklony, 5-biegowy, stan dobry, -
13.000 zł, zamienię na osobowy. Rawicz, tel. 065/617-.10-67 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ćcm, turbo D, biały, blaszak, 
podwyższony, przedłużony, nowy model; ścianka grodziowa,
3-osobowy + 1600 kg, alarm, sprowadzony w całości, do la
kierowania, zamienię na inny. Nysa, tel. 0607/33-04-44 
GAZ 63, diesel silnik Mitsubishi Canter, - 12.000 z ł, zamie
nię na VW bus, lub podobny. Maniów, tel. 071/3.16-82-05 
HONDA PRELUDE, 1989 r., 2000 ccm, 16V, żółty, stan do
bry, radio z RDS, alum. felgi z szerokim rantem, szyberdach, 
atrakc. wygląd - 11.000 zł, zamienię na tańszy (Fiat 126p, 
Polonez Caro). Leszno, tel. 065/520-20-48,0502/61-39-54 
HYUNDAI SONATA, 1995 r., 82 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
grąnatowy, sprowadzony w całości, pełne wyposażenie elektr., 
wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, duża limuzy
na, stan b. dobry , zamienię na droższy. Jaworzyna Śl., tel. 
074/858-86-90
JELCZ 315,1979 r. rejestracja do 08.01 r., stan dobry • za
mienię na ciągnik C-360, inne. Niemstów, tel. 076/841-88-79 
LADA 21Ó3,1978 r., 95 tys. km, 1500 ccm, czerwony, nowe 
tablice, stan dobry, zamienię na Żuka, zarejestrowany, stan 
dobry. Maniów, tel. 071/316-82-05 
LADA, 1978 r., 1500 ccm stan b. dobry, zamienię na moto
cykl Jawa 350 TS. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
LADA 2107,1988 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
kremowy, wersja fińska’, welurowa tapicerka, instalacja gazo
wa, RM Pioneer, stan dobry, - 3.600 zł lub zamienię na diesla, 
dopłacę do 1500 zł. Wrocław, tel. 0609/35-26-61, 0602/
24-38-87
MAN 13.168,1974 r., 5800 ccm izoterma 6.2 x 2.4 x 2.0 m, 
ład. 7.51, - 11.000 z ł, zamienię na maszyny stolarskie albo 
rolnicze, inne. Lubin, tel. 076/844-92-41 
MAZDA 323,1986 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, po wymia
nie pompy i rozrusznika, zadbany, ekonomiczny, bez rdzy, 
ciemne szyby, malowane wnętrze, dużo nowych dodatków, 
zamienię na samochód osobowy w cenie do 3.000 zł łub mo
tocykl w cenie do 6.500 zł, w obojętnym stanie. Grodków, tel. 
077/415-25-46,0609/63-85-89 
MAZDA 323,1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, niebieski meta
lic, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, 3-drzwiowy, bar
dzo zadbany, nie wymaga wkładu finansowego, • 10.000 z ł, 
zamienię na inny w tej cenie albo tańszy. Poznań, tel. 0608/ 
47-88-39
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, diesel, szary metalic, zadba
ne wnętrze, reg. kierownica i fotel kierowcy, radioodtwarzacz, 
hak, halogeny, dzielone tylne siedzenia, stan blacharki i silni
ka b. dobry, - 5.500 z ł, zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 
0605/41-02-68
MAZDA 626,1992 r. • 21.000 zł, zamienię na busa do 10.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
MAZDA 626,1995 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, Zielo
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji -
26.000 zł, zamienię na mniejszy, chętnie francuski. Żary, tel. 
068/374-25-70
MAZDA 626,1997 r., 58 tys. km, 2000 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, 
ABS, RO, reg. kierownica, wspomaganie kier., centralny za
mek, zabezpieczenie przed kradzieżą, dzielona tylna kana
pa, zadbany, - 44.000 zł lub zamienię. Grębocice, tei. 076/
831-51-32
MAZDA E2200,1989 r., 197 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały,
3-osobowy, blaszak, wymienione wtryski, paski rozrz., filtry, 
tarcze, klocki ham, ukł. wydechowy i opony, ład. 1.500 kg, 
hak, aktualny przegląd, szyberdach, RO - 9.000 zł, zamienię 
na osobowy, VW Golf I, poj. 1.600 ccm D, • 9.000 zł lub za
mienię na inny. Trzebnica, tel. 071/312-81-70,0608/12-44-56 
MERCEDES 180 C, 1996 r., 103 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, ra
dio, zamienię na VW Transportera T4, oszklonego do połowy, 
stan b. dobry. Wrocław, tel. 071/373-70-63 wieczorem 
MERCEDES 190 D, 1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, maska 
silnika modelu 500 SL, szeroka listwa i zderzaki, szyberdach, 
atrakc. wygląd, zamienię na Renaulta Espace vana z silnikie 
TD, 1988/90r. Chojnów, tel. 076/819-10-04,0604/19-61-54 
MERCEDES 190 E, 1989 r., 200 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
czarny, aluminiowe felgi, szeroka listwa, ABS, wspomaganie 
kier., el. szyberdach, podłokietnik, centralny zamek, el. reg. 
reflektory, radioodtwarzacz, stan b. dobry -14.900 zł, zamie
nię na Opla Vectrę, do 10.000 zł, inny. Bolesławiec, tel. 075/
734-65-13, 0600/45-73-15
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., szary, II właściciel w kraju, 
hak, białe kierunkowskazy, zadbany, stan idealny - 4.800 zł, 
zamienię na Audi 80, coupe, diesla, w tej cenie. Polkowice, 
tel. 076/749-36-03,076/749-76-04 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, zielony, 
zarejestrowany do 10.2001 r., szyberdach, hak, wspomaga
nie kier., centralny zamek, techn. sprawny, zamienię na ma
szyny stolarskie, ciągnik Ursus. Bardo Śląskie, woj. wałbrzy
skie, tel. 0603/16-55-95
MERCEDES 207, 1978 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, po 
lakierowaniu, nowy silnik i wiele innych części + kpi. silnik 
wraz ze skrzynią biegów i z kpi. dokumentacją - 9.500 zł, za
mienię na osobowy, niemiecki, najchętniej kombi. Miszkowi
ce, tel. 075/742-64-86
MERCEDES 220123,1979/91 r. po wymianie progów, nowe 
opony, wspomaganie, przegląd do 02.2002 r, ważne OC, cena 
- 4.500 zł, zamienię na VW Golfa, Opla, Forda, Fiata albo inne 
propozycje, może być uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 0502/87-41-67
MERCEDES 220 124 E. 1993/94 r„ 143 tys. km, 2200 ccm, 
czarny metalic, ABS, S x SRS, RO, alum. felgi, el. otw. szyby 
i szyberdach, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, - 36.000 zł, 
zamienię na Sprintera, inny dostawczy do 42.000 zł. Kamien
na Góra, tel. 075/744-78-84
MERCEDES 230124 E, 1987 r., 220 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna * gaz, metalic, inst. gazowa, Pb/, szeroka listwa, gara
żowany, zadbany, stan idealny, zamienię na Mercedesa kom
bi, diesel, możliwa dopłata. Ząbkowice śląskie, tel. 0603/ 

.64-69-25
MERCEDES 240 123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, oranato- 
wy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, alum. 
felgi, hak, RO, zagłówki, stan techn. b. dobry - 5.800 zł lub 
zamienię na Mercedesa 207 albo 307, może być do małego 
remontu. Sobótka, tel. 071/346-11-15,0603/30-26-89 
MERCEDES 240123 D, 1981 r.. 180 tys. km, 2400 ccm, żół
ty, szyberdach, wspomaganie kier., centr. zamek, spoiler, el. 
reg. reflektory, stan b. dobry, zamienię na busa. Wolsztyn, tel. 
0608/32-38-30 '
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 230 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, czamy metalic, sprowadzony w całości, wspomaga
nie, centralny zamek, szyberdach, el.. reg. lusterka, stan b. 
dobry, zamienię na busa lub osobowy kombi, z dopłatą. Wro
cław, tel. 0607/81-54-10
MERCEDES 250124 E, 1995 r., 60 tys. km, 2500 ccm, Diesel 
20V, perłowoczarny, przyciemniane szyby, klimatyzacja, ABS, 
radioodtwarzacz, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, ma
nualna skrzynia biegów, el. reg. lusterka, stan idealny, - 55.000 
zł, zamiana z dopłatą na Mercedesa poniżej 1990 roku. Rasz
ków. tel. 062/734-21-71,062/739-13-27,0605/51-46-73 
MERCEDES 260124 E, 1993 r., 125 tys. km, 2600 ccm, ben
zyna, ciemnozielony metalic, stan idealny, 2 poduszki pow., 
centralny zamek, drewno, szeroka listwa, pełne wyposaże
nie elektr., ABS, ASD, bez wypadku, serwisowany, zadbany •
37.000 zł, zamienię na ośobowy. Boguszów-Gorce, tel. 074/
844-16-41,0606/33-85-06
MERCEDES 280 126 SE, 1983 r.. 190 tys. km ABS, klimaty

zacja, RO, zadbany, stan idealny, zamienię na Mercedesa 300 
D (124). Polkowice,.tel. 0603/27-40-52 
MERCEDES 307 D, 1979 r., biały, niski, długi, blacharka do 
małych poprawek , zamienię na osobowy o małęj pojemno
ści. Świebodzice, tel. 0605/69-20-69 
MERCEDES 308 D, 1994 r., 270 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
żółty, stan b. dobry, skrzynia ład. o wym. 2x2x4 m,plandeka 
celna, kabina 3-osobowa, el. antena, radioodtwarzacz, lotka 
na dachu, w kraju od roku, I właściciel, pełna dokumentacja -
33.000 zł, zamienię na tańszy, osobowy. Bielawa, tel. 074/
833-47-45, 0,604/62-40-72
MERCEDES 308 D, 1995 r., 300 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, maxi, -27.000 zł + VAT, zamienię na Avię. Zielona Góra, 
teł. 068/451-72-15
MERCEDES 709,1984r.; 3800 ccm, diesel zamienię na oso
bowy, diesel, w cenie około 12.000 zł, może być z dopłatą. 
Wrocław, tel. 071/363-63-31
MERCEDES MB 100,1994 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
szyberdach, hak, sprowadzony w całości - zamienię na Jel
cza lub Kamaza asenizacyjnego, inne. Wrocław, tel. 071/
391-00-66
MITSUBISHI COLT, 1981 r., 1300 ccm po dachowaniu, cał
kowicie zniszczony, zamienię na Fiata 126p lub inny. Bole
sławiec. tel. 0606/55-91-76
MITSUBISHI COLTGLX, 1984r., 195 tys. km, 1400ccm, 12V, 
czerwony, 3-drzwiowy, kasta ocynk., 5-biegowy, obrotomierz, 
el. reg. lusterka, halogeny soczewkowe, dzielona kanapa, 
atermiczne szyby, zegarek, RO + korektor i 6 głośników, wer
sja GSi, skórzana kierownica, stan idealny - 3700 zł, zamie
nię na Uno 1300 ccm E turbo. Koźmin, tel. 0600/37-59-36 • 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 93 tys. km, 1300 ccm. turkusowy 
metalic, bez prawa rejestracji, stan b. dobry, zamienię na oso
bowy, może być do remontu. Wrocław, tel. 0504/91-91-24 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r„ 278 tys. km, 2000 ccm inst. 
gazowa, centralny zamek, wspomaganie, hak, alum. felgi, •
8.900 zł iub zamienię na droższy. Świeradów Zdrój, tel. 075/
781-74-01, 0606/16-39-18
MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, - 10.500 z ł , zamienię na inny po wypadku lub 
motocykl. Lubin, tel. 076/844-81-84,0601/47-63-28 
MITSUBISHI PAJERO, 1992 r., 300Ó ccm, V6, zielono-srebr- 
ny, 5-drzwiowy, bez wypadku, kupiony w salonie, klimatyza
cja, zamienię na inny. Poznań, tel. 0601/71-76-67 
NISSAN 100 NX, 1991 r., 143 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. 
felgi -11.500 zł, zamienię na inny. Głogów, tel. 0501/57-05-35 
NISSAN ALMERA. 1996/97 r., 41 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, 
el. reguł, lusterka, immobilizer, 3-drzwiowy, zadbany, w kraju 
od 2 lat - 23.000 zł, zamienię na inny samochód. Żagań, tel. 
068/377-13-38 wieczorem
OPEL ASTRA CL, 1993/94 r., 98 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, bordowy metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, 5-biegowy, szyberdach, zamienię na droższy, chętnie 
VW Transporter T4,2.4 D lub kombi, TDi albo inne propozy
cje. Oława, tel. 0606/85-23-25 
OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r., 115 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, automatic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, im
mobilizer, alarm, dzielona tylna kanapa, RM z RDS, napina
cze pasów, system kontroli poślizgu, książka serwisowa •
19.000 zł, zamienię na Skodę Octavię, Seata Toledo, Forda 
Mondeo TDi, z dopłatą (do 34.000 zł). Prudnik, tel. 077/ 
436-74-14
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 20 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy metalic, relingi dachowe,.centralny zamek, wspo
maganie, szyberdach, dzielone tyłne opoarcie, zadbany •
23.000 zł, zamienię na Forda Transita, diesla lub inny. Boga
tynia, tel. 075/773-83-78
OPEL CALIBRA, 1993 r., czamy metalic, pełne wyposaże
nie, ABS, nawigacja, wysokiej klasy sprzęt audio, stan b. do
bry, SKODA FEUCIA 1997 r„ biały, z salonu - 39.000 zł. za
mienię na jeden, najchętniej kombi lub dostawczy, 6-osobo- 
wy. Wrocław, tel. 071/336-04-54 wieczorem. 0503/73-80-67 
OPEL COMBO, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
hak, halogeny, 5 osób + 600 kg/radio, podłokietnik, dodatko
we światło .stop", stan b. dobry • 11.500 zł, zamienię na Audi 
100, z 1986/89 r., Forda Scorpio lub Sierrę. Lubin, tel. 0607/
19-50-38
OPEL CORSA SEDAN, 1989 r., 150 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, czamy, stan techn. b. dobry, zadbany - 8.500 zł lub za
mienię na Daewoo Tico, lub Fiata Cinquecento - 900 ccm do 
1993 r., bez dopłaty. Kłodzko, tel. 074/647-47-49 
OPEL CORSA, 1999 r., 35 tys. km, 1700 ccm, diesel, czamy, 
2 poduszki powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, - 25.000 
zł, zamiana na inny. Witaszyce k. Jarocina, tel. 0503/03-49-13 
OPEL FRONTERA, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, ciemnonie
bieski, 5-drzwiowy, orurowany, szyberdach, aluminiowe felgi, 
hak, • 25.900 zł zamienię na Audi 100 Avant lub Mercedesa 
124. Stronie Śl., tel. 074/814-22-85 
OPEL FRONTERA, 1994 r, 140 tys. km, 2300ccm, turbo D, 
zielony, długi, bez wypadku, rury,-progi, szyberdach, central
ny zamek, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi - 38.000 zi, 
zamienię na inny, osobowy. Wrocław, tel. 0501/31-48-13 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, brązowy, auto
matic, 5-drzwiowy - zamienię na motocykl crossowy lub en
duro, dopłacę 1000 zł. Wrocław, tel. 0501/85-75-56,325-40-92 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, kolor grafitowy, 2-drzwio- 
wy, szyberdach, radio, kpi. dokumentacja, zamienię na tań
szy (Ford Escort, Opel Astra, Vectra, Fiat Cinąuecento, 126p). 
Wołów, tel. 0604/27-41-29
OPEL KADETT GSI SEDAN, .1989 r., 162 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, 16V, perłowofioletowy metalic, 150 KM, ospoilerowa
ny, alum. felgi 15”, sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, 
komputer oraz FORD MONDEO kombi, 93 r., 1800 ccm, 
wtrysk, 16V, 115 PS, bordowy, automatic, w kraju od 7 mies., 
stan idealny, I właściciel, cena łączna - 30.000 zł, zamienię 
na osobowy, van, chętnie prod. USA, do 28.000 zł lub sprze
dam. Kalisz, tel. 0608/53-23-04 
OPEL KADETT, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, Pb/, bordowy, 
zadbany, ekonomiczny, stan b. dobry, zamienię na Poloneza 
Trucka, 5-osobowy, poj. 1600 ccm lub 1900 ccm, w stanie b. 
dobrym • do 10.000 zł dopłacę.'Strzegom, tel. 074/855-82-53, 
0602/49-49-20
OPEL OMEGA, 1987 r., 20 tys. km. 2300 ccm, diesel, złoty 
metalic, po remoncie silnika, centralny zamek, szyberdach, 
welurowa tapicerka, ei. reguł, lusterka, wspomaganie - 8.200 
zł, zamienię na Mercedesa 207 D, busa. Zaręba, tel. 075/ 
724-80-34,0602/57-00-03
OPEL OMEGA, 1989 r., 159 tys. km, 2000 ccm, Pb/, czerwo
ny, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, hak, zadbany • 9.700 
zł, zamienię na droższy, z dopłatą. Bielawa, tel. 074/833-90-48 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, złoty metalic, alarm, ozna
kowany, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka, przegląd do
04.2002 r., stan b. dobry, zamienię na inny lub bus. Sobótka, 
tel. 0606/20-57-10
OPEL OMEGA, 1991 r., 2600 ccm, benzyna, biały, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, inst. gazowa, klimatyzacja, el. reg. 
lusterka, szyberdach, wspomaganie kier., atermiczne szyby, 
alum. felgi, komputer, ABS, ARS, dzielona tylna kanapa, stan 
dobry, -14.500 zł lub zamienię na Mercedesa 123,124. Wro
cław, tei. 0602/18-76-27
OPEL OMEGA, 1991/97 r., 230 tys. km, 3000 ccm, 24V, czar
ny metalic, skóra, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. szy
berdach, aluminiowe felgi, podgrz. fotele - 15.000 zł, zamie
nię na inny. Wrocław, tel. 0601/22-84-22,0606/97-43-77 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 132 tys. km. 2000 ccm, zielo
ny metalic, relingi dachowe, ABS, wspomaganie kier., el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. szyberdach, hak, 
centr. zamelc, roleta, I właściciel, - 26.500 z ł , zamienię na 
Seata Toledo, 94/96 r., Golfa lii, 1.9 TD. Słubice, tel. 0601/ 
98-60-62, 0603/51-76-81
OPEL OMEGA, 1997 r., 76 tys. km, metalic, klimatyzacja, 2 
pod. powietrzne, welurowa tapicerka, zamienię na tańszy. 
Legnica, tel. 076/850-11-69,0607/35-47-05 
OPEL REKORD. 1979/86 r., 2200. ccm, benzyna, niebieski

metalic, wspomaganie, welurowa tapicerka, szyberdach,
5-biegowy, silnik Opla Vectry, bez OC, aktualny przegląd -
3.000 zł. zamienię na VW Golfa I, diesel. Pieszyce, tel. 0607/ 
73-58-27
OPEL REKORD, 1984 r., 1800 ccm.benzyna, niebieski, inst. 
gazowa, hak, 4-drzwiowy, szyberdach, zamienię na Polone
za, Forda Scorpio, Sierrę, Audi 100, inny. Nowa Ruda, tel. 
0605/15-11-05
OPEL SENATOR, 1981 r., 2800 ccm, bfenzyna, granatowy, 
inst. gazowa, klimatyzacja, ABS, komputer, welurowa tapicer
ka, wspomaganie, hak, alum. felgi, deska digital, przegląd do
03.2002 r., stan b. dobry - 5.500 zł, zamienię na tańszy. Lu
bin. tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
OPEL SINTRA ECOTEC, 1997 r., 83 tys. km, 2200 ccm, 16V, 
ciemnozielony metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki po
wietrzne, 7-osobowy, alum. felgi, pełne wyp. elektr., 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, grana
towy metalic. el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, radioodtwa
rzacz, poduszka powietrzna, atrakcyjny wygląd, - 31.000 z ł, 
zamiana na tańszy. Pleszew, tel. 062/742-57-69, 0608/
15-86-55
OPEL VECTRA, 1989 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, 
stan dobry, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie, hak, 
po wymianie olejów, paska • 12.000 zł, zamienię na busa. 
Wrocław, tel. 0603/21-97-47 /
OPEL VECTRA, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalic, elektryka, ABS, instalacja gazowa, hak, -11.000 zł,-■ 
zamiana na busa. Kalisz, tel. 062/752-82-73 po godz. 19 
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 101 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie kier., welurowa tapicer
ka, szyberdach, alum. felgi, drewniane dodatki, czerwone 
zegary, szyberdach, blokada skrzyni biegów, alarm + centralny 
zamek, el. reg. lusterka, - 14.200 z ł, zamienię na Hyundaia, 
Forda. Głogów, tel. 0602/62-48-07 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 134 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, nie składak, szyberdach, hak hol., 
składana kanapa, garażowany, stan b. dobry • 13.000 zł, za
mienię na inny prod. japońskiej lub młodszego Mercedesa 
190, z dopłatą do 8.000 zł. Grodków, tel. 077/415-25-46,05021
42-31-72
OPEL VECTRA, 1996/97 r., 122 tys. km, 1600 ccm, 16V eco
tec, grafitowy metalic, bogate wyposażeniem, klimatyzacja, 
aluminiowe felgi, RM, immobilizer, centralny zamek + 2 piloty, 
garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 31.900 zł, zamienię na 
inny, chętnie kombi. Oława, tel. 071/313-57-48 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, kupiony w salonie w Polsce, centr. zamek + pilot, alarm, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, możliwość sprzedaży 
na raty, -18.000 zł, zamiana na inny. Kalisz, tel. 0604/78-54-02 
PEUGEOT 405 GRI, 1989 r., 1900 ccm, wtrysk, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie, katalizator, blach, ocynkowana, 
alarm ♦ pilot, zamienię na Fiata 126p, rok prod. 1995. Wro
cław, tel. 071/321-28-39
PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, stan 
b. dobry, zamienię na inny, chętnie z dopłatą. Świdnica, tel. 
074/640-45-68,0609/20-40-97 
PEUGEOT 405 GL, 1991/92 r., 1600 ccm, benzyna, granato
wy, regulowana kierownica, hak, RO, zadbany, 12.400 zł 
zamienię na busa Forda Transita diesla z dopłatą. Świdnica, 
tel. 074/640-45-68,0609/40-20-97 
POLONEZ, 1979 r., 80 tys. km, 1500 ccm, benzyna, brązowy, 
blacharka do małych poprawek, ważny przegląd, stan dobry 
• 450 zł, zamienię na telefon GSM lub komputer, inne propo
zycje. Lubin, tel. 0602/24-20-95 
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/teł. 075/642-12-74 
POLONEZ CARO, 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, zarejestrowany, konserwacja, nadkola, fotele kubeł
kowe, oś poszerzona, RO cyfrowy - 4.700. zł, zamienię na 
Fiat 126p, w tej cenie lub inny. Otmuchów, tel. 077/431-47-26 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, 16V, Rover - 7.900 zł, 
zamienię na VW Transportera diesla , uszkodzonego lub do 
drobnych poprawek. Wrocław, tel. 071/311-76-51 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, stan ogólny b. dobry, silnik Rover Kaputer M-20K, 
hak, reg. kierownica, alarm, dzielona tylna kanapa, oszczęd
ny 7 1/100 km, • 7.500 zł lub zamienię na busa, dostawczy. 
Luboń, tel. 074/810-32-15
POLONEZ TRUCK, 1989/90 r., 1600 ccm, niebieski, bez ko
rozji, nie eksploatowany w kraju, nowe części, 2-osobowy, 
ład. 950 kg, stan techn. b. dobry - 3.000 zł, zamienię na sa
mochód osobowy, w tej cenie. Kożielno, wój. opolskie, tel. 
0609/16-60-86
POLONEZ TRUCK, 1994 r., zamienię na konia lub ciągnik 
rolniczy.., tel. 0502/36-08-65
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, bordowy, ̂ Osobowy, 
pełna zabudowa, stan dobry, - 6.500 zł, zamienię na Polone
za Trucka, tańszego - do 3.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
645-84-80 w godz. 9-16
PRAGA V3S, 1984 r., 60 tys. km, 7412 ccm, zielony, zamie
nię na ciągnik rolniczy MTZ lub inny. Wilkocin.gm. Przemków, 
tel. 076/832-07-41
RENAULT 21 KOMBI, 1991/97 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, grafitowy metalic, RO+ CD, roczny akumulator, po 
przeglądzie w 02.br., alarm - 8.800 zł, zamienię na auto z 
dużym skrętem, ekonomiczne, pakowne; Lubin, tel. 076/
846-54-66, 076/749-57-67
RENAULT ESPACE, 1991/97 r., 230 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, RM, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, stan b. do
bry, zarejestrowany na 7 osób, zamienię na mniejszy z do
płatą. Jelenia Góra, tel. 075/642-98-88,0608/89-47-87 
RENAULT FUEGO, 1983 r., 1400 ccm, turbo, biały, stan b. 
dobry, po lakierowaniu, pełne wyposażenie oprócz skóry i 
klimatyzacji • 3.500 zł, zamienię na kompletnie zniszczony. 
Zielona Góra, tel. 0503/75-41-45 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 135 tys. km, 1800 ccm, szary 
metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm * pilot, el. otwierane szyby, stan b. dobry, zamienię na 
mniejszy samochód osobowy albo na busa. Syców, tel. 062/
785-35-72, 0603/88-25-87
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 110 tys. km, 2200 ccm, 
diesel 12V, biały, ABS, halogeny, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, relingi dachowe, roleta bagażnika, immobilizer, 
welurowa tapicerka, centralny zamek, zielone szyby, 5 za
główków, wspomaganie kier., regulowana kierownica, dzielo
na tylna kanapa, • 37.000 zł, zamienię na tańszy, stan b. do
bry. Strzelin, tel. 071/392-38-80,0602/68-51-06 
RENAULT MASTER BUS. 1988 r., 2500 ccm, diesel, niebie
ski, uszkodzony lekko tył i prawa strona, długi, sprawny, za
mienię na inny, może być z dopłatą. Legnica, tel. 0609/
41-60-47
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 45 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, zielony metalic, centralny zamek, immobilizer, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, welurowa tapicerka - 28.000 zł, za
mienię na mały osobowy, w cenie do 15.000 zł + dopłata. Lu
bin, tel. 076/844-36-43
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 143 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, zielony, pełne wyposażenie oprócz skóry - 26.000 zł, za
mienię na inny, z dopłatą. Wrocław, tel. 0601/20-51-94 
RENAULT TRAFFIC, 1990 r., 115 tys. km, 1700 ccm, benzy
na, biały, instal. gazowa, techn. sprawny ̂ 9.800 zł, zamienię 
na tańszy. Legnica, tel. 076/855-36-89 po 18,0601/08-05-59 
ROVER 343,1985 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, - 3.000 
zł, zamienię na Poloneza Trucka, 5-osobowy + skrzynia ład.. 
Złotoryja, tel. 076/878-35-39,0605/85-58-00 
SEAT CORDOBA, 1997 r., 50 tys. km, 1400 ccm, kolor wi
śniowy metalic, centr. zamek, immobilizer, zamienię na tań
szy, do remontu. Leszno Górne, tel. 068/376-65-67 
SEAT IBIZA GLX, 1991 r., 117 tys. km. 1200 ccm, czamy, 
silnik system Porsche, 5-drzwiowy, ospoilerowany, centralny

zamek, el. otw. szyby, alum. felgi - 9.000 zł, zamienię na inny, 
w tej cenie. Kamienna Góra, tel. 0501/61-43-15 
SEAT IBIZA GTI, 1995/96 r., 124 tys. km,,1800 ccm, 16V, bia
ły, 130 KM, centralny zamek, el. otw. szyby, ABS, klimatyza
cja, alarm, 2 pod. powietrzne, kubełkowe fotele, ciemne szy
by, alum. felgi 15”, komputer - 22.500 zł, zamienię na moto
cykl lub tańszy samochód. Złotoryja, tel. 0604/52-94-05 
SKODA 125 L, 1989 r. 5-biegowy, I rejestracja w roku 1991 - 
zamienię na inny. środa Śląska, tel. 0605/57-32-96 
SKODA FABIA COMFORT, 2001 r., 2 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, 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 OCTAVIA, 1998 r„ 46 tys. km, 1600 ccm, perłowo
granatowy, poduszka powietrzna, centr. zamek, wspomaga
nie, • 31.500 zł, zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 062/766-28-15, 
0602/35-13-72
STAR 200 SKŁADAK, 1996 r., SW-400, zielony, kabina i rama 
Stara 266,4-osobowy, most tylny Autosana, HDS 1.51, lega
lizowany tachograf, stan dobry, zamienię na dostawczy albo 
osobowy. Strzegom, tel. 074/855-24-01 
STAR 28 silnik Leyland, chłodnia, zamienię na Fiata 126p. 
Brzeg, tel. 077/415-60-09
STAR 28,1970 r., 86 tys. km, 6231 ccm, niebieski, skrzynio
wy, zamienię na Żuka lub Nysę albo sprzedam. Makowice, 
tel. 077/431-81-67
SUZUKI YITARA CABRIO, 1998 r„ 1900 ccm, turbo D zamie
nię na innego, diesla, najchętniej kombi. Gorzów Wlkp., tel. 
0605/57-15-67
TATRA 815 S1,1988 r., 40 tys. km, 15825 ccm, czerwony, 
dobre opony, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 45.000 zi.

' Tomkowice 56, gm. Strzegom, tel. 074/855-67-53. 0603/
*  92-99-10

TOYOTA CELICA, 1990/91 r.. 1600 ccm. czerwony, alum. felgi, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, centralny zamek;atrakc. 
wygląd, - 16.000 zł. Legnica, tel. 076/854-97-59 
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 240 tys. km, 1800 ccm, czer
wony, po remoncie silnika, stan idealny, szyberdach, blacharka 
bez ubytków, atrakc. wygląd - zamienię na Fiata 126p, do
1.300 zł + dopłata ok. 6.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-44-54, 
0608/28-24-06
TOYOTA COROLLA, 1997 r.. 57 tys. km, 1400 ccm. 16V, zie
lony metalic, 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 LAND CRUISER, 1997 r., 100 tys. km, 3000 ccm, 
turbo D, granatowy metalic, 7-osobowy, leasing, spłaconych 
37 rat/42, w WTL Poznań, pełne wyposażenie, dodatki, -
80.000 zł, zamienię na samochód dostawczy, osobowy, kom
bi. Wrocław, tel. 0601/74-10-51 
TRABANT, 1986 r., 28 tys. km, 650 ccm, 2-suw stan b. dobry, 
zamienię na silnik do Junaka M-10. Jerzy Ogórek, 59-175 
Wysoka 34, gm. Przemków
VOLVO 343. 1977/83 r., 1400 ccm, benzyna stan b. dobry, 
zamienię na diesla. Wrocław, tel. 0501/63-16-84 
VOLVO F725,1981 r., 6700 ccm, TDi, żółty, kontener, chłod
nia, 19 palet, ład. 151, oś podnoszona, windâ centralne sma
rowanie - 23.000 zł, zamienię na Forda Transita, tylko diesel, 
w cenie do 13.000 zł, inne propozycje. Brzeg, tel. 0601/
78-48-72 .
VW GOLF II, 1981 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, hak,
5-biegowy, reguł, lusterka, zagłówki, stan b. dobry zamienię 
na inny D, do 10 lat. Świdnica, tel. 074/845-38-73 wieczorem 
VW GOLF, 1983 r., 1300 ccm, biały, bez korozji, inst. gazowa, 
po przeglądzie, zadbany, nowy akumulator, przeguby, amor
tyzatory, RO - 5.300 zł, zamienię na VW Golfa II, Jettę II, uszko
dzony, do remontu. Kozielno, woj. opolskie, teł. 0609/16-60-86 
VW GOLF II, 1986 r., 16 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony;
5-drzwiowy, po wymianie akumulator, paski, amortyzatory, 
przeguby, alum. felgi, RO, hak, - 9.500 zł lub zamienię na Golfa 
III, 1,9 TDi z dopłatą. Polkowice, tel. 0502/29-15-81
VW GOLF II, 1987/96 r., 1300 ccm. benzyna, biały. alum. fel
gi, welurowa tapicerka, szyberdach, hak, zadbany, stan b. 
dobry, nowy akumulator i klocki hamulcowe, zamienię na 
Poloneza Trucka; 5-osóbowego lub inny dostawczy. Głogów, 
tel. 076/834-90-28,0603/30-60-68 
VW GOLF II, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, granatowy, alum. 
felgi TAS, kubełkowe fotele, alarm, Centralny zamek, immobi
lizer, obniżony, szerokie zderzaki, el. reg. reflektory, 3-drzwio- 
wy, pełna klapa, sprowadzony w całości, w kraju od pół roku, 
stan b. dobry -14.000 zł, zamienię na BMW.520,525. Lubin, 
tel. 0605/09-27-46
VW GOLF, 1991/97 r„ 12 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, fioletowy 
metalic, komputer, sportowe fotele, brak zderzaka prawego, 
gażnika, do lakierowania maska i błotnik, • 1.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/360-11-08
VW LT 28,2000 ccm, benzyna, żółty, składak 94 r., blacharka 
do poprawek lub zamienię na ciągnik rolniczy. Jelenia Góra, 
tel. 075/754-21-97
VW LT 28,1980 r., 2400 ccm po remoncie kapitalnym, zamie
nię na samochód osobowy albo na Stara wywrotkę lub skrzy
niowego. Strzelin, tel. 0608/40-49-78 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 112 tys. km, 1800 cćm, benzy
na, wiśniowy, stan idealny, 2 poduszki pow., atrakcyjna tapi
cerka - 19.100 zł, zamienię na inny, Mercedes, diesel, tańszy. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-16-41,0606/33-85-06 
VW PASSAT, 1995 r., 150 tys. km, 2000 ccm. Wtrysk, biały, 
automatic, w kraju od roku, kpi. dokumentacja,'centralny za
mek, RO stereo, katalizator, el. reg. lusterka, ABS, stan b. 
dobry, zadbany, po przeglądzie - 22.500 zł, zamienię na tań
szy. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
VW PASSAT, 1997 r., 1600 ccm, bordowy metalic, alum. fel
gi, RM, szyberdach, zamienię na mniejszy lub z silnikiem die
sla. Wałbrzych, tel. 0605/35-07-85 
VW POLO, 1988 r,, 190 tys. km, 1050 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, sportowe zawieszenie, tłumik i kierownica, ma- 
gnetyzer, ciemne szyby, szyberdach, hak, obrotomierz, alu
miniowe felgi, atrakcyjny wygląd - 9.000 zł, zamienię na droż
szy, Honda Prelude, instalacja gazowa, 1988-91 r. Gryfów 
Śląski, tel. 075/781-45-48,0602/87;72-23 
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1000 ccm, benzyna, srebmy me
talic, z kpi. dokumentacją - 9.700 zł, zamienię na inny z do
płatą lub w tej cenie. Kłodzko, tel. 074/867-32-51, 0609/
06-63-10
VWPOLO KOMBI, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, z salonu, centralny zamek, alarm + pilot, aluminiowe 
felgi, wspomaganie kier. - 33.000 zł, zamienię na tańszy sa
mochód albo na terenowy. Kłodzko, tel. 0601/76-12-60 
VW POLO, 1998 r., 50 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, perłowô  
granatowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, 2 poduszki powietrzne (całe), eł. reg. świateł, szeroki 
Zderzak, 5-drzwiowy, dzielona kanapa, koła 14”, opony Mi- 
chelin (Pilote), ks. serwisowa, - 25.000 z ł, zamiana na oso
bowy, w cenie do 10.000 zł. Witaszyce k. Jarocina, tel. 0621 
740-15-01
VW SCIROCCO. 1983 r., 1600 ccm, zielony metalic, ciemne 
szyby i lampy, ospoilerowany, kubełkowe fotele + drugi na 
części • 5.000 zł, zamienię na inny, może być uszkodzony. 
Wołów, tel. 071/389-24-38 po godz. 22,0606/39-40-96 
VW TRANSPORTER T2,1980 r., 1600 ccm, niebieski, po re
moncie silnika i blacharki, po malowaniu, rej. na 9 osób lub 1 
t, - 5.900 z ł , zamienię na KOMBI D. Wałbrzych, tel. 0602/
57-20-58
VW TRANSPORTER T2, BUS, 1982 r., 2000 ccm, zielony,
9-osobowy, oszklony, stan dobry, zamienię na osobowy kom
bi, VW Passat lub Opel Kadett. Wrocław, tel. 783-59-54 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S niebieski, klap
ka. wybieranie głosem, bez SIM locka, pudełko, ładowarka, 
na Nokię 3210,3310. Wrocław, tel. 0604/77-05-39 
ZAPOROŻEC sprawny, stan dobry, zamienię na przyczepę 
bagażową, zarejestrowana, stan obojętny. Maniów, tel. 071/
316-82-05
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AKCESORIA
SAMOCHODOWE

AKUMULATOR CENTRA PLUS 61 Ah, z 2000 r. -100 zl. 
Wrodaw. tel, 0603/85-13-62
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 50 
Ah - 50 zł/szt. oraz inne, możl. sprawdzenia. Prusice, tel. 
071/312-61-90, 0609/49-86-62 
O ALARMY „Aligator", „Tar”, „Cassini”, „Sęka", 

„Legendford", „Lampart”, „Scorpion” • kpi. ze
stawy z syrenami oraz czujniki udarowe, ultra
dźwiękowe, radarowe, ciśnienia przechyłowe, ra- 
diopowiadomienia, centralne zamki, antyradary, 
sterowniki zamków. Profesjonalny montai łub 
wysyłka, detal i hurt. Opisy, schematy, instr. mon- 
taiu. NAJNIŻSZE CENY, SPRAWDŹ! Wrodaw 
(e-mail:imr@go2.pl), tel. 071/343-48-14, 
0601/73-75-30 01025251

BAGAŻNIKI
BOKSY

NAJNIŻSZE CENY - RATY, MONTAŻ GRATIS
OPOH554

Wrocław, ul. Ołbińska 4 b 
(boczna ul. Jedności Narodowej) 

przyjdź do nas z tym ogłoszeniem, 
a otrzymasz 5% rabatu 

tel. 321-30-06, 372-28-17

BAGAŻNIK DACHOWY INTER-PACK na dach. do VW Gol- 
fa III, + uchwyty na narty i rowery, zamykany na kluczyk, - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/368-12.-99 
BAGAŻNIK DACHOWY do Opla Astry. - 75 zł. Wrocław, 
tel. 329-55-85 po godz. 19
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna - 
150 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18

„M O T O  C E N T R U M  M R O Z IN SK I”  W R O C ŁA W  /hurt-detal/

B A G A Ż N IK I»m c m T H U L E ’
OPOII9I9 I

r
■  » » n r

/na rower, na narty,na surfing, owiewki,,pokrowce, haki holownicze, 
foteliki,maty bagażnika./

■  N a j w i ę k s z y  na Dolnym Ś ląsku tel. 337-20-73
I  salon p rz y  s ta c ji p a liw  S H E L L  u l. Ś lężna 146-148 tel. 337-11-17

oraz u l. L eg n ick a  62 tel. 351-23-71
A  u l. Pow stańców  Ś l. 122 tel. 373-24-15

..Gdzie kupić bagażniki?   Wiem ! W “mcm”

O ALARMY SAMOCHODOWE : Gepard 2, Legen- 
ford, Lampart, Skorpion, Alfa • od 100 zł, central
ne zamki - od 75 zł, czujniki • od 20 zł, syreny • 
od 25 zł, blokady elektroniczne • od 35 zł, bloka
da skrzyń biegów Tytan-Dipol • od 260 zł, haki 
holownicze, atestowane, odkręcane kule z kom
pletem montażowym • do 160 zł, montaż, sprze
daż. naprawa, wysyłka, faktury VAT, Legnica, ul. 
Kręta 10 (w lewo od s. Real), tel. 0602/43-01-75 
84016271

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!, Wrocław (e-mail:imr@go2.pl), tel. 
071/343-48-14,0601/73-75-30 01025231

FARBA RENOWACYJNA czerwona i czerwień meksykań-

OPONY - NOWE, UŻYWANE i BIEŻNIKOWANE - duży wybór
'W-w, ul. J. Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-601 75 02 60>

ANTYRADAR „Ultra Limited’ , prod. USA, z 2001 r., multi- 
system cyfrowy, szerokopasmowy, na wszystkie typy rada
rów. - 950 zł. Wrocław, tel. 336-23-51, 0603/91-54-12 
ANTYRADAR UNIDEN prod. USA, cyfrowy, 360 st., lasery 
pistoletowe, stacjonarne, pułapki. video, impulsowe, układ 
VG*Z, najnowszy model z instrukcją, - 530 zł. Wrocław, tel. 
071/343-48-14
O  AUTOALARMY „Gepard" • 75 zł, „Gepard 2" - 87 

zł, „Patriot” (zmienny kod, immobilizer, sterowa
nie zamkiem) • 125 zł, „Legendford” (atest, zmień-. 
ny kod, czujnik wstrząsowy, ster. zamka, progra
mowany) -160 zł, „Scorpion” (wszystkie możli
we funkcje, immobilizer, atest) -168 zł oraz ra- 
diopowiadom., czujniki, syreny, anteny e l. , an
tyradary - od 20 zł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. 
Najniższe ceny, tel. 071/343-48-14,0601/73-75-30 
Wrocław 01025241 

P  AUTOZABEZPIECZENIA - autoalarmy, centralne 
zamki, immobilizery, blokady skrzyń biegów, an- 
tynapady, zniżki w ubezpieczeniach, dodatkowe 
promocje, informacja w autoryzowanym serwi
sie, także montaż audiol. Wrocław, ul. Grota Ro
weckiego 75, tel. 071/373-03-36, 0501/33-00-74, 
0601/83-53-19 01027571

BAGAŻNIK DACHOWY do samochodu osobowego Fiat 
Uno, model 5-drzwiowy, • 100 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-53-16 po godz. 15
BAGAŻNIK DACHOWY nowy, do Fiata 126p • 70 zł, Ci- 
nquecento, Seicento -160 zł. Głogów, tel. 0609/26-86-02 
BAGAŻNIK DACHOWY na 3 rowery + kask rowerowy, cena 
200 zł i 150 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
BAGAŻNIK DACHOWY do Opla Vectry, Seata Toledo, Mer
cedesa 124, • 80 zł. Leszno, tel. 065/529-29-45 w 
godz. 19-20, 0608/27-86-58
BAGAŻNIK DACHOWY rowerowy, na dwa rowery, do Po
loneza, • 120 zł. Opole, tel. 077/455-09-42 
BAGAŻNIK DACHOWY pasuje do VW i Toyoty, stan b. do
bry, -100 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
BAGAŻNIK DACHOWY do samochodu osobowego Fiat 
126p • 40 zł, oraz pokrowiec z dermy na bagażnik - 50 zł, 
pokrowiec plandeka na sśmochód Fiat 126p - 80 zł. Wro
cław, tel. 071/363-94-94

ska, cena 15 zf/l oraz akrylowa, cena 20 zł/l. Wrocław, tel. 
343-16-93
FELGA z oponą, do Zastawy, - 50 zł. Legnica, tel. 
076/722-74-32 -
FELGI do VW, na 4 śruby, z kołpakami i oponami 185/65 
R14, - 210 zł. Lubin, tel. 0503/90-30-60 
FELG115-19", oryginalne. Lubin. tel. 0601/84-44-50 
FELGI niklowane, z oponami, do Chrayslera, rozm. 15x6, 
6-otworowe, rozstaw 114 mm, opony 215 x 75 R15, -1.500 
zł. Milicz, tel. 071/384-07-26
FELGI 6J15HZ z oponami Dunlop 225/70 R15c, do Mer
cedesa Sprintera, 3 szt, • 400 zł. Nowa Sól, tel.x 
068/387-32-74 po godz. 15
FELGI 100 x 4, 15”, gwiazdy, stan b. dobry, • 7.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/865-91-11 
O  FELGI ALUMINIOWE 13, 14, 15, 16, 17", do 

wszystkich typów samochodów, atrakcyjne wzo
ry i ceny, od 900 do 1.300 zł, komplety nowe i po 
fabrycznym odnowieniu, duży wybór oraz prosto
wanie, spawanie, wypełnianie ubytków, odnowie
nia fabryczne. Wrocław, tel. 0603/16-31-97 
81010251

FELGI ALUMINIOWE 7J x 15, 5-ramienna gwiazda z ran
tem, na 5 śrub, do Audi A6, • 1.000 zł. Bierutów, tel. 
0603/74-92-57
FELGI ALUMINIOWE 7J x 15. 5-ramienne z rantem, do 
Audi 80 B4, - 800 zł. Bierutów, teł. 0608/38-17-14 
FELGI ALUMINIOWE 15”, niski profil, szeroki rant, szer. 
195 mm, • 600 zł. Bodzewo, tel. 065/573-02-56

AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zamki R
znakowanie pojazdów |
głośniki samochodowe 

montaż, sprzedaż 
naprawa, raty, wysyłka

ceny z montażem:
autoalarmy z atestem, od 290 z ł  p , i& w —  rata ok. 28 zl
autoalarmy bez atestu, od 250 z f l............... rata ok. 25 zl
autoalarmy 24V do sam. ciężarowych, od600z f  rata ok. 60 z!
alarmy motocytdowe z atestem, od 400 z i  rata ok. 40 zl
centralne zamki, 2 drzwi -180 z l    rata ok. 18 zl
centralne zamki, 4 drzwi • 230 z l   ........  rata ok. 24 zl
blokada Tytan-Dipol, od 340 z l   ......... «... rata ok. 33 zl
Zestaw promocyjny: autoalarm, syrena z własnym zasila
niem, czujnik ultradźwiękowy, możliwość sterowania centr. zam. i 
elektr. szybami - cena 400 zł
UWAGA: nowe pojazdy bez utraty gwarancji fabrycznej 

Legnica, al. Rzeczypospolitej 116 
(lotnisko) naprzeciw hurtowni Źywiec-Trade,

tel. 0-606 966-264.

A L U M I N I O W E  I S T A L O W E

Regeneracja , Prostow anie  
Lakierow anie

I W ro cław , u l. K rz y w o u s te g o  250  I 
 _______ teł/fax 071/325 11 32  QPQi204al

FELGI ALUMINIOWE INTRA 6J x 14, z oponami Uniroyal 
195/60 R14, do Opla, - 600 zł. Bogatynia, tel.: 
075/773-19-82
FELGI ALUMINIOWE do BMW E-36,8.5J x 17, z oponami 
215/45 R17 i 235/45 R17, - 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/97-29-13
FELGI ALUMINIOWE 15” 205 x 50. Ronal, 5-ramienne 
gwiazdy, - 1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0501/46-79-67 
FELGIALUMINIOWE do Mercedesa 210, 202,124, 208 i 
innych, 7.5x16 H2, ET41, model Avangarde, stan b. dobry,
- 1.558 zł. Bolesławiec, tel. 0606/94-74-68 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Audi lub Mercedesa, 
15”, 5-otworowe, -1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
FELGI ALUMINIOWE 16", oryginalne do Opla. 5-otworo-, 
we, 5-ramienne gwiazdy, 5 szt, - 850 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
FELGI ALUMINIOWE RONAL do Mercedesa. Opla B, VW 
T4, w kolorze białym, 5-ramienna gwiazda, 7Jx15H2E28 • 
600 zł, ze śrubami oraz drugi komplet, firmy Penta (prod. 
angielskiej), srebrne, rant polerowany, 5-ramienna gwiaz
da, 7Jx15H2E11. ze śrubami - 550 zł. Brzeg, tel. 
077/404-61-61 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem -AC0505 www.autogielda.com.pl) 
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 190, nieoryginalne, 
gwiazdy, 5-ramienne, z oponami ZR 16 - 205/50, - 500 zł. 
Brzeg. tel. 0607/48-80-18
FELGIALUMINIOWE 16”. do Nissana. Hondy, odl. między 
otworami 114,3 mm, 4-otworowe, 7.5J x 16 H2, 5-ramien
ne gwiazdy, wzór Porsche, stan idealny, -1.390 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0502/67-24-96 
FELGI ALUMINIOWE do Nissana. Hondy, rozstaw 114.3 
mm, na 4 śruby, 7.5 Jx16H2, 5-ramienna gwiazda, stan 
idealny, - 1.390 zł, do VW, Opla, Seata, Toyoty, 15”, roz
staw 100 mm, 7J 15H2, najnowszy model, z oponami

195/50/15, stan idealny, - 1.800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0502/67-24-96 1 ‘
FELGI ALUMINIOWE do Forda, Peugeota,'Audi, z opona
mi 195x45x14,4-otworowe, odl. między otworami 108 mm, 
cena - 700 zł oraz opony 13 i 14”. Chojnów, tel. 
076/819-10-04. 0604/19-61-54 : '■ ■ ■
FELGI ALUMINIOWE rozstaw śrub 108 mm, do Forda, z 
rantem - 800 zł/kpi. z oponami. Głogów, tel. 0600/37-73-29 
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 16”, do Opla Omegi 
B + śruby, do VW15" 5-otworowe, do BMW 15" i 16”. Hen
ryków, tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69 
FELGI ALUMINIOWE ARTEC 8J x 17”, z oponami 215/40 
R17, odl. między otworami 4 x 114,6-ramienńe gwiazdy z 
rantem, stan b. dobry, • 1.500 zł, Jelenia Góra, tel. 
075/751-20-93, 0607/35-72-05 
FELGI ALUMINIOWE 14”, 5 i 1/2 Jx14 x 41,4,4x108 mm, 
do Forda Escorta, 1 szt. - 90 zł. Kąty Wr., tel. 071/789-14-07 
FELGI ALUMINIOWE 6-ramienne gwiazdy, z oponami 
185/60/14, od VW Polo, Seata Cordoby, - 1.300 zł. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 0503/94-52-88 
FELGI ALUMINIOWE na 5 śrub, do Forda, z oponami, stan 
b. dobry, 5 sztuk, • 1.300 zł. Kępno, tel. 0606/18-64-80 
FELGIALUMINIOWE 16", do.AudiA4.A6, VW, Mercedes. 
5-ramienne gwiazdy z deklami, na 5 śrub, 8Jx16H ET 40 - 
500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FELGI ALUMINIOWE do Forda Escorta RS, Fiesty, 13", 
stan dobry, -150 zł. Kłodzko, tel. 074/865-50-75 
FELGI ALUMINIOWE ALPINE 13", z oponami 175 x 50 x 
13. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
FELGI ALUMINIOWE RONAL 15", 5-otworowe, do Audi 
A3, z oponami 195/65 R15, - 1.500 zł. Krosno Odrz:, tel. 
0606/51-45-58
FELGI ALUMINIOWE VALBREM z oponami, 15", do Fiata, 
Lanci i Alfy Romeo, wym. 195x50, jednoroczne, stan b. 
dobry. -.1.170 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/865-56-20, 
0603/79-81-21
FELGI ALUMINIOWE t5". do Audi C4, z dekielkami. - 900 
zł. Legnica, tel. 0607/05-06-66 
FELGI ALUMINIOWE 15" z oponami 195/65/15, do Skody 
Oćtavia, • 1.400 zł. Legnica, tel. 0603/82-39-44 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 16" 9J, 5-otworowe, sze
roki rant, z oponami, pasują do Mercedesa i Audi, -1.700 
zł. Legnica, tel. 0608/62-83-65 
FELGI ALUMINIOWE 6J x 14 4 CH 36,-3 szt., stan b. do
bry, - 200 zł. Legnica, tel. 076/722-74-32 
FELGI ALUMINIOWE 8J x 17H2, BMW. 5-ramienne gwiaz
dy, 1 szt., felga BBS, szprycha, skręcane, VW 61/2 x 15,2 
szt., 7Jx15H2 Magie by Rondeli, 1 szt.'Legnica, tel. 
0600/52-57-85
FELGI ALUMINIOWE ATS 17", 7-ramienne gwiazdy. 
5-otworowe, odl. między otworami 112 mm, do Audi, Mer
cedesa, z oponami 215/45 R17, - 1.400 zł. Legnica, tel. 
0601/54-12-06
FELGI ALUMINIOWE 15". do Forda. odl. między otworami 
4x108 mm, + śruby ozdobne i zabezpieczające oraz opo
ny, - 650 zł. Legnica, tel. 076/862-44-04, 0603/27-58-19 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 185/60, do Forda • 
400-700 zł. Lubań. tel. 0604/19-82-96 
FELGI ALUMINIOWE 15" oryginalne, do BMW 5 z 1999 r., 
z oponami Pirelli Winter 210 Performance Evo 225/60 R15 
96H, stan b. dobry. Lubin, tel. 0607/52-28-44 
FELGI ALUMINIOWE TEKN015", nowe. odl. między otwo
rami 108 mm, 5-ramienne gwiazdy, do Forda lub Hondy, - 
1.200 zł. Lubin. tel. 0601/06-10-24 
FELGI ALUMINIOWE do Forda, 14", • 400 zł; Lubin. tel. 
076/842-75-76
FELGI ALUMINIOWE ET 49. z oponami Falken, do Opla, 
rozstaw 100 mm, 4-otworowe, 5 szt., stan b. dobry - 800 
zł/kpi. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
FELGIALUMINIOWE BBS 15", odl. między otworami 4x100 
mm, pasują do VW Golfa, Opla Kadetta, VW Passata, 
6.5Jx15 ET 29, z oponami Pirelli 205/55 R15, - 400 zł + 
szpilki gratis. Lwówek Śląski, tel. 0608/87-87-35 
FELGI ALUMINIOWE 17" do BMW. 225 i 265, 5-ramien
ne, szeroki rant, z oponami, • 2.000 zł. Lubnica, gm. Wie
ruszów, tel. 062/784-72-90, 0603/60-49-98 
FELGI ALUMINIOWE wzmacniane, do Chrayslera, rozm. 
15x6, rozstaw 114 mm, • 800 zł. Milicz, tel. 071/384-07-26 
FELGI ALUMINIOWE szprychy 6" x 13,4-otworowe z ran
tem, z oponami, stan dobry, do VW, Opla, Fiata. - 450 zł. 
Nadolice Małe, tel. 071/318-96-08 
FELGI ALUMINIOWE BBS 7J x15H2, 4 szt., z oponami 
Michelin 205/50/15, • 1.800 zł. Ołdrzychowice, tel. 
074/868-94-57
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Lady Niva • 100 zł/szt. 
Paczków, woj. opolskie, tel. 0606/15-33-85 
FELGI ALUMINIOWE AEZ 16", - 850 zł. Paczków, tel. 
0606/99-56-29
FELGI ALUMINIOWE M3 do BMW E-36,17" x 7, komplet 
+ 2 opony, - 2.200 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-04-92 
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy, pasują do VW 
Golfa, BMW E-30, Seata Toledo, Opla Astry i innych, stan 
b. dobry, - 690 zł. Prochowice, tel. 0603/44-67-59 
FELGI ALUMINIOWE ALUETT 17". 4 x 100, kierunkowe, 
do VW, Opel, Honda, -1.450 zł. Prusice, tel. 0609/49-86-62 
FELGI ALUMINIOWE 6Jx14 oryg. do VW - 500 zł. felgi 
stalowe 14" do VW - 200 zł, 14" niebieski metalic do Mer
cedesa 123, Forda Scorpio - 200 zł, 14" aluminiowe do 
Audi 4x108 mm -100 zł, 13” do VW, Audi -160 zł, 13" do 
Opla -120 zł, koła do Opla Corsy z oponami • 250 zł. Prze
mków, woj. legnickie, tel. 0608/09-42-98 
FELGI ALUMINIOWE RONAL z oponami 205/55 R15, ory
ginalne do Audi, odl. między otworami 108 mm, • 500 zł. 
Rzeszotary, gm. Wiłkowice, tel. 076/857-00-63, 
0606/89-08-68
FELGI ALUMINIOWE 17” z oponami, do Mercedesa 124, . 
- 1.500 zł. Sobótka, tel. 0602/19-29-43 
FELGI ALUMINIOWE 16", 4 x 100 /7,5J, gwiazdy dziekK 
ne, do Opia, VW, 2 szt., opony 215/40/16, - 800 zł. Strze
gom, tel. 074/855-00-13, 0609/37-08-67 
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub, 6Jx14x47.5, • 
220 zt Szewce, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-83-38 
FELGI ALUMINIOWE 15", 5-otworowe, stan b. dobry, - 550 
zł. Świdnica, tel. 0605/69-21
FELGIALUMINIOWE 16" oryginalne, Chrysler Talon Eagle 
lub Mitsubishi Eclipse, 5-otworowe, 4 sztuki - 400 zł/kom
plet. Świdnica, tel. 074/640-63-67, 0601/71-05-50 
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub, 6Jx14x47.5, - 
220 zł. Trzebnica, tel. 071/312-83-38 
FELGI ALUMINIOWE - 2 szt., rozmiar 13", „pajęczynka". 
do Opla. VW -100 zł/szt. Wałbrzych, tel. 0604/72-64-82" 
FELGI ALUMINIOWE 14”, 4x100 mm, gwiazda 5-famien-
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na, Opel, VW, stan idealny - 800 zł/komplet, felgi alum. 
14", 4x100 mm, 12 ramion,'Ofyginalny znaczek Opel, stan 
dobry - 550 zł/komplet. Wałbrzych, teł.- 06Q5/41 -37-05 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, 15". z oponami Pirelli 
P-6000. 195/55/15, do Fiata, nowe, - 1.600 zł. Wrocław, 
tel. 0501/60-91-83
FELGI ALUMINIOWE 16" do Mercedesa 190.124.180. z 
oponami 225/50/16R, 205/50/16R, dobrze odprowadzają 
wodę, stan dobry • 800 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-44 
FELGI ALUMINIOWE, 14", na 4 śruby, rozstaw 100 mm, 
ET 45, wzór .kwiatek", stan b. dobry, oclone, pasują do 
VW, Opla, - 620 zł. Wrocław, tel. 0604/44-70-05 
FELGI ALUMINIOWE 15", rozstaw otworów 5 x 130 mm, 
pasują do Porsche, Mercedesa 207 busa, Sprintera, • 500 
zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 6x13,4-ramienne gwiazdy, rozstaw 
108 mm, 4-otworowe, do Forda, 4 szt, - 370 zł. Wrocław, 
tel. 0602/18-41-14
FELGI ALUMINIOWE 15", do Lanci, Fiata, Alfy Romeo, 
5-ramienne gwiazdy, ze śrubami, stan b. dobry, atrakcyjny 
wygląd; - 880 zł. Wrocław, tel. 0501/06-63-30 
FELGI ALUMINIOWE szprychowe + opony 14", do Forda 
Mondeo, Sierry, Escorta oraz Fiesty, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0607/40-42-95
FELGI ALUMINIOWE do VW, Audi, 15", 5-ramienne gwiaz
dy, zaokrąglane, z oponami, atrakcyjny wygląd, na 4 śru
by, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0503/59-88-42 
FELGI ALUMINIOWE 8J17, 5 x 112, 5-ramienne gwiazdy, 
z wymiennym rantem na imbusy, stan b. dobry + oryginal
ne dystansy do felg 5 x 100, do Audi, Mercedesa, VW B5, 
- 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-16-85, 0601/75-02-60 
FELGI ALUMINIOWE 16" nowe. ze śrubami, kpi., do no
wego Passata, Audi A4, A6 • 680 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/339-96-67, 0601/73-30-21 
FELGI ALUMINIOWE BORBET do BMW 7/5, 17" x 10,5, 
tył - opony 255x40, przód - 235x45, 8,5", - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0603/45-92-79
FELGIALUMINIOWE 13,14,15," do Forda, Peugeota, stan 
idealny, nowy wzór. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
FELGI ALUMINIOWE 14 i 15", do VW, Opla, Seata. Sko
dy, nowe, nie używane, atrakcyjny wzór. Wrocław, tel. 
0601/55-26-69
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x60x15, do BMW 318, 
oryginalne, • 650 zł. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FELGI ALUMINIOWE 2 szt., 15”, z oponami, do Audi .cy
garo* -150 zł. Wrocław, tel. 365-37-43 
FELGI ALUMINIOWE AZEV 15”, 4 x 114,3, 16”, 17", 5W 
100, do VW Golfa IV, Passata B5. Wrocław, tel. 
0605/94-04-36 <
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FELGI ALUMINIOWE 4 szt. do Fiata Seicento. • 500 zł. 
Wrocław, tel. 0503/77-75-23
FELGI ALUMINIOWE 4 szt. do Fiata Punto, • 600 zł. Wro
cław. tel. 0503/77-75-23
FELGI ALUMINIOWE do Poloneza. Wrocław, tel. 
0504/98-14-65.
FELGI ALUMINIOWE do BMW 5,7, stan b. dobry -1.300 
zł/szt. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
FELGI ALUMINIOWE 18”, 225/45/18, 245/45/18, z opo
nami, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 322-44-54 do godz. 18, 
325-82-02
FELGI ALUMINIOWE 17”, GM, 6-ramienne, rozstaw 4 x 
100 mm, z oponami Dunlop Sport 8000, 215 x^5x 17, 
stan b. dobry, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 0604/95-34-35 
FELGI ALUMINIOWE BBS do VW Golfa III, 15” - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/54-08-12
FELGI ALUMINIOWE z oponami Pirelli, 185 x 65 x R14, 
stan b. dobry. 4 szt. - 450 zł. Wrocław, tel. 071/357-71-28 
FELGI ALUMINIOWE 14* rozstaw 4 x 114.3 mm, stan ide
alny - 720 zł, z oponami Dunlop Sport 165 x 65 x R14, stan 
b. dobry - 950 zł. Wrocław, tel. 0607/76-64-79 
FELGI ALUMINIOWE 15” z oponami, stan b. dobry. Wro
cław, tel. 071/781-41-20 w godz. 20-23, Padliszki, tel. 
065/573-84-80
FELGI ALUMINIOWE RONAL 16” 5-ramienne, podwójne 
ramiona, 5x112 mm, do Audi A4, Mercedesa oraz inne, • 
1.300 zł. Zebrżydowa, woj. jeleniogórskie, tel. 
0502/26-20-73, 0502/42-38-36 
FELGI ALUMINIOWE RONAL 15”, 5-ramienne, podwójne 
ramiona, 4x100 mm, nowe, do VW, Opla, - 1.000 zł. Ze- 
brzydowa, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/26-20-73, 
0502/42-38-36
FELGI ALUMINIOWE z rantem. 16”,.z oponami 225/45
R16t odl. między otworami 5 x 100 mm, do Audi, VW, • 300
zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-94, 0605/53-18-09
FELGI ALUMINIOWE ATS 7J x 15H2, kpi. z oponami
205/50 R15, na 4 śruby, rozstaw 100 mm, cena 500 zł/kpi.
Żórawina, tel. 071/316-51-61
FELGI ALUMINIOWE, 1987 r. 205/70/14, do BMW 7, • 900
zl. Chojnów, tel. 0602/58-63-39
FELGI ALUMINIOWE 17” RONAL, 1999 r. do Mercedesa,
z oponami, stan idealny. - 2.100 zł. Głogów, tel.
076/831-12-44
O  FELGI ALUMINIOWE, STALOWE komplety na 

koła, skup, sprzedaż, zamiana, rozmiary 13,14, 
15,16 i 17", do różnych modeli aut osobowych 
(Audi, BMW, Opel, VW, Renault, Peugeot, Hon
da, Mitsubishi, Citroen, Mercedes, Toyota, Sko
da, Hyundai, Daewoo, Fiat) I dostawczych (Mer-
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FELGI STALOWE I ALU 5 
- MONTAŻ I SERWIS - |

Wrocław, ul. Buraczana 10 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

cedes, Fiat Peugeot, Renault, VW i inne). Relizu- 
jemy zamówienia, indywidualne, Wrocław* tel. 
071/349-40-62, tei. 071/349-47-55 (fax), 
0502/37-81-98,0601/77-68-33 81011361

FELGI STALOWE 5 1/2 J x 14,4 szt., do Audi. Jelcz-La- 
skowice, tel. 0603/62-19-72
FELGI STALOWE używane - 15 zł. Kożuchów, tel. 
068/355-45-96
FELGI STALOWE 4 sztuki, stan idealny, oryginalne, do 
BMW 5 E-34 - 210 zł/kpi. Lubań, tel. 0603/12-38-26 
FELGI STALOWE do lveco Daily (35-10,49-10), 2 szt., po 
piaskowaniu - 200 zł/szt. Oleśnica, tel. 0602/38-80-37 
FELGI STALOWE 60 szt. - 15 zł/szt. Siekierczyn, tel. 
075/724-40-62
FELGI STALOWE + opony 13” do Forda, stan b. dobry, 4 
szt. + piąta gratis, - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/40-42-95 
FELGI STALOWE 4 sztuki, 14”, do Opla, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0607/40-42-95
FELGI STALOWE 13”, 4 szt., do Seata Toledo, -120 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-08-47, 0601/77-34-97 
FELGI STALOWE rozstaw 4 x 100, opony Michelin Energy 
165 x 70 x 14, oryginalne kołpaki Toyota, stan b. dobry, - 
500 zł. Wrocław, teł. 071/368-17-82, 0600/87-89-28 
FELGI STALOWE stan b. dobry, do Forda Sierry (89 r.), 
cena - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/325-13-37, 
071/318-14-45 po godz. 20
FELGI STALOWE 15”, do BMW 5,5 śrub - 50 zł/szt. Złoto
ryja. tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI nosidełko, do 13 
kg. granatowe z daszkiem, wkładka dla noworodka, stan 
idealny, • 200 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/29-76-75 
FOTELIK SAMOCHODOWY do 18 kg. z atestem, stan do
bry - 70 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
FOTELIK SAMOCHODOWY z atestem, -100 zł. Rawicz, 
tel. 0503/50-18-43
FOTELIK SAMOCHODOWY RENÓLUX do 5 lat, własne 
pasy, 5-punktowy, rozkładany, z atestem, stan b. dobry, 
cena -110 zł. Wrocław, tel. 071/372-97-75,0601/19-08-44 
FOTELIK SAMOCHODOWY uniwersalny, 9-30 kg, - 30 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-13-16
FOTELIK SAMOCHODOWY Century, dla dziecka do I roku 
życia, rozkładany, własne pasy, funkcja bujaczka, -188 zł. 
Wrocław, tel. 0503/56-01-10
FOTELIK SAMOCHODOWY nosidełko, do 10 kg. stan b. 
dobry, atest, - 70 zł. Wrocław, tel. 071/324-14-99 
FOTELIK SAMOCHODOWY CRACO 0-13 kg. na gwaran
cji, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/322-29-31 
FOTELIK SAMOCHODOWY MeysterTeddy, 0-10 kg. -100 
zł. Wrocław, tel. 339-16-45
FOTELIK SAMOCHODOWY SAFETY BABY 0-18 kg. z pa
sami szelkowymi, stan b. dobry, atest, reguł, siedziska, za
główek, prosty montaż pasami samochodowymi, - 95 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-77-17, 0601/18-15-72 
FOTELIK SAMOCHODOWY Romer, do 20 kg, 5-punkto
wy, własne pasy, rozkładany, z atestem, stan b. dobry, • 
120 zł, Chicco, od 0 do 18 kg, zagłówek, własne pasy, roz
kładany, atest, stan b. dobry, - 140 zł. Wrocław, tel. 
071/372-97-75, 0601/19-08-44 
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX 0-18 kg, z pasa
mi, rozkładany do leżenia, stan b. dobry, cena • 90 zł. Wro
cław, tel. 071/322-37-85
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER do 20 kg, własne 
5-punktowe pasy, z atestem, stan b. dobry, prod. zachod
niej, -110 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-82, 0608/62-12-03 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI do 10 kg, sztyw
na rączka, wkładka, atest, własne pasy, funkcja bujaczka, 
stan b. dobry, -100 zł, RENOLUX.do 18 kg, własne pasy, 
atest, zagłówek, 5-punktowa regulacja położenia, stan b. 
dobry. -110 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-82,0608/62-12-03 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER dziecięcy. 0 -10 kg. 
- 90 zł. Wrocław, tel. 071/795-49-49 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER dla dziecka od 4 mie
sięcy do 5 lat, rozkładany, 3 pozycje, własne pasy, 5-punk
towe. atest, -110 zł, RENOLUX do 18 kg, rozkładany, 4 
pozycje, własne pasy, atest, stan idealny, -100 zł. Wro
cław, tel. 322-21-89, 784-65-62, 0600/55-91-57 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI-COSI nosidełko do 10 
kg, z budką, wkładka dla noworodka, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/333-52-56
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER, CHICCO 9-20 kg. 
regulacja oparcia, pasy 5-punktowe, stan b. dobry, -110 
zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI PLUS do 10 kg, 
wkładka dla noworodka, folia przeciwdeszczowa, śpiwo- 
rek, funkcja huśtawki, schowek, stan b. dobry, • 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-36-26
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX prod .francuskiej, 
dla dziecka o wadze 0-19 kg, grartatowy, welurowy, czer
wony wzór, 5-punktowe pasy, stan idealny, • 160 zł. Wro
cław, tel. 328-95-77, 0501/41-41-43 
FOTELIK SAMOCHODOWY rozkładany, pasy. atest, stan 
b. dobry • 100 zł, fotelik Chicco, rozkładany, pasy, atest, 
stan b. dobry - 140 zł. fotelik Roemer King, pasy, rozkłada
ny, montaż na siedzeniu, atest • 120 zł. Wrocław, tel. 
071/352-40-48, 322-41-57, 0605/06-93-62 
HAK HOLOWNICZY oryginalny, do Mercedesa 124. Jele
nia Góra, tel. 075/75546-70, 0601/56-78-57 3  
HAK HOLOWNICZY do Renault w wersji Nevada, -120 zł. 
Krotoszyn, tel. 0602/55-70-34 
HALOGENY BOSCH prostokątne, kierownica skórzana Ra- 
id-l, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67, 0601/73-30-21 
IMMOBILIZER CEL-PROTECTOR, - 60 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
INSTALACJA GAZOWA LOVATO zbiornik 701, do wszyst-
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kich typów gaźników. - 600 zł. Bogoszów-Gołae, tal. 
074/844-02-58 po godz. 20
INSTALACJA GAZOWA do Poloneza, -1 j000 zł.-Kożu
chów. tel. 068/355-30-02
INSTALACJA GAZOWA prod. zachodniej, butla 701, skra
placz + szpryca do silników chłodzonych powietrzem + re
dukcja, - 460 zł. Lubin, teł. 0502/17-81-85 
INSTALACJA GAZOWA BRC oryginalna do BMW, przy-. 
stosowana do silnika 3500 ccm,. butla poj. 70 J, - 1.300 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19, 0(501/92-97-̂ 9 
INSTALACJA GAZOWAkompletna, • 350 zł.-Wałbrzych, 
tel. 074/849-7Ó-9'l
INSTALACJA GAZOWA do silnika gażnikowego lub na 
wtrysku, butla dowolna, homologacja’. Wrocław, tel. 
0604/68-50-81 r ‘
INStALACJA GAZOWA zbiornik poj. 65 I,.- 600 zł! Wro
cław, tel. 0504/96-10-06
INSTALACJA GAZOWA do silników gażnikowych: do For
da Transita, ze zbiornikiem o poj. 90 I - 650 zł, do Forda 
Sierry, zbiornik 651 - 650 zł Oraz do VW Transportera, zbior
nik 1001 - 650 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
INSTALACJA GAZOWA z dokumentacją, do samochodu 
gaźnikowego, - 350 zł. Wrocław, tel. 0605/72-24-05 
O  INSTALACJE GAZOWE • skup; sprzedaż instala

cji gazowych. Wrocław, tei. 071/350*10*33, 
0601/74-56*32 81011421

"KOGUT" TAXI na magnes, stan dobry, - 60 zł. Legnica, 
tel. 0607/86-18-69
"KOGUT" TAXI prod. niemieckiej, żółty - 60 zł oraz takso
metr, prod. niemieckiej - 20 zł. Zgorzelec, tel, 0603/44-75-82 
KIEROWNICA SKÓRZANA RAID 3-szprychowa, stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 071/351-61-74 Rafał, 071/339-95̂ 78 
KIEROWNICA SPORTOWA HELLA + Naba, czarna, śr. 36 
cm, -160 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-26-11 
KIEROWNICA SPORTOWA MOMO czarna, skórzana, 36 
cm, -150 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-26-11 
KOŁA do przyczepy rolniczej, 900x20, 4 szt, • 1.200 zł. 
Gołostowice, tel. 071/392-64-73 
KOŁA kompl., 12.00/18, mało używane, przebieg 3.000 
km, do Ify, HL, T-088, T-174, cena 500 zł/szt. Strzeszów, 
gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-82-17 
KOŁA 4 szt., 15”, opony letnie, do Peugeota 106. Wro-. 
cław. tel. 0601/95-16-78
KOŁO do Tarpana, kompletne, stan opony b. dobry, 
185/B15C, -100 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
KOŁO kompletne, do Fiata Cinquecento, • 50 zł. Wrocław, 
tel. 0602/60-93-81
KOŁPAKI 15", do Volvo. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-16-54
KOŁPAKI oryginalne, do sam. prod. zachodniej, 13-15" - 
20 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/85-94-50 
KOŁPAKI do VW Transportera T4 z lat 1991/94. Wrocław, 
tel. 0600/52-08-83
KOŁPAK115", do Mercedesa 124, oryginalne,, stan b. do
bry -150 zł/kpi. Wrocław, tel. 0501/79-70-81 
KSIĄŻKA OBSŁUGI FIATA 500, 600. 6000. 850 i Zasta
wy 750, instrukcja napraw - 45 zł, instrukcja obsługi Fiata 
Uno-25 zł; f^ta ĆC-.25zK Kłodzko, tel 074/8̂ 7-88-93 . 
w godz. 7-9i  18-23 .-V.; v. V - \   ̂ V •
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY do samochodu osobowe- .
go Ford Mondeo śećlan z 94 r; Polkowice, tel.
076/845-33-62. 0604/60-30-53
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY do Renault Megane. So-
bin, gm. Polkowice, tel. 076/845-96-32
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY do Opla Astry (5-drzwio-
wy). Trzebnica, tel. 0717312-12-87, 0600/26-55-35 .
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ÓZ RACING SUPERTURI- 
SMO 7.5 x 16” 01415250,100/4.., tel. 0606/72-47*97 
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEI HR 8/5J/15 ET35, 
1989 r., prod. japońskiej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 7J x 15 H2, 6 ramion, firmy 
Wheyking (skrzydlaty koń), rozstaw 100,4 śruby. Krzyków, 
tel. 071/318-98-38, 0607/48-98-04 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Renault Ćtio. Legnica, tel. 
076/887-19-21 po godz: 17, 0608/48-51-23 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE lub same koła do Poloneza, 
do 350 zł. Lubin. tel. 076/847-52-51 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Audi 80 84.15a. na 4 śru
by, oryginalne, w b. dobrym stanie. Świdnica, tel. 
0608/45-15-45
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 13", 4x98 mm, 3-; 4-ramien- 
ne, do Fiata Punto, w cenie do 480 zł, wrozliczeniu telefon 
komórkowy Nokia 3310, nowy, nie używany, na gwarancji. 
Wałbrzych, tel. 0604/16-91-82,
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE z oponami, do VW Golfa IV. 
Wrocław, tel. 0501/49-67-46
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa III, oryginalne, 
14". Bolesławiec, tel. 075/647:81-00, 0600/42-27-3  ̂ .. 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ w stanie dobrym oraz fel
gi 17" z rantem, najchętniej 8.5M0", do BMW 525 z 1993 
r.. 24V. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z demontażu, dowolny 
zbiornik, może być bez dokumentacji oraz sam zbiornik W. 
miejsce koła zapasowego. Syców, tel. 0502/53-97 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z homologacją. Wrocław, 
tel. 071/784-50-49
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ Lovato albo BRC, do Fia
ta Brava 1.4 12V (wtrysk jednopunktowy). Wrocław, tel. 
071/789-57-36, 0608/06-43-22 .
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI MAZDY 626. Zielona Góra, 
tel. 0607/20-31-90
KUPIĘ KSIĄŻKĘ NAPRAW MERCEDESA 123,1 $76/85 r. 
Bogumiła Kalinowskiego. Duszniki Zdrój, tel. 0607/12-78-03 
KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTOŃE STEEL BELTED 60 
275/60/15. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KUPIĘ OPONĘ DĘBICA VIVO używaną, 185/70 R13. Zie
lona Góra, tel. 0605/23-51-77 
KUPIĘ OPONĘ DUNLOP do busa. 185/14C. Wińsko, tel. 
071/389-84-25
KUPIĘ OPONĘ GOODYEAR EAGLE F1 215/40 ZR 16.., 
tel.. 0606/72-47-97
KUPIĘ OPONĘ GOODYEAR EAGLE NCT 65 195/65 R15.. 
nową lub prawie nową. Kamienna Góra, tel. 075/746-24-92, 
0604/21-86-49
KUPIĘ OPONĘ GOODYEAR EAGLE NCT3 175/70 R13,
używaną. Zielona Góra. tei. 0605/23-51-77
KUPIĘ OPONY BRIGDESTONE 385/65/R22.5 lub inne. w
b. dobrym stanie. 1100 x 20.̂ 315 x 22.5 na przód. Strzelin,
tel. 071/392-17-41, 0503/01-39-29
LEWAREK do zmiany kół, do Mercedesa 124. Jelenia Góra,
tel. 075/755-46-70. 0601/56-78-57
LODÓWKA SAMOCHODOWA 12 V. 22 I. zapakowana. -
200 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/782-43-16 do godz. 17
LODÓWKA TURYSTYCZNA ELEKTROLUX zasilana 12V. 
220 V oraz gaz płynny, prod. zachodniej, woda źródlana, • 
550 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16 
MAGNETYZERY DO PALIWA, - 320 zł. Głogów, teł. 
0503/00-41-63

K O R Z Y S T N E  R A B A T Y  N A  O P O N Y  
I  C T M I E  o s o b o w e ,  d o s t a w c z e
■  ■  I  l l l t  I C I Ę Ż A R O W E .  C E N Y  ( B R U T T O )  O D :

G R U P A  M ICHELIN  
K O R M O R A N  
K L E B E R  
B F  G O O D R I C H  
GRUPA FIRESTONE
E U R O P A  II 
B R I D G E S T O Ń E

- 155 z ł  G R U P A  G O O D Y E A R  - 149 z ł  
7 0 ,0 8  z ł  D Ę B I C A  * - 6 6 ,3 7  z ł
126,30 zł S A V O  - 7 7 ,1 0  z ł

-  1 2 4  z ł  D U N L O P  - 1 4 8 , 5 0  zł
- 1 5 8 , 8 1  zł GRUPA CONTINENTAL -  1 4 7  zł. 
-  8 4 , 5 5  z ł G R U P A  P I R E L L I  - 1 3 4 , 7 0  zł 
- 1 5 6 , 6 0  zł C O U R I E R  opoiiws - » 9  z ł

M o n t a ż  -  5 , 5 0  z ł ,  w y w a ż a n i e  o p o n  -  0 , 5 0  z ł  
Z a k u p i o n e  u  n a s  o p o n y  m o n t u j e m y  G R A T I S  ! 
S E R V V IS : M u c h o b o rs k a  4  c z y n n e :
(przy skrzyżowaniu Strzegomska-Klecińska)
tel. 071/373-72-15. fax 373-72-18 Pn-pt O "  I  5 1 , so O "  I  9

MAGNETYZERY DO PALIWA MAKSOR Econo, Sport, 
nowe - od 155 zł. Wrocław, tel. 0501/40-69-00 
ODKURZACZ SAMOCHODOWY przenośny, • 20 zł. Wro
cław, tel. 352-58-96
ODKURZACZ SAMOCHODOWY 12 V, podłączany do za
palniczki. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
OGRZEWANIE WEBASTO 12 V, na ropę, ze zbiornikiem,
- 200 zł. Modła, tel. 0600/52-57-36
OLEJ Mobil 1, 5W-50-OW 40 r 28 zł. Wrocław,, teł. 
0607/76-01-97
OLEJ CASTROL GTX mineralny, 5 1 - 50 zł. Zielona Góra, 
tel. 0607/20-31 -90
OLEJ NAPĘDOWY - 2 zł/l. Wrocław, tel. 0503/91-65-81 
OPONA specjalna, nowa, 18.00-25,20.5-25, tanio. Toma
szów Bolesławiecki, tel. 076/818-96-60 
OPONA 175/70/R13, 1 szt. - 85 zł. Wrocław, tel. 
071/368-80-12
OPONA FULDA 185/65/14, 2 szt, - 200 zł. Wrocław, tel. 
354-35-27
OPONA GOODYEAR 175 x 65 x R14 M+S, 1 szt. - 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-71-28
OPONA KORMORAN 195/70/15C, do busa, 2 szt., stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 0501/25-47-55 
OPONA PIRELLI P-6000 roz. 195/65/15, stan b. dobry. Oła
wa, tel. 0604/05-51-94
OPONA SAMSON 11.00-24 szosowa, - 200 zł. Bagno, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-61-99 
OPONA UNIROYAL 165/60 R14,1 szl - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-71-28
O  OPONY oraz felgi aluminiowe do BMW: 205/60/14, 

4 szt., 225/45/16, 3 szt., 195/65/15, 4 szt., 
175/70/13,4 szt, 185/60/14,2 szt., felgi aluminio- 
we 7.5J 16x3, 7J 14x4, 5.5J 13x4, felgi stalowe 
do Audi 100 z lat 80 + lampy przednie • od 30 zł. 
Legnica, tel. 0608/36-84-57 84016521

OPONY różne, w parach i pojedyncze, 1000 szt., tylko w 
całości - 5.000 zł, opony. 11 R 22.5, z felgami, bezdętko- 
.We, 2 szt. - 800-zł, 1Ó R 22.5, z felgami, beżdętkowe, 2 szt.
- 800'zł. Bolesławiec, tel. 0601/99-38-02
OPONY 1*400x24, 15.5x25; 16,00x25. 17,5x25, 1800x25, 
205x25,235x25,26,5x25.26,5x29; 22,5x24,12.5x18 i inne. 
felgi • od 200 zł. Brzeg, tel. 077/416-38-04 - 
OPONY 175/70R13.145/80 R13,155/70 R13,185/60 R14, 
185/60 R13, od 35 zł/szt. Chojnów, tel. 0603A10-33-15 
OPONY 13-15", różne rozmiary, w cenie 40-60 zł. Choj
nów. tel. 076/819-10-04. 0604/19-61-54 
OPONY nowe 6.00-9; Dzierżoniów, teł, 074/831-93-17 
O OPONY używane, importowane, od 12 do 16", ok.

1.500 szt., sprzedam natychmiast, atrakcyjna 
cena, przy zakupie całości, cena wstępna • 10 
zł/szt. Gryfów Śl., tel. 075/781-45-92. 
0604/30-27-59 

OPONY do motocykli, używane, różne rozmiary, cena od 
40 - 100 zł. Jelenia Góra, teł. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
OPONY 1200x22. nowe. 1200x18.5% zużycia - od 150 zł. 
Lubsza, tel. 077/416-87-61, 0602/18-21-80 
OPONY zimowe, 15M6", nowe i używane: VW Golf IV, 
Bora, Passat, Sharan. Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-86, 
0608/72-14-92
OPONY 175/70/13, z felgami, 4 szt., używane, stan b. do
bry. Oława. tel. 071/313-97-57, 0607/18-40-53 
OPONY używane, wym. 195/70 R 15". 4 szt. - 300 zł, wym. 
195/50 R 15“, 4 szt. - 250 żł, wym. 175 x 65 x R 14", 4 szt.
- 250 zł. Siechnice, tel. 071/311-39-86
OPONY używane, 120 szt. - 20 zł/szt. Siekierczyn, tel. 
075/724-40-62
OPONY 195/65 R15 (2 sztuki). 215/55 R16 (2 szt,), 235/45 
ZR17 (2 szt.), 195/75 R16C, 107/105P (2 szt.), 175/70 R14 
(2 szt.), 185/60 R14 (2 szt.), 185/65 R14, + 2 aluminiowe 
felgi, do Opla -130- zł. Ścinawa, tel. 0605/41-61 -25 
OPONY używane 205/55 R16 (2 szt.) oraz 225/50 R16 (2 
szt.), stan dobry -150 zł/szt. Wiązów, tel. 0607/71 -97-38, 
0605/05-93-66
OPONY wym. 205/60 R 15". 2 śzt.. 205/50 R 15", 2 szt. 
Wrocław, tel. 071/351-61-74 Rafał, 071/339-95-78 
OPONY różne, 13";14", 15", pojedyncze - od 20 zł. Wro
cław, tel. 071/328-83-29
OPONY 185/60 R14, 4 szt. - 200 zł, 185/65 R14, 4 szt. - 
200 zł, 175/60 R14,4 szt. - 200 zł, 175/65 Rt4,4 szt. - 200 
zł, 195/60 R14,4 szt. - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
OPONY 13", stan b. dobry, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0607/40-42-95
OPONY: 185/65/154, 2 szt. - 70 zł. 650-16.1 szt. - 60 zł. 
900/20, 2 szt.. 11.00/20. 2 szt. - 200 ?ł. Wrocław, tel. 

.071/354-73-24
OPONY używane, 13,14,15 cali, prod. zachodniej, stan, 
b. dobry, letnie i zimowe, ceny od 45 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/351-41-87 w godz. 9-17
OPONY 175/70 R13, zimowe, używane 2 sezony, - 220 zł. 
Wrocław, tel. 0501/75-28-11
OPONY do Hanomaga (Fadromy), 2 szt., wym. 20,5 R25, 
Michelin. typ B lub 20,5 EM, Nylon Semperit lub podobne. 
Wrocław, tel. 0502/54-08-12
OPONY 385x22.5, 315x80x22.5. 195x80x22.5; używane. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15 
OPONY używane, 385 x 22.5, 315/80/22.5, 295/80/22.5,
9 R22.5. Ząbkowice Śląskie, tel, 074/815-76-12 do godz. 15 
OPONY BARUM Bravura, Brilantus, nowe, różne rozmia
ry, od 13" do 16" - od 150 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
OPONY BRIDGESTOŃE 185 x 65 R 15 - 700 zł/komplet. 
Wrocław, tel. 0502/29-21-51
OPONY CONTINENTAL wym. 165/60 R 14". letnie. 3 szt. - 
40 zł/szt. -140 zł. Legnica, tel. 076/722-74-32 
OPONY CONTINENTAL 245/70/19.5. 4 szt. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
OPONY CONTINENTAL 225/50 R16, letnie, stan b. dobry.
4 szt. -"600 zł. Wrocław, tel. 0607/53-51-09
OPONY CONTINENTAL oraz inne. 13, 14,15,16" i inne.

stan idealny, b. mało używane i nowe, od 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-27-83
OPONY CONTINENTAL, 1999 r. bieżnikowane na-zimno - 
300 zł. Nowa Ruda. tel. 0607/82-58-55 
OPONY DUNLOP 230/55/390, 4 szt. Lubin, tel. 
0605/52-90-40
OPONY DUNLOP 185 x 65 R 15 - 700 zł/komplet. Wro
cław, tel. 0502/29-21-51 ś
OPONY DUNLOP sportowe .jodełka", wym. 205/55x16", 
cena • 300 zł/sztuka. Wrocław, tel, 071/339-96-67, 
0601/73-30-21
OPONY DUNLOP 265/35/18, 2 szt. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
OPONY DUNLOP SPORT 205/65/15, bieżnik 3.5 mm, 4 
szt. - 350 zł/kpi. Wrocław, tel. 0501/03-67-66 
OPONY DUNLOP 215/40/17, 2 szt. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
OPONY FIRESTONE rozm. 225/60/15,2 szt., stan dobry • 
50 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPONY FLAMENC0 185/70/14, stan b. dobry, kolce -100 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/354-48-69, 0602/10-90-41 
OPONY FULDA 195/65/14 oraz felgi aluminiowe, do Hon
dy Accord, Civic, - 500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731*66-05 
OPONY FULDA 175/70x13", kompletne, stan idealny, -420 
zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67, 0601/73̂ 30-21 
OPONY MASTERKRAFT 205/60/14,2 szt., nowe - 400 zł. 
160080,1 szt. -100 zł. Lądek Zdrój, tel. 0504/79-51-57 
OPONY MATADOR 825x15, z felgami i dętkami, po przeb. 
1000 km, 7 szt. -150 zł/szt. Kiełczów, tel. 071/398-96-11, 
0601/77t73-59 .
OPONY MICHELIN przednie . 215/75/17.5. opony 
235/75/17.5 Michelin, 14 szt.. opony 305/75/19.5 Sempe
rit. 4 szt. Henryków, teł. 074/810-51-10. 0604/44-17-69 
OPONY MICHELIN 215x80x15.4x4, - 600 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0603/78-12-71 ;
OPONY MICHELIN wym. 175/65 R 14". letnie, 2 szt. -140
zł. Legnica, tel. 076/722-74-32
OPONY MICHELIN 220/55/390. 4 szt. Lubin. tel.
0605/52-90-40
OPONY MICHELIN mało używane. 13-16" - od 50 do 220
zł. Nielubia. tel. 076/831-42-16
OPONY MICHELIN 2 szt.. 195 x 50 x 15.82 V MX V2- 250
zł/para. Piekary, tel. 071/318-40-77. 0604/42-70-15
OPONY MICHELIN 255/40/17. 2 szt. Wrocław, tel.
0601/72-56-81
OPONY MiCHELIN PILOT 205/50/15. stan idealny • 130 
zł, opony 205/402R/17,2 szt., stan dobry -100 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/346-64-95, 0501/70-53-83 
OPONY MICHELIN oraz innych firm, 14 i 15", do VW, Opla. 
Seata, Skody, nowe, nie używane oraz b. mało używane i 
bieżnikowane. Wrocław, fel. 071/349-27-83 
OPONY MICHELIN 285/22.5, 2 szt. + felgi oraz opony 
20/1100,4 szt. -150 zł/szt. ♦ felgi. Wrocław, tef. 349-23-05, 
0502/55-96-64
OPONY MICHELIN 195 x 65 x 15, 2 szt., cena 50 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0503/04-69-47
OPONY MICHELIN MXV 195/70/13, • 70 zł. Wrocław, tel. 
387-83-06. 0604/12-86-85
OPONY MICHELIN MXT nowe, letnie, 4 szt., 175/70/13. 
Żary, tel. 068/374-46-98
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

Ó  OPONY NOWE i UŻYWANE do samochodów oso
bowy i dostawczych, np, rozmiar 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 8.1011931

O  OPONY NOWE I UŻYWANE 12-17", również do aut 
dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz felgi 
stalowe i aluminiowe, nowe modele, skup, sprze
daż, zamiana. Czynne codziennie w godz. 9-22, 
także w soboty. Wrocław • Złotniki, tel. 
0502/37-81-98, ul. Kielecka 64, tel. 071/349-40-62, 
071/349-47-55 (fax), 0601/77-68-33 81011341

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. 
071/349-47-55 (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, przystępne 
ceny, możliwość montażu i komputerowego wy
ważenia, pełna obsługa wulkanizacyjna oraz pro
stowanie felg. Przyjmujemy indywidualne zamó
wienia na każdy rodzaj opon i felg. Przy zakupie 
kpi. opon, montaż gratis) Wrocław-Leśnica, ul. 
Mokrzańska10,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 1 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, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 187of i- 
cyna, tel. 071/372-16-85, 0601/75-02-60 
81011371

OPONY PIRELLI R16 185/65 oraz 87H R15, 2tózt. - 80 
, zł/szt. Nowa Sól, tel. 068/387^*74 po godz.15.- 
•OPONY PIRELU 17JLR f4V4 szt., ok. 5 mm bieżnika, 
stąn kjJobry^ 24b zł. Wroóław, tel. 071/316-51-67 
WONY PIRELLI P 700-Z 205/50 R15, stan b. dobry, 4 
sztuki, - 400 zł. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
OPONY PNEUMANT letnie. 175x70x13, stan b. dobry - 
100 zł/szt. Świeradów Zdrój, tel.-075/781-74-01, 
0606/16-3̂ -18
OPONY STOMIL rolnicze, 4 szt. - 200 zł, - 400 zł. Jelenia 
Góra, tef. 075/742-31-95, 0605/43-73-16 
O OPONY UŻYWANE fótnie i zimowe: 135x13, 

145x13,155x13,155x70x13,165x13,165x70x13, 
175x70x13, 165x65x13, 165x65x14, 165x70x14, 
175x65x14, 175x70x14, 185x60x14, 185x65x14, 
185x70x14, 195x60x14, 195x65x14, 195x50x15, 
195x60x15, 195x65x15, 205x60x15, 205x65x15 
205x70x15, 225x70x15. Wrocław, tel. 
0602/42-58-23 81011891

0  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 beżdętkowe 
do aut ciężarowych, możliwość montażu zaku
pionych opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szt. Ząb
kowice Śląskie, ul. Waryńskiego 13, tel. 
074/815-40-67,0601/79-01-77 01022911

ORUROWANIE do samochodów terenowych, dostawczych
1 osobowych - od 450 zł/kpi. Wrocław, tel. 0607/48-95-76 
PASKI KLINOWE różne rozmiary - 4 zł/szt. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tył, czarne-lub czer
wone • od 150-200 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
PASY SZELKOWE SCHROTH 2 szt, - 260 zł. Wrocław, tel. 
0607/52-62-38
PLANDEKA ALTA PLAN celna, pomarańczowa, nowa, 
wym. 3.75 x 2.15 x 2.1 m, - 900 zł. Oleśnica, tel. 
0602/38-80-37
O PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekkie, silne, 

trwałe, metalowe oczka mocujące, odporne na 
temperaturę. Również pokrowce na przykrycie 
kombajnów, maszyn rolniczych i samochodów. 
Cena 4 zł/m2. Plandeki grube • 20 zł/m2. Na ży
czenie wysyłamy pocztą, wystawiamy faktury 
VAT. Świdnica, tel. 074/853-72-77 01029141

POKROWIEC NA BAGAŻNIK DACHOWY skóropodobny, 
do Fiata 126p, - 40 zł. Wrocław, tel. 071/359-09-71 
PROSTOWNIK BESTER diodowy, zas. 380 V/100 A - 24 
V, • 900 zł lub zamienię na spawarkę migdmat. Oleśnica, 
tel. 071/398-74-76 •
O  SERWIS I SPRZEDAŻ OPON ORAZ FELG ALU

MINIOWYCH I STALOWYCH, 12-18", również do 
samochodów dostawczych i ciężarowych (na za
mówienie). Felgi stalowe, w kompletach i poje
dynczo, do aut zachodnich osobowych i dostaw
czych. Sprowadzamy felgi na indywidualne za
mówienie. Felgi- aluminiowe, nowe modele,
13-18", nowe i używane, do wszystkich typów 
pojazdów. PROMOCJA!. Przy zakupie kpi. opon, 
montaż gratis! Wrocław-Leśnica, ul. Mokrzań- 
ska10,wylot na Lubin, tel. 071/349-27-83 w 
godz. 8-20, 0601/55-26-69 02021851

SPOILER VOTEX do VW Golfa III, nowy, ze stopem, fa
bryczny. - 420 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67, 
0601/73-30-21
SZYBERDACH SOLAR, - 350 zł. Lubin, tel. 0606/17-27-10 
TACHOGRAF różne rodzaje, zalegalizowane. Patoka, tel. 
0602/50-13-71
TAKSOMETR TAXEL 03 i .kogut", - 280 żł. Nowa Sól. tel. 
068/387-58-04. 0607/65-58-30 
O TŁUMIKI SPORTOWE do wszystkich samocho

dów, wysoka jakość, również DTM, wysoka ja
kość, montaż bezpłatny. Ceny od 200 zł. Świdni
ca, tel. 0606/44-04-71 01029471

KUPIĘ 
SAMOCHÓD

O  „CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ" - cał
kowicie rozbite, spalone, płacę gotówką natych
miast, własny transport, fachowe doradztwo, 
auta osobowe, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze 
ceny, aktualne non-stop. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78 81011301

O „ABC-AUTO”. Jeżeli chcesz dobrze sprzedać 
swój bardziej lub mniej rozbity samochód, także 
po pożarze lub na części, zadzwoń, tel. 
071/311-39-61 lub 0602/12-51-35. Transport oczy
wiście gratis. Wrocław 01024601 

O  0601/71-69-78, 0601/77-87-40 to numery telefo
nów, które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po 
wypadku. Natychmiastowa wypłata gotówki, 
transport gratis - wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81011321

O  „UNIWER AUTO” kupi zdecydowanie każdego 
Fiata 126p, wypłata gotówki w 20 minut! Czynne 
całą dobę. Dzwoń!. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
01023761

ALFA ROMEO ALFETTA GT. 1979 r.. Jawor. tel. 
0605/60-32-89
O  ALFA ROMEO, FIAT PUNTO, TIPO, SEICENTO, CI

NOUECENTO, BMW, Mercedes, Ford Fiesta, Mon
deo, Escort, Daewoo, Peugeot 206,406,407, Re
nault Megane, Laguna, Clio, Scenic, Kangoo, 
Seat Leon, Toledo, Ibiza, Cordoba, Toyota, Maz
da, Honda, Opel Corsa, Astra, Vectra, Omega, 
Agila, Kadett, Audi A6, A8,100 C4,80, VW Polo, 
Golf, Passat, Skoda, Daewoo, Nissan, wszystkie 
inne. marki i modele po, wypadku lub do remon
tu, KUPIĘ, Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49 81011901

ARO 243, 244,1984/86 r., 3100 ccm, diesel 4 WD. spraw
ny technicznie - do 2.000 zł. Nysa, tel. 0608/13-76-34 
AUDI od 1981 r., diesel, techn. sprawny lub do remontu, 
lakierowania, poprawek, niedrogo. Lubin, tel. 
076/844-51-06

AUDI na białych tablicach lub uszkodzony. Wrocław, tel.
0503/79-99-02, 0607/82-̂ 5-56. _ .
AUDI 100, 80, A6, A8 po wypadku, Oleśnica, tel.
071/314-33-73, 0603/23-45-49
AUD1100 AVANT pełne wyposażenie el., ins. gazowa, do,
- 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-11-59 
AUD1100,1988/90 r., diesel .cygaro", na białych tablicach, 
może być po wypadku, do .15.000 DEM.. Grodków, tel. 
077/415-96-48 wieczorem
AUD1100, 1.988/90 r. zadbany, na białych tablicach, bez 
prawa rejestracji. Leszno, tel. 0602/81-43-13 
AUD1100,1988/91 r., benzyna, diesel na białych tablicach. 
Brzeg Dolny, woj. wrocławskie, tel. 0503/89-92-39 
AUD1100, 1990/91. r., 2300 ccm, benzyna pełna elektry
ka, wspomaganie, klimatyzacja, bez korozji, zadbane wnę
trze, opony w dobrym stanie, sprowadzony w całości, ak
tualny przegląd, do 14.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0502/63-22-83
AUDI 80 B4, 1900 ccm, diesel kompletnie zniszczony, z 
dokumentacją. Bolesławiec, tel. 0608/76-92-06 
AUDI 80 B4,1900 ccm, TDI po 1992 r., może być uszko
dzony, sprawny, najchętniej avant. Legnica, tel. 
0603/84-49-52 -
AUDI 80,1980/84 r. na białych tablicach. Nowogrodziec, 
tel..0605/63-13-45 ...
AUDI 80,1985/93 r. uszkodzony, bez Silnika, z uszkodzo
nym, lub .do-remontu, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53̂ 18-57 
AUDI 80,1987/93 r. może być uszkodzony lub do-remon- 
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55r32 
AUDI 80 B4 AVANT, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D stan " 
dobry. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-21-89, po 19, 
0608/34-56-79
AUDI A4,1994/96 r/może być o dużej pojemności, klima
tyzacja, alum. felgi, automatic, pełne wyposażenie, może 
być bez skórzanej tapicerki. Kalisz, tel. 0603/82-22-26 |  
AUDI A6, 1995/97 r., 2500 ccm, TOi, ABS, klimatyzacja, 
poduszka pow., pełne wyposażenie elektr., 6-biegowy, alu
miniowe felgi. Sobótka, tel. 0602/79-54-84 
AUDI, BMW, RENAULT, 1987/00 r. może być z zastawem 
lub bez prawa rejestracji, bez dokumentacji, stan dobry, 
bez pośredników. Kłodzko, tel. 0609/28-64-70 
AUSTIN MINI MORRIS, 1985/87 r., 1300 ccm stan dobry. 
Wrocław, tel. 0501/25-16-12
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 • dzwoń!!! 
Zero formalności, dojeżdżamy wszędzie, odbie
ramy auto własnym transportem gratis!!! Najlep
sze ceny!!! Fachowa i. dyskretna obsługa, GO- 
TÓWKA NATYCHMIAST, ZAWSZE AKTUALNE!)!, 
tel. 0601/70-76-45, 0601/78-82-84 (non stop) 
81010971

KUPIĘ KAŻDEGO 
FIATA 126 p, CINOUECENTO, 8 

SKODĘ FAVORIT § 
z lat 87 - 96, również po wypadku, uszkodzonego

. Wrocław, tel. 0-601 71 03 50 ,

AVIA A21 po 1992 r., plandeka lub kontener, 5-biegowy. 4 
świece żarowe, wspomaganie, może być uszkodzony. ., 
tel. 0601/05-44-74
BMW KOMBI, 1997/01 r., TDS. Wrocłaŵ el. 0607/23-98-71 
BMW 3 E-36 od 1988 t. lub Mercedesa 124, 1985-86 r., 
uszkodzonego. Wrocław, tel. 0502/50-86-13 
BMW 316,-318, 320 po 1985 r., na zachodnich tablicach. 
Wrocław, tel. 0501/98-13-82
BMW 318 E-30,1988/91 r„ 1800 ccm, wtrysk, 2-drzwiowy, 
na białych tablicach, stan b. dobry. Oborniki śląskie, tel. 
0501/98-75-85
BMW 318,1990 r. stan b. dobry, na białych tablicach. Zło
toryja, tel. 0503/03-39-64
BMW 320 KOMBI, 1990 r. stan b. dobry, na białych tabli
cach. Zielona Góra, tel. 0601/49-10-87 
BMW 524 td, 1987 r., 2400 ccm, turbo D na białych tabli
cach, w b. dobrym stanie, bogato wyposażony ( el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, komputer, we
basto itd.), chętnie czamy lub srebrny metalic, manualna 
skrzynia biegów. Lubin, tel. 076/749-33̂ 25,076/847-91-72 
BMW 730, 735, 1991/94 r. w cenie do 30.000 zł. pełne 
wyposażenie. Wrocław, tel. 071/784-55-22 
CHEVROLET ASTRO cały lub po wypadku, do 1.500 DEM. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
CHRYSLER LE BARON zniszczony, rozbity, z ddkumen- 
tacją. Wrocław, tel. 0608/22-30-63 
CHRYSLER VOYAGER, 1991/95 r.. 3000 ccm, benzyna 
na białych tablicach.. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
CITROEN AX rozbity, do remontu, do 1990 r. Wrocław, tel. 
0608/35-72-09
CITROEN C-25 BUS, 1991 r. długi, wysoki, wspomaganie,
- 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-05-56, 0601/69-67-22 ' 
CITROEN C15 po wypadku, .na części. Legnica, tel.. 
076/866-02-20
CITROEN C15 na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0501/98-75-85
CITROEN C15 do remontu lub .na chodzie" - do 5.000 zł' 
Wysoka; tel. 0605/93-05-59
CITROEN ZX, 1600 ccm na białych tablicach. Zielona Góra, 
tel. 0609/02-74-00
DAEWOO LANOS SEDAN. 16V od I właściciela, bez wy- . 
padku - do 19.000 żł. Wilkszyn, tel. 071/396-36-21 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998/99 r. do 20.000 zł. Opo
le, tel. 077/457-04-84
DAEWOO MATIZ, 2000 r. z małym przebiegiem. Wrocław,
tel. 071/325-58-79, po godz.15
DAEWOO NUBIRA, 1999 r. w rozliczeniu Daewo Nexia,
rok prod. 1996, kolor ciemnozielony metalic, przebieg 55
tys. km. garażowany, alarm, RO. Wrocław, tel. 348-57-00
DAEWOO TICO, 1995-98 r., 700 ccm na raty, nie przez
bank. -11.000 zł., tel. 0502/51-12-86
DAEWOO TICO. 1997 r. lekko uszkodzony. Oława. tel.
071/313-48-00
DAEWOO TICO. 1998/00 r., 800 ccm. Pb/ bez wypadku, 
chętnie od I właściciela. Złoty Stok. tel. 074/817*54-18 
DAF 95.1989/92 r. ciągnik siodłowy, na poduszkach, we
basto, gotowy do jazdy, stan dobry. Wałbrzych, teł. 
074/868-71-59, 0601/92-24-13 
DAIHATSU CHARADE. 1984/87 r . 1000 ccm. diesel na 
zachodniph tablicach. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FIAT 125p mało używany, zadbany, rocznik bez znacze
nia. Wrocław, tel.-071/351-15-65 
FIAT 125p przyjmę za wyrejestrowanie. Wrocław, tel. 
0502/30-58-58
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FIAT 126p w stanie obojętnym. Jelenia Góra, tel. 
0603/25-96-02

ft . FIAT 126p uszkodzony, do poprawek lub' na części. Ole
śnica. tel. 0609/35-36-53
FIAT 126p do 98 r., stan dowolny. Świebodzice, tel. 
074/854-36-50
FIAT 126p rocznik i stan obojętny. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p stan i rok obojętny. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 - 
FIAT 126p może być uszkodzony lub do remontu. Wro
cław. tel. 344-42-42. 0608/75-16-34 
FIAT 126p przyjmę za wyrejestrowanie. Wrocław, tel. 
0502/30-58-58
FIAT 126p BIS stan obojętny, na części lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/373-90-73, 0501/94-75-25 
FIAT 126p el może być lekko uszkodzony. Wrocław, tel:
361-30-79
FIAT 126p, 1984/88 r., 650 ccm do poprawek lakierniczych, 
w ciągłej eksploatacji, do 700 zł. Świdnica, tel. 
0600/20-24-17
FIAT 126p, 1988/92 r. może być do remontu silnika. Biela
wa. tel. 074/645-84-80 w godz. 10-16 
FIAT 126p FL, 1988/94 r., 652 ccm uszkodzony, do re
montu lub lakierowania. Wrocław, tel. 0607/82-97-45 
FIAT 126p BIS, 1990/92 r. stan idealny. Wrocław, tel.
345-04-31 do godz. 14
FIAT 126p, 1990/93 r., 650 kolor obojętny, uszkodzony, w. 
rejonie Leszna, do 2.000 zł. Leszno, tel..0605/40-11-23 
FIAT 126p, 1990/99 r.. Świebodzice, tel. 074/854-55-80, 
0607/83-71 -95-
FIAT 126p, 1992/93 r. może być uszkodzony - do 1.500 zł. 
Michałowice, tel. 071/316-36-01 
FIAT 126p, 125p przyjmę za wyrejestrowanie. Wrocław, 
tel. 0608/68-47-72
FtAT 126p, RITMO, UNO także Polonez lub inne, po wy
padku, do remontu, od 1986 r., z okolic Dzierżoniowa. Pie
szyce, woj. wałbrzyskie, tei. 0608/12-26-69 
FIAT 127,1974/75 r. techn. sprawny lub do drobnych po- 
prawek, zarejestrowany, stan blacharki dobry, bez wypad
ku - ok. 500 zł. Gaworzyce, tel. 076/831-65-58 
FIAT 131,132, 2500 ccm, diesel ze sprawnym silnikiem, 
pilne, w-cenie do 1.500 zł. Opole, tel. 0601/89-14-34 
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm. Wrocław, tel. 343-48-14 
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO. Wrocław, tel. 
0602/80-30-57 v
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO. Wrocław, tel. 
0502/91-86-83
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO. Wrocław, tel. 
0503/56-57-57
FIAT CINOUECENTO po 1995 r.. uszkodzony lub cały. Wro
cław. tel. 0601/71-69-78
FIAT CINOUECENTO może być lekko uszkodzony. Wro
cław, tel. 361-30-79
FIAT CINOUECENTO, 1993/98 r. stan techniczny obojęt
ny, po wypadku lub do remontu, kpi. zniszczony. Wrocław, 
tel. 0503/77-75-23
FIAT CINOUECENTO. 1994/97 r.. 700 ccm, Pb/ bez wy
padku, chętnie od J właściciela. Złoty Stok, tel. 
074/817-54-18
FIAT CINOUECENTO. 1995-98 r.. 700 ccm na raty, nie 
przez bank, • 9.000 zł., tel. 0502/51-12-86 
FIAT CINOUECENTO. 1998 r.. 700 ccm garażowany, za
dbany, bezwypadkowy, I właściciel. Jelenia Góra, tel. 
075/761-88-03 (9-16), 761-82-24 
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO, PUNTO, 1994/98 r., 
benzyna lub diesel kolor obojętny, w b. dobrym stanie, chęt
nie od I właściciela, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
0607/81-54-10
FIAT CROMA, turbo D może być do poprawek blachar- 
sko-lakiemiczych. Wrocław, tel. 0608/77-97-09 
FIAT FIORINO po wypadku, rozbity, uszkodzony. Katowi- 
ce, tel. 0604/93-83-71
FIAT PANDA zarejestrowany, stan ogólny dobry, nie wy
magający remontu blacharki, z ok. Wrocławia, do 2.500 zł, 
pilne. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
FIAT PANDA, 1983/93 r. z rozbitym nadwoziem, zareje
strowany, z dokumentacją. Kłodzko, teł. 0603/38-50-25 
FIAT PANDA, 1990/93 r. stan b. dobry, w cenie do 4.000 
zł. Wrocław, tel. 345-04-31
FIAT PANDA, 1991/93 r., 750 ccm rozbity, uszkodzony, z 
dokumentacją. Bogatynia, tel. 075/775-01-33 po godz. 20, 
0602/81-23-32
FIAT PUNTO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33̂ 73, 
0603/23-45-49
FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
FIAT PUNTO 5-drzwiowy, bez wypadku, kupiony w salo
nie. Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/17-92-85 
FIAT PUNTO, 1997,98 r., 1100 ccm bezwypadkowy, najle
piej 5-drzwiowy. Bielsko-Biała, tel. 033/811-14-43, w 
godz. 15-20
FIAT PUNTO, BRAVA 5-drzwiowy, kupiony w kraju. Wro
cław. tel. 071/353-55-74, 0502/43-40-74 
FIAT PUNTO, BRAVA, 1997/99 r. 5-drzwiowy, kupiony w 
kraju. Wrocław, tel. 071/353-55-74, 0502/43-40-74 
FIAT SEICENTO, PUNTO po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0603/23-45-49 
FIAT TIPO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
FIAT UNO. 1000 ccm po 1991 r., stan b. dobry, 5-drzwio- 
wy. Nowa Sól, tel. 0608/78-65-12 
FIAT UNO po 1993 r., uszkodzony lub cały. Wrocław, tel. 

f y  0601/71-69-78
FIAT UNO może być lekko uszkodzony. Wrocław, tel.
361-30-79
FIAT UNO 5-drzwiowy, bez wypadku, kupiony w salonie. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0604/17-92-85 
FIAT UNO, 1989/98 r. 3-drzwiowy, bez możliwości rejestra
cji. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
FIAT UNO, 1990/95 r.. 1000 ccm, FIRE 5-drzwiowy, na czę
ści, na białych tablicach łub bez dokumentacji. Kępno, tel. 
0606/44-90-53
FIAT UNO, 1991/93 f. stan dobry, 5-drzwiowy, małej po
jemności, nie biały. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 
0605/14-41-11
FIAT UNO, 1992/98 r., 1400 ccm katalizator, 5-drzwiowy, 
może być poobijany, na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0600/83-51-07
FIAT UNO, 1995/96 r„ 1000 ccm nie biały, w cenie do ok.
14.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-53-90 
FORD ESCORT, 1600 ccm, 1800, diesel 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, do 89 r., najlepiej niebieski metalic, kpi. dokumenta
cja, na białych tablicach. Poznań, tel. 0607/19-92-70 
FORD ESCORT od 1997 r., od I właściciela, wyłącznie z 
salonu w Polsce, do 50 tys. km, bez wypadku, pełne wypo
sażenie. Wrocław, tel. 071/372-98-16. 0502/90-98-61 
FORD ESCORT, 1985-88 r. mocno rozbity lub spalony, z 
prawem rejestracji. Nowogrodziec, tel. 0603/20-78-38, 
075/731-71-73
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FORD ESCORT. 1989 r., poj. 1.100-1.300 ccm, 5-drzwio- 
wy, na zachodnich tablicach, zdecydowanie. Chojnów, tel. 
0602/23-29-81
FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
FORD ESCORT, 1992 r. 5-drzwiowy, stan b. dobry. Nowa 
Sól. tel. 0608/78-65-12
FORD ESCORT, FIESTA, SIERRA bez przeglądu, w cało
ści lub na części, w rozliczeniu sprzęt RTV. Lwówek śląski, 
tel. 0608/34-51-30
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub do 
remontu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54. 0604/53-18-57 
FORD FIESTA, 1983/88 r. uszkodzony, po wypadku, zare
jestrowany. Jelenia Góra, tel. 075/753-28-50 
FORD FIESTA, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel zniszczony 
lub rozbity, z dokumentacją. Wołczyn, tel. 077/418-81-87 
FORD FIESTA, 1992 r. 5-drzwiowy, stan b. dobry. Nowa 
Sól, tel. 0608/78-65-12
FORD FOCUS KOMBI, 1800 ccm, TDI bogato wyposażo
ny. Warszawa, tel. 0501/20-07-00 
FORD KA, 1997/98 r.. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-21-89, 
po 19, 0608/34-56-79
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
FORD MONDEO, 1993/95 ,r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
FORD ORION, diesel w b. dobrym stanie, ńa białych tabli
cach., tel. 0502/07-57-36
FORD SCORPIO, 1990 r., 2000 ccm, EFI najchętniej w ko
lorze bordowym, 5-drzwiowy, na zachodnich tablicach, 
może być bez prawa rej. Wrocław, tel. 0602/79-74-50 
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 XR4i, 1986/87 r., 2800 ccm, V6 4x4, chęt
nie 5-drzwiowy. Jelenia Góra, tel. 0608/16-75-23 
FORD SIERRA, 1986/87 r., 1600 ccm hatchback, po wy
padku, z dokumentacją. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
FORD SIERRA, 1989/91 r., 2000 ccm sedan, 4-drzwiowy, 
chętnie z instalacją gazową lub dodatkowym wyposaże
niem, stan dobry. Wrocław, tel. 071/348-36-14, 
0603/52-24-34
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, DOHC na bia
łych tablicach łub sam silnik. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
FORD TRANSIT, 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszkodzo
ny, po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tablicach. Wro
cław. tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, 
uszkodzony lub po wypadku, rej. na 3.5 t (catk. masa). 
Wrocław, tel. 349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lub blaszak, na białych 
tablicach lub rej. w Polsce, po wypadku. Wrocław, tel. 
0604/68*71-95
FORD TRANSIT, 1988/95 r.. 2500 ccm, diesel może być 
do małego remontu. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
FORD TRANSIT BUS MAXI, 1989 r. niski, krótki, do re
montu blacharki. Zielona Góra, tel. 068/326-80-33, 
0604/14-67-18
FORD TRANSIT, 1990/96 r., 2500 ccm, diesel zarejestro
wany, techn. sprawny, w dobrym stanie. Legnica, tel. 
076/722-90-43, 0606/14-33-94 
FORD TRANSIT, 1995/97 r.. 2500 ccm, diesel 9-osobowy, 
wspomaganie kier., w rozliczeniu Opel Omega, 1986/87 r., 
dopłata. Opole, tel. 0605/38-95-69 
FORD TRANSIT. 1998 r. przedłużony, podwyższony, 6-oso- 
bowy. Wrocław, tel. 0605/22-92-47 
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, 
rej. w kraju. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
GAZ 67,1960/70 r. może być bez silnika, nadający się do 
naprawy. Zielona Góra, tel. 0607/46-30-54 
HONDA CMC, 1500 ccm rok produkcji do 1988 r.. może 
być uszkodzony. Poznań, tel. 0501/59-00-07 
HONDA CMC LSI SEDAN. 1992/93 r.. 1500 ccm, 16V,
4-drzwiowy, bez prawa rejestracji lub na białych tablicach. 
Oława, tel. 0608/87-03-34
HONDA CMC. 1997 r., 1477 ccm, zniszczony. Wrocław, 
tel. 0607/52-81-65
HONDA CRX, 1990/91 r.. 1600 ccm b. mocno rozbity lub 
spalony, z pełną dokumentacją i ważnym przeglądem. Wro
cław, tel. 0503/94-96-53
JELCZ do remontu lub na części. Kochlice, tel. 
076/857-02*45
JELCZ MAN, STAR, 1990/98 r. techn. sprawny, bez po
średników, tani, może być z zastawem lub be; dokumen
tacji. Kłodzko, tel. 0609/28-64-70 
LADA 2106,1300 ccm białe tablice, do 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/44-02-02
LADA 2107 może być uszkodzony lub do remontu. Wro
cław, tel. 344-42-42, 0608/75-16-34 
LIAZ 110, TDI ciągnik siodłowy, na poduszkach, interco
oler, webasto, stan b. dobry, zarejestrowany, gotowy do 
jazdy. Wałbrzych, tel. 074/868-71-59, 0601/92-24-13 
LUBLIN II LUB III skrzyniowy, przedłużony, uszkodzony. 
Wilkszyn, tel. 071/396-36-21
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
LUBLIN II, 1995/98 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
MAZDA 323 F, 1990/92 r.. 1800 ccm, wtrysk stan b. dobry,
5-drzwiowy, bez prawa rejestracji. Wrocław, tel. 
0503/77-75-23
MAZDA 323,1993 r.. turbo 4WD, uszkodzony, zarejestro- ‘

wany w kraju, na zachodnich tablicach. Jelenia Góra, tel. 
0608/16-75-23
MAZDA 626,2200 ccm, benzyna kpi. dokumentacja. Nie
modlin, woj. opolskie, tel. 0606/31-31 -75 
MAZDA 626, 1988 r., 2000 ccm, diesel na białych tabli
cach, w dobrym stanie. Wrocław, tel. 0608/02-08-61 
MAZDA 626,1988/93 r., 2000 ccm stan b. dobry, bogate 
wyposażenie, najchętniej z klimatyzacją, ABS. Wrocław, tel. 
0600/61-90-60
O  MERCEDES 123, 200, 200 E, 230, 230 E, do 1984 

r., japońskie z tylnym napędem, benzyna, po 1988 
r., na białych tablicach, osobowe, 4-drzwiowe, 
tylny napęd • benzyna, samochody osobowe, 
benzyna, Mercedes 124 230 E, 260 E, 300 E do 
1992 r.t Nissan Bluebird do 1992 r., benzyna, Vo- 
lvo 240 do 1992 r., benzyna, na białych tablicach., 
tel. 074/837-21-51 01029401

MERCEDES 115, benzyna aktualny przegląd, zarejestro
wany, stan dobry. Wrocław, tel. 071/781-37-35 po godz. 17 
MERCEDES 123,1978/84 r. stan dobry,, na białych tabli
cach. Kłodzko, tel. 0607/40-77-23 
MERCEDES 124. Oleśnica, tel. 0607/56̂ 13-92 
MERCEDES 200 123 D na białych tablicach, może być 
uszkodzony, z silnikiem lub bez. Wrocław, tel. 
071/353-82-17. 0607/14-06-99 
MERCEDES 200, 300 115 D w b. dobrym lub idealnym 
stanie. Polkowice, tel. 0603/27-40-52 
MERCEDES 207,2400 ccm, diesel krótki, niski, oszklony, 
na białych tablicach. Lubin, tel. 0502/54-52-66 
MERCEDES 207 może być do remontu. Luboszyce, tel. 
065/544-62-77
MERCEDES 207, 208, 210, 2400 ccm. diesel oszklony, 
przedłużony, na białych tablicach lub zarejestrowany w kra
ju. Wałbrzych, tel. 074/848-82-21, 0608/78-56-37 
MERCEDES 207, 307 pojemność silnika 2400 łub 3000 
ccm, diesel, może być do remontu lub na części, cena do
16.000 zł. Grabowno, tel. 065/543-68-15 
MERCEDES 207, 307, 2400 ccm rok produkcji 1980 - 94, 
może być do remontu, cena do 20.000 zł. Leszno, tel. 
065/544-44-21, 0605/85-57-21 
MERCEDES 208,1989/94 r.. diesel poj. 230-300, zareje
strowany, techn. sprawny, w dobrym stanie. Legnica, teł. 
076/722-90-43. 0606/14-33-94 
MERCEDES 208, 308,1993 r. blaszak, może być uszko
dzony. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
MERCEDES 210 może być do remontu. Luboszyce. tel. 
065/544-62-77
MERCEDES 210.1989/94 r, diesel poj. 230-300. zareje
strowany. techn. sprawny, w dobrym stanie. Legnica, tel. 
076/722-90-43. 0606/14-33-94 
MERCEDES 210, 310 D. 1989/94 r. do remontu. Świdni
ca. tel. 074/853-37-23. 0603/11-06-59 
MERCEDES 230 123 D. 1983/84 r. stan b. dobry, na za
chodnich tablicach. Sulechów, tel. 0602/36-16-87 
MERCEDES 240123 D na białych tablicach. Zielona Góra, 
tel. 0503/02-31-76
MERCEDES 240 123, 1982/84 r. stan ogólny dobry, na 
raty przez komis. Ostrów Wlkp., tel. 062/739-00-26 po 
godz. 20
MERCEDES 240 D, 1984 r. do remontu, na polskich tabli
cach. Paczków, tel. 077/431-71-74 
MERCEDES 250 124 D bez prawa rejestracji. Kudowa 
Zdrój, tel. 0502/40-91-08
MERCEDES 250 D KOMBI. 1990/92 r. chętnie automatic.
Złoty Stok. tel. 074/817-54-18
MERCEDES 250,300 124.1990/94 r. diesel, oprócz taxi -
do 40.000zł. Ostrów Wlkp., tei. 062/738-54-48.
0605/69-04-55
MERCEDES 300 D, 1984 r. do remontu, na polskich tabli
cach. Paczków, tel. 077/431-71-74 

' MERCEDES 300 124,1987/88 r., 3000 ccm, diesel. Wro
cław, tel. 346-22-35, 0604/57-62-32 
MERCEDES 300124 D, 1992 r. na białych tablicach. Opo
le, tel. 0608/74-93-31
MERCEDES 307 może być do remontu. Luboszype, tel. 
065/544-62-77
MERCEDES 308,1989/94 r., diesel poj. 230-300, zareje
strowany, techn. sprawny, w dobrym stanie. Legnica, tel. 
076/722-90-43, 0606/14-33-94 
MERCEDES 309, 310, 407, 410 może być do remontu. 
Luboszyce, tel. 065/544-62-77 
MERCEDES 310 w całości lub na części, powyżej 1988 r. 
Wrocław, tel. 0602/23-66-39. 0602/13-17-68 
MERCEDES 310.1989/94 r., diesel poj. 230-300, zareje
strowany, techn. sprawny, w dobrym stanie. Legnica, tel. 
076/722-90-43. 0606/14-33-94 
MERCEDES 408 najlepiej kontener lub przedłużony, spraw
ny, zarejestrowany. 5-biegowy. Wrocław, tel. 071/786-78-51, 
0607/18-20-59
MERCEDES 410.1989/94 r., diesel poj. 230-300, zareje
strowany, techn. sprawny, w dobrym stanie. Legnica, tel. 
076/722-90-43, 0606/14-33-94 
MERCEDES 500 SE, 1980/85 r., 5000 ccm b. mocno uszko

dzony, zarejestrowany, z ważnym dowodem. Wrocław, tel.
: 0501/93-11-35 . & & & $ £ &

MERCEpES 508,608 najlepiej kontener lub przedłużony,' 
.na chodzie", zarejestrowany, 5-biegowy. Wrocław, tek-- 
071/786-78-51. 0607/18-20-59 
MERCEDES E-KLASSE .OKULARNIK", diesel, nowy mo
del, może być uszkodzony, w rozliczeniu Ford Mondeo, 
1998 r., stan b. dobry lub za gotówkę. Małuszyn, gm. Trzeb
nicą, teł-. O?1/312-06-51, 0601/87-43-67 
MERCEDES SPRINETR 312 MAXI, 1998/00 r., 2500 ccm, 
TDi bez wypadku, zadbany - do 45.000 zł lub VW LT 45, 
poj. 2500 ccm, TDi, 98/00 r. • do 40.000 zł. Legnicą, tel. 
0605/69-17-64
MERCEDES SPRINTER, 1995/98 r. blaszak. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
MITSUBISHI COLT, 1980/85x, 1300 ccm na białych tabli
cach.- Bolesławiec, tel. 0606/55-91-76 
MITSUBISHI ECLIPSE może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
0501/34-31-72
MITSUBISHI PAJERO, 1987/91 r., 2500 ccm, turbo D krót
ki, na białych tablicach. Słubice, woj. gorzowskie, tel. 
0605/43-01-98 \
NISSAN 300 ZX. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
NISSAN MICRA, 1995/97 r. bez wypadku, z niewielkim 
przebiegiem i udokumentowanym pochodzeniem. Krapko
wice. tel. 0606/11-62-48
NISSAN NAVARA PUCK-UP. 1999 r., 2500 ccm, turbo D 
stan dobry, bogate wyposażenie. Leszno, tel. 
0605/54-11-78
NISSAN PATROL lub inny terenowy, w cenie do 15.000 zł. 
Oleśnica, tel. 0602/55-43-90
NISSAN PRIMERA, 1986/89 r. udokumentowane pocho
dzenie. Wrocław, tel. 0601/15-86-56 
NISSAN PRIMERA, 1992/93 r., 150 tys. km, 2000 ccm. 
diesel • do 15.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-05-33 
NISSAN PRIMERA, 1994/95 r., 2000 ccm, 16V klimatyza
cja, wszystkie el. dodatki, może być lekko uszkodzony. Lu
bin. tel. 0601/92-33-07
NISSAN SUNNY KOMBI. 1986 r.. 1700 ccm, diesel, może 
być uszkodzony silnik, karoseria w dobrym stanie, bez pra
wa rejestracji. Kępno, tel. 062/782-29-75 
NYSA TOWOS w dobrym stanie techn., zarejestrowany na 
benzynę i gaz, w cenie do 2.000 zł. Wrocław, tei. 
0503/93-92-61
OPEL w cenie do 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-65-83 
OPEL ASCONA 4-drzwiowy, może być uszkodzony - do
1.000 zl. Ścinawa, tel. 0605/41-61-25 
OPELASTRA poj. silnika 1.4-1.6 ccm, najlepiej hatchback, 
nie składak, stan dobry, pilne, w cenie do 10.000 zł. Kęp
no, tel. 0502/53-96-99
OPEL ASTRA, CORSA, KADETT, OMEGA, VECTRA po 
wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
OPEL ASTRA na białych tablicach lub uszkodzony. Wro
cław, tel. 0503/79-99-02, 0607/82-75-56 
OPEL ASTRA od 1997 r.t od I właściciela, wyłącznie z sa
lonu w Polsce, do 50 tys. km, bez wypadku, pełne wyposa
żenie. Wrocław, tel. 071/372-98-16, 0502/90-98-61

OPEL OMEGA B, 1995/00 r. nie biały, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, poj. silnika do 2.5 I, w cenie do 27:000 zł. 
Wrocław, tel. 071/317-97-71, 0603/37-81-16 
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel bez prawa re
jestracji, na części. Wrocław, tel. 0601/07-92-80 
OPEL VECTRA stan b. dobry • do 10.000 zł. Gostyń, tel. 
0602/49-43-60
OPEL VECTRA na białych tablicach lub uszkodzony. Wro
cław, tel. 0503/79-99-02, 0607/82-75-56 
PEUGEOT 205,1984/92 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
PEUGEOT 205, 1984/92 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
PEUGEOT 205, 1984/93 r. może być uszkodzony lub do - 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
PEUGEOT 205 GTI, 1990/92 r.. 1900 ccm, Jbęnzyna bez 
prawa rejestracji, na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0607/62-80-53
PEUGEOT 206. Wrocław, tel. 0503/56-57-57 
PEUGEOT 405,1900 ccm, diesel może być do drobnych 
poprawek lakierniczych i blacharskich. Opole, tel. 
077/455-37-76, 0603/07-16-04 
PEUGEOT 605,1991/94 r.. 3000 ccm, benzyna uszkodzo
ny do remontu, pełne wyposażenie. Nowa Ruda, tel. 
0603/04-94-79
POLONEZ może być uszkodzony lub do remontu. Wrocław,
tel. 344-42-42, 0608/75-16-34
POLONEZ od 1991 r, po wypadku, uszkodzony, instalacja
gazowa. Wrocław, tel. 0503/36-60-05
POLONEZ, 1994/96 r. instalacja gazowa lub bez instalacji.
Rawicz, tel. 0603/80-95-46
POLONEZ GLE, 1996 r., 1600 cćm od I właściciela. Oła
wa, tel. 071/313-48-00
POLONEZ CARO stan obojętny. Wrocław, tel. 
0502/84-72-88
POLONEZ CARO, 1990/97 r. stan dobry lub do remontu, z 
instal. gazową lub bez. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 
0605/14-41-11
POLONEZ CARO, 1991/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1991/98 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO. 1991/99 r. może być uszkodzony lub 
do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
POLONEZ CARO, 1993/95 r. z instalacją gazową. • 5.000 
zł. Zaręba, tel. 075/724-81-36 
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. Wro
cław. tel. 0601/80-99-18
POLONEZ TRUCK może być do remontu. Wrocław, tel.
341-64-61. 0608/25-02-11
POLONEZ TRUCK. 1993/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK. 1993/98 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK, 1993/99 r. może być uszkodzony lub 
do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82. 0604/06-55-32

K U P I E
OPEL ASTRA, 1992/93 r.. 1400 ccm. wtrysk lub TD do
brze wyposażony, stan b. dobry, w cenie około 10.000 zł 
lub Ford Fiesta, od 1100 do 1300 ccm, wtrysk, z lat 1992-94, 
za ok. 10.000 zł. Głogów, tel. 076/833-96-06, 
0607/33-69-12
OPEL ASTRA, 1992/94 r. na części. Namysłów, tel. 
077/410-49-10, 0602/43-09-41 
OPEL ASTRA SEDAN, 1996/00 r, kupiony w salonie, od I 
właściciela. Brzeg Dolny, tei. 071/319-72-73 
OPELASTRA, CORSA Ford Escort, Skoda Felicia,diesel, 
może być kombi, z homologacją na ciężarowy, od 1995 r. 
Bralin, tel. 062/781-29-30
OPEL ASTRA, CORSA kupiona w Polsce. Świebodzice, 
teł. 074/854-55-80, 0607/83-71-95 
OPELASTRA, VECTRA, OMEGA, 1990/98 r. do drobnych 
poprawek blacharsko-lakierniczych, stan b. dobry, chętnie 
od I właściciela. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
OPEL CALIBRA. Oleśnica, tel. 0607/56-13-92 
OPEL CALIBRA po 91 r.. może być uszkodzony lub po 
małej kradzieży, na zachodnich tablicach. Twardogóra, tel. 
0605/60-33-12
OPEL CORSA, 1981/89 r. 1000-1300 ccm, do remontu ka
pitalnego, uszkodzony, po wypadku, spalony. Jawor, tel. 
076/870-61-59
OPEL CORSA, 1993 r. mocno uszkodzony lub spalony, 
zarejestrowany w kraju, pełna dokumentacja. Wrocław, tel. 
0608/52-03-08, 0502/54-08-12 
OPEL CORSA, 1997/00 r., 1000 ccm w rozliczeniu Opel 
Ascona 1.6s, 1984 rok. Ziębicę, tel. 0606/91-77-73 
OPEL CORSA, 1998/01 r. po wypadku lub spalony,
2-drzwiowy, z polską dokumentacją. Dzierżoniów, tel. 
0608/77-92-49
OPEL CORSA. 1999 r., 1000 ccm, 12V, 3-drzwiowy, bez 
prawa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL KADETT KOMBI, 1300 ccm, OHC 5-drzwiowy. w sta
rej karoserii, stan dobry, ważny przegląd. Kłodzko, tel. 
074/865-61-21
OPEL KADETT do remontu, po wypadku. Sulisławice, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0607/80-47-97 
OPEL KADETT GSI na białych tablicach, bez wypadku. 
Wrocław, tel. 328-11-81, 0602/48-56-95 
OPEL KADETT GSi, 1985/86 r., 1800 ccm. wtrysk, szyber
dach, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., 5-biegowy, na bia
łych tablicach. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
OPEL KADETT, 1985/91 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
OPEL KADETT KOMBI, 1985/92 r. może być do małego
remontu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32
OPEL KADETT, 1986/89 r., 1300 ccm, benzyna 5-drzwio-
wy, spalpny, rozbity, zarejestrowany. Bolesławiec, tel.
0606/72-79-76
OPEL KADETT, 1988 r„ benzyna 1.300 lub 1.600 ccm,' 
skorodowany, spalony • do 2.000 zł. Stary Kisielin, tel. 
068/320-15-37
OPEL KADETT, 1988/91 r., 1600 ccm, benzyna na białych 
tablicach. Małomice, tel. 0601/95-04-38 
OPEL KADETT, 1990/91 r., 5-drzwiowy, na białych tabli
cach - do 1000 DEM. Wrocław, tel. 0603/32-47-03 
OPEL OMEGA MV6,3000 ccm 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. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
OPEL OMEGA KOMBI, 1992/93 r.. 2300 ccm, TD stan bar
dzo dobry, może być do sprowadzenia z Niemiec. Wro
cław. tel. 346-22-35. 0604/57-62-32
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POLONEZ TRUCK. 1994/00 r. stan obojętny. Wrocław, teł. 
0603/85-13-62
POLONEZ TRUCK. 1994/99 r. poj. 1.6E, 1.9D, 2- lub
5-drzwiowy, bez wypadku, w dobrym stanie. Legnica, teł. 
076/722-90-43, 0606/14-33-94 
POLONEZ, FIAT 126P po wypadku lub do remontu. Wro
cław. tel. 0605/82-49-57
PORSCHE 911 lub inny model z lat 70., może być uszko
dzony. Wrocław, tel. 0600/21-61-17 
PORSCHE 924,911 uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 0502/50-86-13
RENAULT 11, 1989 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy, na 
białych tablicach. Głogów, tel. 0603/19-41-27 
RENAULT 19,1991 r. na części, na białych tablicach. Le
gnica, tel. 0604/80-17-56
RENAULT 19,1992 r., 1900 ccm, sprowadzony z Niemiec, 
oclony, nie eksploatowany w kraju, • 12.000 zł. Legnica, 
tel. 076/721-95-01
RENAULT 20/30, benzyna. Wrocław, tel. 352-25-80 
RENAULT 21, 1992 r. na białych tablicach. Kalisz, tel. 
0601/29-06-62
RENAULT 5 od 1985 r., uszkodzony, pełna dokumentacja. 
Wrocław, tel. 0607/18-20-60
RENAULT 9,11.1988 r.. diesel 5-drzwiowy, na białych ta
blicach, w b- dobrym stanie. Lubin, tel. 0604/31-89-84 
RENAULT CLIO, LAGUNA, MEGANE, SCENIC po wypad
ku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
RENAULT LAGUNA na białych tablicach. Opole. tel. 
0603/87-32-41
RENAULT LAGUNA II, 1998/00 r. uszkodzony. Legnica, 
tel. 0603/77-93-76
RENAULT MEGANE po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0603/23-45-49 
RENAULT MEGANE od 1997 r„ od I właściciela, wyłącz
nie z salonu W Polsce, do 50 tys. km, bez wypadku, pełne 
wyposażenie. Wrocław, tel. 071/372-98-16,0502/90-98-61 
RENAULT MEGANE, 1996 r.. 1400 ccm na białych tabli
cach. Opole. tel. 0608/74-93-31 
RENAULT RAPID w całośd lub na części, z kpi. polską 
dokumentacją. Lubin, tel. 076/847-07-50, 0603/16-13-76 
RENAULT TWINGO II, 1998/99 r. nie biały • do 18 000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/734-21-89, po 19, 0608/34-56-79 
ROVER, 1986 r. 214 lub 216,4-drzwiowy, na białych tabli
cach - do 500 DEM. Wrocław, tel. 0607/77-10-02 
ROVER 200 COUPE. 1994/95 r. na białych tablicach lub 
bez prawa rejestracji, stan idealny. Zielona Góra, tel. 
090/65-21-03
SAMOCHÓD OSOBOWY po 1989 r.. niemiecki lub francu
ski, stan techniczny obojętny. Pleszew, tel. 0602/64-78-91 
SCANIA 113 ciągnik siodłowy, na poduszkach , webasto, 
gotowy dojazdy, stan dobry. Wałbrzych, teł. 074/868-71-59, 
0601/92-24-13
SEAT TOLEDO, 1900 ccm, diesel kompletnie zniszczony, 
z dokumentacją. Bolesławiec, tel. 0608/76-92-06 
SKODA FAVORIT po wypadku, do remontu, może być bar
dzo mocno uszkodzony. Kłodzko, tel. 074/868-53-87 
SKODA FAVORIT, 1990/93 r.. Paczków, tel. 077/431-77-52, 
0602/67-58-35
SKODA FAVORIT, FELICIA do remontu lub po wypadku. 
Wrocław, tel. 0501/48-57-50
SKODA FELICIA po wypadku, do remontu, może być bar
dzo mocno uszkodzony. Kłodzko, tel. 074/868-53-87 
SKODA FELICIA KOMBI. 1600 ccm przebieg do 45.000 
km. Polkowice, tel. 0501/55-72-90 
SKODA FELICIA bez wypadku, kupiony w salonie. Złoty 
Stok, tel. 0608/47-58-97
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SKODA FEUCIA. 1997/98 r.. 1300 ccm, benzyna stan do- 
bry. Wrocław, tel. 071/355-66-08 
SKODA FEUCIA. 1999/00 r.. 50 tys. km. 1900 ccm, diesel 
kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, zadbany, stan 
b. dobry - do 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-05-61 
SKODA OCTAVIA, 1900 ccm, TDI do 40.000 zł. Zielona 
Góra. tel. 0601/56-79-20
STAR do remontu lub na części. Kochllce, tel. 
076/857-02-45
STAR 200, 1986/92 r. w stanie b. dobrym, oplandekowa
ny, z możliwością kupna przez komis lub na raty. Sośnie, 
tel. 062/739-00-26
STAR 200,1142.1986/92 r. stan ogólny b. dobfy oplan
dekowany, na raty lub przed komis. Sośnie, tel. 
062/739-00-26 po godz. 20
STAR 28, 200 w całości lub na części. Nysa, tel. 
0606/63-37-79
SUZUKI VITARA, 1996/98 r. zniszczony. Złotoryja, tel. 
0503/03-39-64
TARPAN 239. diesel silnik Perkins, 3-osobowy, stan do- 
bry. zarejestrowany. Kudowa Zdrój, tel. 074/869-16-10 
TARPAN skrzyniowy, w dobrym stanie. Paryszowice, tel. 
077/414-98-03
TOYOTA, 1986/87 r. 4-drzwiowy, na zachodnich tablicach. 
Legnica, tel. 0603/97-09-14
TOYOTA AVENSIS pilnie. Zielona Góra. tel. 068/320-20-38 
TOYOTA AYENSIS SEDAN. 2000 r.. 1600 ccm, benzyna 
na białych tablicach. Wrocław, tel. 0607/53-75-00 
TOYOTA CARINA E lub II. uszkodzony, bez prawą reje
stracji lub zarejestrowany. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
TOYOTA COROLLA 1.8 D. 1.3, udokumentowane pocho
dzenie, stan b. dobry. Wrocław, tel. 363-37-31, 
0601/05-03-52
TOYOTA COROLLA. 1988/93 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
TOYOTA COROLLA. 1992 r.. 1300 ccm bez wypadku.
3-drzwiowy, z kpi. dokumentacją, pełne wyposażenie, stan 
techn. b. dobry, w cenie do 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-93-32
TOYOTA COROLLA, STARLET, TERCEL lub Mazda. Hon
da, po wypadku lub na białych tablicach, do 1990 r. Świd
nica. tel. 0605/83-96-80
0  TOYOTA HIACE, 1979/88 r., benzyna, diesel sa

mochody z oryginalnym silnikiem benzynowym 
i diesel: Toyota Hiace, Liteace, Mitsubishi L300, 
Nissan Vanette i Urvan, 1988 r., na białych tabli
cach., tel. 071/342-57-90 01029391

UAZ stan b. dobry, bez przeróbek nadwozia, chętnie 91 r.
1 wzwyż. Głogów, tel. 076/833-40-96
UAZ w rozliczeniu silnik do VW Golfa, 130 KM. Wrocław, 
tel. 0602/89-72-84
VOLVO do 1969 r.. do remontu. Wrocław, tel. 
0501/71-06-48
VOLVO 240 D, 1980/89 r., 2400 ccm, diesel na części. 
Paczków, tel. 077/431-71-74
VOLVO 340 DL. 1990/91 r.. 1600 ccm. diesel 5-drzwiowy,
5-biegowy, bez wypadku, stan b. dobry, na zachodnich ta
blicach. Wrocław, tel. 0604/30-25-70 
O  VOLVO 480 w idealnym stanie, zarejestrowany, 

w rozsądnej cenie. Świdnica, tel. 0603/50-48-23 
01029491

VW od 1981 r., diesel, techn. sprawny lub do remontu, la
kierowania. poprawek, niedrogo. Lubin, tel. 076/844-51-06 
VW BUS T4 multivan, 1.9 TDI, do 1995 r„ na białych tabli
cach. do oclenia, może być lekko uszkodzony, w rozsąd
nej cenie. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
VW BUS, LT 35 na białych tablicach lub do remontu. Wro
cław. tel. 0503/99-07-05
VW DERBY. 1983/85 r. 900-1300 ccm. do remontu kapi
talnego, uszkodzony, po wypadku, spalony. Jawor, tel. 
076/870-61-59
VW GOLF II do remontu, po wypadku. - 1.550 zł. Sulisła- 
wice. tel. 074/815-43-19
VW GOLF GTI lub GTD, na białych tablicach - do 1.000 
DEM. Świdnica, tel. 0608/21-05-61 
VW GOLF IV. 1900 ccm, TDi kupiony w salonie, serwiso
wany, bez wypadku. Zielona Góra, tel. 068/326-29-21 
VW GOLF II. 1984/90 r. uszkodzony, bez silnika lub z uszko
dzonym, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
VW GOLF II. III, 1984/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW GOLF II. III. 1984/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VW GOLF II, III. 1984/96 r. może być uszkodzony lub do
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82. 0604/06-55-32
VW GOLF II, 1985/90 r. po wypadku, zniszczony, z kpi.
dokumentacji Twardogóra, tel. 071/315-93-32
VW GOLF GTI. 1985/90 r., 1800 ccm spalony, kompletnie
zniszczony. Wrocław, tel. 0608/25-16-47
VW GOLF, 1985/91 r.. 1600 ccm, diesel do remontu, po
wypadku. Paczków, teł. 077/431-71-74
VW GOLF, 1986/95 r. może być do małego remontu. Góra,
tel. 065/543-37-20
VW GOLF II, 1988/90 r., 1600 ccm, diesel, na białych ta
blicach lub bez dokumentacji. 3-drzwiowy. Chojnów, tel. 
0502/20-66-10
VW GOLF II. 1990/91 r.. TD 5-drzwiówy, na białych tabli
cach. Chocianów, tel. 076/832-05-69, 05b06/55-12-22 
VW GOLF III, 1991/92 r., TDi lekko uszkodzony lub pory
sowany - do 4.000 zł. Legnica, tel. 0601/49-99-25 
VW GOLF III, 1997 r.. 1600 ccm, turbo D 5-drzwiowy, peł
ne wyposażenie, z kpi. dokumentacją, w cenie do 30.000 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-14-61 
VW GOLF IV. 1998/01 r. po wypadku lub spalony, 4-drzwio
wy. zarejestrowany w kraju. Dzierżoniów, tel. 0608/77-92-49 
VW GOLF, PASSAT, POLO, VENTO. 1990/96 r.. benzyna 
lub diesel w dobrym stanie lub do drobnych poprawek bla- 
charsko-lakierniczych lub zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 
071/372-47-88
VW JETTA II. 1988 r.. 1800 ccm na białych tablicach. Jele
nia Góra, tel. 0606/17-24-79
VW LT, 1985/92 r., diesel, benzyna każdy model, na bia
łych tablicach. Brzeg Dolny, woj. wrocławskie, tel. 
0503/89-92-39
VW PASSAT, POLO, VENTO po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73. 0603/23-45-49 
VW PASSAT na białych tablicach lub uszkodzony. Wrocław, 
tel. 0503/79-99-02. 0607/82-75-56 
VW PASSAT KOMBI. 1981/90 r.. diesel na białych tabli
cach. Wrocław, tel. 355-51-86. 0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1984/92 r. uszkodzony, bez silnika, z uszko
dzonym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złotory
ja, tel. 076/878-37-54. 0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1985/88 r., 1600 ccm, diesel zniszczony, do 
remontu kapitalnego, zarejestrowany w kraju. Wrocław, tel. 
0607/81-69-46
VW PASSAT, 1985/91 r., 1600 ccm, diesel do remontu, po 
wypadku. Paczków,"tel. 077/431-71-74

VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI. 1988 r. na białych tablicach. Zielona 
Góra, tel. 0609/02-74-00
VW PASSAT, 1988/89 r.. diesel nie kombi, na białych tabli
cach. Chojnów, tel. 0602/12-22-73 
VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32"
VW PASSAT KOMBI, 1930/00 r. zarejestrowany, po spale
niu, kradzieży. Jaibin, tel. 0603/47-22-58 
VW POLO bez przeglądu, w całości lub na części, w rozli
czeniu sprzęt RTV. Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
VW POLO. 1988/92 r., 1000 ccm stan b. dobry • do 5.000 
zł. Wrocław, tel. 345-04-31 do godz. 14 
VW POLO, 1989/94 r. może być do małego remontu. Wro
cław, tel. 0606/93-82-96
VW POLO, 1989/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW POLO. 1989/96 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW POLO COUPE, 1990 r. najchętniej czerwony, silnik 
1300 ccm GT, na białych tablicach - do 1.500 DEM. Jele
nia Góra, tel. 075/755-45-f6 po godz. 21 
VW POLO KOMBI, 1991/94 r.. 1043 ccm na białych tabli
cach. Mirków, tel. 0605/12-21 -41 
VW POLO, 1996/98 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel bez 
wypadku, I właściciel, zadbany, stan dobry - do 27.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-05-61
VW SCIROCCO, 1985/86 r. zniszczony lub do remontu. 
Legnica, tel. 076/877-42-12, 0600/85-39-50 
VW SHARAN, 1997/99 r„ 1900 ccm, TDi dobrze wyposa
żony, może być mocno uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0604/47-41-88
VW TRANSPORTER T4 uszkodzony. Oława. tel. 
0603/96-72-87
VW TRANSPORTER, 1978/79 r. .ogórek’ , blaszak. może 
być bez opłat, wyrejestrowany lub uszkodzony (w rozlicze
niu wzmacniacz samochodowy Magnat 1000 W). Świdni
ca. tel. 074/640-66-01
VW TRANSPORTER. 1983/91 r.. diesel poj. 1600-1700 
ccm, może być do małego remontu. Leszno, tel. 
0501/70-04-56 -
VW TRANSPORTER T4.1990/94 r. może być do małego 
remontu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW TRANSPORTER T4.1990/94 r. może być uszkodzony 
lub do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 
0604/06-55-32
WARTBURG KOMBI. 1986/91 r. poj. 996 ccm lub więcej, 
w dobrym stanie, tanio. Lubin, tel. 076/849-36-48 
ŻUK najchętniej diesel lub zamienię. Maniów, tel. 
071/316-82-05
ŻUK skrzyniowy, w dobrym stanie. Paryszowice, tel. 
077/414-98-03

KUPIĘ 
CZĘŚCI

AUD1100 C4,1991 r.. 2000 ccm, benzyna : kolektor wy
dechowy do silnika 4-cylindrowego. Złotoryja, tel. 
076/878-79-13 po godz. 16
AUDI 80 B4 KOMBI: klapa tylna, może być uszkodzona 
lub samą klamkę oraz klimatyzację kpi. Brody, tel. 
068/371-81-34
AUDI 80 B3 : szyberdach wraz z montażem, tanio. Wro
cław, tel. 0600/45-98-60
AUDI 80 B4: nadwozie, może być lekko uszkodzone. Wro
daw. tel. 0502/82-30-45
AUDI 80 B3,1990 r.: szyberdach, wraz z założeniem, ta
nio. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
AUDI 80 B4.1994 r.: maska, poduszki, lampy, drzwi, błot
niki, nadkola, chłodnica. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B4, 1994 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUDI 80, 90, 2300 ccm, benzyna: katalizator, osprzęt sil
nika i różne inne części w rozsądnej cenie. Legnica, tel. 
0607/04-07-90
O  AUDI A4 : skórzana tapicerka czarna, elektrycz

nie sterowane siedzenia z poduszkami., tel. 
0606/64-09-98 84016571

AUDI A6 KOMBI, 1994/96 r. : drzwi, lampy, błotniki, ele
menty zawieszenia. Wrocław, tel. 0503/91-43-72 
AUDI A6,1994/96 r.. 2800 ccm: części mechaniczne i bla
charskie. Wrocław, tel. 0607/49-31-29 
O  AUTO CZĘŚCI KUPIĘ (LUB KOMIS) : silniki na 

części, skrzynie biegów, zawieszenia tylne i 
przednie oraz różne części do Mercedesa Spri- 
nytera, Fiata Ducato. Peugota J5, Boxera, Part
nera, Berlingo, Renault Kangoo. Zielona Góra, tel. 
0608/71-01-32 87022811

BARKAS 1001,1990 r.. 1300 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów. Prusice, tel. 071/312-53-41. 071/312-63-41 
BMW 3 E-21, 1978/82 r. .rekin": reflektory przednie po
dwójne, prostokątne, łącznie z atrapą siłownik sprzęgła 
do modelu 318... tel. 0605/66-11-98 
BMW 316 E-36 : szyberdach. Nowa Ruda, tel. 
0604/36-60-35
BMW 318 E-36,1991 r., 1800 ccm, benzyna : drzwi tylne 
prawe, lampy, klapę. Legnica, tel. 0609/41-60-17 
BMW 318 E-30,1991 r.: podnośnik szyb przednich, felgi 
aluminiowe, tapicerka drzwi tylnych, listwa dolna, spoiler. 
Wrocław, tel. 0501/98-75-85
BMW 5. 2494 ccm, 12V :. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0608/42-62-11
BMW 520 i, 1990 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
BMW 520, 1991 r., 2000 ccm, 24V : grill, maska, lampy, 
zderzak przedni, chłodnica wody i klimatyzacji, szyba czo
łowa, komputer ABS-u, błotniki. Lubin, tel. 0608/65-59-06 
BMW 525 tds, 1992 r.. 2500 ccm. turbo O : silnik komplet
ny z skrzynia biegów (5) automatic, sterowniki. Jelenia 
Góra. tel. 0605/66-68-55
BMW E-28, 3500 ccm : miska olejowa. Wrocław, tel. 
0605/21-59-31
BMW E-30 : boczki drzwi, granatowe, do wersji 2-drzwio- 
wej. amortyzatory tylne (twarde), wzmocnienie kielichów, 
listwy drzwiowe (M-technic), felgi aluminiowe, kolektor wy
dechowy, sportowy, zderzak przedni, pas dolny, błotnik pra
wy, schowek i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW E-34 TDS, 2500 ccm: wentyaltor klimatyzacji. Inter
cooler (chłodnica). Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 
0607/40-20-17
BMW E-36: tylne amortyzatory, amortyzator do maski, sprę
żarka klimatyzacji. Wrocław, tel. 0601/64-31-75 
BMW E-36: silnik 2.5 lub 2.8 24V. kpi., z instalacją, kom
puterem, może być bez dokumentacji. Wrocław, tel. 
0609/63-85-04

BMW E-36 COUPE, 1992/96 r.: ćwiartka przednia prawa, 
błotniki, maska, lampy, chłodnice, klimatyzacja, zderzaki 
(M-3), lusterka i inne. Wrocław, tel. 0503/90-55-84, 
0503/30-90-88
BMW E-36,1994 r.: alternator, maska przednia. Wałbrzych, 
tel. 0604/54-71-05
O  CHRYSLER LH3 1.5,1995 r., 3500 ccm : silnik, 

pilne. Głogów, tel. 076/843-24-37, 076/833-31-67 
84016721

CHRYSLER VOYAGER : różne części, używane lub cały 
samochód, po wypadku. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
CHRYSLER V.OYAGER, 1989fĄ 2945 ccm, Pb : skrzynia 
biegów, 3-stopniowa A-670, automatic. Wałbrzych, tel. 
0601/88-82-24
CITROEN, 1900 ccm, turbo D : silnik. Wrocław, teł; 
0501/34-31-72
CITROEN AX, 1995/97 r., 1500 ccm. diesel: pokrywa wał
ka rozrządu, głowicy (plastikowa), przewody plastikowe i 
elektryczne oraz inne. Góra, tel. 065/543-31-71, 
0601/91-97-74
CITROEN BERLINGO : dach, drzwi prawe przednie i tyl
ne. pokrywa tylna, szyba czołowa, szybaboczna, tylna pra
wa i inne. Wrocław, tel. 071/325-48-28 
CITROEN C15 : nadkola przednie prawe, podszybie, pół- 
ośki, chłodnica. Rychtal, tel. 062/781-62-66 '
CITROEN C15 : płat karoserii tylny lewy i próg. Wrocław, 
tel. 0601/56-61-28
CITROEN CX, 1986 r., 2200 ccm: skrzynia biegów. Legni
ca. tel. 076/862-07-52, 0601/44-92-19 
CITROEN XSARA, 1999 r., 2000 ccm, HDi: zagłówki tylne 
(2 szt.). Zielona Góra, tel. 068/320-60-63 po godz. 20. 
0603/47-28-32
CITROEN XSARA, 2000 r., 1600 ccm, wtrysk : kompletny 
silnik z mocowaniami, 2 chłodnice i wentylatory, przekład
nia kierownicza do wersji ze wspomaganiem i ABS, pół
osie, zderzak przedni, sprężarka do klimatyzacji. Wrocław, 
tel. 354-27-55. 0605/73-46-43 
DACIA : półosie do skrzyni biegów (5). Legnica, tel. 
076/862-07-29
DAEWOO ESPERO: osłona silnika (dolna lewa), plastiko
wa. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
DAEWOO LANOS : elementy przodu i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
DAEWOO MUSSO, 1999 r. : różne części. Wrocław, tel.
341-64-61, 0608/25-02-11
FIAT 125p KOMBI: inst. gazowa, stan dobry. Kłodzko, tel.
074/865-61-21 rano i wieczorem
FIAT 125p : okrągłe zegary • do 50 zł. Wrocław, tel.
0603/85-13-62
FIAT 126p : alternator • do 80 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 126p: rozrusznik na kluczyk, alternator, szeroka de
ska rozdzielcza, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p EL SX. 1995 r.: drzwi lewe (kpi.), zderzak przed
ni, maska, kierunkowskaz lewy, lampa lewa, nadkole lewe, 
kierunkowskaz prawy, błotnik lewy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FłAT BRAVO, 1997 r., 1900 ccm. turbo D : silnik, zderzak, 
lampy, maska, drzwi prawe, chłodnica olejowa, pompa kli
matyzacji. Legnica, tel. 0609/41-60-17 
FIAT DUCATO, 1900 ccm : silnik, szyba przednia. Sobót
ka, tel. 071/316-23-39
FIAT PANDA, 1983/93 r..: nadwozie rozbite, z dokumen
tacją. Kłodzko, tel. 0603/38-50-25 
FIAT PANDA, 1991 r.. 1000 ccm, FIRE : fotel kierowcy, 
drzwi lewe i prawe. Wrocław, tel. 0605/31-07-30 .
FIAT PUNTO, 1700 ccm, diesel: chłodnica oleju, listwa 
pod reflektory. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT RITMO. 1500 ccm : gażnik 2-gardzielowy. Wrocław, 
tel. 0608/10-75-47 "
FIAT SEICENTO SPORTING : skrzynia biegów. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-65-33
FIAT TEMPRA : silnik (turbo diesel). Żary, tel.
0604/50-59-32. 0604/50-85-58
FIAT UNO : halogeny. Trzebnica, tel. 071/312-10-01,
0604/34-01-64
FORD, 1993 r., 1600 ccm, 16V : tarcze sprzęgła; opona 
Michelin 175/13/70. nieużywana. Góra. tel. 065/543-34-40 
FORD ESCORT KOMBI. 1993 r.: szyba tylna, pas tylny, 
podłoga bagażnika, plastyki tylne, szyba boczna prawa. 
Kępno. tel. 062/781-03-15. 0601/57-82-74 
FORD ESCORT CABRIO, 1994 r.: drzwi prawe. Ścinawa, 
tel. 0606/71-24-93
FO.RD GALAXY : szyba przednia ogrzewana, hak, chłod
nica i przewody klimatyzacji, roleta bagażnika (granatowa). 
Legnica, tel. 0601/71-02-84
O FORD GRANADA : silnik. Trzebnica, tel.

071/387-26-93 82001101
FORD MONDEO, 1993 r.. 1600 ccm, 16V: zegary, popiel
niczkę pomiędzy siedzeniami, korbę szyby tylnej (prawej), 
klimatyzację kompletną 4 opony 195x65 - stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 0607/40-42-95
FORD MONDEO, 1998 r.: konsola pomiędzy siedzeniami, 
pokrycie siedzeń, przedni zderzak, plastik pomiędzy gril
lem a przednim pasem, felgi aluminiowe 15”. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
FORD SCORPIO, 1992 r. (model przejściowy): błotnik 
przedni lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FORD SCORPIO, 1994 r.: oryginalny hak holowniczy, od
pinany, wycieraczki na przednie lampy, z silniczkami. Świd
nica. tel. 0602/80-49-36
FORD SCORPIO, 1996 r, 2000 ccm, 136 KM. benzyna..: 
silnik. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-95-96, 0601/76-39-55 
FORD SCORPIO. 1996 r. : lampa przednia prawa. Wro
cław, tel. 0501/36-93-69
FORD SIERRA KOMBI, 1983 r. : hak, tapicerka, zamek 
klapy tylnej. Wrocław, tel. 071/361-50-53 po godz. 18. 
0604/25-66-35
FORD SIERRA. 1991 r.. 2000 ccm. DOHC : linka gazu. 
Wrocław, tel. 328-36-44
FORD SIERRA, 1992 r„ 2000 ccm, DOHC : przewody ukł. 
wspomagania, gałka i osłona drążka zmiany biegów. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD TRANSIT BUS : kanapa 3-osobowa. Wrocław, tel. 
0605/11-90-56
FORD TRANSIT BUS, 1988 r.. 2500 ccm, diesel: klapa. 
Wrocław, tel. 071/341-99-70, 0501/78-04-04 
FORD TRANSIT. 1989 r., 2500 ccm. diesel: chłodnica, dy
wan kabiny, kołnierz plastikowy pod osłonę gumową dźwi- 

- gni zmiany biegów, amortyzatory tylne, bliźniacze koła. Zło
toryja, tel. 076/878-37-54. 0604/53-18-57 
FORD TRANSIT, 1989 r.: wał napędowy (krótki). Żary, tel. 
0604/95-75-25. 0604/95-72-29 
HANOMAG F-45, 2800 ccm : głowica 4-cylindrowa. stan 
dobry, do zamontowania, półosie tylne, przekł. kierownicy, 
może być cały tylny most. Strzegom, tel. 074/855-82-53 
HONDA CMC. 1991 r. 3-drzwiowy: różne części przodu. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-14-82. 0601/84-67-92

HONDA CIVIC, 1996 r. 3-drzwiowy : lusterko prawe. Wro
cław, tel. 0603/19-07-50
IVEC0190-48 ciągnik siodłowy, Turbo-Star kabina kpi. Ści
nawa, tel. 0600/26-38-75 po godz. 18 
LADA 2107: atrapa chromowana. Wrocław, tel. 361-49-42 
LADA SAMARA : klapę tylną, białą. Żary, teł. 
068/374-40-30
MAN F13, 1991 r. : kabina, nr nadwozia WMAF 
130817M129772. Sobótka, tel. 0601/63-69-03 
MAZDA 323,1987/88 r., 1600 ccm, i : silnik, w całości lub 
niekomłetny, bez dokumentacji. Polkowice, tel. 
076/845-28-03
MAZDA 626, 1984/87 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 626, 1986/87 r.: zderzak przedni, z szeroką na
kładką oraz atrapę. Jelenia Góra, tel. 075/755-19-56, 
0604/85-19-28
O  MAZDA 626,1995 r. 5-drzwiowy: klapa tylna z szy

bą, spoiler, lampa tylna prawa (moie być sam 
klosz), poduszka pow. pasażera. Lubin, tel. 
0601/92-33-07 84016481

MERCEDES 124,1992 r.,: maska, błotniki przednie, drzwi 
lewe przednie. Wrocław, tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32 
MERCEDES, 1995 r. klasy C: konsola, poszycie, przepły
womierz (2.2 D). Wrocław, tel. 362-86-78. 0603/77-03-93 
MERCEDES 123 KOMBI : tylną klapę. Wrocław, tel. 
071/321-51-44, 0608/67-07-34 
MERCEDES 123,1982 r.: wyposażenie wnętrza, tapicer
ka. Lwówek śląski, tel. 0606/23-43-58 
MERCEDES 124: szybę przednią zderzak przedni, listwy 
na próg, lampy przednie, klamki, stacyjkę. Wrocław, tel. 
0607/81-54-10
MERCEDES 124 W: elementy przodu i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 126 W: elementy przodu i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 190 E. 1992 r.: kompletny tył. Oleśnica, woj.
wrocławskie, tel. 0603/62-25-04
MERCEDES 210 E : konsola z poduszką pow., w cenie do
1.500 zł lub bez poduszki, w cenie do 1.200 zł., tel.
0608/74-45-33
MERCEDES 210 W : elementy przodu, silnik V6, skrzynia 
biegów automatic (320 E) i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 250 124E. 1994 r., 2500 ccm ': klapa tylna + 
listwa, antena, zamek klapy, klamka, klimatyzacja kpi. Wro
cław, tel. 0602/86-35-51
MERCEDES 250 124 D. 1994/95 r.: kompletny silnik, wał, 
chłodnica, most tylny. Legnica, tel. 0607/25-59-21 
MERCEDES 280 C, 1994 r.: RM + głośniki, szkło lampy 
przedniej prawej, drążek kierowniczy środkowy. Wrocław, 
tel. 0601/41-85-88
MERCEDES 608,1979 r.: wał korbowy, silnik niekomplet
ny. Wrocław, tel. 0601/81-06-37 
MERCEDES 813, 1974 r. : przekładnia kierownicza ze 
wspomaganiem. Wrocław, tel. 325-18-48, 0502/61-10-53 
MERCEDES SPRINTER : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
MITSUBISHI COLT. 1984 r., 1600 ccm, GT: zderzak przed
ni szeroki, amortyzatory tylne. Lubin, tel. 0603/18-21-57 
MITSUBISHI L-200 PICK-UP: orurowanie, klimatyzacja. 
Kłodzko, tel. 0601/88-22-50
MOTOCYKL AVO SIMSON 250 : różne części. Głogów, 
tel. 076/834-19-80
MOTOCYKL SUZUKI DR BIG 750,1989 r.: różne części, 
zawieszenie przednie. Legnica, tel. 076/854-45-42, 
0603/97-45-74
MOTOCYKL SUZUKI RF 600 : różne części. Lubsko, tel. 
0605/06-64-98
MOTOCYKL TRIUMPH TIGER, 1995 r. : zawieszenie 
przednie z kołem i inne. Legnica, tel. 076/854-45-42, 
0603/97-45-74
NISSAN BLUEBIRD, 1987 r, 2000 ccm, benzyna : silnik, 
stan dobry, inne części. Wrocław, tel. 071/357-79-47 
NISSAN MICRA, 1987 r„ 1000 ccm : silnik, stan dobry, z 
dokumentacją, z montażem. Wrocław, tel. 354-08-06 
NISSAN MICRA, 1999 r.. 1000 ccm. wtrysk 16V: zwrotni
ca lewa przednia, zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzą
cego. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
NISSAN PRIMERA, 1200 ccm : silnik. Wrocław, tel. 
071/322-36-79. 0601/70-44-08 
NISSAN PRIMERA. 1999 r.: sensor na 4 poduszki. Wro
cław. tel. 0601/73-97-72
OPEL ASTRA II, 1600 ccm, 16V : silnik z dokumentacją. 
Leszno, tel. 0605/23-98-80
OPEL ASTRA, 1991/98 r. : licznik GSI Digital. Wrocław, 
tel. 0503/68-45-21
OPEL ASTRA, 1992/94 r. 5-drzwiowy: tył nadwozia, ele
menty przodu nadwozia. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
OPEL ASTRA, 1995 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL ASTRA, 1995 r., 1700 ccm, TD : silnik. Leszno, tel.
065/529-34-77 w godz. 9 -17
OPEL ASTRA, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk,: tył nadwozia (2
ćwiartki) do modelu 5-drzwiowego, tylna klapa, maska,
przednie błotniki, zderzaki, wszystkie lampy, chłodnica, tylne
prawe drzwi. Syców, tel. 0608/79-08-01
OPEL CORSA, 1998 r., 1400 ccm 5-drzwiowy: przód kpi.,
szyby, deska rozdz. i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,
0603/23-45-49
OPEL CORSA, 1998 r.: napinacz pirotechniczny pasa pa
sażera oraz zagłówki tylne z tulejami (2 szt.). Wrocław, tel. 
0606/92-96-96
OPEL CORSA C, 2001 r.: podnośniki szyb (elektryczne), 
do drzwi przednich, chlapacze. Ostrów Wlkp., tel: 
062/592-36-17
OPEL FRONTERA : deska rozdz. Wilkowice, tel. 
065/534-11-53
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: silnik, techn. sprawny, 
chętnie z osprzętem. Długie, tel. 0503/73-46-04 
OPEL KADETT, 1600 ccm, benzyna, gaźnik : aparat za
płonowy. Nowa Ruda, tel. 0605/14-48-45.
OPEL OMEGA B. 2500 ccm, TD : silnik. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA B : felga aluminiowa Intra GM 7J x 15 H2,
6-ramienna, kluczyk, 5-śrubowa. Kłodzko, tel. 
074/867-71-65
OPEL OMEGA C : pas przedni, maska, grill, lampy ksenó- 
nowe. zderzak, chłodnica, mocowanie skrzyni biegów. 
Nysa, tel. 0606/95-33-97
OPEL OMEGA. 1987 r.,'2300 ccm, turbo E : zbiornik pali
wa. Legnica, tel. 076/854-05-08 
OPEL OMEGA, 1991 r. : listwy chromowe na zderzaki, 
zbiorniczek wyrównawczy, wentylator klimatyzacji, wewn. 
plastik na tylną ściankę, listwa drzwi prawych przednich. 
Wrocław, tel. 0602/78-76-27
OPEL OMEGA A, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk : instalacja 
gazowa. Kamienna Góra, tel. 0604/21-86-49

OPEL OMEGA B, 1995 r.. 2500 ccm, turbo D : kpi. klimaty-*
zacja. Lubin, tel. 0601/56-40-73
OPEL OMEGA, 1996 r. : części przodu. Legnica, tel.
0603/80-26-88
OPEL REKORD. 1985 r.. 2300 ccm, diesel, OHC : głowi
cę. Zielona Góra, tel. 068/320-47-30 
OPEL SENATOR, 1990 r., 3000 ccm : lewa kolumna 
McPhersona, kołyska pod silnik. Wrocław, tel. 
0607/49-31-29
OPEL YECTRA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk : instal. elek
tryczna. Świdnica, tel. 0604/55-57-10 
PEUGEOT 309 GTI, 1988 r., 1600 ccm, wtrysk : pompa 
paliwa. Groblice. tel. 071/311-58-71 
PEUGEOT 405 STI, 1993 r.. 2000 ccm, benzyna: skrzynia 
biegów, automatic. Wrocław, tel. 783-17-27 
PEUGEOT 406.1996 r., 180ff ćcm, 16V: zegary, zagłówki 
tylne, oryginalne radio, zegarek elektroniczny. Lubin, tel. 
0602/57-73-31
PEUGEOT BOXER: głowica, niesprawna. Przedborów, tel. 
062/731-03-99, 0608/83-18-71 
POLONEZ: zderzak tylny do Caro do 100 zł, listwa nadzde- 
rzakowa do Caro Plus, el.podnośniki szyb do Caro i na
kładka na zderzak przedni w dobrym stanie. Wrocław, tel. 
0503/67-00-77
POLONEZ CARO, 1900 ccm, diesel: dokumentację do sil
nika. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
POLONEZ CARO : zderzak, reflektory, drabinka, maska, 
drzwi. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
POLONEZ CARO PLUS: maska, zderzaki, drabinka, chłod
nica, pompa paliwa do GSi, elektryczne podnośniki szyb. 
reflektory. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS: maska, drzwi, most, lampy błot
niki, fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO : zderzak, maska, lampy, drzwi, most, 
skrzynia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrocław, tel. 

'0604/06-55-32
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm: oryginalną klimaty
zację, kompletną, z montażem lub bez. Lubin, tel. 
0601/27-11-26
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r.: zderzak przedni, błotnik 
prawy. Żary, tel. 0601/88-35-95 
POLONEZ TRUCK PLUS : krótka kabina, nieuszkodzona 
oraz elem. przodu. Wrocław, tel. 0502/10-98-80 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: silnik, z dokumen
tacją, stan dobry. Wrocław, tel. 0502/29-82-82 
POLONEZ TRUCK : aluminiowe burty dł. 2 m, klapa tylna 
do nadbudówki, dolne zabudowy. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
PRZYCZEPA KEMPINGOWA: roleta oraz bagażnik na ro
wery montowany z  tyłu przyczepy. Wrocław, tel. 
0608/10-75-47
PRZYCZEPA N 126 : oś lub cała rama. Wrocław, tel. 
071/324-91-48
RENAULT 19. 1991 r., 1800 ccm, 16V : silnik lub blok z
układem korbowo-tłokowym, sprawny technicznie. Żary, tel.
068/374-55-53. 0609/64-15-13
RENAULT 19,1994 r.: spoiler oryginalny na klapę tylną.
Polkowice, tel. 0603/46-47-38
RENAULT 21 NEVADA: lewy błotnik, lewe drzwi przędnie
i tylne, tylna klapa, wraz z tapicerką. Wrocław, tel.
D71/354-31-11 po godz. 18
RENAULT ESPACE :2 fotele. Wrocław, tel. 071/357-97-75. 
0603/99-96-87
RENAULT ESPACE, 1992 r„ : prawy błotnik, prawe drzwi 
przednie i tylne, próg, ewentualnie całe auto na części. 
Bielawa, tel. 0607/30-31 -84
RENAULT KANGOO. 2000 r.. 1900 ccm. turbo D : kom
plet poduszek z osprzętem, nadkole przednie lewe, wspo
maganie. Lwówek śląski, tel. 0604/46-34-26 
RENAULT LAGUNA. 1997 r.. 1800 ccm. : klimatyzacja. 
ABS; przód kompletny do ściany grodziowej, w całości lub 
w częściach. Wrocław, tel. 0605/28-06-02 
RENAULT MAJOR Magnum lub inny ciężarowy, rozbity, 
uszkodzony, bez prawa rejestracji lub wycofane z trans
portu: różne części. Wrocław, teł. 0503/58-64-49. 
0607/50-54-33
RENAULT MEGANE: kompletny bagażnik, może być z da
chem, drzwi prawe i lewe tylne, szyba tylna. Przewóz, tel. 
068/375-11-43
RENAULT MEGANE. 1998 r.. 1600 ccm. benzyna: maskę 
przednią, lampy, grille, zderzak przedni, halogeny, podusz
kę pow. w kierownicę + sensor, błotniki przednie, chłodni
cę i wspomaganie. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
RENAULT MEGANE KOMBI. 2000 r.. 1600 ccm. 16V: błot
nik prawy przedni, maska silnika, zderzak, lampy, wzmoc
nienie czołowe kpi., chłodnica z wentylatorem, lampa tylna 
prawa. Wrocław, tel. 0501/15-18-57 
RENAULT SAFRANE : maska, błotnik prawy, lampa, zde
rzak, wzmocnienie przednie, gril, obudowa komputera. Wią
zów, tel. 0600/32-69-05. 0604/23-81-68 
RENAULT SCENIC. 1999 r.: oś tylna, poduszki pow. Dłu
gołęka, tel. 071/315-30-19
RENAULT TRAFIĆ : wszystkie części. Legnica, tel. 
076/866-42-70 po godz. 20
RENAULT TRAFIĆ : szyby boczne, tapicerkę, fotele, pod- 
sufitkę, do modelu krótkiego. Wrocław, tel. 339-91-81, 
0602/57-90-30
ROVER 213: szyba trójkątna, drzwi tylnych prawych. Klucz
bork, tel. 077/418-06-34 wieczorem 
ROVER 600, 1997 r. : poduszka pow., moduł sterujący. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-81
ROVER 820, 1994 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
RÓWNIARKA DROGOWA BALKANKAR. Wrocław, tel. 
0601/55-19-75
SEAT IBIZA, 1996 r. : zderzak tylny, szeroki. ., tel. 
0606/72-47-97
SEAT TOLEDO, 1993 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SEAT TOLEDO, 1993 r. : błotniki przednie. Lubin, tel. 
0606/17-27-10
SEAT TOLEDO, 1994 r.: deskę rozdz. Lwówek śląski, tel. 
075/782-58-20, 0609/17-18-37 
SIMCA MATRA, BAGHERA, 1976 r.: różne części. Nowa 
Sól. tel. 0600/34-65-16
SUBARU IMPREZA. 1994 r.: silnik boxer 1.8. 2.0. 2.0 I 
turbo. Wrocław, tel. 0604/15-77-76 
SUZUKI MARUTI, 1995 r.. 800 ccm : przedni zderzak z 
kierunkowskazami, krata wlotu powietrza - grill, z reflekto
rami i ramkami, lusterka boczne, prawe i lewe, oryginalne. 
Brzeg, tel. 077/416-10-72 po godz.18 
SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm: maska silnika, lam
py, zderzaki, amortyzatory, dach składany, błotnik lewy. 
Wrocław, tel. 0503/77-75-23
SYRENA : wszystkie części oprócz blacharki. Bogu-
szów-Gorce, tel. 0602/84-07-79
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.
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klapa tylna, chłodnica klimatyzacji, osprzęt silnika, siedze
nia oraz wszystkie inne. Wrocław, tel. 0609/40-33-64 
TOYOTA HIACE, 1993 r.: drzwi przednie prawe, zderzak. 
Głogów, tel. 076/834-50-48, 0605/91-09-77 
TOYOTA RAV4, 1999 r. : cały tył. „Leszno, tel. 
0601/75-56-60
TRABANT 601 : wał korbowy nowy lub w dobrym stanie. 
Konary, tel. 065/547-76-38
TRABANT POLO : zwrotnica przednia prawa, półoś pra
wa. felga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
VOLVO części do różnych modeli, sprzed 1970 r. Wrocław, 
tel. 0503/5948-8JT
VOLVO 360 : gażnik. kolektor do silnika 2.0, atrapa, sie
dzenia tylne, wentylator. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VOLVO 760,2800 ccm : rozdzielacz paliwa. Wrocław, tel. 
0605/21-59-31
VOLVO V40,1998 r., 1900 ccm, turbo D : listwa dachowa 
i podszybia lewa, nadkole przednie prawe, osłona silnika, 
roleta. Wrocław, tel. 337-07-78, 0601/73̂ 15-18 
VW CORRADO, 2900 ccm, VR6 : komputer. Wrocław, tel. 
071/326-02-55
VW CORRADO G60,1990 r.: turbinę, cżęśpi przodu. Lu
bin, tel. 0601/42-28-54
VW GOLF I : plastikowa osłona wlotów na maskę, klatka 
bezpieczeństwa, kierownica sportowa. Trzebnica,.tel. 
071/312-10-01,0604/34-01-64 
VW GOLF III: halogeny montowane w zderzak, oryginal
ne. Wrocław, tel. 0503/73-51 -67 
VW GOLF II, 1991 r., 1300 ccm. wtrysk : komputer Bosch 
0280000621. Bolesławiec, tel. 0608/20-97-10 
VW JETTA : części przodu. Legnica, tel. 0502/85-55-23 
VW LT 35.1985 r.: przekł. kierownicy, linka prędkościo
mierza bez tachografu. Wrocław, tel. 0605/07-42-34 
VW PASSAT, 1800 ccm, benzyna : silnik. Krzeczyn, tel. 
071/398-74-92
VW PASSAT, 1981/84 r .: drzwi, błotniki, tylna klapa do 
kombi. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
VW PASSAT, 1993/96 r.: tylną część nadwozia do seda- 
na, drzwi lewe tylne, szybę przednią, zderzak tylny. Legni
ca, tel. 0601/71-02-84
VW PASSAT TDI. 1994 r., 1900 ccm : silnik kpi., pokrywa 
silnika, grilli reflektory, błotniki i inne. Lubań, tel. 
0603/60-36-74
VW PASSAT, 1998 r., 1900 ccm. turbo D : sensor (kompu
ter) nr 1J0909607A, na 4 poduszki pow., lampy xenono- 
we, hak na kluczyk. Kłodzko, tel. 0602/68-84-77 
VW PASSAT TDI, 1999 r., 1900 ccm : skrzynia biegów, 
drzwi, błotnik tylny, klapa tylna, zderzak, fotele, ukł. wyde
chowy, relingi. Lubin, tel. 0609/41 -29-35 
VW POLO, 1995 r. 3-drzwiowy: kpi. siedzeń, pasy, tylna 
półka. Nowogrodziec, tel. 075/736-75-87 
VW POLO, 1995 r.: siedzenia przednie i tylne do modelu
3-drzwiowego, filtr powietrza do.silnika. 1.9D. Wrocław, tel. 
071/349-24-96
VW POLO, 1996 r., 1043 ccm : pokrywa na zawory. Wro
cław. tel. 0603/27-46-52 ,
VW SCIROCCO: nadwozie, nie wymagające naprawy, bez 
silnika. Świdnica, tel. 074/640-55-68, 0607/08-82-90 
VW TRANSPORTER .ogórek’ : szybę przednią, kanapę, 
uszczelki drzwi, tłumik. Lubin, tel. 0607/75-77-35 
VW TRANSPORTER T3,1600 ccm, turbo D : silnik. Nysa, 
tel. 0602/74-92-58
VW TRANSPORTER T4 : zderzak iylny, prawy. Wrocław, 
tel. 0601/64-31-75
VW TRANSPORTER, 2400 ccm, diesel: Silnik/Wrocław, 
tel. 0502/30-10-51
VW TRANSPORTER : agregat chłodniczy, kpi. Żary, tel. 
068/374-02-52
VW TRANSPORTER T4,1996 r. biały: dach do wersji mak
symalnie przedłużonej, wysoki z tworzywa sztucznego) oraz 
drzwi od strony kierowcy do wersji z 1996 r. Wołów, tel. 
0601/05-55-40

MOTOCYKLE
APRILIA 50 SKUTER, 1992 r„ 5 tys. km, 50 ccm, czerwo
ny, stan dobry, pełna automatyka, chłodzony pow, - 2.700 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 0601/58-24-14 
APRILIA 125 PRO SPORT, 1990 r., 18 tys. km, 125 ccm
5-kolorowy, ścigacz, obudowany, 1-stronny wahacz, roz
rusznik, tarcze hamulcowe, 33 KM, - 5.500 zł. Rakoszyce. 
tel. 071/795-16-38
APRILIA AF 1, 1990 r.. 16 tys. km, 125 ccm, biało-czar- 
no-niebieski, stan idealny, - 5.000 zł. Długołęka, tel. 
071/315-26-50 -
APRILIA RX125,1991 r., Rotax, wrzosowo-biały, wysokie 
enduro, hamulec tarczowy, 2 chłodnice, zarejestrowany, 
dobre osiągi, stan b. dobry, - 4.700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-53-16
BMW K 1000, 1993 r., 1000 ccm, srebrny, ABS, el. reg. 
lusterka, alarm, owiewka przednia - 7.000 DEM + cło. Gło
gów, tel. 076/833-40-96
BMW R 35,1937 r., 250 ccm. - 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/23-21-68
CAGIYA125 ROADSTER. 2000 r.. 125 ccm, szary meta
lic, przebieg 700 km, 6-biegowy, 2-suw, samoczynny do
zownik oleju, dużo chromu, stan idealny, - 6.500 zł. Świe
bodzin, tel. 068/382-55-05. 0603/70-28-12 
CAGIYA C 125,1992 r., 15 tys. km, 125 ccm, żółty, 33 KM, 
- 4.200 zł. Nysa, tel. 0606/18-62-56 - 
CZ 175,1972 r. po remoncie kapitalnym silnika + drugi w 
częściach, dokumentacja, - 230 zł lub zamienię na telefon 
komórkowy. Domaszowice, woj. opolskie, tel. 
077/419-45-92
CZ 350,1987 r., 350 ccm mało używany, I lakier fabryczny, 
nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), stan silnika ide
alny, • 600 zł. Świdnica; tel. 0600/12-95-03 prosić Mariu
sza
CZ 350,1988 r., 12 tys. km, 350 ccm, czerwony, stan bar
dzo dobry, bez akumulatora, - 500 zł. Bielawa, tel. 
0607/10-87-23
CZ 350, 1989 r., 350 ccm, niebieski, kpi. dokumentacja,
do poprawek zębatka, 3-biegowy + części (m.in. 2 ramy), -
270 zł. Wrocław, tel. 0502/96-51-31
DNIEPR, 1989 r.. 11 tys. km, granatowy, stan idealny, z
wózkiem bocznym, • 2.400 zł. Oborniki śląskie, tel.
0503/89-92-39
DNIEPR MT-10,1976 r., 22 tys. km. 650 ccm. boxer, bor
dowy, wózek boczny, wsteczny bieg, alternator 12V, koło 
zapasowe, szyby (mała na wózek, duża na motocykl), kie
runkowskazy, w 100% oryginalny, zarejestrowany, ubez
pieczony, przegląd do 05.2002 r, • 2.599 zł. Mariusz Wer
ner, 67-407 Szlichtyngowa 21, gm. Zamysłów, woj. lesz
czyńskie
DUCATI MONSTER. 1998/99 r., 7 tys. km, 600 ccm, czar
ny metalic, bardzo atrakcyjny wygląd, pełna dokumenta
cja, • 16.000 zł. Lwówek śląski, tel. 0606/74-23-48 
GILERA SP 02,1979/80 r., 125 ccm, biało-niebieski, ha

mulec tarczowy, rozrusznik, zawieszenie UP-SIDE DOWN 
APTS, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0607/54-35-39 
GOKART 2-osobowy, na podzespołach Fiata 126p, • 1.200 
zł lub zamienię na Fiata. Kłodzko, tel. 074/868-79-38, 
0606/16-87-80
GOKART HONDA, 160 ccm, OHV, srebrny, oryg., auto
matic + komplet kół do jazdy terenowej, - 2.900 zł. Wał
brzych, tel. 074/844-95-62
HONDA SHADOW, 1983 r., 500 ccm zadbany, stan dobry,
- 6.900 zł. Wrocław, tel. 071/345-&fc09. 0501/92-84-59 
HONDA 50.1987 r.. 49 ccm, 4-suw, czerwony, aiurn. felgi, 
szerokie koła, łańcuch i zębatki do wymiany, sprawny, - 
450 zł. Wrocław, tel. 372-72-70
HONDA 600 TRANSALP, 1993 r., 40 tys. km, 600 ccm, 
zielony metalic, w kraju od miesiąca, zarejestrowany, kom
pletna dokumentacja, - 8.500 zł. Leszno, tel. 065/537-25-65 
HÓŃDA750AFRICATWIN, 1998 r., 750 ccm, biało-czer
wony, kompletna dokumentacja, w kraju od tygodnia, kom
puter, stan idealny, - 22.000 zł. Legnica, tel. 076/854-78-08, 
854-74-51 ^
HONDA CB 100 CROSS, 1980 r., 100 ccm, 4-suw, bordo
wy, nowy lakier, opona, 5-biegowy, światła i kierunkowska
zy sprawne, głośny tłumik, koła 21", techn. sprawny + kask 
Nolan (crossowy), dokumentacja (brief), zgubione doku
menty odprawy celnej, -1.000 zł. Biała. tel. 077/438-71-22.
438-77-58 *
HONDA CB 1000.1993 r., czarnosrebrny metalic, sprowa
dzony z Niemiec, oclony, bagażnik/tłumik Sebring, -17:000 
zł. Wałbrzych, tel. 0601/76-62-80 
HONDA CB 250G, 1975 r.. 250 ccm, czamy, stan dobry, 
garażowany, bez wypadku, niklowane dodatki, - 1.900 zł. 
Oława, tel. 071/313-44-37 po godz. 15, 0502/93-60-49 
HONDA CB 500,1998/99 r., 3 tys. km, 500 ccm, żółto-czar- 
ny- brąz met., sprowadzony z Niemiec, pełna dokumenta
cja, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, • 10.900 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0606/74-23-48 
HONDA CB 650,1984 r., 3 tys: km, 650 ccm, czamo-zielo- 
ny, nowy akumulator i świece, aktualny przegląd techn., 
stan dobry, - 3.800 zł lub zamienię na samochód osobowy. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-46 po godz. 18, 
0604/83-92-91
HONDA CBR 1000F SC21,1989 r., 70 tys. km. 1000 ccm. 
cżarno-czerwony, nowe: klocki ham., płyny, simeringi na 
teleskopach, świece, I rejestracja w Polsce, • 8.000 zł. So
bótka. tel. 071/316-23-52. 0608/29-26-72 
HONDA CBR 1000F. 1989 r.. 42 tys. km. 1000 ccm. bia- 
ło-czerwono-niebieski, model SC-24, stan idealny, orygi
nalny przebieg, w kraju od tygodnia, bez wypadku, -11.500 
zł. Chojnów, tel. 0502/41-80-65 
HONDA CBR 900RR, 1995/96 r., 19 tys. km. 900 ccm, czer- 
wono-biało-niebieski, 128 KM, I właściciel, stan idealny, •
20.000 zł., tel. 0602/77-74-98
HONDA CBX 750F, 1986 r., 750 ccm, czamy, mały prze
bieg. Głogów, tel. 076/833-30-54 
HONDA GL 200, 1998 r., 4 tys. km, 200 ccm, 4-suw nie 
eksploatowany przez 2 lata, 18 KM, stan idealny, - 8.500 
zł. Świdnica, tel. 074/853-11-24 
HONDA MBX 80,1983 r., 80 ccm, srebrnozielono bordo
wy met., dozownik, chłodzony cieczą, centralny amortyza
tor i tarcza, nowy akumulator, nowe opony, -2.200 zł. Strzel
ce świdnickie, tel. 074/850-44-32 
HONDA MBX 80,1986 r., czerwony, zadbany. 5-biegowy,
- 2.400 zł. Namysłów, tel. 076/410-21-18. 0605/14-51-91 
HONDA MTX 125 ENDURO. 1987 r., 125 ccm. biało-czer
wony, silnik z 96 r., centralny amortyzator, kierunkowska
zy, chłodzony wodą koła z 96 r., zarejestrowany, moc 35 
KM, --3.000 zł. Wschowa, tell 065/540-25-46, 
0603/16-86-66
HONDA MTX 80 HD, 1989 r., 33 tys. km, 80 ccm, czerwo
ny, sprowadzony z Niemiec, do zarej., chłodzony pow., stan 
b. dobry, możliwość zarej. jako motorower, • 1.700 zł lub 
zamienię na samochód osobowy, pilne. Złotoryja, tel. 
076/878-49-05 Marcin
HONDA NSI80,1996 r., 21 tys. km, 80 ccm, czarny, -4.000 
zł. Góra, tel. 065/543-32-41
HONDA NSR 125, 1991 r., 14 tys. km, 125 ccm, zielo- 
no-czamy, ścigacz, 6-biegowy, nowe zębatki i łańcuch, stan 
idealny, -.4.700 zł. Góra. teł. 065/543-41-65.0603/94-44-40 
HONDA NSR 125, 1998 r. stan b. dobry. Leszno, tel. 
0605/29-68-50
HONDA NSR 125,1998 r., 9 tys. km, biało-czerWono-nfe- 
bieski, - 9.000 zł. Rydzyna, tel. 065/538-85-94 
HONDA NX 250 ENDURO, 1993 r. stan b. dobry, zareje
strowany, - 6.400 zł. Jawor, tel. 076/870-88-25 
HONDA TX 80 CROSS, 1983 r, 80 ccm, czarny, zareje
strowany, - 2.000 zł. Wrocław, tel; 071/327-60-03, 
0601/73-72-66
HONDA TX 80,1983 r., 80 ccm, czarny, stan b. dobry, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 352-91-22 po godz. 17 
HONDA VF 750F, 1983 r. zadbany. - 4.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-14-65
HONDA VT 250FE, 1990 r., 25 tys. km. 248 ccm. V-Twin, 
czerwony, ścigacz, 4-suw, 4 zawory na cylinder, chłodzony 
cieczą 6, rozrusznik-biegowy. nowe opony, stan b. dobry, 
lekko uszkodzony silnik, jeżdżący, bez przeglądu i opłat, -
4.500 zł. Przedborowa, tel. 074/815-81-27 
HONDA VT 500E, 1988 r., 60 tys. km, czamy, sprawny, 
garażowany, - 5.000 zł. Wrocław, teł. 0501/26-72-55 
HONDA VT 750 SHADOW, 1998 r., 12 tys. km. 750 ccm, 
zielony metalic, perłowe wstawki, dodatki • szyba, obudo
wa chłodnicy, dużo elem. chromowanych, • 24.000 zł. Le
gnica, tel. 0503/82-23-27
HONDA XBR 500, 1987 r., czamy, z kpi. dokumentacją
5-biegowy, rozrusznik, dodatkowy silnik, stan b. dobry, -
6.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-62
HONDA XL 500R, 1988 r., 45 tys. km stan b. dobry, - 4.300 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0600/21-30-11 
HONDA XR 250R HARD ENDURO, 1987 r., biało-czerwo- 
ny, 25 KM, po remoncie głowicy i zawieszenia, zadbany, 
rozrząd RVFC, stan b. dobry, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 
071/361-55-32, 0606/82-53-26 
HYOSUNG125 CHOPPER, 1996 r„ 125 ccm, bordowy me
talic, stan idealny, aluminiowe felgi (5 szprych), z przodu 
tarcza, dużo chromu, atrakcyjny wygląd (american cruise),
- 6.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811 -06-50 
IŻ 49,1952 r., - 500 zł. Leszno, tel. 0605/29-68-50
IŻ 49,1959 r., 350 ccm, biały, oryginalny, po remoncie sil
nika i malowaniu, stan b. dobry, - 1.300 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/351-19-42
JAWA 175, 1958 r. sprawny, - 230 zł. Wrocław, tel. 
071/348-54-29
JAWA 175, 1959 r., - 500 zł, Nowogrodziec, tel. 
0605/63-13-45
JAWA 350 TS, 350 ccm. czerwony, do drobnej regulacji, 
nie używany 3 lata, sprawny, stan wizulany dobry, pilne • 
400 zł. Długopole Górne, gm. Międzylesie, tel. 
074/819-98-82, 0606/89-83-95 
JAWA 350,1985 r. bez dokumentacji, w całości lub na czę
śd, - 300 zł. środa Śląska, tel. 071/795-14-65 
JAWA 350 TS, 1987 r., 350 ccm, czerwony, owiewka, ba
gażniki, chromowane koła i tłumiki, halogeny, garażowa
ny, nowe łożyska wału, - 650 zł. Adam Łuczak, 59-222 Gnie- 
womirowice 49/1, gm. Miłkowice

JAWA 350 TS, 1988 r., 12 tys. km, 350 ccm, zielony, atrak
cyjny wygląd, po kapitalnym remoncie, dwa sezony nie eks
ploatowany, przegląd do maja .2002 r., stan bardzo dobry, 
dodatkowo Jawa 350,1990 r., do złożenia, dokumentacja 
+ dodatkowy silnik, • 1,500 zł. Nowe Miasteczko, tel. 
0605/40-91-75
JAWA 350,1988 r„ 16 tys. km, 350 ccnr czerwony, kufê  
dwa bagażniki boczne, dwa kaski, owiewka. - 800 zł. Wro
daw. tel. 071/325-85-68
JAWA 350 TS, 1989 r., 20 tys. km, 350 ccm, żółty, nowy 
akumulator, przegląd do 04.2002 r., owiewka, stan dobry, 
*.700 zł. Legnica, tel. 0608/52-63-79 
JAWA 350 TS. 1989 r., czerwony, z kpi. dokumentacją po 
remonde i lakierowaniu, sportowy wygląd, zadbany, • 800 
zł. Mazurowice, gm. Malczyce, tel.' 074/795-12-65

MOTOROWERY - RÓŻNE MARKI
|  N O W E I U ŻYW ANE - RATY, KOMIS 
§ CZĘŚCI DO SIMSONA IROMETA 
b OGUMIENIE, AKUMULATORY - SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 
PIASKI k. Gostynia, ul. iw. Mardna13, tel. 065/571-91-61

JAWA 350 TS, 1990 r.. czerwony, poTemoncie kapitalnym
silnika, nowy akumulator, stan idealny. - 750 zł. Kępno, tel.
062/781-96-60. 0605/37-64-47
JAWA 350 TS, 1990 r.. 350 ccm, biały, stan b. dobry, nowy
akumulator, świece Bosch, linki, mało używany + opona, -
850 zł lub zamienię na CZ cross. Jawę cross albo inny.
Lubsko, tel. 068/372-45-97. 0601/43-49-02
JUNAK 3 sztuki w częściach, z dokumentami, • 1.200 zł.
Sulęcin, tel. 095/755-91-37 po godz. 15, 0608/18-61-34
JUNAK B-20, 1962 r. 3-kołowy, - 1.200 zł. Strzelin, tel.
074/810-25-28
JUNAK M-10,1962 r., 350 ccm, czamy, oryginalny, w cią
głej eksploatacji, przegląd techn. do 04.2002 r., stan techn. 
b. dobry, - 1.800 zł. Lubin, tel. 076/842-25-70 
K-750,1970 r. z wózkiem bocznym, • 1.250 zł. Bielawa, 
tel. 0601/45-43-93
KASK MOTOCYKLOWY GABERG, 4-kołorowy, crossowy, 
regulowany daszek, rozm. 59-60 (M), stan b. dobry, -140 
zł. Wrocław, tel. 071/317-38-12 
KASK MOTOCYKLOWY NOLAN N-81, czamy. rozm. L. 
stan b. dobry - 300 zł (nowy w sklepie • 600 zł). Brzeg, tel. 
077/416-47-69
KAWASAKI 650 TENGAY, 1989 r„ 16 tys. km, 650 ccm. 
niebiesko-czarny, zarejestrowany, stan b. dobry, - 6.200 
zł. Udanin, woj. legnickie, tel. 0605/25-97-22
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KAWASAKI 750, 1982 r., zielony, przerobiony na śdga- 
cza, • 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/64-08-88 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AE0053 www.autogielda.com.pl)
KAWASAKI 750 VULCAN, 1994 r., 750 ccm całkowicie 
zniszczony, - 4.500 zł. Oława, tel. 0603/50-24-52 
KAWASAKI ER 500.1999 r.. 6 tys. km, 500 ccm. zielony, 
kupiony w salonie, -13.000 zł. Wrocław, tel. 0600/35-44-74 
KAWASAKI GDX 750R, 1998 r., 750 ccm, czarno-czerwo- 
ny, wydech 4x1, - 6.500 zł. Paczków, tel. 077/431-76-20 
KAWASAKI GPX 600R, 1989 r., 47 tyś! km, 600 ccm. czar
ny. turystyczny, Vmax = 220 km/godz, - 6.600 zł. Kłodzko, 
tel. 074/868-71-14
KAWASAKI GPX 750R, 1989 r., 750 ccm, czarno-czerwo
ny, wydech 4x1, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/353-46-12, 077/431-76-20 
KAWASAKI GPZ 1100, 1997 r., 8 tys. km, 1100 ccm, •
10.000 zł. Biskupice, tel. 062/762-14-13, 0605/09-41-31 
KAWASAKI GPZ 500 CHOPPER, 1986 r., 500 ccm, czar
ny, dużo chromu, nowe opony, nowy akumulator, 6-biego
wy, przygotowany do sezonu, atrakcyjny wygląd. • 6.600 
zł. Lubin, tel. 076/844-75-11
KAWASAKI GPZ 500S, 1992/93 r.. 32 tys. km, 500 ccm, 
wiśniowo-biało-pertowy, bardzo zadbany, nie eksploatowa
ny w kraju, pełna dokumentacja, - 7.300 zł. Lwówek Ślą
ski. tel. 0606/74-2348
KAWASAKI GPZ 550 UT, 1982 r., 50 tys. km, 550 ccm, 
DOHC, zielono-fioletowo-biały, opodatkowany, po przeglą
dzie, - 4.100 zł. Pieszyce, tel. 074/836-73-12

KAWASAKI GPZ 550F, 1985 r. czarny, w kraju od mies, •
4.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-97-28. 0606/85-95-93 
KAWASAKI GPZ 550F. 1985 r.. 62 tys. km. 550 ccm. 
DOHC, czamy, w kraju od 2 mies., nowe opony, nowy aku
mulator, silnik 4-cylindrowy, 6-biegowy, - 4.200 zł lub za
mienię. Raciborowice, tel. 076/818-97-28, 0606/85-95-93 
KAWASAKI GPZ 600,1989 r., 600 ccm, 16V, trójkolorowy. 
2 kaski, nowe opony, 3 tarcze hamulcowe (dwie z przodu), 
po wymianie płynów, - 5.600 zł. Kłodzko, tel. 074/867-89-78, 
074/868-78-83
KAWASAKI GPZ 600R, 1987 r., 31 tys. km. srebmo-gra- 
natowy, metalik, nowy lakier, • 7.500 zł. Nysa, tel. 
0602/55-99-21
KAWASAKI GPZ 600R, 1989/90 r., 600 ccm w całości lub 
na częśd, uszkodzony silnik,'bez wypadku, dokumenta
cja. Środa Śląska, tel. 0609/28-65-15 
KAWASAKI GPZ 750R, 1982 r., 32 tys. km, 750 ccm, 
DOHC, zielony metalic, nowy lakier, akumulator, sprzęgło, 
olej, opona, uszczelniacze, atrakcyjny wygląd, model tury

styczny, owiewka, 5-biegowy, 3 tarcze, techn. sprawny, stan 
b. dobry, zarejestrowany + kask i rękawice, • 5.200 zł. Bia
ła, tel. 077/438-71-22, 438-77-58 
KAWASAKI GTZ 500S, 1996 r., 15 tys. km, perłowoczer
wony, 6-biegowy, chłodzony deczą, 3 tarcze, nowy model, 
zadbany, przygotowany do sezonu, książka serwisowa, -
9.800 zł.,Oława, tel. 071/31340-72, 0603/28-84-38 
KAWASAKIJCLR 650 ENDURO, 1987/88 r., 37 tys. km, 
651 ccm, czerwohyrrozrusznik, 2 tarcze, w kraju od 01.01., 
bez wypadku, stan b. dobry, •-«.600 zł lub zamienię na 
MW 750 - do 3.500 zł. Bolesławiec, tereaot/58-51-25 
KAWASAKI VN 800 DRIFTER CRUISER, 1999 r.^Sty*. 
km, 800 ccm, VN, czerwony, I właściciel, - 26.000 zł. Ła
gów. tel. 075/771-59-75
KAWASAKI ZX 1000. 1989/90 r., 20 tys. km. 1000 ccm. 
perłowoczarny, udokum. pochodzenie, bez przebiegu w kra
ju, centralny amortyzator, chłodzony cieczą, chłodnica ole
ju, 6-biegowy, rozrusznik, aluminiowe felgi, po wymianie 
klocków, płynów, 3 tarcze, 4 cylindry, 16V, 2 głośne tłumiki, 
szyba, obrotomierz, duża moc, stan silnika idealny -11.000 
zł, www.motoport.bralin.com.pl. Bralin, tel. 062/781-24-03, 
0606/27-83-39
KAWASAKI ZX 600R, 1995 r. stan dobry, • 16.000 zł. Brzeg, 
tel. 0602/77-72-50
KAWASAKI ZXR 750, 1990 r. stan b. dobry, - 11.500 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-70-55, 0604/88-59-08 
KAWASAKI ZXR 750,1995 r., 28 tys. km, -16.000 zł. Żary, 
tel. 068/375-92-74, 0604/78-16-38 
KAWASAKI ZZR 600, 1995 r., 600 ccm stan idealny, 97 
KM, - 14.500 zł. Leszno, tel. 0603/99-70-55 
KOBRA 200, 1997/98 r., 6 tys. km, 200 ccm, czarny, na 
gwarancji, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0503/57-15-71 
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY 1-częśdowy, na szczu
pła osobę, na wzrost ok. 170 cm, - 220 zł. Legnica, tel. 
076/8544 5 42, 0603/9745-74 
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY rozmiar 48, czamy w bia
łe pasy, - 350 zł. Wrocław, tel. 361-23-19 
KRAME CROSS, 1986 r., 500 ccm dużo nowych części 
zapasowych, - 3.000 zł. Oborniki Śląskie, woj. wrocław
skie, tel. 0600/42-7144
KTM1400 ENDURO, 1992 r., 12 tys. km, 1400 ccm, 4-suw. 
biały, stan b. dobry, chłodzony deczą centralny amortyza
tor, pompowane teleskopy, nowe opony, łańcuch, zębatki, 
- 8.000 zł. Głogów, tel. 076/834-69-91 
KTM MXC 350,1989 r. po remoncie silnika, dużo nowych 
części, • 4.200 zł. Oborniki Śląskie, woj. wrocławskie, tel. 
0600/42-7144
KUPIĘ MOTOCYKL poj. od 125 cm3, może być uszkodzo
ny. chętnie śdgacz, w cenie do 6.500 zl, w rozliczeniu Maz
da 323, poj. 1.71 (6), z 1986 r„ stan b. dobry, dużo dodat
ków. Grodków, tel. 077/415-2546, 0609/63-85-89 
KUPIĘ MOTOCYKL ENDURO na białych tablicach. Wo
łów, tel. 0503/78-80-19
KUPIĘ MOTOCYKL, 1993/00 r. po wypadku lub na białych
tablicach, poj. silnika ponad 500 ccm, również na częśd.
Lwówek Śląski, tel. 0604/9942-81
KUPIĘ MOTOCYKL DNIEPR. Kiełczów, tel. 0609/29-64-61
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 TS Trzebnica, tel.
0607/10-95-50
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA SKUTER w dobrym stanie. Wro
cław, tel. 0601/70-79-79
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350,1980 r. po wypadku, .na 
chodzie", z dokumentacją, + akumulator 6V, proszę o zdję
cie. Wiry 37, gm. Marcinowice, tel. 074/850-58-54 
KUPIĘ MOTOCYKL JUNAK. Kiełczów. tel. 0609/29-64-61 
KUPIĘ MOTOCYKL JUNAK oryg., w stanie dobrym, ta
nio. Zawidów, tel. 075/778-90-13 
KUPIĘ MOTOCYKL JUNAK M7, M10 udokum. pochodze
nie lub samą dokumentację. Gościków, tel. 075/736-75-13 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150 może być uszkodzony 
(brak cylindra lub tłoka), z dokumentacją • do 300 zł, bez 
dokumentów do 200 zł, z okolic Świdnicy. Świdnica, tel. 
074/853-54-18 prosić Piotra
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 250 z hamulcem tarczowym, 
„n  ̂chodzie", z dokumentami lub bez. Świdnica, tel. 
074/853-54-18 prosić Piotra
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ pój. 150-250 ccm, do remon
tu, z kompletną dokumentacją w cenie do 400 zł. Borowa 
Oleśnicka, tel. 071/315-71-14 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 250, 251. Kiełczów, tel. 
0609/29-64-61
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI VL1500 mocno rozbity, rów
nież za granicą - do 10 000 zł., tel. 0603/76-05-37 
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI AN 125 mocno uszkodzony, 
z polską dokumentacją. Legnica, tel. 076/8544 5 42, 
0603/9745-70
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI DR 600 stan b. dobry - do
4.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-05-90
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI GSX 600F. 1995 r., 15 tys. 
km, 600 ccm, niebieski, w kraju od 2 mies., stan idealny, -
15.000 zł lub zamienię na VW diesla. Złotoryja, tel. 
076/877-53-77, 0606/85-34-84
KUPIĘ MOTOCYKL WSK125. Kiełczów k. Wrocławia, tel. 
0609/29-64-61
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA FZR 600 ścigacz lub Kawa- 
saki ZXR 750 - do 7.500 zł. Wrocław, tel. 0503/57-16-76 
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA DRAG STAR CLASSIC. Wro
cław, tel. 071/785-79-07, 0601/70-84-92 
KUPIĘ MOtOCYKL YAMAHA FZR 600 śdgacz, w cenie 
do 7.000 zł. Wrocław, tel. 0603/57-16-76 
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA DTM, 1996/98 r. lub Trans- 
alp, XTZ 750 Africa Twin, stan b. dobry lub inne. Kędzie
rzyn Koźle, tel. 077/483-8148 
KUPIĘ MOTOCYKLE całe lub uszkodzone oraz części, 
www.motoport.bralin.com.pl. Bralin, tel. 062/781-29-86, 
0606/27-83-39
KUPIĘ MOTOROWER LUB MOTORYNKĘ ROMET pełna 
dokumentacja, światła zwykłe i .stop”, sprawne hamulce, 
stan b. dobry. Kłodzko, tel. 074/847-05-28 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON 4-biegowy, zarejestrowa
ny, stan b. dobry - do 1.000 zł. Michałowice, gm. Sobótka, 
tel. 071/316-36-01
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 50 skuter. Wrocław, tel. 
0601/70-79-79
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON do remontu lub poprawek 
mechanicznych, lakierniczych, z dokumentacją, z Wrocła
wia i okolic. Wrocław, tel. 071/357-59-08, 0503/32-25-53 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51, SR, 50 ccm do re
montu, lakierowania lub innych poprawek, pełna dokumen
tacja. Żarów, tel. 074/858-90-15, 0604/35-76-37 
KURTKA MOTOCYKLOWA, biało-czerwono-cżarna, skó
rzana, rozm. 54, na wzrost 180 cm, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/362-75-87, 0600/47-00-04 
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY na podzespołach MZ-250, 
niezarejestrowany, - 950 zł lub zanjiana na DVD lub kol. 
głośnikowe. Legnica, tel. 076/854-01-70 
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY VELOREX, 1958 r., 13 tys. 
km, 250 ccm, brązowy, oryginalny, produkcji czeskiej, -
5.000 zł. Wrocław, tel. 0606/6242-90 
MOTOROWER APRILIA SKUTER. 1991 r., 15 tys. km. 50 
ccm, seledynowy, po remoncie kapitalnym silnika, dużo no

wych częśd, stan b. dobry. - 2.000 zł. Marciszów, tel. 
075/741-02-28
MOTOROWER APRILIA JET 50 EL, 1992 r„ srebrny me
talic, rozrusznik, automatic, w całośd lub na częśd, stan b. 
dobry, -1.600 zł. Legnica, tel. 0608/89-30-44 
MOTOROWER APRILIA RS 50,1992 r., 50 ccm. fioleto- 
wo-czerwony, el. rozrusznik, chłodnica, centralny amorty
zator, obudowany śdgacz, atrakcyjny wygląd, • 4.300 zł. 
Wrocław, tel. 354-36-81
MOTOROWER BINGO SKUTER. 1998 r. bez prawa rej., 
stan b. dobry, - 1.000 zł. Legnica j£t. 0608/89-30-44 
MOTOROWER CAGIVA, 1988 r„ 50 ccm, biatarniebieski, 
wersjo Super City, centralny amortyzator, dozownik oleju, 
chłodzony deczą. el. .rozrusznik, hamulec tarczowy, stan 
b. dobry, - 3.500 zł. Wsohnwa, tel. 065/540-40-91, 
0605/27-68-77
MOTOROWER CHART. 1989 r., 50 ccm, zielony. Zareje
strowany bezterminowo, nowa tabliczka rejestracyjna i 
nowy rodzaj dowodu rejestracyjnego, nowe częśd, super 
kompresja, elektryka do poprawek, niesprawny, - 450 zł. 
Szprotawa, tel. 068/376-39-57 
MOTOROWER CHART 210,1989 r. sprawny, zarejestro
wany, z dokumentacją, nowy gaźnik i tarcza sprzęgła, • 
450 zł. Wrodaw, tel. 071/347-74-69, 347-74-62 
MOTOROWER CHART, 1990 r. kompletna dokumentacja, 
stan b. dobry + drugi na częśd, - 800 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-81-57
MOTOROWER HONDA CY50,1977 r.. 4-suw grube koła. 
atrakcyjny wygląd, dodatkowo zębatka i opona, zarejestro
wany, -1.650 zł. Bolków, tel. 0601/69-05-09 
MOTOROWER HONDA MB 8,1988 r.. 19 tys. km, 78 ccm, 
czarny, aluminiowe felgi, hamulec tarczowy, obrotomierz, 
owiewka, stan idealny, - 2.200 zł. Krobia, tel. 0605/2749-30 
MOTOROWER HONDA SKUTER, 1991 r., 11 tys. km, 50 
ccm, czarno-biały, kierunkowskazy, kufry boczne, automa
tic, dozownik oleju, elektron, rozrusznik, kompletna doku
mentacja. zarejestrowany, stan dobry, -1.700 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-71-94 po godz. 15, 0503/71-63-39 
MOTOROWER HONDA TACT SKUTER. 1991 r„ 7 tys. km,
49 ccm, czerwony, elektr. rozrusznik, automatic, zarejestro
wany, kierunkowskazy, stan b. dobry, -1.500 zł. Krośnice, 
tel. 071/384-06-50 wewn.435
MOTOROWER HONDA BALI SKUTER. 1994 r., 12 tys. km,
50 ccm, bordowy, nie rej. w kraju, automatic, el. rozrusz
nik, hamulec tarczowy, kufer, - 3.800 zł. Lubin, tel. 
076/844-81-78, 0607/47-2643

MOTOROWERY - SKUTERY 
UŻYWANE 

marki: Piaggio, Malaguti, Yamaha i inne 
atrakcyjne ceny

OPO12322
Olszyna Lub., tel. 075/721-21-18,0-601946 395

MOTOROWER JAWA 50 TS stan dobry, do drobnych po
prawek, - 80 zł lub zamienię. Lubsko, tel. 068/37245-97, 
0601/4349-02
MOTOROWER JAWA 50 TS, 1972 r., 50 ccm. pomarań
czowy, stan dobry, nowy tłok, pierścienie, linka gazu, nie 
wynaga wkładu finansowego, -150 zł lub zamienię na Sim
sona, Rometa. Lubsko, tel. 068/37245-97,0601/4349-02 
MOTOROWER JAWA MUSTANG. 1977 r., czerwony, 
sprawny, - 450 zł. Gostyń, tel. 065/573-34-53 
MOTOROWER JAWA MUSTANG, 1984 r., 17 tys. km. 50 
ccm, czerwony, pełna dokumentacja, nie wymaga napraw, 
stan b. dobry, - 400 zł. Kłodzko, tel. 0606/19-91-96 
MOTOROWER JINCHENG CdOPPER, 2000 r.. 50 ccm, 
żółty, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 5.500 zł (w salonie
6.700 zł). Piaski, tel. 065/571-91-61 
O  MOTOROWER JINCHENG KNIGHT CHOPPER, 

2000 r., żółty, stan idealny, I właściciel, kupiony 
w salonie, • 5.500 zł. Wołczyn, e-mail: kamil- 
gra@kki.net.pl, tel. 077/418-97-81 80009801

MOTOROWER KOMAR S 38,50 ccm. zielony, stan dobry, 
nowy lakier, przednia ośka do złożenia. - 60 zł lub zamie
nię. Lubsko, tel. 068/37245-97, 0601/4349-02 
MOTOROWER KOMAR, 1979 r, niebieski, sprawny, z kpi. 
dokumentacją -150 zł. Oława, tel. 071/313-02-87 
MOTOROWER KORADO 216, 2000 r., 1 tys. km. 50 ccm. 
Puch, czerwono-czarny, aluminiowe felgi, I właścidel, 2 na
pędy, zarejestrowany do 06.2001 r., 1-osobowy, kupiony w 
salonie, rachunek, na gwarancji, -1.800 zł. Korfantów, tel. 
077/431-99-09
MOTOROWER OGAR ROMET 205 z 1989 r! - 280 zł. z 
1979 Fr - 150 zł. Pieszyce, woj. wałbrzyskie, tel. 
0608/12-26-69
MOTOROWER OGAR 200,1986 r. stan b. dobry, zadba
ny, • 300 zł. Grodziszcze, tel. 074/850-13-00 
MOTOROWER OGAR 200,1990 r.. pomarańczowy, 3-bie
gowy, stan idealny, mało używany, w 100 % sprawny, za
rejestrowany, opłacony, nowe 2 opony, siodełko, tłumik, ko
lanko, linki, łańcuch, cylinder, tłok. - 970 z l Lewin Brzeski, 
tel. 077/412-73-26
MOTOROWER PEUGEOT SKUTER. 1995 r.. 49 ccm. sre- 
brzystoczamy, dozownik oleju, rozrusznik, kierunkowska
zy, 2-osobowy, stan dobry, opłacone cło, - 2.200 zł. Nowa 
Ruda. tel. 0607/82-58-55
MOTOROWER PEUGEOT SKUTER. 1997 r., 15 tys. km, 
50 ccm. czamy, Speedfighter, stan b. dobry, prędk. maks. 
80 km/h, atrakcyjny wygląd. - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
369-27-27
MOTOROWER PEUGEOT SKUTER, 1998 r. 9 tys. km, 50 
ccm 2-osobowy, automatic, rozrusznik, - 3.200 zł. Ostrze
szów, tel. 0502/15-69-24
MOTOROWER PIAGGIO SKUTER, 1999 r.. 3 tys. km, 50 
ccm. czarny metalic, mało używany, hamulec tarczowy, -
4.100 zł. Kępno, tel. 062/782-85-50 
MOTOROWER PONY, 1989 r., czerwony, kompletna do
kumentacja, stan b. dobry, - 430 zł. Wrocław, tel. 349-15-60 
po godz. 16, 0609/28-78-39
MOTOROWER ROMET OGAR, 1977 r, 9 tys. km. 49 ccm, 
niebieski, silnik od Komara, po remoncie, nowe częśd sil
nika (wał. tłok. pierścienie, łożyska, cylinder, zimeringi, cew
ka zapłonowa), po małym remoncie ramy, brak dokumen
tacji, - 90 zł. Miłoszyce, gm. Jelcz-Laskowice. tel. 
071/31848-21 po godz. 16
MOTOROWER ROMET. 1983 r. udokum. pochodzenie. - 
200 zł. środa Śląska, tel. 071/795-14-65 
MOTOROWER ROMET KADET. 1985 r„ 49 ccm. czerwo
ny. oryginalny, stan b. dobry, nowe opony, kompletna do
kumentacja, przegląd dożywotni, kask, II właśddel, - 400 
zł. Strzelin, tel. 071/392-03-96 
MOTOROWER ROMET OGAR, 1989 r. stan idealny, za
dbany, po lakierowaniu, nowy cylinder, wał, tłok + drugi 
silnik, - 420 zł. Wołów. tel. 071/392-67-39 
MOTOROWER ROMET. 1993 r., - 700 zł. Wińsko, tel. 
0607/41-06-68
MOTOROWER SIMSON SRZ, 1957 r. do remontu, w cało
ści lub na części, brak dokumentacji, - 200 zł. Legnica, tel. 
076/878-63-08
MOTOROWER SIMSON SR 51/1 SKUTER. 1972 r.. 49 
ccm. zielony, odprawa celna, nie rejestrowany, w pełni
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sprawny, nowy łańcuch, zębatki, stan dobry, silnik z wenty
latorem, sprzęgło półautomatyczne, silnik w b. dobrym sta
nie, do naprawy poszycie siodła, malowanie, - 400 zł. Nowa 
Kuźnia, tel. 076/817-22-64 po godz. 21 
MOTOROWER SIMSON SCHWALBA, 1976 r., czerwony, 
sprowadzony w 1990 r., 3-biegowy, kompletna dokumen
tacja, • 200 zł. Gieraitów, gm. Nowogrodziec, tel. 
0606/24-93-93
MOTOROWER SIMSON, 1979 r. 3-biegowy, na białych ta
blicach, • 600 zł. Gierałtów 290, gm. Nowogrodziec 
MOTOROWER SIMSON SR 51, 1983 r., 3 tys. km, czer
wony, Enduro, stan b. dobry, nowe tablice, - 1  goo zł lub 
zamienię na Hondę MTX-50. Jawor̂  /8/870-34-90
MOTOROWER SIMSONA 79,1984 r., 30 tys. km, 70 ccm, 
2-suw, czerwony, owiewka, boczna nóżka, nowy akumula
tor, zarejestrowany na poj. 50 ccm, opłacony, tylna opona 
t:TZ 150, 2 światła .stop’ , atrakcyjny wygląd, • 1.550 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/641-65-75 
MOTOROWER SIMSON S 51B, 1984 1, 50 ccm, czerwo
ny, po lakierowaniu, po remoncie kapit. silnika, nowy aku
mulator, owiewka, tylne resory regulowane, nowa tylna 
opona, nowy łańcuch, zarejestrowany bezterminowo, atrak
cyjny wygląd + 2 kaski, • 1.150 zł. Złotoryja, teł. 
076/878-12-67
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r., niebieski, oryginal
ny lakier, zadbany, zarejestrowany, opłacony, - 1.450 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-60-63
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1986 r., 12 tys. km, 50 
ccm, białobrązowy, stan b. dobry, po remoncie silnika, udo
kum. pochodzenie,*- 1.400 zl Bolesławiec, tel. 
075/734-59-43 .. _; .̂ ••:
MOTOROWER SIMSON S 51, 1986 r., niebieski, zareje
strowany, stan dobry, - 1.000 zł. Grodków, tel. 
077/415-24-57, 0602/61-26-07 
MOTOROWER SIMSON S 51,1987 r.,15 tys. km, 50 ccm. 
12V, zielony, kierunkowskazy, 4-biegowy, udokumentowa
ne pochodzenie, zadbany,, dużo nowych części, garażo
wany, przygotowany do sezonu, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 
0607/30-63-28
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r., 50 ccm, nie
bieski, stan dobry, zadbany ♦ zębatka tylna (nowa), • 1.200 
zł. Leszno, tel. 065/526-23-41 
MOTOROWER SIMSON SR 50 B4 SKUTER, 1988 r., bor
dowy, garażowany, zadbany, szeroka tylna opona, nóżka 
boczna, sportowy ukł. wydechowy i wygląd, stan b. dobry,
- 2.150 zł. Lubin, tel. 076/844-20-81, 0609/6341-47 
MOTOROWER SIMSON SR 51,1988 r., 13 tys. km 4-bie- 
gowy, części zamienne, * 1.700 zł. Gościce, tel. 
077/431-77-10
MOTOROWER SIMSON SR 51,1988 r„ 50 ccm, niebieski 
metalic, kompletna dokumentacja, zarejestrowany, techn. 
sprawny, nowa instalacja i akumulator, atrakcyjny wygląd, 
kask. -1.150 zł. Legnica, tel. 076/862-84-70, 857-03-31 
MOTOROWER SIMSON S 51,1988 r. po remoncie silnika, 
nowe opony, łańcuch i zębatki, stan b. dobry, • 1.400 zł lub 
zamienię na motocykl MZ ETZ 250. Lipnica, tel. 
071/317-33-88
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1988 r. uszkodzona gło
wica, - 1.200 zl. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 
0502/67-28-28
MOTOROWER SIMSON SR SKUTER, 1988 r., niebieski.
4-biegowy, po remoncie silnika, prostokątne kierunkowska
zy, 12V, techn. sprawny, nowy akumulator, nowe tablice, 
kask, zarejestrowany, stan idealny, • 1.750 zl. Wrocław, tel.
351-26-21, 0606/36-47-63
MOTOROWER SIMSON SR 50, 1989 r. bagażnik, kufer, 
lusterka, kierunkowskazy, stan b. dobry, -1.700 zł. Brzeg, 
tel. 077/412-66-20, 0602/21-10-75 
MOTOROWER SIMSON S 51 E, 1989 r., 9 tys. km. 50 ccm,
2-suw, czerwień meksykańska, zadbany, garażowany, nie 
wymaga napraw, nowe opony, elektron, zapłon, atrakcyjny 
wygląd, • 1.600 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-53-16 
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1989 r., 13 tys. km. 50 
ccm, bordowy metalic, po lakierowaniu, nowe opony, atrak
cyjny wygląd, - 1.700 zł lub zamienię. Kiełczów, tel. 
071/398-82-81
MOTOROWER SIMSON SR 50,1989 r.. 50 ccm, niebie
ski, stan idealny, • 2.500 zł. Stara Bystrzyca, tel. 
074/811-06-50
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 14 tys. km. 50 
ccm, biało-czarny, po remoncie kapitalnym silnika, nowa 
instalacja, owiewki pa ręce, kratka na lampie, nowy aku
mulator, kierunkowskazy, opłacony, zarejestrowany bezter
minowo, stan idealny, - 1.850 zł. Świdnica, tel. 
074/852-03-51
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 3 tys. km, 50 
ccm, czerwony, po remoncie silnika i po lakierowaniu, stan 
idealny lub zamienię na Fiata 126p. Ubocze, tel. 
075/781-39-29, 0606/19-46-22 
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1989 r.. niebieski me
talic. stan b. dobry, -15.500 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-80 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1990 r., 9 tys. km. 50 
ccm nowe zębatki, łańcuch i opony, - 1.900 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-46-14
MOTOROWER SIMSON S 51,1990 r., 50 ccm, pomarań- 
czowo-czarny. po remoncie kapitalnym silnika, nowy cylin- 
der, tłok, pierścienie, uszczelki (prod. niemieckiej),.wał po 
regeneracji, nowe łożyska, nowy lakier (akryl), instalacja 
12 V, kpi. dokumentacja, na białych tablicach, stan b. do
bry, -1.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-12-26 
MOTOROWER SIMSON S 51, 1990 r., czarno-niebieski, 
instalacja 12 V, 4-biegowy, stan b. dobry, z kpi. dokumen
tacją, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 0606/83-56-92 
MOTOROWER SIMSON SKUTER! 1991 r. po remoncie ka
pitalnym, zarejestrowany, • 2.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-13-82
MOTOROWER VERHOVINA, 1976 r, 50 ccm, czerwony. 
+ drugi na części, nowe opony, doWód rejestracyjny, • 250 
zł. Zielona Góra. tel. 068/327-62-92. 0603/44-06-23 
MOTOROWER YAMAHA BWS, 1997 r;, 8 tys. km, 49 ccm, 
szaroniebieski metalic. skuter, autómatict 2-osobowy, prze
gląd techniczny bezterminowy, eh rozrusznik, wskaźnik pa
liwa, - 4.000 zł. Łagów k. Zgorzelca, tel. 075/771-59-75 
MOTOROWER ZUNDAPP, 1987 r.. 32 tys. km, 50 ccm, 
srebmy metalic, aluminiowe felgi/chromowane błotniki, ob
rotomierz, oryginalny przebieg, stan b. dobry, prod. nie
mieckiej, z prawem rejestracji - 650 żł. Kłodzko, tel. 
0606/19-91-96
MOTOROWER ZUNDAPP; 1988 r., 10 tys. ktfi, 50 ccm, 
czerwony, 3-biegowy, wzmocnione amortyzatory, aluminio
we felgi, kwadratowe lampy, pedały, atrakcyjny wygląd, nie 
eksploatowany w kraju, bez prawa rejestracji. • 700 zł: Góra,, 
tel. 065/543-20-04, 0600/52-27-39 
MOTORYNKA PONY, czerwony, oryginalny lakier, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, • 850 zł. Świdnica, tel. 
074/853-36-26
MOTORYNKA PONY, 1989 r. po lakierowaniu, po remon
cie, - 430 Zł. Wrocław, tel. 349-15-60, 0609/28-78-39 
MOTORYNKA PONY. 1990/92 rw 50 ccm. czerwony. .420 
zł. Zawidów, tel. 075/778-90-43 
MOTORYNKA ROMET. 1986 r. dużo nowych części. -150 
zł. Strzegom, tel. 074/855-72-32 
MOTORYNKA ROMET, 1989 r., 50 ccm, wiśniowy metalik, 
stan b. dobry, po remoncie, dokumentacja, • 550 zł. Wro
cław, tel. 351-01-52

MOTORYNKA ROMET, 1990 r., bordowy metalic, stan b. 
dobry, - 300 zł lub zamienię na motorower Simson, z do
płatą. Wrocław, tel. 0607/63-86-44 
MOTORYNKA STELLA, 1992 r., 50 ccm atrakcyjny wygląd, 
kask, wiele części, stan b. dobry, zarejestrowany bezter
minowo, • 500 zl lub zamienię na większy np. Simson. 
Wschowa, tel. 0503/72-15-14 
MZ, 1988 r„ 22 tys. km. niebi^<, przegląd do 04.2002 r., 
szeroka opona, bo®204* nóżka, -1.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
O6O7/3l-M-0tt"
MZ'150, czerwony, hamulec tarczowy, techn. sprawny, za
dbany, mało używany, - 1.300 zł. Nowe Skalmierzyce, tel. 
062/762 6̂-78
MZ 150 TS, 1983 r., 18 tys. km, 150 ccm, czerwony, nowe 
sprzęgło i akumulator, prądnica, przerywacz, obrotomierz, 
wymieniony olej, zarejestrowany, - 800 zł. WrocłaW,' tel. 
0604/27-91-75"
MZ 250,1972 r., 250 ccm, kolor wiśniowy, zarejestrowany, 
ważny przegląd'techniczny, kierunkowskazy, stan dobry, • 
550 zł. Czajków, tel. Q62/731-13-91 
MZ 250 TS, 1975 r., - 450 zł. Wrocław, tel. 789-41-61 
MZ 250 TS, 1978 r., 250 ccm, granatowy, odkupiony od 
Policji, po remoncie wału, nowe łożyska, tłok i inne części, 
brak przeglądu i OC. - 750 zł lub zamienię na Junaka, do 
remontu. Nowa Wieś Mała, tel. 07-7/415-34-90 
MZ 250,1979 r., 250 tys. km, czerwony, 5-biegowy, wyre
jestrowany, stan dobry. Dariusz Brygiel, 59-540 Świerza
wa, ul. Rząśnik 94
MZ 250,1972 r, 19 tys. km, 350 ccm, kremowo-czarny, 25 
lat nie używany,-ndWe opony, owiewki z przodu i na nogi + 
przyczepka boczna, nowy wał korbowy, zarejestrowany, •
2.400 zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-23 
MZ 250,1983 r., 16 tys. km, 243 ccm, żółto-czarny, przed
ni hamulec tarczowy, tył lekko podniesiony, stan b. dobry, 
po remoncie kapitalnym, - 1.000 zi. Świdnica, tel. 
0604/34-00-01 po godz. 17
MZ 250,1983 r., 250 ccm, czerwony, nie eksploatowany 7 
lat, stan b. dobry, techn. sprawny, • 1.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. >074/816-02-49
MZ 250,1984 r., czerwony, oryginalny lakier, mało używa
ny, zadbany, stan b. dobry, • 1.550 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-04-22
MZ 250,1984 r., 14 tys. km, 250 ccm, czerwony, stan do
bry, podwyższony tył. - 800 zł. Wojbórz, tel. 074/871-30-46 
MZ ETZ 150,1987 r., 150 tys. km, czerwony, nowe opony, 
hamulec tarczowy T4, -1.050 zl. Lubin, tel. 076/844-96-40, 
0605/20-77-19
MZ ETZ 150 , 1987 r., 150 ccm. niebieski metalic, stan 
silnika b. dobry, brak ładowania, kierunkowskazów, pręd- 
kościmierza, stan dobry, • 550 zł. Malczyce, tel. 
0603/21-58-17 po godz.18 .
MZ ETZ 150 ,1988 r., 33 tys. km, 150 ccm, niebieski, ha
mulec tarczowy i obrotomierz, • 900 zł. Kamienica, gm. 
Paczków, tel. 0608/70-47-20 
MZ ETZ 150,1988 r., 150 com zadbany + silnik bez nume
rów. techn. sprawny, - 899 zł. Pieszyce, tel. 0608/12-26-69 
MZ ETZ 150,1989 r., 19 tys. km, 150 ccm, benzyna, zielo
ny, hamulec tarczowy, obrotomierz, nowe opony, akumu
lator, po wymianie łożysk i szczotek, - 900 zł lub zamienię 
na Simsona, może być do remontu. Jelcz-Laskowice,.tel. 
071/318-61-63 po godz. 21
MZ ETZ 150 , 1991 r. brak przeglądu, zarejestrowany, •
1.200 zł. Iłowa, tel. 0607/31-8349 
MZ ETZ 150,1992 r., 8 tys. km, niebieski, nowy akumula
tor, 2 kaski, hamulec tarczowy, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 
0607/48-12-06
MZ ETZ 150, czerwony, po remoncie, zadbany, atrakcyjny 
wygląd, • 1.150 zł lub zamienię na Simsona albo na inny 
uszkodzony. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-61-70 
MZ ETZ 150,1987 r., 3 tys. km, zielony. 5-biegowy, orygi
nalny, atrakcyjny wygląd, stan idealny, 10 lat nie używany, 
kupiony w Polmozbycie, - 3.100 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-04-22
MZ ETZ 150,1988 r., 150 ccm, niebieski metalic, stan b. 
dobry, po lakierowaniu, po remoncie kapitalnym, -1.300 
zł. Wrocław, tel. 071/354-00-24 
MZ ETZ 150, 1990 r., 6 tys. km, zielony metalic, zareje
strowany, opłacony, udokumentowany przebieg, -1.700 zł. 
Piotrowice, tel. 071/390-57-59 pr. Mirka 
MZ ETZ 150,1990 r., 14 tys. km, 150 ccm, niebieski, udo
kum. przebieg, nowy akumulator i opony, kierunkowskazy 
prostokątne, hamulec tarczowy, stan idealny, • 1.400 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-34-84 
MZ ETZ 150,1992 r. nowy akumulator, 2 kaski, - 1.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-65-64, 0607/48-12-06 
MZ ETZ 250,12 tys. km, -1.200 zł. Nysa, tel. 077/433-25-20 
MZ ETZ 250,1986 r., 24 tys. km, 250 ccm, czerwony, nowe 
opony, stan b. dobry, -1.100 zł lub zamienię na motorower 
Simson. Paczków, tel. 077/431-61-91, 0606/39-29-31 
MZ ETZ 250,1987 r., 250 ccm, niebieski, po wymianie kloc
ków hamulcowych, opon, tłoka, łożysk, zarejestrowany, -
1.050 zł. Krzyżowice, tel. 071/311-85-23, 0605/25-76-55 
MZ ETZ 250,1987 r., 250 ccm, szary metalic. stan dobry, 

' silnik po remoncie, nowa instalacja, hamulec tarczowy, 2 
lampy z tyłu, nóżka boczna, lusterka, atrakcyjny wygląd + 
kurtka skórzana, -1.150 zł. Złotoryja, tel. 076/878-52-42 
MZ ETZ 250,1988 r., 21 tys. km, 250 ccm, zielony metalic, 
po remoncie całości, stan b. dobry, • 1.000 zł. Gostyń, tel. 
065/572-72-92, 0603/89-71-98 
MZ ETZ 250, 1988 r., zielony metalic, nowy akumulator, 
H4, hamulec tarczowy, atrakcyjny wygląd, - 800 zł. Lojowi- 
ce 46, woj. wrocławskie, tel. 0606/12-64-02 
MZ ETZ 250,1983 r., błękitny metalic, po remoncie, dużo 
nowych części, zarejestrowany, opłacony, - 1.500 zł. Ole
śnica, tel. 071/39843-74
MZ ETZ 250,1983 r., 22 tys. km, 250 ccm, niebieski, po 
remoncie kapitalnym, kierunkowskazy, stan dobry, - 8.500 
zł. Wałbrzych, tel. 0604/52-83-57 
MZ ETZ 251 na części, • 600 zł. Czarny Bór, tel. 
074/845-02-81 po godz. 20
MZ ETZ 251 ,1989 r., zielony, zadbany, -1.700 zł. Ścina
wa, tel. 076/843-89-20. 0607/05-05-95/
MZ ETZ 251 . 1990 r.; żółty, po remoncie silnika W 99 r.. 
nowy akumulator, tylna opona, -1.100 złlub zamiana na 
Golfa I, białe tablice, dopłata. Marcinowice; tel. 
076/872-87-35 »
MZ ETZ 251 E, 1989 r., 21 tys, km po kapitalnym remoncie 
silnika, nowe części, nowe łańcuch i zębatki, nowy akumu
lator, w bardzo dobrym stanie, opłacony i zarejestrowany 
do kwietnia 2002 r., przygotowany do jazdy, - 1.650 żł. 
Tuplice k. Żar, tel. 068/375-71-06 
MZ ETZ 251,1990 r., 243 ccm, niebieski metalic, 500 km 
po remoncie silnika, zarejestrowany, ubezpieczony, stan 
b. dobry, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 0607/16-70-51 
MZ ETZ 251,1990 r., 15 tys. km, 243 ccm, niebieski, pełna 
dokumentacja, stan idealny, - 2.000 zł. Męcinka, tel. 
076/870-82-98
OSŁONY MOTOCYKLOWE ACERBJS. czarne, na manet
ki, z mocowaniem, stan b. dobry, .- 50 zł. Wrocław, tel. 
071/317-38-12
PANONIA 250 TLF, 1968 r., 250 ccm, de lû e, czarna, prze
robiona na cross, kompl., do remontu, bez dokumentacji, • 
220 zł. ślizów, tel. 062/785-19-13 po godz.20

PEUGEOT SV125 SKUTER. 1995 r., 10 tys; km, 125 ccm, 
benzyna, zielony metalic, na benzynę bezołowiową el. roz- 
rusznik, dozownik oleju, wskaźnik paliwa, kierunkowskazy, 
dodatkowa duża szyba czołowa (oryginalna), b. szybki, 
sprowadzony w 1999 r, dużo schowków, katalizator, 2-oso- 
bowy, - 3.800 zl. Biestrzynnik, woj. opolskie, tel. 
0602/67-67-68
SHL175,1960 r. 4-biegowy, brak przeglądu i dowodu re
jestracyjnego, - 400 zł. Wrocław, tel. 328-21-92 
SHL 175,1966 r., 175 ccm, żółty, po remoncie silnika (z 
dokumentacją), -130 zł lub zamienię na silnik do Jawy350 
TS. Zagrodno, tel. 076/877-32-09-• ^  '
SPODNIE MOTOCYKLOWE, cżame,: proste, gruba skó
ra, kieszenie, zamki, na 176-180 cm, stan b. dobry -170 
zł, spodnie Hein Gericke, proste, z kieszeniami, rozm. 34, 
czerwone • 110 zł, spodnie skórzane, czarne, grube, na 
ścigacza, ochraniacze kolan, ud, rozm. 54, pas 92-96 • 180 
zł skórzane, brązowe, pas 74:78 cm, ozdoby met. -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/317-38-12
SUZUKI DR 650,1990 r.', 32 tys. km, 641 ccm.żółtb-nie- 
bieski, wersja Dakar, sprowadzony w całości, bez uszko
dzeń w 2001 r., stan b. dobry, - 6.900 zł. Namysłów, tel. 
077/410-26-71, 0502/13-02-75 '
SUZUKI DR 800 BIG, 1993 f. stan b. dobry, beż rejestracji, 
kompletna dokumentacja, - 9.800 zł. Żary, tel. 
0604/28-83-88 '
SUZUKI DR 800, 1996 r., 13 tys. km, 800 ccmt zjelony 
metalic, stan dobry, nowy kufer i kurtka z cordury wliczone 
w cenę, - 13,000 zł. Wrocław, tel. 071/346-64-95 po 
godz. 18
SUZUKI GN125,1997/98 r., 12 tys. km, 125 ccm, zielony 
metalic, stan dardzo dobry, pełna dokumentacja, sprowa
dzony z Niemiec, • 6.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0606/74-2348
SUZUKI GN 250,1992 r., 16 tys. km, 250 ccm, wiśniowy, 
zarejestrowany, przygotowany do sezonu, mały chopper, -
4.100 zl. Udanin, woj. legnickie, tel. 0605/25-97-22 
SUZUKI GS 450, 1980 r„ 29 tys. km, 450 ccm, niebieski, 
zarejestrowany, gotowy do jazdy, zadbany, - 3.600 zł. Uda
nin, woj. legnickie, tel. 0605/2Ś-97-22 
SUZUKI GS 500E, 1990 r., 20 tys. km. 500 ccm, czerwo- 
no-biały, sprowadzony z Niemiec, stan bardzo dobry, peł
na dokumentacja, - 6.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0603/93-22-12
SUZUKI GS 500E, 1990 r., 30 tys. km, czarny, zadbany, 
nowy łańćuch, nowe zębatki, kompletna dokumentacja, stan 
b. dobry, • 6.300 zł. Namysłów, teł. 077/410-23-83 , 
SUZUKI GS 500F, 1991 r., zielony, stan b. dobry, - 6.000 
zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-71-04, 0601/56-5848 
SUZUKI GS 550,1985 r., 50 tys. km, czerwony, aluminio
we felgi, stan idealny - 2.100 DEM lub na gotowo - 4.300 
zł. Zielona Góra, tel. 0603/97-09-35 
SUZUKI GSR 1100X, 1987 r., 52 tys. km, 1100 ccm. bia- 
ło-niebieski, po wymianie klocków, świec, ważny przegląd, 
przerobiony na model z 1992 r., stan b. dobry, • 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 787-31-13. 0603/55-31-83 
SUZUKI GSX1100EF, 1987 r.. 44 tys. km. 1100 ccm, 16V, 
perłowobiało-czerwony, bez wypadku, stan b. dobry, kufer 
GM. - 7.500 zł. Siedlec, tel. 068/347-24-51 
SUZUKI GSX1100EF, 1988 r., 35 tys. km, 1100 ccm, bor
dowy, po-wymianie oleju, zrobiony na Nekerd Bike, stan b. 
dobry, - 9.200 zł. Piechowice, tel. 075/761-13-20 po 
godz. 20, 0605/73-27-57
SUZUKI GSX 400, 1981 r., 400 ccm. czerwony, stan b.
dobry, używany turystycznie, ekonomiczny, póniżej 41/100
km, 45 KM, obudowany, • 3.000 zł. Wrocław, tel.
071/357-98-04, 0603/42-38-74
SUZUKI GSX 400,1982 r.. 60 tys. km, 400 ccm, czerwony,
bez dokumentacji, - 2.500 zł. Świebodzice, tel.
0605/82-60-61
SUZUKI GSX 400F, 1982 r„ bordowy metalic. - 3.000 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Czepielowice, tel. 
077/415-97-34
SUZUKI GSX 400S, 1983 r. 53 tys. km, perłowobiało-czer- 
wony, stan dobry, po wymianie klocków hamulcowych, nowy 
akumulator i świece, • 3.300 zł. Kolonowskie, tel. 
077/461-1543
SUZUKI GSX 550ES, 1985 r. stan b. dobry, - 5.200 zł Jub 
zamienię na motorower, skuter. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-72-54, 0608/21-26-16 
SUZUKI GSX 750F, 1991 r., czerwono-srebrny, ścigacz, w 
kraju od 3 lat, bez wypadku, stan b. dobry, • 8.500 zł. Ra
wicz, tel. 0604/87-63-76
SUZUKI GSX 750F, 1992/93 r., 34 tys. km, 750 ccm, bor
dowy, nowy łańcuch i zębatki, nowy akumulator, stan b. 
dobry, - 9.000 zł lub zamienię na samochód, możliwa do
płata. Głogów, tel. 076/834-83-10, 0607/75-7643 
SUZUKI GSX 750F. 1993 r.. 19 tys. km. 750 ccm. benzy
na, pertowoczarny, 105 KM, stan dobry, kask Nolan, - 9.000 
zŁ Oleśnica, tel. 071/398-26-54, 0502/02-18-34 
SUZUKI GSX 750R, 1994 r., 18 tys. km, niebiesko-bialy, •
14.000 zł. Kalinowa 50, tel. 0603/03-95-21,043/829-33-73 
SUZUKI RF 600,1995 r., 18 tys. km, 600 ccm, fioletowo-żół- 
to-czamy, stan b. dobry + kask + kombinezon skórzany, •
11.000 zł. Strzelce Op., tel. 077/461-35-29
SUZUKI RG 80,1992 r. ścigacz, • 3'300 zł. Lewin Brzeski, 
tel. 077/412-85-50
SUZUKI RM 250 CROSS, 1991 r„ 250 ccm, żółty. chło- 
dzony cieczą, po remoncie kapitalnym oraz buty, spodnie, 
rękawice, okulary, całość, - 3.500 zł. Głogów, tel. 
076/832-15-83 po godz. 20
SUZUKI VX 800, 1991 r„ kolor wiśniowy, sprowadzony z
Niemiec, oclony, oryginalny lakier, bagażnik, - 10.500 zł.
Wałbrzych, tel. 0601/76-62-80
TRIUMPH TIGER ENDURO, 1995 r., 900 ccm. hiebie-
sko-czarny, uszkodzony przód, - 8.000 zł. Legnica, tel.
076/8544 5 42, 0603/9745-74
URAL 650,1982 r., 8 tys. km, 650 ccm. benzyna, czarny,
stan idealny, ż  koszem, - 2.500 zł. Oława, tel.
0503/89-92-39
WSK 125, - 100 zł. Brzeg. tel. 0603/21-82-78
WSK125,1975 r. brak.dokumentacji. - 150 zł. Szczytna.
tel. 074/86840-06 .
YAMAHA SKUTER.* 1998 r. Neos-50. V-max 70 km/h, au
tomatic, atrakcyjny wygląd, dozownik oleju, bagażnik. •
5.000 zł. Jelenia Górą, tel. 075/754-14-86, 0502/45-14-64 
YAMAHA 125 VIRAGO, 1998 r.. 20 tyś. km, 125 cćm, bor
dowy, stan b. dobry, -10.000 zł. Kwilcz, tel. 061/291-52-29, 
0605/21-26-08
YAMAHA 535 VIRAGO. 1998 r., 20 tys. km. 500 ccm, czar- 
no-beżowy, udokum. pochodzenie, sprowadzony z Niemiec, 
w kraju od tygodnia, -■ 12.000 żł oraz inne motocykle, 
www.motoport.bralin.com.pl. Bralin, tel. -062/781-29-86, 
0606/27-83-39
YAMAHA 650 DRAG STAR, 1997 r.; 7 tys. km kupiony w 
salonie, stan b. dobry, • 19.100 zł. Wrocław, tel. 
071/325-20-52
YAMAHA 80. 1982 r., 80 ccm, czeiwony, automatic, roz
rusznik, dużo części zapasowych, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
,071/352-96-90
YAMAHA 80 CROSS, 1983 r.. 80 ccm, wrzosowy metalic, 
brak cylindra-, -700 zł. Krotoszyn, tel.-0606/16-77-67 
YAMAHA CDR125,1992 r., czerwony, hamulce tarczowe,

chłodozny cieczą el. rozrusznik, • 4.700 zł. Chróścina Ny
ska, tel. 0600/21-8747 -
YAMAHA DT 80 MX ENDURO, 1981 r.. 78 ccm. 2-suw. 
czerwono-czarny, centralny amortyzator, dozownik oleju,
5-biegowy, nowe opony, stan b. dobry, • 1.800 zł. Szalejów 
Górny, woj. wałbrzyskie, tel. 0608/73-70-18 
YAMAHA DT 80 LC ENDURO, 1993 r„ 80" ccm, granato
wo-czarny, hamulec tarczowy, dozownik oleju, chłodzony 
cieczą, oclony,- stań idealny, - 3.700 zł. Sobótka, tel. 
0603/21-72-98
YAMAHA FJ 1200,1989 r., 55 tys. km, 1174 ccm, DOHC, 
16V, srebmy metalic, I właściciel, stan idealny, bez wypad
ku, przygotowany do sezonu, - 9.900 zł. Bolesławiec, tel. 
090/66-84-23
YAMAHA FZ 750,1988 r., 66 tys. km. • 6.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-60-83
YAMAHA FZ 750,1990 r., 750 ccm, czarno-czerwony, stan 
b. dobry, • 8.700 zł lub zamienię na samochód osobowy, 
możliwa duża dopłata. Wrocław, tel. 0608/78-6749, 
YAMAHA FZR 600,1992 r., 50 tys. km, pertowoczarny, po 
wymianie płynów i filtrów, przygotowany do sezonu, • 7.900 
zł. Wrocław, tel. 0503/53-31-18 
YAMAHA FZR 600 GENESIS, 1993 r., 26 tys. km, bia- 
ło-czerwony, 110 KM, sprowadzony ze Szwajcarii, po wy
mianie klocków hamulcowych, świece i łańcuch, stan b. 
dobry. - 8.700 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-39 
YAMAHA FZR 600 GENEZIS, 1993/94/.. 38 tyś! km, 600 
ccm, biało-czerwóno-niebieski, wersja USA, serwisowany, 
przygotowany do sezonu, atrakcyjny wygląd, stan dobry, •
10.700 zł lub zamienię na Renault Clio, w tej cenie. Ole
śnica, tel. 071/399-39-11, 0502/94-99-75 
YAMAHA FZR 750R, 1989 r., 48 tys. km, 750 ccm, bia
ło-czerwony, oclony, nie rejestrowany w kraju, stan b. do
bry, -10.500 zł. Wrocław, tel. 0607/38-7446 
YAMAHA GTS 1000, 1994 r., 47 tys. km, 1000 ccm, V4, 
wiśniowy metalic, duży turystyczny, ABS, katalizator, I wła
ściciel, - 18.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-59-75 
YAMAHA R 600,2000 r., 1 tys. km, 600 ccm, biało-niebie- 
ski, uszkodzony, koszt naprawy ok. 5.000 zł, • 21.500 zł. 
Legnica, tel. 0603/56-72-62
YAMAHA RD 250,1983 r., czarny, nowy lakier, nowa opo
na tylna, zadbany, brak tłoków, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-34-25
YAMAHA RD 80,1984 r., 80 ccm, czarny, • 1.800 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-71-25
YAMAHA XJ 550,1982 r., 55 tys. km, 550 ccm, biało-czer- 
wono-niebieski, zarejestrowany, opłacony, w ciągłej eks
ploatacji, - 4.100 zł. Pieszyce, tel. 074/836-73-12 
YAMAHA XJ 600N, 1993 r., 26 tys. km, 600 ccm, czarny, 
sprowadzony z Niemiec w 2000 r., oclony, udokum. po
chodzenie, nowy łańcuch i zębatki, zarejestrowany, - 8.900 
zł. Czarkowo, tel. 065/573-16-33 
YAMAHA XJ 600N, 1998 r., 17 tys. km, 600 ccm. czerwo
ny, stan idealny, • 13.800 zł lub zamienię na Renault (+ 
kpi. dok.), może być uszkodzony. Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
YAMAHAXJ 750,1984 r., 750 ccm, czerwony, sportowo-tu- 
rystyczny, 95 KM, wał Kardana, - 5.300 zł. Paczków, tel. 
0609/64-11-15
YAMAHA XJ 900S DIVERSION, 1999 r., 3 tys. km. 900 
ccm. perłowogranatowy, stan b. dobry, • 21.000 zł. Lesz
no. tel. 0604/05-21-59
YAMAHA XT 600E ENDURO. 1998 r., 7 tys. km. czarny, 
45 KM, el. rozrusznik, szyba MRA, stan idealny, • 12.800 
zł. Wrocław, tel. 071/361-55-32, 0606/82-53-26 
YAMAHA XV 500 VIRAGO CHOPPER, 1985 r., 45 tys. km. 
500 ccm, czerwony, - 5.900 zł. Kłodzko, teL 074/868-71-14 
YAMAHA YZF 600,1996 r., 10 tys. km, 600 ccm zadbany, 
mało eksploatowany, • 16.000 zł. Grodków, tel. 
0606/7242-35
YAMAHA YZF 750R, 1995 r., 37 tys. km, 750 ccm. 125 
KM, biato-zielony, pełna dokumentacja, atrakcyjny wygląd, 
nakładka na siedzenie, opona tylna 190 oraz kask Bieffe, 
kurtka Harro, spodnie, rękawice, pas na nery, torba ma
gnesowa na bak -14.300 zł, z dodatkami 15.200 zł. Namy
słów, tel. 0603/06-64-59
ZAMIENIĘ MOTOCYKL WSK 125,1981 r., czerwony, kom
pletna dokumentacja • na motorower Ogar 205 z silnikiem 
Jawy. Modlęcin, gm. Strzegom, tel. 074/855-72-52 
ZAMIENIĘ MOTOCYKL YAMAHA YZF 750R, 1995 r., 37 
tys. km, 750 ccm, 125 KM, biato-zielony, kpi. dokumenta
cja, atrakcyjny wygląd, nakładka na siedzenie, opona tyl
na 190, kask Bieffe, kurtka Harro, spodnie, rękawice, pas 
ochronny, torba magnesowa na bak -15.200 zł, na samo
chód np.: Opla Corsę, Astrę lub inny. Namysłów, tel. 
0603/06-64-59
ZAMIENIĘ MOTOROWER SUZUKI RV 50 szerokie opony, 
kierunkowskazy, dozownik oleju, 4-biegowy, stan dobry, na 
białych tablicach, bez dokumentacji -1.300 zł, na motoro
wer Honda MTX lub MBX 80. Wisznia Mała, tel. 
071/312-84-54

CIĄGNIKI 
MASZYNY ROLNICZE

AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT szer. 520 cm, kul- 
tywator z podwójnymi wałkami, - 2.100 zł. Głogówek, tel. 
0600/12-84-74
AGREGAT UPRAWOWY szer. 2.4 m, z podwójnymi wał
kami, -1.200 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36 
AGREGAT UPRAWOWY hydrauliczny, 4.5 m, - 2.800 zł. 
Góra, tel. 065/544-75-93 - •
AGREGAT UPRAWOWY szer; 3-m, *.1.100 zł. JelczrLa- 
skowice, tel. 071/318-48-77 4 
AGREGAT UPRAWOWY szer. robocza 3.30 m,‘- 1.800 zł. 
Siemianów, gm. Borów, teł. 071/393-20-11 .
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B-231. szer. ro
bocza 5.2 m, - 3.000 zł. Środa Śl:. teł. 071/317-08-78 
AGREGAT UPRAWOWY podwójne wałki strunowe, prod. 
czeskiej, szer; 8 m. - 4.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-62-54. .
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3 m, wywrotka na 3 strony, 
z dociskiem, -1.800 zł. Wrocław, tel. 0607/71-17-75 
AGREGAT UPRAWOWY hydraulicznie zawieszany, szer. 
robocza 4.5 m, - 4.000 zł. Zmigródek, tel. 071/385-36-92 
BECZKA ocynkowana, na płozach, z zaworem, poj. 2000 
ł. na wodę lub paliwo + przyczepa 1-osiowa, • 1.000 zł. 
Bolków, tel. 0604/15-54-31
BECZKOWÓZ. • 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
BECZKOWÓZ 2.5 tys. litrów. * 2.300 zł. Wodniki, tel. 
0603/88-68-95
BECZKOWÓZ, 1986 r. poj. 3000 I, koła batonowe, w cią
głej eksploatacji • 3.300 zł, beczkowóz, poj. 3000 t, koła 
balonowe, pompa wirnikowa - 1.800 zł. Mąkoszyce, tel. 
077/412-44-98, 0606/30-88-29 
BECZKOWÓZ ASENIZACYJNY, 1989 r. 3500 :f -  3.500 zł. 
Głogów, tel. 076/831-56-75 po godz. 20 
BELKA AGREGATU składana hydraulicznie, typu .U-902', 
-1.200 zł. Ścinawa Nyska. Woj. opolskie, tel. 0600/51-75*19

BRONA U-241 talerzowa, szer. robocza 2.7 m, zawiesza
na, - 2.200 zł, Jelcz-Laskowice, tel. 071/31848-77 
BRONA ciężka - 750 zł, lekka - 650 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-70-17 ..
BRONA U-236 talerzowa, na kołach, z siłownikiem, szer. 
robocza 3,30 m, - 2.900 zł. Twardogóra, tel. 071/315-87-60 
BRONA, • 600 zł. Tyniec n. Ślężą, tel. 071/390-82-78 
BRONA TALERZOWA zawieszana, RCW-3, śrutownik Bąk, 
przyczepa rolnicza D47 i inne - od 500 zł. Bogdańczowi- 
ce, gm. Kluczbork, tel. 0604/82-6641 
BRONY półciężkie, 5 szt. - 500 żH Gołostówice, tel. 
0600/6548-58
BRONYciągnikowe, trójki, - 300 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/31848-77
BRONY ciężkie, 3-pólowe, zawieszane, - 800 zł. Olszani
ca, tel. 076/87743-35
BRONY 3-polowe, 2 komplety - 400 zł. Proboszczów, gm. 
Pielgrzymka, woj. legnickie, tel. 0605/13-92-33 
CIĄGNIK, do małego remontu, - 2.500 zł. Niwnik, gm. Oła
wa, tel. 0601/43-06-52
CIĄGNIK SAM, diesel 2-cylindrowy, maska Ursusa C-385, 
hydrauliczny podnośnik, pług 2-skibowy, przyczepka, stan 
dobry, - 2.500 zł. Wilków Śl., gm. Kostomłoty, tel. 
0603/45-00-14 . ,

..CIĄGNIK Ut̂ B 650,1978 diesel, z ładowarką czołową, 
prod. czeskiej, techn. sprawny, stan b. dobry, • 10.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846-88-30 po godz. 18 
CIĄGNIK SAM, 1996 r., diesel 4-kołowy, podnośnik, przy
czepa, osprzęt, • 4.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-6043 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1982 r„ 4700 ccm. przedni 
napęd, skrzynia biegów, hamulce po remoncie, nowe pier
ścienie, panewki, opony - stan dobry, - 8.500 zł lub zamia
na na C-385. Krakówkowice, gm. Otmuchów, tel. 
077/435-32-76, 0608/64-33-33 wieczorem 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1982 r. siewnik, - 6.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/722-23-23 
O  CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ 6,1989 r. nowa kabl- 

na • 12.000 zł i 1981 r., stara kabina • 5.000 zł, 
kombajn do buraków, 1998 r., 3-rzędowy, prod. 
Kuźnia Jawor • 13.000 zł, mieszalnica pasz, 1 1, 
1997 r. + śrutownik, kosz zasypowy ♦ waga •
17.000 zł, przyczepa HL 6011,1985 r., 6 1, wywrot
ka - 4.800 zł, naczepa Autosan, 1985 r., 10t, stan. 
b. dobry, nakładki •, 4.200 zł, Budziszów Wielki, 
tel. 076/85746-02 84014911

O  CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ 6,1989 r. nowa kabi
na • 1.100 zł, 1981 r., stara kabina • 4.000 zł, kom
bajn do buraków, 1998 r., 3-rzędowy, prod. Kuź
nia Jawor • 12.000 zł, mieszalnica pasz, 11,1997 
r., śrutownik, koszt zasypowy, waga • 7.000 zł. 
Budziszów Wielki, tel. 076/85746-02 84016241 

CIĄGNIK FORD, 1984 r, 140 KM z przednim napędem, 
zarejestrowany, - 40.000 zł. Podgaj, tel. 071/346-18-88 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300 mało eksploatowany, 
nowe opony, stan b. dobry, - 7.000 zł. Parowa, tel. 
075/732-1845, 0606/31-30-37 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 303,1979 r. przedni napęd, 
nowe akumulatory, - 7.600 zł. Chrzanów, gm. Głogówek, 
teł. 077/437-18-16
CIĄGNIK FORTSCHRITT 303, 1979 r. 110 KM. przedni 
napęd, nowe akumulatory, • 7.600 zł. Szonów, tel. 
077/437-18-16

. CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323 A, 1985 r. 125 KM. 4x4. 
komfortowa kabina, -16.500 zł. Otok 3a, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/732-2640
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323 A, 1990 r., -12.000 zł. Gra- 
bowno, tel. 065/543-21-04
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 560.1960 r. 56 KM, 4-cy- 
lindrowy, uszkodzony wał korbowy, nowe opony, w całości 
lub na części, - 3.000 zł. Legnica, tel. 076/862-24-22, 
0607/82-80-12

F O R T S C H R I T T  - IFA
C Z Ę ŚC I D O  SILNIKÓW  

T E L . 071/311-27-00 
Bielany Wr. ul.Wrocławska 48 

AU TO -BO S

CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255. 1986 r., 3-cylindro- 
wy silnik, pracował w transporcie, stan b. dobry, I właści
ciel, stan idealny, • 14>900 zł. Wrocław, tel. 31848-74, 
0608/39-85-58
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-3690.1995 r., kom
puter, klimatyzacja, nowe opony i pneumatyka, stan b. do
bry, - 83.000 zł. Wrocław, tel. 071/312-82-88 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 8160. 1996 r. 200 KM. 
klimatyzacja, pełne wyposażenie, stan idealny, - 125.000 
zł. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00 
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09 po remoncie kapitalnym 
silnika, 22 KM, na rópę, wałek mocy. pompa hydrauliczna, 
zapłon w stacyjce, pełne oświetlenie, idealny w między- 
rzędziu, do pracy w sadzie, ogrodzie, na wysokich kołach, 
- 3.000 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-02-81 po godz. 20 
CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4K14 prod. czeskiej, stan b. 
dobry, z maszynami, odnowiony, • 6.900 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0601/58-13-21
CIĄGNIK OGRODNICZY DZIK; diesel 4-kołowy, - 2.800 
zł. Krzelów, tel. 071/389-93-33, 389-95-55 
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-Ó9 z ładowaczem/kosiarką 
bogaty zestaw narzędzi, • 15.000 zł lut> zamienię na busa. 
Maniów, tel. 071/316-82-05
CIĄGNIK OGRODNICZY KAWASAKI HAkÓRETTE prod. 
japońskiej, z pługiem 2-skibowym (obrotowym) i rozsuwa
ną broną, stan idealny, - 3.300 zł: Radwanice, tel. 
071/311-71-99
CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4 K14, diesel, dwuosiowy, na
pęd na 4 koła. glebogryzarka, pług, brony, kultywator, spy-. 
chacz czołowy, ładowacz, całkowicie sprawny, zadbany; z 
hydrauliką, • 6.500 zł. Słubice, teł. 095/758-51-82 
CIĄGNIK URSUS C-28.1964 r/stan dobry. • 4.500 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-86-30 
CIĄGNIK URSUS C-328.1966 r. maska od modelu C-330 
+ przyczepa D-44,2 kabiny, stan idealny, -10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/355-02-32. 0501/2540-55 
CIĄGNIK URSUS C-330 z przyczepą dłużycową • 8.800 
zł. Szprotawa, tel; 068/376-54-55 po godz. 18 
CIĄGNIK URSUS C-330,1970 r. po remoncie kapitalnym 
silnika, nowe akumulatory, - 9.000 zł. Wrotków, tel. 
062/721-77-11. 0607/7045-12 
CIĄGNIK URSUS C-330.1972 r.; - 5.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-27-99 wieczorem 
CIĄGNIK URSUS C-330.1976 r. po naprawie silnika, stan 
b. dobry, - 9.000 zł. Legnica, tel. 076/86644-37 
CIĄGNIK URSUS C-330,1980/81 r. żółty. I rej. w 1981 r.. 
po remoncie silnika, 2 nowe Opony, * 9.000 zł. Radecz, 
gm. Brzeg Dolny, te). 07.1/319-04-53 
CIĄGNIK URSUS C-330, 1983 r., zarejestrowany, po re
moncie. stan dobry, - 8.500 zł. Baldwinowice, gm. Ciepło
wody, tel. 074/810-30-93
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CIĄGNIK URSUS C-330, 1984 r. przeb. 2000 rptâ orygi- 
nalny lakier, kabina, stan techniczny b. dobry, 8 !y00 zł. 
Jaźwina, gm. Łagiewniki, tel: 071/393-80-67 
CIĄGNIK URSUS C-330,1985 r. po remoncie silnika',' stan 
kabiny b. dobry, • 12.000 zł. Ząbkowicś Śląskie, tel. 
0747816-02-49 - - . . •
CIĄGNIK URSUS C-330,1986 f., diesel stan b. dobry, pła
ska oś przednia, atrakcyjny wygląd, ważny przegląd, gara
żowany, I właściciel, kabina, książka serwisowa, -10.500 
zł lub zamienię. Pomianów Dolny, tel. 077/431-73-19, 
0602/22-73-24
CIĄGNIK URSUS p-330.1988 r. 1000 mtg, stan b. dobry. 
-12.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-29-97, 774-18-20 
CIĄGNIK URSUS C-355,1971 r. z kabiną* stan, b. dobry. •
6.800 zł. Lubin, tel. 076/844-74-38. 844-18-92., \ 
CIĄGNIK URSUS C-360 przeb. 150 mtg po remoncie sil
nika, zarejestrowany + części zapasowe, duża-kabina, 
otwierana na 2 strony, pług. brony, kultywator, razem lub 
osobno, -10.500 zł: Jedlina Zdrój, tel! 074/845-53-Ś5 
CIĄGNIK URSUS C-360 po remoncie kapitalnym, nowe 
opony, nowe akumulatory, nowy przegląd, OC, nie praco
wał w rolnictwie, - 9.800 zł. Kozielno, woj. opolskie, tel. 
0609/16-60-86
CIĄGNIK URSUS C-360.1978 r„ 3120 tern żółty.’ź kabi
ną, - 10.’3Ó0 zł. Niegosławice, tel. 068/378-11-71 
CIĄGNIK URSUS C-360,1979 runowe akumulatory (gwa
rancja). duża kabina.stan techn. b. dobry, - 7.200 zf.Stara 
Rzeka, tel. 076/831-58-23
CIĄGNIK URSUS C-360. 1979 r., silnik z 1982. C  po re
moncie blacharki, + dużo części, stan b. dobry, • 6.700 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-29-13 w godz. 8-16, 076/878-51-96 
po godz. 16
CIĄGNIK URSUS C-360. 1980 r. po remoncie, nowa in
stalacja, alternator, akumulator, opony radialne, zużycie 
bieżnika 30%, po lakierowaniu, oś płaska, - 8.500 zł. Gło
gów, tel. 076/833-16-26
CIĄGNIK URSUS C-360, 1980 r. po remoncie silnika i 
skrzyni biegów, nowe opony, błotniki, maska, akumulatory, 
stan b. dobry, • 9.000 zł. Kondratowice. teł. 071/392-58-00 
CIĄGNIK URSUS C-360.1980 r„ kabina, zadbany, stan b. 
dobry; - €.500 II. Wołczyn, tel. 077/469-80-95, 
0601/88-50-19
CIĄGNIK URSUS C-360.1983 r.. I właściciel, przegląd. •
7.800 zł. Józef Gajowski, Gnojna 25. woj opolskie 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P. 1984 r.. przeb. 200 mtg. po 
remoncie kapitalnym silnika, nowe opony tylne, duża no
woczesna kabina, zarejestrowany, sprawne wszystkie in- 
stlacje, stan techn. b. dobry, • 8.500 zł. Raciborowice, tel. 
076/818-93-57 .
CIĄGNIK URSUS C-360 3P. 1987 r. stan techniczny b. do
bry, * 8.500 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-11 
CIĄGNIK URSUS C-360. 1987 r. mało używany, - 13.000 
zł lub zamienię na Ursusa C-330. Milicz, tel. 0607/11-34-93 
wieczorem
CIĄGNIK URSUS C-360,1988 r. nowe opony, akumulato
ry, mało używany, garażowany, stan b. dobry, zarejestro
wany, - 12.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-45-98 
CIĄGNIK URSUS C-385. 1975 r., - 7.500 zł. Wińsko, tel. 
071/389-84-84 *
CIĄGNIK URSUS C-385. 1980 r. silnik 4-cylindrowy. -
12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/871-46-59
CIĄGNIK URSUS C-4011,1967 r. po remoncie silnika, oryg. 
zawieszenie, dokumentacja, • 4.800 zł. Leszno, tel. 
0602/66-17-87
CIĄGNIK URSUS C-4011.1969 r. stan dobry., przyczepa 
wywrotka 4.5 tony. stan dobry, - 5.000 zł. Sobótka, tel. 
071/390-30-66
CIĄGNIK URSUS C-4011, 1970 t, nowa pompa Wody. 
nowa inst. el., zużycie opon 50%, w ciągłej eksploatacji, 
stan dobry, - 5.500 zł. Radków, tel. 074/871-23-03 
CIĄGNIK URSUS U-1012,1990 r. stan b. dobry, - 23.000 
zł Lut) zamienię na inny. Masłowo, gm. Dolsk, teł. 
061/282-57-33
CIĄGNIK URSUS U-1014,1982 r. stan dobry. - 20.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-08-78 -;
CIĄGNIK URSUS U-1014,1989 r„ 4*4, oryginalny lakier.
stain b. dobry, I właściciel, • 30.000 zł. Starczówek, woj.
wałbrzyskie, tel. 0604/20-69-54
CIĄGNIK URSUS U-1014, 1992 r., komfortowa kabina.
nowe akumulatory, - 41.000 zł. Wrotków, tel. 062/721-77r11,
0607/70-45-12
CIĄGNIK URSUS U-1044.1987 r. stan b. dobry, - 25.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-20, 071/312-12-77 
CIĄGNIK URSUS U-1201. 1980 r. po remoncie, stan b. 
dobry. - 16.500 zł. Legnickie Pole, tel. 076/858-22-49 
CIĄGNIK URSUS U-1204.1980 r. przedni napęd. • 15.000 
zł. Zielona Góra, tel. 0606/34-64-22 
CIĄGNIK URSUS U-1222,1987 r. 6-cylindrowy, stan do
bry, przygotowany do pracy, - 19.500 zł. Żary, tel. 
0604/29-24-13
CIĄGNIK URSUS U-1224,1986 r. stan dobry. - 20.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 0606/34-64-22 
CIĄGNIK URSUS U-1224,1989 r., przeb. 3000 mtg. stan 
b. dobry, • 35.000 zł. Przywsie, gm. Żmigród, tel. 
0607/09-45-11
CIĄGNIK URSUS U-1614ri992 f. przebieg 1045 mtg. •
58.000 zł. Góra. tel. 065/544-75-93
CIĄGNIK URSUS U-1634,1996 r., 6842 ccm przebieg 1100 
mtg, I właściciel, stan b. dobry, - 90.000 zł. Gierałtowiec 2, 
gm. Złotoryja, woj. legnickie,-tel. 0501/48-86-30 
CIĄGNIK URSUS U-45121 właściciel, - 30.000 zł. Janków 
Zaleśny, tel. 062/734-84-79. 0602/33-71-13 
CIĄGNIK URSUS U-902, 1983 r.. 4500 ccm. zarejestro
wany, nowe akumulatory, wersja eksportowa, sprowadzo
ny z Danii, -15.000 zl. Leszno, tel. 065/548-49-43 
CIĄGNIK URSUS U-912, 1982 r. z< przyczepą PHawka. •
8.000 zł. Srebrna Góra. teł. 0603/31-25-66
CIĄGNIK URSUS U-912, 1984 r. stan dobry, zarejestro
wany, w ciągłej eksploatacji, nowe akumulatory, -18.600 
zł lub zamienię na Zetor 5211. Mąkoszyce,. tel. 
077/412-44-98. 0606/30-88-29 
CIĄGNIK URSUS U-912,1986 r. techn. sprawny, stan b. 
dobry, - 15.500 zł. Jawor, tel. 076/870-83-11 
CIĄGNIK URSUS U-914 stan b. dobry, - 25.000 zł. Trzeb
nica, teł. 071/387-01-20. 071/312-12-77 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25 kabina, oryginalny, lakier, 
stan dobry, - 5.000 zł. Głogów, tel.. 076/831-56-75 po 
godz. 20
CIĄGNIK WŁADIMIREC T 25A  1979 r. stan b. dobry. -
7.500 zł. Godziszowa, tel. 076/873-85-13 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25.1990 r. 900 mtg, - 8.000 zł. 
Bralin, tel. 062/781-10-78, 0603/23-50-65 
CIĄGNIK ZETOR 10111,1986 r. mało używany, - 24.000 
zł. Świdnica, tel. 074/853-81-82 
CIĄGNIK ZETOR 10145,1988 r. przedni napęd, kabina 
nowego typu, .ścięta* maska, zarejestrowany, opłacony, 
stan b. dobry, • 29.800 zl lub zamienię na kombajn zbożo
wy Bizon Z 056. Wrocław, tel. 0608/39-85-58 
CIĄGNIK ZETOR 12011, 1983/94 r. duża kabina, nowe 
opony i akumulatory, stan b. dobry, silnik 6-cylindrowy, -
17.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczorem

CIĄG.NIK ZETOR 16145.1986 r. przedni napęd, stan techn. 
I wizualny b. dobry, - 32.000 żł! Kłodzko, tell 0602/69-90-51 
CIĄGNIK ZETOR 16145,1988 r., - 35.p00 zi. Starczówek, 
tel. 074/819-48-72,;0604/20-69-54 
CIĄGNIK ZETOR 5011, 1982 r. stan dobry, • 14,200 zł. 
Pieńsk, teL 075/778-73-62 po godz. 20 
CIĄGNIK ZJĘTOR 5011,1984 r. przebieg 4000 mtg. I wła
ściciel, nie pracbwał w ciężkich pracach potowych, -12.800 
Zł. Masłowo, (jm. Dolsk, tel."061/282-57-33 
CIĄGNIK ZETOR 5211,1990 r. beczkowóz, stan <b> dobry, 
. 22.500 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-17-75̂ . .
CIĄGNIK ZETOR 5211,1991 r. 1700 mtg. stan b. dobry. -
18.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 0502/66-41-27 
CIĄGNIK ZETOR 7211,1987 r., V4 stan b. dobry. 2 szt. - 
18,600 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-Z2,071/387-06-36 
CIĄGNIK ZETOR 7211,1988 r., - 15.500 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0502/23-04-69 ■ - •
CIĄGNIK ZETOR 7245 órśz 6245, Stdn dobry • od 20.000 
do 25.000 zł. Wrocław, tel.'071/312-82-88 
CIĄGNIK ZETOR 7245, 1983 r. stan tećhri. b. dobry, -
32.200 źł. Lwówek Śląski, tel. 0502/66-11-27 
CIĄGNIK ZETOR 8011, - 10.500 zł. .Wrocław, tel. 
0607/71-17-75
CIĄGNIK ZETOR 8011,1973 r., V4 wymieniony silnik i most 
(w 1995>.),.stan b. dobry, - 9.100 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-09-12. 071/387-06-36 
CIĄGNIK ZETOR 8011,1976 r. techn. sprawny, nowe opo
ny przednie, stan dobry, - 8.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-84-05
CIĄGNIK ZETOR 8011,1979/93 r.t -11.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-09-18
CIĄGNIK ZETOR 8011, 1980 r. komfortowa kabina, stan 
opon i podzespołów dobry, • 9.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0605/26-85-00
CIĄGNIK ZETOR 8111, 1983 r. stan idealny, ścięta ma
ska, kabina tapicerowana, techn. sprawny w 100%, • 11.500 
zł. Starczówek. tel. 074/81948-72, 0604/20-69-54 
CIĄGNIK ZETOR 8111,1985 r„ -15.000 zł. Starczówek. 
tel. 074/819-48-72. 0604/20-69-54 
CIĄGNIK ZETOR 8111,1987 r. stan t>: dobry, • 15:000 zł. 
Siekierczyn, tel. 075/722-17-75 
CIĄGNIK ZETOR 8145,1987 r. przedni napęd, nowe opo
ny, stan idealny, - 25.000 zl. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
CIĄGNIK ZETOR K-25.1960 r., 2000 ccm. diesel .na cho
dzie*, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, '- 2.200 zf lub za
mienię na ciągnik do. remontu. Ostrzeszów, tel. 
062/732-76-57
CIĄGNIK ZETOR K-25,1960 r., 2000 ccm, diesel do ma
lowania, .na chodzie*, dodatkowy silnik, - 3.500 zł. Alek
sander Kapusta, 59-615 Zabłocie 57, gm. Nowogrodziec, 
woj. jeleniogórskie
CZYSZCZALNIA FORTSCHRITT PETKUS stan idealny. -
3.200 zł. Głogów, tel. 076/831 -56-75 po godz. 20 
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY - 300 zł, opryskiwacz, 
poj. 300 I - 500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-66-91 
DMUCHAWA DO ZBOŻA PT 200 EA, • 2.000 zł. Bierutów, 
tel. 071/314-69-07 po godz. 20
DMUCHAWA DO ZBOŻA duża, elektryczna, • 3.600 zł. 
Góra, tel. 065/544-75-93
DMUCHAWA DO ZBOŻA 12 m, składane rury, silnik 4 kW. 
stan dobry, • 1.200 zł. Łozina, gm. Długołęka, tel. 
071/399-78-21
DMUCHAWA DO ZBOŻA. - 1.200 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99, 0608/83-18-71 
DOJARKA ALFA-LAVAL 2-kanwiowa, z przystawką, -
1.500 zł. Gołostowice, tel. 071/392-64-73 
DOJARKA ALFA-LAVAŁ po remoncie kapitalnym, - 850 
zł. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DOJARKA WESTFALIA 700 przewodowa, chromo-niklo- 
wa. 50 m, 4 aparaty udojowe, myjnia automatyczna + zbior
nik 600, stan b. dobry, - 6.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/732-01-55
GLEBOGRYZARKA typu Tera, silnik odczepiany, stan do
bry. - 650 zł. Lubin. tel. 076/842-74-73, 0605/45-58-00 
GLEBOGRYZARKA spalinowa, prod. zachodniej, 2- i 4-su- 
wowa, szerokie noże, po serwisie, stan b. dobry, • 500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29?22 po godz. 20, 
075/78243-16 do godz. 17 .
GLEBOGRYZARKA, - 1.200 zł. Otmuchów, tel. 
077/43145-63
GLEBOGRYZARKA OGRODNICZA BRIGGS, 4 HP, ben
zyna szer. noży 60 cm, - 750 zł. Chełmiec, tel. 
076/870-88-25
GLEBOGRYZARKA OGRODNICZA SOLO prod. niemiec
kiej + mniejsza + kosa spalinowa Solo, stan b. dobry, - 900 
zł. Psary, tel. 071/387-86-26
KOLUMNA DO PAROWANIA ZIEMNIAKÓW. 1985 r.. -
4.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-93̂ 78 po godz. 20 
KOMBAJN DO BURAKÓW stan dobry, - 2 000 zl lub za- 
miana. Borek Strzeliński, tel. 0601/14-69-02 
KOMBAJN DO BURAKÓW. 1999 r. do ciągnika, .wielo
rak" + sprzęt rolniczy. -1.500 zł. Nieciszów 70, gm. Oleśni
ca, tel. 071/399-04-61 .
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN Z413,1986 r., techn. 
sprawny, - 4.000 zł. Międzyrzecz, tel.. 095/741-76-56 
KOMBAJN DO BURAKÓW POSEJDON stan b. dobry, eks
ploatowany jeden sezon, - 6.000 zł lub zamienię. Pisarzo- 
wice, tel. 077/466-8249
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V-30 stan dobry, -
2.000 zł lub zamienię na zboże lub innie propozycje. Borek 
Strzeliński. tel. 0601/14-69-02
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V 50 z orkanem. • 3.700
zł. Kurczów, tel. 071/302-68-51
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL. 1988 r. 2-rzędowy. •
20.300 zł. Wrocław, tel. 071/343-19-62
KOMBAJN DO LNU LKV na 2 siłowniki, nowe części, stan
b. dobry, - 2.000 zł lub zamiana na MZ ETZ. Brzeg, tel.
077/411-23-61
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA. 1989 r. stan dobry,
- 9.500 zł. Grabów, nad Prosną, tel. 062/730-6142 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA, 1990 r. I właściciel. 
-11.500 zł. Kalinowa 50. tel. 0603/03-95-21.043/829-33-73 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME. 1980 r. techn. 
sprawny, -4.500 zł. Wieruszów, tel. 062/784-0143 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME SL-800, 1990 r. 
wykop boczny, • 15.000 zł. Siemianów, gm. Borów, tel. 
071/393-20-11
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK. 1990 r.. -12.000 
zł lub zamienię na samochód osobowy. Złoty Stok, tel. 
074/817-34-16
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW WISENT jednorzędowy, stan 
dobry, • 6.000 zi. Łozina, gm. Długołęka, tel. 071/399-78-21 
KOMBAJN ZBOŻOWY ACTIVE, 1975 r. dodatkowo orkan.
- 11.000 zł. Niwa k. Kłodzka, tel. 074/869-04-46 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z056 szerokie koła. heder 
na sprężynach, bez kabiny i szarpacza - 25.500 zł lub za
mienię na Ursus C-360, 3p. MF255, U 912, prasę Z-224. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0606/50-99-68
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056 kabina, koła. techn. 
sprawny, -12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-50 zgrabiarka 7-gwiaz- 
dowa, - 10.000 zł. Naslawice, tel. 071/316-2249' ’ 
KOMBAJN ZBOŻOWY 0JZON Z05Ó, 4W400 skrzynia bie
gów po remoncie, nowa pompaJiydrauliczna, nowe opony 
przednie, techn. sprąwny,,-, 11,000'zl. Opatowice, gm. Bo
rów, tel. 0602/79-32-95 - . , , ,
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 040.1973 r., - 7.000 zł. 
Lubań, tel. 075/721-72-88
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-050, 1975 r. oraz różne 
części do Bizona, -12.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-54-55 

. ęo godz. 18
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1977 r. stan dobry, -
8.800 zł. Paczków, tei.4D77/431̂ V̂ 1 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 19f8*,po remoncie silni
ka, skrzyni biegów, młocarni, opony balonowe,'stan dobry, 
-12.500 zł. Żmigród, teł. 071/385-66-84 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1979 r. z przystaw
ką do kukurydzy, - 20.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-85-62 
KOMBAJN ZBOŻOWY B|ZON Z 056,1933 r. kabina, sze
rokie koła, - 12.500 zł. Kłoczko, tel. 074/867-70-17 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1984 r.. SW-400 stan 
b. dobry, garażowany, z  szarpaczem słomy, • 33.000 zł. 
Bogatynia, tel. 075/773-96-7)6 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1984 r.' stan dobry, z kabi
ną, na balonach, gotowy do pracy, • 16,500 zł.-Polanica 
Zdrój. tel. 0603/63-12-95
KQMBĄJN ZBOŻOWY BIZON, 1984 r. stan dobry, z kabi
ną, na balonach, gotowy 4q pracy, • 16.500 zł. Ratno Gór
ne. woj. wałbrzyskie, tel. 0603/63-12-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 56.1984 r. kabina, siecz
karnia z 1999 r, heder na sprężynach z 1987 r.. koła balo
nowe, nowe akumulatory, po remoncie silnika i innych pod
zespołów, - 25.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/816-03-72
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie koła. 
heder na sprężynach, bez kabiny i szarpacza, - 26.000 zł. 
Iwona Sochacka, Pełcznica 18. gm. Kąty Wr.
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056.1986 r. szerokie koła. 
heder na sprężynach, sprawny, bez kabiny i szarpacza, •
26.000 zł. Środa Śląska, tel. 0606/50-99-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z056.1986 r. szerokie koła. 
heder na sprężynach, bez. kabiny i szarpacza, stan dobry,
- 26.000 zł. Pietrzykowice. woj. wrocławskie, tel. 
0606/50-99-68
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON ZO-56.1987 r. z kabiną, z 
szarpaczem słomy, garażowany. • 29.000 zł. Żary, tel. 
068/374-59-97
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT Z 060,1980 r. przy
rząd tnący dł. 6 m lub 5.2 m, stan b. dobry, - 22.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20. 071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD na części, bla
charka, podajnik, rura du wysypywania zboża. Rzepin, tel. 
068/34141-33, 0604/30-2941 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-58. 1985 r., z 
rozdrabniaczem słomy. - 23.000 zł. Węgry. gm. Żórawina, 
tel. 0606/57-74-70
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD. 1987 r. rozdrab-
niacz słomy, stan b. dobry, • 35.000 zł. Pszenno, tel.
074/851-93-04.0502/43-39-37
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD ZO-58.1990 r. z
szarpaczem słomy, garażowany, - 60.000 zł. Żary, tel.
068/374-59-97
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS, 1980/86 r. 6 szt.. silniki
6-cyl. (Mercedesa), heder o szer. 3.6 m, sieczkarnia do 
słomy, przystawka do kukurydzy • 21.000 zł/szt. Strzelin, 
tel. 071/796-11-95 po godz. 21 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS 108, .1991 r. szer. 5.10 m. 
stan b. dobry, możliwość dokupienia przystawek, • 90.000 
zł. Brzeg. tel. 077/416-96-88 po godz. 18 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS, 1992 r. 260 KM, silnik Mer
cedes, heder 5.1 m. przystawka do kukurydzy i rzepaku. -
130.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-96-88
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL heder 3,2 m, sil
nik Mercedesa Perkins, stan b. dobry, • 15.000 zł. Olesiec 
Stary, tel. 062/741-51-68. 0608/38-65-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL. 1984 r. heder
2.9 m. sieczkarnia, • 15.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-/4-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 76’z kabiną,
- 55.000 zł lub bez kabiny - 40.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-04-29
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR. 1980 r. z ka
biną i sieczkarnią, stan idealny, - 27.000 zł. Łubnica, tel. 
062/784-72-90, 0603/6049-98 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR. 1986 r. + 
przystawka do rzeapku, szer. hedera 4.5 m - 40.000 DEM. 
Brzeg. tel. 0606/63-35-67
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA. 1967 r. heder o 
szer. 2 m, stan b. dobry, - 6.000 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-83-89
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA. 1975 r. stan do
bry, • 7.000 zł lub zamienię na inny sprzęt rolniczy. Nowo
grodziec, tel. 075/736-81-97
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MEGA 204, 1995 r. prze
bieg 1100 mtg, rozrabniacz, klimatyzacja, szer. robocza 5,1 
.m, - 19.900 zł. Krzyżowice, gm. Głubczyce, tel. 
0604/18-37-36
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKURY, 1975 r.- zielo
ny, silnik Perkins, heder dł. 2.4 m, z sieczkarnią i snopo- 
wiązałką. Modła, tel. 076/817-22-19, 0604/91-37-08 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS SUPER automat S, z siecz
karnią, nowy model, ciągany, - 3.200 zł. Łubnica, tel. 
062/784-72-90. 0603/6049-98 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR szer. robocza 2.2 m. przy
czepiany do ciągnika, • 3.000 zł. Lubań, tel. 075/722-19-72. 
0603/24-18-98
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR M66,1979 r. prod; niemiec
kiej, heder 2,20 m, przygotowany do żniw, - 9.500 zł lub 
zamienię na działkę budowlaną w ok. Kłodzka. Doboszo- 
wice, gm. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 0604/95-13-65, 
0607/12-02-15
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 66,1988 r. heder 2.6 m. •
14.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512- 9.000 zł. 
drugi kombajn E-516 - 33.000 zł. Słaborowice. tel. 
062/733-89-35
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1976 r. he
der 6 m, stan dobry, - 8.500 zł. Lubań, tel. 075/722-19-03 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512. 1978 r.. z 
kabiną, - 7.500 zł. Nysa, tel. 077/433-92-33,0502/57-72-70 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512, 1979 r. do 
żniw, - 10.700 zł. Ławica, tel. 074/867-96-54 po godz. 18 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT. 1980 r. nowe opo
ny. stan dobry, - 8.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-74-70 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT, 1981 r. komforto
wa kabina, nowe opony, stan dobry,- 9.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-74-70
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512, 1983 r. he
der 4 m, z kabiną, -10.500 zł. Opole, tel. 0502/13-92-42 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1983 r. kom
fortowa kabina, siekacz słomy, stół do rzepaku z boczną 
kosą, po wymianie silnika, skrzyni biegów i innych podze
społów w 2000 r.. stan opon dobry, stan akumulatorów b. 
dobry, • 14.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/816-03-72

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 51?, 1984 r.jStan 
b‘. dobry, .- 14.000 zł. Siekiśrcżyn, 'woj. jeleniogórski, tel. 
0603/64-04-37
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E^12,1984 r.. bez 
sieczkami, heder 4.2 m, 4. sezon w kraju, stan dobry, -
13.000 zł. Zębowice, tel. 076/871-02-38 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514, 19B5 r., 
stan dobry, przygotowany do sezonu, - 23.000 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-̂ 4-07
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E£12, 1086 r.. z 
sieczkarnią, - 16.500zł + VAT. Opole, tel. 0600/43^66 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1986 r , stan 
techniczny i wizualny b. dobry, • 15.000 źł. Duszniki Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51 .
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1986 r. stan 
b,'d$>ry,- 2250P zł. Siekierczyn, tel. 0603/64-04-37 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW 514,1987 r. 
stan b.dobry,.2 hedery, stół do rzepaku, do sprowadzenia 
z Niemiec, • 29.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-1l:14 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1988 r. he
der 4.2 m, stan b. dobry, • 23.000 zł. Kłodzko, tel. 
0605/26-85-00
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516 B. 1988 r. z 
rozdrabniaczem słomy, • 28.000 zł lub zamieniana zboże. 
Osiek 8, gm. Kostomłoty, tel. 071/317-19-26 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512, 1988 r. 4 
szt.,-w tym 2 szt. z siekaczem, stan b. dobry, cena
14.000-18.000 zł. Starczówek, tel. 074/819-48-72, 
0604/20-69-54 : ...
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514 MDW .1989 
i/, stan idealny, nowy model, nowe opony, atrakcyjny wy
gląd. - 29.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29. 
0603/71-67-11

Klejenie pękniętych bloków silników
• dojazd bezpłatny (do 50 km)
•12 miesięcy gwarancji
• bez wyjmowania silnika

OP012321
Lubin, tel. 076/844-77-60,0-607 685 475

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-524, 1990 
r. stan techn. dobry, - 37.000 zł. Wrodaw, tel. 071/312-82-88 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-524. 1990 
r. i inne modele, -40.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/23-04-69 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514.1990 r. now
szy model (MDW), stan idealny, • 30.000 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
KOMBAJN ZBOŻOWY INTERNATIONAL. 1975 r. silnik
6-cylindrowy, z kabiną, techn. sprawny, - 18.000 zł. Żary, 
tel. 068/374-05-20, 0608/38-76-57 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 955 kabina z pro
stą szybą, heder 3,6 m - część robocza, rozdrabniacz sło
my, 6-cylindrowy silnik, • 26.000 zł. Olesiec Stary, tel. 
062/741-51-68, 0608/38-65-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 96.1980 r, z siecz
karnią. -19.000 zl. Podgaj, tel. 071/346-18-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON szer. 2 m, -
7.000 zl. Dobrodzień, tel. 034/353-70-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON , diesel 4ncy- 
lindrowy, kosa 2 m, stan b. dobry, - 10.000 zł. Nowogro
dziec, teł. 075/731-73-63 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1971 r., 
2000 ccm, diesel kosa 2.2 m, ład. zbiornika 750 kg, tech
nicznie sprawny, mało używany, - 8.000 zł lub zamienię na 
ciągnik Ursus C-330, w tej samej cenie. Żmigród, tel. 
0607/07-67-85
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1981 r. 
szer. rob. 2 m, sieczkarnia, - 8.300 zł. Borów, woj. wro
cławskie, tel. 0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY NEW HOLLAND CLAISON heder 
o szer. 3 m, - 7.500 zł. Wilcza, gm. Kotlin, tel. 062/740-67-11 
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA .na chodzie*, stan tech. 
dobry. -3.100 zł. Miłkowice, tel. 076/887-13-45 
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA techn. sprawny, dużo 
części, - 2.500 zł. Pomocne, tel. 076/870-87-14 
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA + części. - 3.500 zł. Pro
boszczów 86. gm. Pielgrzymka, woj. legnickie, tel. 
076/877-5846
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA, 1975 r., - 3.000 zł. Opo
le. tel. 077/469-1042
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW 2-rzędowa, elewatorowa i 
wałek, • 1.600 zł. Łazy, tel. 071/389-84-84 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW, 1958 r. konna. - 2.500 zł. 
Sambórz, gm. Kostomłoty, tel. 0603/534546 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW, 1975 r. elewatorowa,
2-rzędowa, do remontu, • 380 zł. Brzeg, tel. 077/412-98-72 
po godz. 20
KOSA SPALINOWA STIHL na nóż. 080 AV Elektronie, stan 
b. dobry, - 500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 
godz. 20, 075/78243-16 do godz. 17 
KOSIARKA CIĄGNIKOWA do rowów i poboczy, • 5.000 zł. 
Otmuchów, tel. 077/43145-63 
KOSIARKA CIĄGNIKOWA ZETOR 8011, 1980 r. do ko
szenia poboczy, skarp, rowów, z wysięgnikiem, - 20.000 
zL-Świdnica, tel. 074/852-17-28 
KOSIARKA DO TRAWY HUSQVARNA 235R spalinowa, z 
nożem, głowica żyłkowa, szelki, stan b. dobry, • 1.200 zł. 
Gębczyce, tel. 071/393-06-89 
KOSIARKA DO TRAWY GOLF elektryczna, z koszem. 1000 
W, regulacja, stón idealny, - 260 zł. Głogów, tel. 
076/83446-34 po godz. 16
KOSIARKA DO TRAWY*SPALINOWA, 4-suw z koszem, 
regulacja wysokości koszenia, kopaczka, • 450 zi. Głogów, 
tel. 076/83446-34 po godz. 16 
KOSIARKA DO TRAWY ręczna, spalinowa, włoska, - 300 
zł. Grzymalin, tel. 076/722-96-1 
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, ręczna, prod. niemiec
kiej, - 300 żł. Grzymalin, gm. Miłkowice, tel. 076/722-96-11 
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, z koszem, 32 KM, - 
380 zl. Legnica, tel. 076/852-57-19 
KOSIARKA DO TRAWY GUTBROT spalinowa, traktorek. 
na odrzutnik, 11 kW, na rozrusznik, stan b. dobry, - 2.300 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. ,20, 
075/78243-16 do godz. 17
KOSIARKA DO TRAWY HUSQVARNA H-8, benzyna trak
torek, 8 KM, 1 nóż 75 cm, bez kosza, -1.500 zł. Nowa Sól, 
tel. 0601/74-92-11
KOSIARKA DO TRAWY SABO spalinowa, - 600 zł. Owie- 
sno. tel. 074/837-58-95
KOSIARKA DO TRAWY HONDA elektryczna. 1500 W. - 
250 zł. Paszowice, teł. 076/870-14-51 
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, - 300 zŁ Strzelin, tel. 
071/392-08-92 •
KOSIARKA DO TRAWY z przednią kosą, szer. koszenia 1 
m. spalinowa, 2-biegowa, - 600 zł. Sulejewo, gm. Lipno, 
tel. 065/534-07-83
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, silnik 4-suwowy, - 250 
zł. Świdnica, tel. 074/853-57-84

KOSIARKA DO TRAWY (2 szt.), elektryczna - 100 i 50 zł. 
%rócław, teK: 071/348-28-97; ;
KOSIARKA DO TRAWY profesjonalna, 3 KM;- 350 zł. Wro
cław. tel. 071/782-05-90. 0605/83-38-20 
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna. -100 zł. Ząbkowice 
Śląskie; tel. 074/810-53-62 po godz. 17, 815-76-12 do 
godz. 15. 0603/46-09-74
KOSIARKA DO TRAWY. 1994 r. do skarp i poboczy, przy
stosowana do ciągnika URSUS C-360, techn. sprawna, 
stan dobry, -,10 500 zł. Legnica, teł. 076/850-64-88 
KOSIARKA DO TRAWY, .1998 f- l̂yskowa,prowadzona z 
Wieipiec, - $.800 zł.. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
KOSlAtiRAPOKOSOWAdó rzepaku, prod. NRD, stan do
bry, - fr.OOO zł: 'Budzi&zóW; tel. .076/857-45-76. 
0608/6849-18
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, • 1.700 zł. Bole
sławiec, tei:y075/736-11-14
KOSIARKA ROTACYJNA FAR prod. niemieckiej, .szer. ro
bocza 1,7 m, stan dobry. - 1.250 zł: Długi'e7 tel. 
068/376-82-23
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, 4-bębnowa, - 750 
zł. Grodków, tel. 077/415-31-69.
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, - 1.500 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-83 
KOSIARKA ROTACYJNA prod. polskiej. - L600 zł. Ocice, 
tel. 075/736-11-70
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, po remoncie, stan 
dobry, brony 4-polowe - 900 zł lub zamienię na pług 4-ski- 
bowy. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-05-03 
KOSIARKA ROTACYJNA Z-036, 1990 r. stan idealny, • 
.1:650. zł, Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35 -
KOSIARKA ROTACYJNA FAMAROL, 1996 r. prod. Słupsk, 
- 2.300 zł. Kaszczor, gm. Przemęt, tel.,065/549-92-24 
KOSIARKA ROTACYJNA Z-042. 1997 r. stan idealny, - 
1.850 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35 
KOSIARKA SAMOJEZDNA spalinowa, - 500 zl. Karpacz, 
tel. 075/761-13-64
KOSIARKA SAMOJEZDNA GUDBROD traktorek, 10 KM, 
szer koszenia 70 cm, ż koszem oraz druga Novotrack, szer. 
koszenia I m, bez kosza, - 2.300 zi. Legnica, tel. 
0501/76-82-93
KULTYWATOR 280 m, z wałkiem - 800 zł! Kłodzko.' tel. 
074/867-7047
KULTYWATOR GRUBER nowy, podorywkowy, - 3.600 zł. 
Nysa, teł, 0608/42-72-84, 0609/4142-57-, 
KULTYWATOR 2.7 m, brona, zestaw, - 1.000 zł. Slawęci- 
ce. tel. 065/543-27-85
KULTYWATOR KOEEKERLING. 1997 r. 3 m. podorywko
wy, - 8.900. zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
KUPIE CIĄGNIK URSUS C-360, 1980/90 r. W stanie b. 
dobrym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29. 0603/71-67-11 .
KUPIĘ BRONY ciężkie. .20’ . Trzebnica, tel. 071/387-01-20. 
071/312-12-77
KUPIĘ CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-255. Wrocław, 
tel. 357-3449
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4 K14 do remontu lub 
na części. Wrocław, tel. 0601/70-79-79 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360 3P, T-25. Lubin, 
tel. 076/842-70-11
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, C-330. C-328 3 P, może 
być uszkodzony, niekompletny. Wrodaw, tel. 0604/22-09-34 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-328, C-330 do remontu. Pro
boszczów, gm. Pielgrzymka, woj, legnickie, tel. 
0605/13-92-33
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-328, C-330, C-340 C-360 do 
remontu. Zgprzelec, tel. 075/778-93-02 '
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 stan dobry lub do remon
tu i prasę Z-224, wysokiego zgniotu. Bolesławiec, tel. 
075/736-12-07 wieczorem
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 C-360, C-363 P, MF. MTZ, 
Zetor, z przednim napędem. Radom. tel. 048/36542-97 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330. Wrocław, tel. 357-3449 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330. 1980/90 r. w stanie b. 
dobrym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 w cenie ok. 5.000 zł. Po
lanica Zdrój. tel. 074/86841-37 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P bez silnika. Miłoszów, 
tel. 075/721-13-09
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P. Wrocław, tel. 357-3449 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-914, U-1014 lub Zetor 7711, 
7211. Rozdrażew, tel. 062/722-11-80, 0605/37-55-05 
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 16145 po 1990 r. lub 16245, w 
rozliczeniu ciągnik siodłowy Liaz, intercooler, 91 r. Głub
czyce, tel. 077/485-21-09
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 5245,7245.1985-90 r. Miechów, 
tel. 041/383-23-83
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 912,914.1985-95 r. lub większy. 
Kraków, tel. 012/388-22-73
KUPIĘ KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW BOLKO 643/1. 
Strzelce Opolskie, tel. 0501/19-62-96 
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS, FORTSCHRITT, 
INTERNATIONAL, z sieczkarnią, do 10.000 zł. Wińsko, tel. 
071/389-84-25
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT B-516 lub 
zlecę sprowadzenie, do 14.000 zł. (.ubieszów, tel. 
0502/55-18-79 po godz. 21
KUPIĘ KOSĘ SPALINOWĄ w dobrym stanie. Legnica, tel.
076/85241 47, 0604/86-28-57
KUPIĘ KOSIARKĘ CIĄGNIKOWĄ gałęziówkę, szer. rob.
do 2 m. Trzebnica, tel. 0608/38-62-57
KUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ sprawną do 800 zł. Twar-
docice, tel. 076/877-51-12
KUPIĘ ŁADOWACZ CYKLOP. Wrocław, tel. 357-3449 
KUPIĘ ŁADOWACZ TROLL Wrocław, tel. 357-3449 
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR do ciągnika C-33Ó lub C-360, 
kopaczkę dwurzędową do ziemiaków, stan dowolny. Bole
sławiec, tel. 075/736-12-07 wieczorem 
KUPIĘ ŁADOWACZ UNHZ-500. Wrocław, tel. 357-3449 
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY wysokiego zgniotu i Cyklop. 
Radom, tel. 048/36542-97
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Wrocław, tel. 357-3449 
KUPIĘ PRZYSTAWKĘ DO KUKURYDZY z systemem roz
drabniającym, 4-rzędową. Wrocław, tel 071/346-19-39 
KUPIĘ ROZDRABNIACZ GAŁĘZI sadowniczy, stan dobry., 
tel. 0601/92-33-66
KUPIĘ ROZDRABNIACZ SŁOMY do kombajnu Fortschritt 
E-514. WrocłaW, tel. 071/346-19-39 
KUPIĘ ROZRZUTNIK OBORNIKA. Wrodaw. tel. 357-3449 
KUPIĘ WIALNIĘ DO SŁONECZNIKA. Wałbrzych, tel. 
0607/65-77-20
ŁADOWACZ CYKLOP, - 4.000 zL Wałbrzych, tel. 
074/841-96-96. 0601/99-34-96 
ŁADOWACZ CYKLOP, 1984 r. techn. sprawny, - 5.000 zł. 
Pustków Wilczkowski, woj. wrocławskie, teł. 0601/96-21-05 
ŁADOWACZ CYKLOP, 1987 r. siwy, stan dobry, z górnym 
wysięgnikiem, - 5.100 zł. Wodniki, teł. 0603/88-68-95
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ŁADOWACZ TROL do ciągnika, stan b. dobry, łyżka i wi
dły. - 2.500 zł. Legnica, tel. 076/862-07-52,0601/44-92-19 
ŁADOWACZ TUR 5 do ciągnika Ursus 912, 914, • 5.000 
zł. Koźmin Wlkp.. tel. 062/721-31-43, 0605/73-03-12 
ŁADOWACZ TUR 1 do ciągnika C-330, kpi, -1.800 zł. Bo
lesławiec, tel. 0601/57-16-35
ŁADOWACZ UNHZ 750 produkcji czeskiej, z kabiną, 4 pod
pory, stan dobry, • 3.000 zł. Witoszów Dołny, tel. 
074/853-85-06. 0502/43-39-37 
ŁOPATA MECHANICZNA DO OBORNIKA nowa. - 6.500 
zł. Nowa Sól, tel...068/388-15-84 

. MASZYNY ROLNICZE: PŁUG ATLAS 4-skibowy, z zabez
pieczeniami hydraulicznymi, siewnik zbożowy Mazur 5, za
wieszany, rozsiewacz nawozów RCW'5. 5 1 • 3.000 zł/szt. 
Pietrzykowice, woj. wrocławskie, tel. 0606/50-99-68 
MASZYNY ROLNICZE: przyczepa T-042, ścinacz zielonek 

- Orkan, pług „Głębosz", opryskiwacz Termit 400 I, rozsie
wacz RCW 3, kultywator 2.7 m, suszarnia podłogowa, 
dmuchawa do zboża, • 9.000 zł. Dębowy Gaj, tel. 
090/67-93-05
MASZYNY ROLNICZE: opryskiwacz Pilmet 4001, opielacz 
do buraków (prod. polskiej i niemieckiej „Rau"), ładowacz 
Cyklop, dmuchawa do ziarna i siana, opryskiwacz do siew- 
nika 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 1212 z 1988 roku, 6 
cylindrowy, kombajn Jochander, pług Atlas, kombajn Bol
ko. Kalisz, tel. 062/752-82-73 po godz. 19 
MIERNIK WILGOTNOŚCI ZBÓŻ z korbą (młynek). - 300 
zł. Wrocław, tel. 071/333-70-00 
MIESZALNIK • ROZDRABNIACZ na mokro, 80 I. stan b. 
dobry, - 420 zł. Przedkowice, tel. 071/385-66-91 
MŁOCARNIA, • 400 zł. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
MŁOCARNIA prasa, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/789-47-35 
MŁOCARNIA. 1966 r.. • 500 zł. Miękinia, tel. 0605/36-00-51 
MŁOCARNIA FORTSCHRITT K-150 stan dobry, idealna 
do działów doświadczalnych. + koła do międzyrzędzi 8x36. 
- 1.400 zł. Jutrosin, tel. 065/547-13-39, 0604/78-95-48 
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, - 700 zł. Gołosto- 
wice, tel. 0600/65-48-58
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy. n. typu. - 600 zl. 
Tyniec n. Ślężą, tel. 071/390-82-78 
OPIELACZ DO BURAKÓW. 1983 r. stan dobry. - 700 zl. 
Konary, woj. legnickie, tel. 0600/32-10-75 
OPIELACZ DO BURAKÓW. 1987 r. oraz do ziemniaków, 
stan b. dobry, - 800 zł. Paczków, tel. 077/431-74-32 
OPIELACZ DO ZIEMNIAKÓW ciągnikowy, zawieszany,
3-rzędowy, • 320 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-11 
OPRYSKIWACZ 20001. lance 16 m. - 5.800 zł. Chrzanów, 
gm. Głogówek, tel. 077/437-18-16 
OPRYSKIWACZ połowy, poj. 20001, szer. 16 m, - 5.800 zł. 
Szonów, teł. 077/437-18-16
OPRYSKIWACZ. 2001 r. 400 i 500 I, szer. robocza 12 m, 
atest, na gwarancji, nowe, - 1.770 zł. Sobótka, tel. 
071/316-35-79, 0604/40-70-05 
OPRYSKIWACZ PILMET 1.000 I, brak węży. • 1.950 zł. 
Głogówek, tel. 0600/12-84-74 
OPRYSKIWACZ PILMET 100 I, spalinowy, stan idealny, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/346-49-89 po godz. 20 
OPRYSKIWACZ PILMET 2010,1987 r. szer. 18 m, techn. 
sprawny, sterowanie Teejet, wysokie koła, pompa Comet, 
-13.000 zł. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 090/39-15-54 
OPRYSKIWACZ PILMET, 1989 r. poj. 500 I, lance dł. 14 
m. -1.300 zł. Tyniec nad Ślęzą, tel. 071/390-82-78 
OPRYSKIWACZ TERMIT 3001, zawieszany, techn, spraw
ny, w ciągłej eksploatacji, - 550 zł. Legnica, tel. 
076/862-16-00
O  OPRYSKIWACZE poj. 300, 400, 500, 600, 800  I 

1000 litrów. Belka opryskowa 10*18 m, stabiliza
cja, hydrauliczne podnoszenie. Atest, gwarancja. 
Możliwość dostawy do klienta. Ceny od 1.560 zł. 
Jelenin 1 4 , gm. Borów k. Strzelina, tel. 
071/393-32-47 ,0606/73-99-25  02023011

ORKAN II ściancz do zielonek, stan idealny - 3.500 zł.., 
tel. 0604/36-22-18
ORKAN do zielonek, - 2.500 zł. Bierutów, tel. 
071/314-69-07 po godz. 20 
ORKAN II. - 3.8Ó0 zł. Góra, tel. 065/544-75-93 
ORKAN II do słomy i zielonek, • 2.200 zł. Kromolice, gm. 
Pogorzela, tel. 065/573-58-76 
ORKAN do zielonek i słomy, stan b. dobry, • 2.500 zł. Ma
niów Wielki, gm. Mietków, tel. 071/390-77-35 
ORKAN do zielonek, - 1.500 zł. Proboszczów, gm. Piel
grzymka, woj. legnickie, tel. 0605/13-92-33 
ORKAN II. 1987 r. do zielonek, -1.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14 .
ORKAN II. 1988 r. stan b. dobry, • 3.200 zł. Miłocice 7. gm. 
Przeworno, tel. 074/810-27-51 
ORKAN, 1990 r. do zielonek, • 2.000 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-48-83
PARNIK ELEKTRYCZNY duży. stan b. dobry. • 250 zł. Mier- 
czyce 92. gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-97 
PASZOCIĄG KORALIKOWY, - 15.000 zł. Zebrzydów, tel. 
074/858-54-08
PŁUG 2-skibowy, obracany, prod. niemieckiej, - 600 żł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/812-12-66 
PŁUG 7-skibowy, podorywkowy, -1.300 zł.Góraszków, tel. 
071/310-26-63
PŁUG 4-skibowy, stan b. dobry, duże odkładanie, • 1.200 
zł. Kalisz, tel. 062/764-92-54 po godz. 20 
PŁUG podorywkowy, 5-skibowy - 200 zł; sieczkarnia bęb
nowa 4-nożowa -150 zł; ładowacz czołowy - 200 zł. Kłodz
ko. tel. 074/865-91-32
PŁUG 4-skibowy -1.200 zł. 5-skibowy -1.300 zł, 7-skibo- 
wy, z podorywką-1.100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17 
PŁUG rolniczy, 4-skibowy, - 900 zł oraz 3-skibowy - 500 zł. 
Kraśnik Górny 21, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-97-79 
PŁUG 3-skibowy, hydraulicznie obracany, duży, prod. nie
mieckiej, - 2.500 zł. Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 
071/346-19-27
PŁUG 5-skibowy, prod. polskiej, - 1.000 zł. Oleszna, gm. 
Łagiewniki, tel. 071/346-19-27 
PŁUG 5-skibowy, podorywkowy, • 600 zł. Otmuchów, tel. 

"  077/431-45-63 
PŁUG 5-skibowy, podorywkowy, mało używany, stan ide
alny, • 900 z l Śmigiel, tel. 065/518-64-92, 0604/59-60-94 
PŁUG 4-skibowy, stan dobry, - 1.200 zł. Zabiele. tel. 
076/831-87-34
PŁUG ATLAS 4-skibowy. stan b. dobry, - 2.600 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/736-81 -97
PŁUG ATLAS 4-skibowy, zabezpieczenia hydrauliczne, •
3.500 zł. Otok 3a, gm. Bolesławiec, tel. 075/732-26-40 
PŁUG ATLAS 4-skibowy, zabezpieczenia na kamienie, -
2.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-62-54 
PŁUG ATLAS, 1987 r. 4-skibowy, zawieszany, zabezpie
czenia hydrauliczne, • 3.000 zl. Środa Śląska, tel. 
0606/50-99-68
PŁUG FORTSCHRITT B 201 6-skibowy, stan dobry, hy

drauliczne zabezpieczenie przeciw kamieniom, • 3.500 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-37-03
PŁUG FORTSCHRITT B 200 5-skibowy, zawieszany, stan 
dobry, - 2.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-37-03 
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy - 300 zł, 2-skibowy - 400 zł, 
techn. sprawny. Bolesławiec, tel. 062/783-61-57 
PŁUG GRUDZIĄDZ do głębokiej orki, nowy typ, 5-,skibo
wy, - 1.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy, do głębokiej orki, • 1.600 
zł. Wąsosz, tel. 065/543-72-24 
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, • 300 zł, 2-skibowy, - 400 
zł. Wieruszów, tel. 062/783-61-57 
PŁUG GRUDZIĄDZ, 1987 r. 3-skibowy, stan b. dobry, • 800 
zł. Łagiewniki, tel. 071/346-19-24 
PŁUG GRUDZIĄDZ, 1987 r. 3-skibowy. stan b. dobry, - 800 
zł. Oleszna, tel. 071/346-19-24 
PŁUG KRONE 6-skibowy, zabezpieczenia hydrauliczne, 
hydrauliczne urządzenie do odwracania, • 7.500 zł. Otok 
3a, gm. Bolesławiec, tel. 075/732-26-40 
PŁUG KUHN, 1992 r. 8-skibowy, obrotowy, półzawiesza- 
ny. hydrauliczne zabezpieczenia, do sprowadzenia z Nie
miec - 4.600 DEM. Bolesławiec, tel, 075/736-11-14 . . 
PŁUG PHX 5-skibowy, hydrauliczne zawieszenie, - 2.600 
zł. Niedźwiedź, tel. 074/819-40-16 
PŁUG PHX 4-skibowy, I właściciel, stan b. dobry, - 3.100 
zl. Świebodzin, tel. 068/382-33-68. 0603/10-57-92 
PŁUG PHX-5 z zabezpieczeniami,  ̂7.600 zł. Góra, tel. 
065/544-75-93
PODAJNIK DO ZBOŻA ślimakowy, • 1.100 zł. Przedbó-
rów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71
PRASA DO MŁOCKARNI. * 200 zł. Krosnowice. tel.
074/868-52-75
PRASA DO SŁOMY zwijająca, stan b. dobry, - 7.000 zł. 
Doruchów, teł. 062/731-56-03 
PRASA DO SŁOMY wysokiego zgniotu, stan b. dobry, czer
wony, - 5.800 zł. Góra, tel. 065/544-15-85. 0603/06-29-22 
PRASA DO SŁOMY. 1993 r. duża kostka, mało używana, -
45.000 zl. Siekierczyn, tel. 075/722-14-38
PRASA DO SŁOMY CLAAS. - 3.000 zł lub zamienię na 
beczkowóz. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-32-21 
PRASA DO SŁOMY FAMAROL, 1997 r. kopaczka, prze
ciwwaga, aparaty wiążące, - 12.000 zł. Obora, tel. 
076/842-28-57 wieczorem
PRASA DO SŁOMY INTERNATIONAL + części. - 4.200 zł. 
Przedborów. tel. 062/731-03-99. 0608/83-18-71 
PRASA DO SŁOMY MASSEY-FERGUSON wysokiego 
zgniotu] - 5.500 zł. Borów. tel. 071/393-32-95, 393-̂ 1-79 
PRASA DO SŁOMY MASSEY-FERGUSON, 1971 r., - 5.500 
zł. Wilcza, gm. Kotlin, teł. 062/740-67-11 
PRASA DO SŁOMY MASSEY-FERGUSON. 1996 r.. - 6.500 
zł. Roztoka, teł. 074/850-93-87 
PRASA DO SŁOMY NEW HOLLAND 658, 2000 r. nowa. 
mało używana, sprowadzona z Niemiec, zwijająca, z kom
puterem, - 48.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
PRASA DO SŁOMY Z-224 z przeciwwagą, sprawna, - 8.000 
zł. Żarów, tel. 074/850-48-91
PRASA DO SŁOMY Z-224,1987 r. żółta, - 8.900 zł. Go
styń, tel. 065/571-82-64.
PRASA DO SŁOMY Z-224/2.1997 r. hydrauliczny podbie- 
rak, - 15.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
PRASA DO SŁOMY Z-263. 1988 r. zwijająca. - 6.000 zł 
oraz druga, 1990 r. zwijająca, - 7.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0606/34-64-22
PRASA DO SŁOMY Z-276 rolująca. - 25.000 zł. Janków 
Zaleśny, tel. 062/734-84-79. 0602/33-71-13 
PRZETRZĄSARKA DO SIANA ciągnikowa. 4 gwiazdy. • 
450 zł. Rakowice Małe 32. gm. Lwówek Śląski, tel. 
0609/44-33-39
PRZETRZĄSARKA DO SIANA. 1996 r. stan b. dobry, prze
robiony do ciągnika, - 250 zł. Osławice, tel. 065/543-73-44 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA prod. niemieckiej, 4 
bębny, rozkładana, napędzanawałkiem, stan dobry, -1.200 
zł. Długie, tel. 068/376-82-23 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA CLAAS do siana, ka
ruzelowa, 6-gwiazdowa, hydrauliczna, rozkładana, szer. ro
bocza 7.5 m; - 10.000 zł. Kalisz, tel. 0502/01-59-38, 
062/751-79-20
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7 gwiazd - 1.000 zł. 
Kłodzko, iel. 074/867-70-17
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA. - 500 zł. Otmuchów, 
tel. 077/431-45-63
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, - 800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-96-96. 0601/99-34-96 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA. 1996 r. karuzelowa, 
prod. holenderskiej, - 2.500 zł. Kaszczor, gm. Przemęt, tel. 
065/549-92-24
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T-010 kopaczka, - 5.000 
Zł. Grodków, tel. 077/415-19-80 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA NTVS4, - 3.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-96-96,0601/99-34-96 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA do słomy i siana, duża, 
stan dobry, • 2.000 zł. Zwanowice, gm. Brzeg, tel. 
077/412-52-70
PRZYSTAWKA DÓ KUKURYDZY 6-rzędowa. Dzierżoniów, 
tel. 0502/23-04-69
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY do Bizona, prod. węgier
skiej, - 12.000 zł. Ścinawa Nyska, woj. opolskie, tel. 
0600/51-75-19
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY prod. węgierskiej, 4-rzę- 
dowa, stan dobry, - 8.000 zł.' Wrocław, tel. 071/312-82-88 
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY GERINHOFF. 1989 r. do 
kombajnu Bizon, z systemem rozdrabniającym, - 25.000 
zł. Rogoźnica, tel. 074/855-92-48 
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY GERINHOFF, 1994 r.
6-rzędowa, hydraulicznie składana + adaptacja do kukury
dzy do Bizona BS-Z110, - 3.000 zł. Kalisz, tel. 
062/764-91-11
PRZYSTAWKA DO RZEPAKU nowa. do kombajnu Bizon, 
kosa boczna i stół szer. 55 cm - 4.000 zł/komplet. Brzeg, 
tel. 077/412-39-08, 0600/13-57-16 
ROZDRABNIACZ DO KUKURYDZY napęd z WOM. • 1.500 
zł. Dziewiętlice, tel. 077/431-30-86 
ROZRZUTNIK OBORNIKA Tandem, 6 t, stan b. dobry, -
4.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-17 
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRltT T-088, - 5.500 
zł. Janków Zaleśny, tel. 062/734-84-79, 0602/33-71-13 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2*osiowV, burty i podłoga po 
wymianie, - 2.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM 8 t, stan b. dobry, -
5.800 zł. Kobylin, tel. 0605/83-81-83, 065/548-21-94 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, nowego typu, stan 
b. dobry, - 4.100 zł. Milicz, tel. 071/384-96-05 
ROZRZUTNJK OBORNIKA 2-osiowy, stan dobry - 3.200 
zł. Zbigniew Szopa, 49-351 Przylesie 7, gm. Olszanka 
ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM, - 3.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-96-96, 0601/99-34-96
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT T-088.1983 r.. 
- 3.800 zł. Bolesławiec, teł. 075/736-11-14 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy, • 400 zł. Bolesławiec, 
tel. 062/783-61-57

ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 6001.2-talerzowy. 
-1.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejek, ocynkowany, • 580 zł. 
Góra, tel. 065/544-75-93 .
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3 prod. polskiej, stan b. 
dobry, łańcuchowy/hydrauliczny, 3.5 tony, • 5.500 zł. Kłodz

ko; tel 074/871-46-59
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 4 sztuki, ceny od 750 do 1.500 
zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE. -1.800 zł. Siemia
nówce!. 071/393-16-03
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek’ , stan b. dobry, - 400 zł. 
Wieruszów, tel. 062/783-61,57 - '
ROZSIEWACZ NAWOZÓW KOS mało używany. • 500 zł. 
Zielona'Góra, tel. 0606/34-64-22 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RW C-3 2-letni. - 2.200 zł. Żmi- 
gródek. tel. 071/385-36-92
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA, 2000 r. nowy. - 7,500 
zł lub zamienię na samochód. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/817-34-16
SADZARKA prod. czeskiej. 7-gwiazdowa - 600 zł. Probosz
czów, gm. Pielgrzymka* woj. legnickie, tel. 0605/13-92-33 
SADZARKA 4-rżędowa, - 4.800 zł.‘ Sobótka, 161. 
0501/60-82-26
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW prod. czeskiej. - 500 zł. 
Koźmin Wlkp., tel. 062/721-32-21 
SCHŁADZARKA DO MLEKA poj. 8501,-5.000 zł. Budzi- 
szów, tel. 076/857-45-76. 0608/68-49-18 
SCHŁADZARKA DO MLEKA poj. 10000 3.500 zł. Gra
bów nad Prosną, tel. 062/730-58-35, 0601/55-11-43. 
0607/82-45-85
SCHŁADZARKA DO MLEKA 4301,2-letnia. stan b. dobry. 
• 4.800 zł. Kobylin, tel. 0605/83-81-83, 065/548-21-94 
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA LAVAL stacjonarna, poj. 
6001. stan dobry - 3.800 zł, stacjonarna, poj. 2001 • 2.000 
zł. Łozina, gm. Długołęka, tel. 071/399-78-21 
SCHŁADZARKA DO MLEKA poj. 300,400,500,600,800, 
1.2001, Alfa-Laval, cena: 2.000 - 5.000 zł. Ostrzeszów, teł. 
062/732-01-55
SCHŁADZARKA DO MLEKA prod. niemieckiej, poj. 6001. 
z elektron, wyświetlaczem temperatury, stan b. dobry, -
3.100 zł. Wiązów, tel. 071/393-11-82 
SCHŁADZARKA DO MLEKA. 1996 r. poj. 4301. - 5.500 zł. 
Ołobok, tel. 062/739-03-06
SCHŁADZARKI DO MLEKA przewoźne i stacjonarne, od 

* 150 do 1600 I - ceny od 1.700 zł. Grębocice, tel. 
076/831-53-66
SCHŁADZARKI DO MLEKA stacjonarne i wywozowe, poj. 
100 • 4.000 I, stan b. dobry, transport. Opole, tel. 
077/437-63-38
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E 281C 4 sztuki, z lat 
1984-1988. sprowadzone z Niemiec, ceny od 7.000-12.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E-281 3 hedery, -12.000 
zł. Janków Zaleśny. tel. 062/734-84-79. 0602/33-71-13 
SIECZKARNIA ręczna, do renowacji, 2 noże na kole. -100 
zł. Wrocław, tel. 0502/25-99-09 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY POTTINGER 1-rzędowa. 
stan b. dobry, - 2.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY oraz zbioru zielonek, 3 
przystawki, Fortschritt E 281C. rok prod. 1990. - 26.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-17-28 
SIECZKARNIA DO SŁOMY i zielonek. 2-nożowa. stacjo
narna • 250 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
SIEWNIK DO BURAKÓW FORTSCHRITT 12-rzędowy, -
3.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-17
SIEWNIK DO BURAKÓW I KUKURYDZY MONOSEN
6-rzędowy, nie używany, z wysiewem nawozu, • 25.000 zł. 
Rogoźnica, tel. 074/855-9248 
SiEWNIK DO BURAKÓW I WARZYW GAMA stan b. do- 
bry, nowe tarcze do wysiewu warzyw i kukurydzy, • 1.500 
zł. Borów k. Strzelina, tel. 071/393-30-34 
SIEWNIK DO KUKURYDZY prod. francuskiej, 8-rzędowy, 
- 3.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
SIEWNIK DO KUKURYDZY Akord, 6-rzędowy. punktowy, 
z dozownikiem nawozu, stan b. dobry, • 20.000 zł. Siekier
czyn. tel. 075/722-14-38
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK stan b. dobry, lejki me
talowe, z tyłu tzw. „zagrabki* posiewne, - 1.450 zł. Borów 
k. Strzelina, tel. 071/393-30-34 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. robocza 2,7 m, •
1.900 zł. Brzeg Dolny. tel. 071/319-62-00 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5 hydrauliczny, 4.5 m. - 8.700 
zł. Góra. tel. 065/544-75-93 .
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR zawieszany, • 2.800 zł. Gó- 
raszków, tel. 071/310-26-63
SIEWNIK ZBOŻOWY prod. zachodniej, szer. 3 m, -2.000 
zł. Grabów nad Prosną, tel. 062/730-58-35,0601/55-1143, 
0607/8245-85
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK. - 1.800 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/31848-83
SIEWNIK ZBOŻOWY POLANIN 6 m. - 1.300 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-70-17
SIEWNIK ZBOŻOWY IZARAszer. 2.5 m, -1:400 zł. Przed
borów, teł. 062/731-03-99, 0608/8348-71 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5 zawieszany. - 3.500 zł. 
Wińsko, tel. 071/389-85-15
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK. 1981 r. szer. robocza
2.7 m, niebiesko-zielony. stan b. dobry, 3-letnie lejki, -1.700 
zł. Mierczyce 92. gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-97 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR, 1982 r. 4-metrowy. stan b. 
dobry. - 3.200 zł. Legnickie Pole, tel. 076/858-2249 
SIEWNIK ZBOŻOWY, 1988 r. szer. 4.5 m2, zawieszany + 
siewnik do nawozów RCW 5, ład. 51, napęd hydrauliczny •
3.000 zł/szt. Nowa Wieś, tel. 0600/63-30-62 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5.1989 r. szer. 4 m. z za- 
prawiarką, - 4.000 zł. Ścinawa Nyska, woj. opolskie, tel. 
0600/51-75-19 .
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1989 r. siwy. szer. 4 
m. stan dobry, - 3.500 zł. Wodniki, woj. leszczyńskies, tel. 
0603/88-68-95
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5,1990 r. zawieszany i cią
gany, 4 m, mało używany, • 3.900 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-87-60
SIEWNIK ZBOŻOWY ACCORD, 1998 r. stan idealny, za
wieszany, składany, • 13.000 zł. Głubczyce, tel. 
077/485-62-23
SILOSY ZBOŻOWE perforowane - do osuszania zboża, 
poj. 25 ton, - 3.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-11-30 
SUSZARNIA próżniowa, • 17.900 zł. Środa Śląska, teł. 
0604/39-30-22
ŚRUTOWNIK na walce, • 900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/31848-77
ŚRUTOWNIK biajkowy,. silnik 11 kW, mało używany, zapa
sowe sita, bijaki, • 1.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-52-58 
ŚRUTOWNIK uniwersalny, mało używany. -1,100 zł. Owie- 
sno, tel. 074/837-58-95
ŚRUTOWNIK kamieniowy, na pas, silnik 7 kW, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 0600/53-82-23

ŚRUTOWNIK bijakowy, stan b. dobry, silnik 11 kW, -1.200 
zł. Zbąszynek, tel. 068/384-92-92 
ŚRUTOWNIK BĄK nowy, nieużywany, 7.5 kW, • 1.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-37-03
ŚRUTOWNIK BĄK silnik 5.5 kW, • 800 zł. Wrocław, tel. 
364-12-38
ŚRUTOWNIK BĄK silnik 7,5 kW, • 700 zł. Wrocław, tel. 
0600/53-82-23
ŚRUTOWNIK BĄK bijakowy, moc 7,5 kW, oryginalny, nowy,
- 1.050 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-64-21 
ŚRUTOWNIK BĄK bijakowy, stan b. dobry, • 1.050 zł. Ząb
kowice, Śląskie, tel. 074/815-64-21
ŚRUTOWNIK BĄK, 1985 r. stan dobry, do drobnych po
prawek, silnik 5,5 kW, - 750 zł. Oleśnica, tel. 071/398-37-06, 
0503/69-96-60
ŚRUTOWNIK HASSIA prod. niemieckiej, przewojenny, stan 
dobry, wartość zabytkowa (posiada tablicę.znamionową),
- 1.000 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-22-81 
WAGA INWENTARZOWA do żywca, do 1000 kg. Broniko- 
wo. tel. 0,65/518-9745
WAGA INWENTARZOWA do żywca, - 1.500 zł. Dzierżo
niów, tel..074/831-27-99 po godz. 20 
WÓZ KONNY koła 16", stan idealny,.- 450 zł. Brzeg, tel. 
077/41243-70
WÓZ KONNY na kołach 20", nowe burty, przegrabiarka
7-gwiazdowa, kopaczka, - 1.100 zł. Oleśnica, teJ. 
071/398-87-39
WYCINAK DO KISZONEK, - 2.000 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99, 0608/83-18-71 
WYORYWACZ DO BURAKÓW 2-rzędowy, z koszem, •
2.800 zl. Sławęcice, tel. 065/543-27-85 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK URSUS C-340 z silnikiem C-360, na 
C-330 lub ciągnik ogrodniczy. Wrocław, tel. 346-6148 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK ZETOR 8011 przyczepa wywrotka 6 
ton z nadstawką, na kombajn zbożowy, może być Fort
schritt, z przystawką do kukurydzy, szarpacz słomy. Namy
słów. tel. 0607/71-17-75, 0606/59-26-69 
ZBIORNIKI NA MLEKO poj. od 400 do 9001. ceny od 3.000 
do 3.300 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
ZGRABIARKA DO SIANA karuzelowa, napędzana prze
kaźnikiem, prod. niemieckiej, - 2.500 zł. Kalisz, tel. 
0502/01-59-38, 062/751-79-20

CZĘŚCI DO
MASZYN ROLNICZYCH

CIĄGNIK: 2 koła kpi., używane, wym. 13 x 26 - 440 zł/szt. 
Borów. tel. 071/312-55-79
CIĄGNIK .SAM’ : silnik S3200 D, most skrzynia biegów Star, 
inne części do zmontowania ciągnika, - 1.750 zł. Raków, 
gm. Oborniki śląskie, tel. 071/310-81-88 
CIĄGNIK RS-02 : zestaw naprawczy silnika. Węgry, tel. 
071/31148-78
CIĄGNIK : opony bieżnikowane, Fergusson 12.4x20 - 580 
zł,. 16.9x14 - 830 zł,. 18.4x34 - 920 zł, dowóz do domu. 
Wrocław, tel. 316-83-31
CIĄGNIK DZIK-2: silnik ze sprzęgłem -150 zł. Radwanice, 
gm. św.Katarzyna, tel. 071/311-70-98 
CIĄGNIK FORTSCHRITT 512: silnik, używany, 4 cylindry, -
1.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-60-17 
CIĄGNIK MTZ 82 : rozrusznik. Ostrów Wlkp., tel. 
0601/18-16-90
CIĄGNIK URSUS : opony tylne 12.4 R28 oraz 14.9 R28, 
Wrodaw, tel. 373-72-15
CIĄGNIK URSUS 1214,1204,912: most tylny, skrzynia bie
gów, skrzynia pośrednia, zwolnice, chłodnice, serwo, przed
ni napęd (1214). inne części. Zielona Góra, tel. 
0606/34-64-22
CIĄGNIK URSUS C-330: kabina, brak drzwi, • 600 zł. Bole
sławiec. tel. 0601/57-16-35
CIĄGNIK URSUS C-330 kupię: zaczep dolny, felgi tylne z 
obciążnikami oraz dętki. Głogów, tel. 076/831-56-75 
CIĄGNIK URSUS C-330: pompa wtryskowa, stan b. dobry 
i drobne części. - 320 zł. Janików, tel. 071/313-03-90 
CIĄGNIK URSUS C-330 : blok silnika, - 600 zł. Olszanka, 
teł. 077/412-96-23
CIĄGNIK URSUS C-355M : silniki (2 szt.), skrzynia biegów,
inne. Stronie śląskie, tel. 074/814-12-52
CIĄGNIK URSUS C-360 : 2 tylne opony, stan dobry, - 700
zł. Góra. tel, 065/543-73-44 -
CIĄGNIK URSUS C-360 P : wtryskiwacz z końcówką(3 szt.),
końcówka nowa (3 szt.), filtry, rurki, uszczelka miedziana pod
głowicę, -160 zł. Jawor, tel. 076/870-57-39 -
CIĄGNIK URSUS C-360 : kabina, starego typu, - 200 zł.
Jelcz-Laskowice, tel. 071/31848-77
CIĄGNIK URSUS C-360: silnik, blok, wał. skrzynia biegów,
zwolnice, podnośnik, koła, obciążniki, oś przednia, kolumna
kier., most, zaczepy, blachy, obudowa skrzyni, inne. Kępno,
tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-360: zwolnica, most tylny, skrzynia bie
gów, kolumna kierownicy, inne części. Kłodzko, tel. 
074/867-70-17
CIĄGNIK URSUS C-360 : rozrusznik, prądnica, -150 zł.
Kobierzyce, tel. 071/311-12-95
CIĄGNIK URSUS C-360: nowe kabiny z błotnikami -1.850
zł/szt możliwy dowóz. Koźmin Wlkp., gm. Krotoszyn, tel.
0601/82-22-86
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik, skrzynia biegów, kabiną 
duża, podnośnik hydrauliczny, kolumna kierownicza, zawie
szenie przednie i inne. Lazy, tel. 071/389-84-84 
CIĄGNIK URSUS C-360 : kupię gwiazdy do kół do między
rzędzi. Paczków, tel. 077/431-71-21 
CIĄGNIK URSUS C-360 : opony 14.9 x 28. 2 sztuki • 250 
zł/szt. Stolec, tel. 074/815-92-29 
CIĄGNIK URSUS C-360 : zawiesie do narzędzi (belka i 2 
ramiona) - 200 zł/kpi. Świdnica, tel. 074/852-51-96 wieczo
rem
CIĄGNIK URSUS C-360 : różne części, nowe. Witoszów 
Dolny, gm. Świdnica, tel. 074/853-83-78, 074/852-04-62 
CIĄGNIK URSUS C-360: kabina - 250 zł, chłodnica • 80 zł. 
Wołów. tel. 071/389-01-06. 0604/32-22-91 
CIĄGNIK URSUS C-360 skrzynia b.. podnośnik, tylny most 
kpi., różne części. Wrzeszów, tel. 071/389-84-90 
CIĄGNIK URSUS C-360, C-380 : bloki (używane), wały do 
szlifu, obudowa skrzyni biegów, skrzynia pośrednia, podno
śnik i wiele innych części. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 
071/387-0140 rano tub wieczorem 
CIĄGNIK URSUS C-385 opona 16.9 x 34, nowa. - 900 zł. 
Jawor. tel. 076/870-83-11
CIĄGNIK URSUS C-385 : blok silnika, nowy. Kępno. tel. 
062/704-75-18
CIĄGNIK URSUS C-385 U-1224 : blok silnika - 1.000 zł. 
obudowa tylnego mostu C-385 • 1.200 zł, obudowa skrzyni 
C-360 -1.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-60-17

CIĄGNIK URSUS C-385 : opony tylne. 2 szt., z dętkami - 
600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-34-16 
CIĄGNIK URSUS C-385, U-1224: obudowa tylnego mostu,
- 800 zł. Rawicz, tel. 066/545-37-03
CIĄGNIK URSUS C4011 : przód miękki, koła z piastami i 
czopami 600x18, nowe czopy 2 szt., oś okrągła, nowe tulej
ki (zapasowe), - 450 zł. Jawor, tel. 076/870-57-39 
CIĄGNIK URSUS C45 BULDOG : kupię oś przednią, roz
rusznik, tłok, pierścienie, świece, cewka, bak, panewki, ha
mulec nożny i ręczny, inne. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/818-19-02 ,
CIĄGNIK URSUS U-1222 : skrzynia biegów, skrzynia po
średnia, silnik. Jemielno, tel. 0601/75-65-75 
CIĄGNIK URSUS U-902: pompa paliwa po remoncie, gwa
rancja, - 450 ź). Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-34-16 
CIĄGNIK URSUS U-912 : rozrusznik. Krościna Mała. tel. 
071/312-64-15
CIĄGNIK URSUS U-912,1986 r.: skrzynia biegów, skrzy
nia pośrednia, serwo, zbiornik paliwa. Lazy, tel. 
071/389-84-84
CIĄGNIK URSUS U-914: napęd przedni, koła, skrzynia bie
gów, skrzynia pośrednia, most tylny, podnośnik hydraulicz
ny, głowica silnika. Lazy, tel. 071/389-84-84 
CIĄGNIK URSUS, ZETOR : silniki 6-cylindrowe, skrzynia 
biegów, most tylny. Nysa, tel. 077/435-44-44 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25 : blok silnikś,’ części silnika. 
Kępno, tel. 062/784-75-18 -
CIĄGNIK ZETOR, V6: głowica kompl., pompa olejowa, pa
liwowa, wodna, filtr paliwa i oleju, kolektor ssący, koło paso
we, głowica rozrusznika, korbowody z tłokami. Chmielno, gm. 
Lwówek Śląski, tel. 075/784-32-59 
CIĄGNIK ZETOR K-25: wał korbowy - 250 zł, głowica • 250 
zł, inne. Kępno, tel. 062/781-29-21 
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50: wał korbowy, rozrusznik, siew
nik zbożowy do remontu. Mściwojów, tel. 076/872-87-21 
O  FORTSCHRITT, IFA ciągnik, kombajn: silniki po na

prawie głównej, na wymianę lub bez. Skup silni
ków 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 Wrocławskie, ul. Wrocławska 1a, tel. 
071/311-27-88,0603/08-05-08 81010941

KOMBAJN 516 : heder, dł. 5.5 m. - 4.800 zł. Sobótka, tel. 
0501/60-82-26
KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALIS: pas główny, nowy, 
5HB BD 2650 - 400 zł. Małuszyn k. Trzebnicy, tel. 
071/387-01-20, 071/312-12-77 
KOMBAJN DO KUKURYDZY: kupię przystawkę do zbibru 
kukurydzy, prod. niemieckiej lub węgierskiej. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20, 071/312-12-77 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA : dużo różnych czę
ści, również do sadzarki prod. czeskiej. Janków Zaleśny, tel. 
062/734-84-79. 0602/33-71-13 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-050 : skrzynia biegów, 
półosie. sprzęgło i inne, • 1.200 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-61-57
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-050. SW400 : silnik, w 
całości lub na części, sprawny, możliwość uruchomienia, -
4.800 zł albo inne propozycje. Bojanowo, tel. 065/545-61-57 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056: rura do wysypu zbo
ża, podajnik ziama, łańcuch kłosowy, rozrusznik, wtryski, 
docisk, dętki, węże, tarcze, szyby, drzwi, inne. Jaworek, tel. 
074/813-52-14 po godz. 19
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : kabina (nowa, z transpor
tem), - 3.100 zł. Koźmin Wlkp., tel, 062/72t-04-56, 
0502/92-66-61
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON. SW400: silnik, nowy blok.
- 3.200 zł. Legnica, tel. 076/86644-67
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: kosa boczna, do przecina
nia łanu rzepaku, - 1.400 zł. Lubsza, tel. 077/412-39-08. 
0600/13-57-16
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER : chłodnica (nowa, 
nie używana), wspomaganie, - 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0601/18-16-90
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : kupię przystawkę do kuku
rydzy. Sobótka, tel. 0604/40-70-05 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: rozdrabniacz do słomy, kom
pletny - 2.700 zł. Twardogóra, teł. 071/315-87-60 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : podbierak. - 500 zł. Wito
szów Dolny, tel. 074/853-85-06. 0502/43-39-36 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056. SW-400 : różne czę
ści, nowe. Witoszów Dolny, gm. Świdnica, tel. 074/853-83-78. 
074/852-04-̂ 2
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT : kupię chłodnicę. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20. 071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD 58: kupię łańcuch 
przenośnika pochyłego, podsiewacz z koszem sitowym, wen
tylator. Kąty Wrocławskie, tel 0604/34-37-72 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD: rozdrabniacz sło
my, stan dobry, techn. sprawny, - 1.800 zł. Legnica, tel. 
076/850-64-88
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z050, Z056,2001 
r.,: nowe kabiny, 10 szt - 3.200 zł/szt możliwy dowóz. Koź
min Wlkp., gm. Krotoszyn, tel. 0601/82-22̂ 86 
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 Perkins. 4-cyłindro- 
wy+osprzęt, chłodnica, -1.800 zł. Kalisz, tel, 062/751-79-20. 
0502/01-59-38
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COMPACT koła kpi . 2 szt.. 
wym. 11.5 x 15 -1.350 zł/szt. Borów. tel. 071/312-55-79 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COSMOS, CLAAS EURO- 
PE kupię: różne części. Damianowo. tel. 076/870-91-37 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,514: pasy kli
nowe. Łubków, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-9349 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512 : koła paso
we do sieczkami, pasy klinowe. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON : skrzynia 
biegów ze sprzęgłem, silnik V4 i inne, stan dobry, - 500 zł. 
Krakówkowice, gm. Otmuchów, tel. 077/435-32-76, 
0608/64-33-33 wieczorem
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA : taśma podajnika sko
śnego. nowa. - 230 zł. Złotoryja.'tel. 076/8784545 po 
godz. 20
KOSIARKA DO TRAWY VOLV GRADE TA 52 SI - kupię 
kosz., teł: 074/858-62-30 po godz. 19 
KULTYWATOR: wałek strunowy, szer. 2,8 cm, 3 szt, - 420 
zł. Starczówek, tel. 074/819-48-92 
KULTYWATOR: rama śzer. 2.1 m, fabryczna. - 240 zł. Zło
toryja, tel. 076/8784545 po godz. 20 
ŁADOWACZ CYKLOP : siłowniki, nowe, 7 sztuk. Ocice' 
tel. 075/736-11-70
OPONY: 10 x 20,12.5 x 20,1300 x 20.12.5 x 18.1300 x 
530 x 533.14.9 x 28.16.9 x 34,23.1 x 26.16.9 x 28.1200 
x 18,16 x 20 i inne - od 100 zł. Brzeg, tel. 077/416-38-04 
PRASA DO SŁOMY K442 różne części. Krotoszyn, tel. 
062/722-11-84
ROZRZUTNIK: wałek - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
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ARTYKUŁY
ROLNO-SPOŻYWCZE

BAŃKI PO MIODZIE 3 sztuki, 2 trzydziestki, 1 dwudziestka 
- 15 zł/szt. lub zamienię na miód. Wrocław, tel. 
071/336-19*87 po godz. 17
GRYKA sucha, czysta, cena - 800 zł/t Kłodzko, tel. 
074/868-53-7? " (
GRYKA 3 tony - 600 zł/tona. Kłodzko, tel. 074/867-70-17 
GRYKA 2 t - 700 zł/t. Radków, tel. 074/871-20-20 
JĘCZMIEŃ 50 t - 570 zł/t. Białawy, gm. Wińsko, tel. 
071/389-05-02
JĘCZMIEŃ 3 1 - 550 zł/t. Pawlikowice, tel, 076/818^7-90 
JĘCZMIEŃ JARY 20 t • 580 zł/t. Radków, teł. 
074/871-20-20
JĘCZMIEŃ JARY cena 530 zł/t, pszenica jara. cena 600 
żł/t. Świebodzice, tel. 074/854-64-30 
JĘCZMIEŃ,JARY 8 t, z dowozem - 580 zł/t. Wińsko, tel. 
071/389-82-02
KAPUSTA KWASZONA cena - 200 zł/t. Mietków, tel. 
071/390-77-74
KUKURYDZA drobna - 0.60 zl/kg. Biały Kościół, tel. 
071/392-66-62
KUKURYDZA ok. 40 t - 500 zł/t. Prusice, tel. 
071/312-51-15
KUKURYDZA 530 zł/t. Strzelce świdnickie, tel. 
074/850-44-32
KUKURYDZA siewna, pionier, kiszonkowa - 0.80 zł/kg. 
Wieruszów, tel. 062/784-01 -43 
KUKURYDZA PASZOWA około 250 kg, dowóz do 20 km 
bezpłatnie - 50 zł/100 kg. Przeworno, teł. 074/810-27-43 
KUKURYDZA PASZOWA 10 t - 55 zł/100 kg. Skokowa, 
tel. 071/312-66-34
KUPIĘ JĘCZMIEŃ. Sierakowo, tel. 065/546-34-93 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY. Wrocław, tel. 071/354-25-64 
KUPIĘ OWIES. Oborniki Śląskie, tel. 0601/55-67-19 
KUPIĘ PSZENICĘ. Sierakowo. tel. 065/546-34-93 
KUPIĘ SIANO. Oborniki Śląskie, tel. 0601/55-67-19 
KUPIĘ SŁOMĘ ŻYTNIĄ. Oborniki Śląskie, tel.‘ 
0601/55-67-19
KUPIĘ ŻYTO lub inne zboże paszowe. Legnica, tel. 
076/855-28-21
KUPIĘ ŻYTO. Sierakowo, gm. Rawicz, tel. 065/546-34-93 
ŁUBIANKI DO TRUSKAWEK nowe, cena • 1 zł/szt Świe
bodzice, tel. 074/854-32-30
MIESZANKA ZBOŻOWA - 500 zł/t. Krzydlina Wielka 19, 
tel. 071/389-01-69
MIÓD PSZCZELI tegoroczny, z własnych uli, po atrakcyj
nej cenie. ok. 100 kg. Trzebnica, tel. 071/312-05-91, 
0608/25-06-63
OWIES 6 t z dowozem • 500 zł/t. Wińsko, tel. 
071/389-82-02
PROSO -1.80 zł/kg. Biały Kościół, tel. 071/392-66-62 
PSZENICA - 60 zł/q. Gęsice, gm. Domaniów, tel. 
071/302-73-46
PSZENICA wysokoglutenowa, 8 t. - 60 zł/t. Gołaczów k. 
Chojnowa, tel. 076/818-62-42 »
PSZENICA konsumpcyjna, 1401 - 620 zł/t. Mikołajowice, 
tel. 076/858-22-32
PSZENICA 12 t - 590 zł/t. Piskorzyna, gm. Wińsko, tel. 
071/389-87-95
PSZENICA ok. 20 ton - 590 zł/t. Prusice, tel. 
071/312-51-15
PSZENICA 301 - 600 zł/t. Radków, tel. 074/871-20-20 
PSZENICA KOBRA 10 ton • 550 zł/t, - 550 zł. Wrocław, 
tel. 357-52-63
PSZENICA KONSUMPCYJNA 201 - 60 zł/100 kg. Skoko
wa, tel. 071/312-66-34
PSZENICA OZIMA 100 ton • 570 zł/t. Legnica, teł. 
0607/48-01-40
PSZENICA OZIMA 30 t - 580 zł/t. Legnica' tel. 
076/856-44-59
PSZENICA OZIMA kobra i almari, 1501- 600 zł/t. Męcin
ka. tel. 076/870-82-23
PSZENICA PASZOWA 6 t, cena 560 zł/t. Chojnów, tel. 
076/818-60-65
PSZENŻYTO 40 t - 550 zł/t. Białawy, gm. Wińsko, tel. 
071/389-05-02
PSZENŻYTO 601 - 550 zł/t. Korfantów, tel. 077/431-26-56 
PSZENŻYTO ok. 1:5 t - 450 zł/t. Mrozów, tel. 
071/317-07-05
WYKA JARA odm. .jaga”, 1.51, oczyszczona,, nadaje się 
na karmę dla gołębi lub na zieloną paszę dla bydła oraz 
poplony -170 zł/100 kg. Korzeńsko, tel. 071/385-61-77 
WYSŁODKI SUCHE w ilości 15 t -  400 zł/t. Budziszów. 
tel: 076/857-45-76. 0608/68-49-18 
ZIEMNIAKI BRYZA • 25 gr/kg. Mikołajowice, tel. 
076/858-22-32
ZIEMNIAKI JADALNE sortowane ręcznie, odmiany: Ibis, 
Atol, Bekas. - 200 zł /t. Bolesławiec, tel. 075/736-61-78, 
090/66-84-23
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA Maryna, cena 0,25 zł/kg. 
Jawor. tel. 076/870-82-23
ZIEMNIAKI JADALNE • 0.20 zł/kg. Osiek 8, gm. Kostom
łoty, tel. 071/317-19-26
ZIEMNIAKI JADALNE i paszowe. Bryza, cena: 0.10-0.15
zł/kg. Rzędziszowa, teł. 071/398-79-74
ŻYTO - 450 zł/tona. Kłodzko, tel. 074/867-70-17
ŻYTO około 201, słoma oraz ziemniaki jadalne. Milicz,
tel. 0607/11-34-93 wieczorem
ŻYTO 8 t • 490 zł/t. Piskorzyna, gm. Wińsko, tel.
07-1/389-87-95
ŻYTO KONSUMPCYJNE 20 t, wysokie parametry - 500 
zł/t. Wrocław, tel. 071/345-79-94

OGRODNICTWO
AGAWA 35-letnia, • 600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-08-65
AGROWŁÓKNINA szer. 2.6 m • 20 gr/m2. Lubin, tel. 
076/842-19-79, 0605/82-76-26 
DONICE OGRODOWE drewniane, studnie, wiatraki - od 
35 zł. Bralin, tel. 062/781-26-02 po godz. 20 
DONICZKI używane, duże ilości, cena - 2 zł/kg. Między
bórz. tel. 062/785-62-74. 090/67-61-27 J 
FIGURY OGRODOWE z betonu, różne modele, udostęp
nię nowe formy produkcyjne - od 100 zł/szt. Ziębice, tel. 
074/819-15-60, 0606/99-05-65 
HUMUS wraz z transportem - od 180 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-46-42

HUMUS CZARNOZIEM, 121 -170 zł. 22 t - 320 zł. Wro
cław, tel. 071/364-51-26
HUMUS CZARNOZIEM, 13 t - 200 zł/t, z transportem. 
Wrocław, tel. 0602/23-46-80 
HUMUS CZARNOZIEM, I klasa, 131 - od 220 zł/t. z trans
portem. Wrocław, tel. 0606/99-96-57 
HUMUS CZARNOZIEM duże ilości; kl. I - od 200 zł, 131 z 
transportem. Wrocław, tel. 36749-52, 0602/2346-80 
HUMUS CZARNOZIEM posiadam ty. duże ilości najlep
szego gatunku nadającego się b. dobrze napl&ntowanie 
i wyrównywanie terenów po zakończonej budowie i za
kładanie trawników -10 zł/t. Wrocław, tel. 071/316-94*32 
KAMIENIE DEKORACYJNE do ogrodu, otoczaki, głazy, 
b. duży wybór • 180 zł/t. Kiełczów, tel. 071/398-84-55 
KAMIENIE DEKORACYJNE 30 szt. • 60 zł. Wrocław, tel. 
071/793,52-51 *
KAMIENIE DEKORACYJNE różne gatunki -120 zł/t. Wro
cław, tel. 071/357-75-90 ’
O  KAMIEŃ DEKORACYJNY ogrodowy: płaski ka

mień na ścieżki, otoczaki, piaskowce, barwne 
głazy, dolomity, żwiry, grysy wapienne, granity 
itp. Detal, hurt, z dostawą do klientów. Punkt 
sprzedaży czynny od poniedziałku do piątku w 
godz. 9-17, w soboty 8-14. Wrocław, ul. Przed
miejska 1, tel. 0602/46-88-23 01029201

O  KORA SOSNOWA ogrodowa, drobno mielona w 
workach 120-litrowych • 6 zł/szt. Lubin, tel. 
076/844-91-25,0606/93-92-53 84016471

KORA SOSNOWA 10Q0 I, - 50 żł. Leszno, tel. 
065/529-61-96
O  KORA SOSNOWA mielona, wzbogacana, w wor

kach po 60 litrów • 4.5 zł/worek. „TARGPIAST”, 
Radwanice,, tel. 071/311-73-13 i 0601/84-67-30 
oraz, tel. 0606/41-04-03 (Zgorzelec - 02023061 

_ KRZESEŁKA OGRODOWE 19 szt., 4 stoły. - 320 zł. Lu
bin, tel. 076/847-57-1 a, 0604/08-39-98 
KRZEWY OZDOBNE tuje, jałowce, cyprysy, rododendro
ny i inne, w doniczkach. Kadłub k.Wielunia, tel. 
043/842-75-37, 0601/32-34-98 
KRZEWY OZDOBNE w doniczkach: tuja zachodnia, 80 
cm - 9 zł/szt., cyprysy, 60-70 cm -10 zł/szt., iaurowiśnia - 
10 zł/szt. oraz bukszpan, 30 cm - 4 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/853-87-31
KUPIĘ KOCIOŁ RUMIA, WCO-80 prod. Sefako-Sędzi- 
szów. Kalisz, tel. 062/760-28-23 
KWJATY RABATOWE od-1 zł/szt., petunie, begonie, ak
samitki i inne. Zielona Góra, teł. 0607/2542-02 
LIGUSTER na żywopłot, wys. 1 m - 0.50żł/szt. Wrocław, 
tel. 071/359-0148
LILIE WODNE do oczek wodnych oraz w doniczkach (100 
szt.) - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/08-57-07 
ŁUBIANKI -1.2 zł/szt. Leszno, tel. 0607/18-7047 
ŁUBIANKI na truskawki • 90 gr/szt. Siechnice, tel. 
071/311-53-21,
MEBLE OGRODOWE z drewna: stół -150 zł. fotel - 60 
zł, donica - 40 zł. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po 
godz. 16
MEBLE OGRODOWE stół z drewna • 150 zł, studnia z 
drewna - 380 zł, altanka - 1.000 zł. Prochowice, woj. le
gnickie, tel. 0606/59-07-31
NASIONA KUKURYDZY KWS Etendrat, -150 zł. Izbicko.
woj. opolskie, tel. 0607/33-92-02
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU GARDENA spalinowe, 45 cm.
prowadnica, techn. sprawne, • 400 zł. Lwówek Śląski, tel.
075/782-29-22 po godz. 20, 075/78243-16 do godz. 17
NOŻYCE ELEKTRYCZNE do cięcia żywopłotu, - 150 żł.
Wrocław, tel. 071/782-05-90, 0605/83-38-20
PIEC MIAŁOWY RUMIA wódno-parowy, nieużywany, z
rusztem, 2 szt, - 5.500 zł /szt. Oława, tel. 071/313-54-69,
0501/54-7041
PIEC SZKLARNIOWY z nadmuchem elektrycznym - 400 
zł oraz dmuchawa el. - 200 zł. Sulechów, woj. zielono
górskie, tel. 0603/63-13-77
PIEC WĘGLOWY PCO-60 wodno-parowy, kpl.z wentyla
torami oraz cyklonem, • 5.500 zł. Oława, tel. 
071/313-54-69. 0501/54-7041 
PIEC CO NADMUCHOWY do tuneli, warsztatów, mało 
używany, - 800 zł. Zawonia, woj. wrocławskie, tei. 
0609/21-02-15
PIEC MIAŁOWY TORUŃ 80 ruchomy ruszt, do ogrzewa
nia szklarni, kurników i obiektów przemysłowych, • 15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/368-784?
PRZYJMĘ HUMUS 5 -10 wywrotek. Środa śląska, tel. 
0601/75-78-84
RDEST AUBERTA pnącze długo i obficie kwitnące, przy
rost roczny ok. 6 m - 7 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0605/91-86-70
O  ROŚLINA GUNERA MARICATA rodem z Amery

ki Południowej, zimuje w naszych warunkach, 
jej liście po 3-4 latach osiągają do 3 m średni
cy. Doskonała do dużych ogrodów, b. atrakcyj
na, • 250 zł., tel. 062/734-34-53, 071/328-5042, 
0602/38-53-38 01029431

ROŚLINY ŻYWOPŁOTOWE 100 odmian, tuje. cyprysy, w 
pojemniku, wys. od 40 cm, od 6 zł/szt. Rogoźnica, tel. 
074/855-91-56, 0603/6040-15 
RURY DESZCZOWE fi 80, 100 szt, - 10.000 zł. Głogów, 
tel. 076/831-56-75
SADZONKI IGLAKÓW (tuje, cyprysy, jałowce), w donicz
kach - od 1.5 zł. Pieszyce, tel. 074/836-98-71 
SADZONKI PAPRYKI 500 sztuk • 1 zł/szt., holenderska 
odmiana Bendigo, czerwona i żółta -1 zł/szt. Lubin, tei. 
076/846-18-33 wieczorem
SKRZYNKI NA OWOCE I WARZYWA plastikowe, cena 8 
zł/szt. Trzebnica, tel. 071/312-63-61 
TORF 12 t - 250 zł, 22 t - 470 zł (transport w granicach 
miasta gratis). Wrocław, tel. 071/364-51-26 
TORF OGRODNiCZY bogata zawartość składników, 
Ph-5,5, nadaje się pod wszystkie rośliny ogrodnicze i kwia
ty, pakowany w worki 601, hurt i detal, - 6 żł ISO I. Wro
cław, tel. 071/34646-85, 0608/59-18-32 
TRAWA w rolkach. -12 zł. Wrocław, tel. 0601/77-13-84, 
0605/5546-58
TUJE na żywopłot - 6 zł/szt. Wrocław, tel. 368-72-63 
TUNEL FOLIOWY wym. 7 x 30 m. szklane szczyty, uchy
lane okna, masywny, 2 szt. • 2.500 zł/szt. Bielany, tel. 
071/311-22-81
TUNEL FOLIOWY, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0502/30-00-07 
O  URZĄDZANIE I PROJEKTOWANIE OGRODÓW, te

renów zielonych, oczka wodne, rzeczki, kaska
dy, wodospady, ścieżki, skalniaki, posiadamy 
szeroką gamę kamienia ogrodowego, ceny od 
100 zł/t. ., tel. 074/815-68-00, 0604/29-78-45 
03002941

WĄŻ CIŚNIENIOWY fi 20 mm, 3x10 m.b, -100 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-10-78
ZIEMIA OGRODNICZA I klasa, czamoziem, nadający się 
na wyrównanie terenów, pó zakończonej budowie oraz na 
zakładanie trawników, 131 - 200 zł, w tym transport. Wro
cław. tel. 071/310-72-17. 0602/87-11-91

ZWIERZĘTA 
HODOWLANE

BAŻANTY ZŁOCISTE -100 zł/szt., diamentowe -120 zł/szt. 
Środa Śląska, tel. 07.1/317-35-72 
BYK 3-tygodniowy, czerwono-biały, - 420 zł. Głęboka, tel. 
074/819-49?31 .
BYK waga 150-200 kg, 5 sztuk- 3.50 zł/kg. środa Śląska, 
tel. 071/317-66-09
CAP dorosły z rogami, 8 dorosłych kóz i 6 małych tego
rocznych capków • lub zamienię na krowę, Dariusz Bry- 
giel, 59-540 Świerzawa, ul Rząśnik 94 
CIELAK byczek, czerwono-czarny, • 450 zł. Piotrówek, tel. 
071/316-1341
GOŁĘBIE HODOWLANE : strasery • 20 zł/szt.. kigi • 30 
zł/szt., neski • 10 zł/szt., pawiki -10 zł/szt. Ziębice, tel. 
074/819-23-86 ,
GOŁĘBIE ,POCZTOWE szczepu Jansen, również młode, 
od 200 zł/para. Lipie 12, tel. 062/78143-02 
GOŁĘBNIK typu .domek góralski*, wym. 120 x 70 x 50 cm, 
• 360 zł. Polanica, tel. 074/868-18-18 
INKUBATOR ELEKTRYCZNY do wylęgu piskląt, na 100 
szt. jaj kurzych. Ołdrzychowice, tel. 074/868-94-57 
JAŁÓWKA cielna, rasy HF i Hereford, waga ponad 600 
kg, po krowie wysokomlecznej, - 2.000 zł. Gęsice, gm. Do
maniów, tel. 071/302-7346
JAŁÓWKA 6-tygodniowa, czerwono-biała, - 700 zł. Gro
dziszcze 128, tel. 074/850-12-60 
JAŁÓWKA wysokocielna, czerwono-biała, 2-łetnia, -1.500 
zł. Grzymalin, tel. 076/887-14-63 
KLACZ kasztanka, 12 lat, rasy Wielkopolskiej, do pracy w 
polu i do zaprzęgu, - 3.600 zł, Pęgów, tel. 071/310-73-91 
KLACZ rasy Wielkopolskiej, 2 szt., 5 i 6 lat, kasztanowa 
ciemna i kasztanowa jasna - 3.800 zł/szt. Bogusław Kuź
nia, 63-900 Rawicz, ul. Leśna 23 
KLACZ 3- i 7-letnie, gniade, z dobrym pochodzeniem, żreb- 
ne, wys. 165 cm, ujeżdżone w siodle, skaczące, spokojne, 
ładne, ceny 6.000 i 9.000 zł. Wołów. tel. 071/389:2745 
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ 8-letnia, waga 750 kg, zaźrebio- 
na, 4-miesięczna, chodzi w zaprzęgu, nadaje się do pracy 
w polu i w lesie. • 5.000 zł. Kozice, tel. 076/850-71 -83 
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ kara, wysoka, dobra matka,
12-letnia, źrebna, - 6.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-30-84
KUCZ RASY WIELKOPOLSKIEJ z Racotu. 81 pkt., gnia- 
da, 13. lat, • 4.500 zł lub zamienię na mniejszego konia. 
Bagno, gm. Oborniki śląskie, tel. 071/310-64-18 
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 2-letnia, gniada. pod 
siodło i do zaprzęgu, - 3.500 zł. Ocice, tel. 075/736-1040 
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ po dobrym ojcu, do re
kreacji i hipoterapii, • 5.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-64-44, 
0603/0540-84 -
KLATKI do hodowli nutrii, królików itp. Dobromierz pow. 
Świdnica, tel. 074/850-92-96
KOGUT liliputy, dorosłe, ładnie ubarwione - 20 zł/szt. Za
wonia, tel. 071/312-90-73
KONIK POLSKI 10-letnia klacz + źrebica 3 mies., ujeżdżo
na, zaprzęgana, b. spokojna, • 4.500 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-06-05
KOŃ wałach, 4 lata, 168 cm, po ogierze Borodino/Dido, 
gniady, .chodzący* pod siodłem, spojcojny, - 8.000 zł. Gło
gów, tel. 076/833-95-96
KOŃ kary, 1 Ó-letni. spokojny, z gospodarstwa, - 2.800 zł. 
Nowogród Bobrzański, tel. 0606/15-93-76

KUPIĘ NARYBEK lina, karasia, karpia: Lubomierz, tel. 
0607/44-59-61
KUPIĘ SKRZYNKI PLASTIKOWE do prżeWOzu drobiu ży
wego. Sulechów, tel. 1)602/36-16-87 ,
KURY NIOSKI roczne - 5 zł/szt. Biedrzychowa, tel. 
076/847-99-17
LAMA 2 samice, brązowe oraz samiec, biały - 2.000 zł/ezt. 
Krzewina '42, gm. Bogatynia, tel. 075/771-8245 
OGIER 6-letni, z rodowodórtt, * 4.800 zł. Golędzinów, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-72-78 
OGIER 8 lat, b. dobry ruch, nigdy nie konlużjowany, wzrost 
170 cm, - 13.000 zł. Zielona Góra, tel. 0503/30-92-44 
OWCE rasy Merynos, młode matki oraz tryczki - ód 110 do 
120 zł/szt. Głownin, tel. 071/393-30-17 w godz: 22-8 
PASIEKA PSZCZÓŁ mała, ule nowe. Mirków, tel. 
071/315-12-61
PAWILON DLA KRÓLIKÓW 30 kłatek, zbudowany na pło
zach ze stali i drewna, - 600 zł. Świebodzin, tel. 
068/381-2245, 068/381-2243 
POIDEŁKA DLA KURCZAKÓW 165 m, i  dozownikiem wi
tamin, -10.000 zł. Małuszów, tel. 071/311 -84-73 
PROSIAK115 kg, szczepione, kastrowane, krzyżówki ras 
mięsnych: PBZ x WBP, Pietrain x Hampshire, 55% mię- 
sności, zdrowe -130 zł/szt. Twardogóra, tel. 0608/29-53-97 
po godz. 15
PRZYJMĘ KONIE DO PENSJONATU oferuję wybiegi, pa
stwiska, fachowa obsługa weterynaryjna i kowalska - 350 
zł/mies. Kuźniczysko, gm. Trzebnica, tel. 071/312-72-37 
ŚWINIE WIETNAMSKIE w różnym wieku. b. zadbane, pro- 
siaki • 100 zł/szt. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-06-05 
ULE WARSZAWSKIE poszerzone, z pszczołami i miodem 
+ miodarka i osprzęt, pilne, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/346-62-91
WAŁACH 5-letni, ujeżdżony, do zaprzęgu i w siodle, spo
kojny, do hipoterapii, • 6.000 zł. Podborowo, gm. Pako
sław, tel. 065/547-91-38
ZEGAR BENZING do konstantowania przylotu gołębi, bez- 
tulejkowy, plastikowy, na 25 odbić, stan idealny, • 450 zł. 
Lubiąż, tel. 071/389-71-53

ZWIERZĘTA 
DOMOWE

O AKITAINU 2-miesięczny, zaszczepiony • 350 zł, 
jamniki 7-tygodniowe, zaszczepione -180 zł, pin- 
czerki 2-miesięczne, zaszczepione - 350 zł, coc- 
ker spaniel, szczenięta 2-miesięczne, zaszczepio
ne • 350 zł, owczarki podhalańskie 2-miesięcz- 
ne, zaszczepione • 350 zł. Piotrowice 49, gm. Ja
wor, tel. 076/870-88-63,0601/55-71-82 84016351 

AKITA INU typ amerykański, wierny przyjaciel, łatwy w 
utrzymaniu, reprezentacyjny, doskonały stróż, książeczka 
zdrowia, odrobaczone, zaszczepione - 300-600 zł. Karłów, 
tel. 074/871-21-63 po godz. 16 
AKWARIUM 500 I, filtry. • 900 zł. Kobyla Góra, tel. 
062/731-68-93
AKWARIUM 751, rybki + sprzęt, oświetlenie roczne, książ
ka gratis. -190 zł. Marcinów, tel. 071/387-01-08 
AKWARIUM wym. 50 x 45 x 45 cm, ok. 140 I, z całym 
wyposażeniem, filtr, brzęczek i inne, • 150 zł. Wrocław, tel. 
325-51-82
AKWARIUM 751 i 251,2 lampy. stqlik - 50 zł/szt Wrocław, 
tel. 071/373-15-18
AKWARIUM wym. 70x45x45 cm, poj. 140 I, z wyposaże
niem (filtr, brzęczek), -150 zł. Wrocław, tel. 325-51-82
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KOŃ niezwykłej urody, karogniady, 4 białe skarpety, łysi
na, 4-letni wałach, chodzi w zaprzęgu i pod siodłem, przy
gotowany do skoków, bez narowów, bez kontuzji, spokoj
ny ale z temperamentem, wzrost 164 cm, - 7.000 zł. Opo
le, tel. 077/453-79-51, 0601/48-0148 
KOŃ RASY WIELKOPOLSKIEJ, biała grzywa i skarpety. 
156 cm, spokojny, - 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/54-81-67
KOZA 2 szt., biała i czarno-biała oraz kozioł rasy alpej
skiej, szaro-biały,'owca Kent, - 600 zł. Rębiszów, woj. jele
niogórskie, tel. 0607/26-24-21 
KOZIOŁEK 2-miesięczny - 50 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-12-04 do godz. 18
KOZY 2 koziołki, jedna kózka, bezrogowe, z kolczykami, 
b. ładne • 80 zł/szt lub zamienię na zboże. Twardogóra, 
tel. 071/399-89-63
KROWA wysoko cielna, • 1.800 zł. Koźmin Wlkp., tel. 
062/721-32-21
KROWA + cielak - 2.000 zł. Ozimek, tel. 077/465-55-57 
KROWA po 1 cielaku + dojarka gratis, • 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-21-74
KROWA mleczna, po wycieleniu, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
394-95-06
KROWY dojne, 2 sźt. - 1.300 zł/śzt. Łomnica, teł. 
075/713-03-82
KRÓLIKI mieszańce dużych ras, do dalszego chowu -10 
zł/szt. i 15 zł/szt., kojce porodowe, dla macior, 2 szt. -100 
zł/szt. Lipowa, tel. 077/415-26-53 
KRÓLIKI biały nowożelandżki i kalifornijski, szczepione, 
zdrowe • 15 zł/kg lub za zboże. Małujowice, tel. 
077/412-32-34 do 15,411 -75-02 po 18 
KUC FELIŃSKI ogierek, gniady, roczny, bardzo spokojny, 
- 2.400 zł. Brynica, tel. 077/458-10-99, 0608/1049-32 
KUCYK SZETLANDZKI: klacze, wzrost 98-104 cm. wiek
3-7 lat. gniade i siwe - 2.5Ó0-3.000 zł. wałachy, wzrost
80-102 cm. wiek 3-5 lat, kasztan, gniade, siwe, wszystkie 
ujeżdżone -1.900 zł. Lutomierz, tel. 074/818-13-12 po 
godz. 20
KUCYK SZETLANDZKI ogier, gniady. podpalany, wzrost 
96 cm, ujeżdżony, spokojny, 4-letni, - 2.100 zł. Mikołajów, 
tel. 074/818-01-73 wieczorem >
KUPIĘ BYKA waga 400-500 kg, spokojnego, pó krowach 
mlecznych. Dzierżoniów, tel. 074/831-27-99 wieczorem 
KUPIĘ KARPIA, AMURA. Wrocław, tel. 0601/15-66-14 
KUPIĘ KLACZ lub ogiera, starego, spokojnego, pod sio
dło, najlepiej kuca walijskiego, • 2.400 zł. Lisowice, gm. 
Kostomłoty, woj. wrocławskie, tel. 0605/4241-19 
KUPIĘ KONIA klacz młp lub wlkp., spokojną, pod siodło. 
Kaszyce Wlk., tel. 071/312-77-90 
KUPIĘ KONIA pod siodło lub do zaprzęgu, w cenie do 2.500 
zł. Legnica, tel. 0601/99-31-09 
KUPIĘ KOZY dojne. Wrocław, tel. 071/787-81-54

ALASKAN MALAMUTE szczenięta, rodowodowe, za
szczepione, odbrobaczone - od 800 do 1.000 zł. Gniewo- 

. szyce, tel. 068/375-2046, 0606/97-8042, 0501/10-99-06 
ALASKAN MALAMUTE suczka, z rodowodem, - 400 zł. 
Pieszyce, tel. 074/836-98-71
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER z rodowodem, 
ur. 01.04.2001 r., żółty z białymi znaczeniami, po rodzi
cach importowanych z Czech, ojciec - czempion Polski 
(Crack Killer Amet), syn zwycięzcy świata, matka po Int. 
Yrro Tipit z Hanky, - 1.000 zł. Brzeg, tel. 077/412-17-16. 
0606/97-12-60
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER reproduktor, śyn 
amerykańskiego zwycięzcy świata i Europy, czempion Ho
landii, Belgii i Luksemburga .Sindelar Freda*, ciemnoczer
wony. piękny pies, zapraszamy do krycia, możliwość sprze
dania (równowartość dwóch szczeniąt). Chojnów, tel. 
076/818-19-26 po godz. 18
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER po złotych me
dalistach, w rodowodzie zwycięzca świata, interczempion 
USA, szczenięta, mocnej budowy, ładne głowy, pręgowa- 
ne i czarne z białymi znaczeniami, ceny 700-1.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-19-26 po godz. 18 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 12-tygodniowa 
suczka, po czempionie Polski i złotej medalistce, pręgo- 
wana, kopiowane uszy, - 1.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-95-70
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER suczka, 4-mie
sięczna, pó interczempionach, z niemieckiej linii hagele, 
mocnej budowy, ładnie umaszczona, z temperamentem, 
szkolona, odrobaczona, kpi. szczepień, książeczka zdro
wia, chowana przy dziecku w domu, - 500 zł. Nowa Ruda, 
teł. 074/87241-21 w godz. 21 - 23 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER amstaffy z wy
bitnym rodowodem, po czempionie Czech Copyright Tipit 
z Hanky i doskonałej suce Jaśmin Tobasco, • 2.000 zł: Świd
nica, tel. 074/640-23-64
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIEfc szczeniaki 10-ty- 
godniowe, pręgowane, po rodowodowych rodzicach, sucz
ka ruda, szczepione, możliwe raty - 300 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/341-60-04
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta. -400 
zł. Zgorzelec, tel. 075/778-22-30 
BANDOG obronne, szczenięta, cena 300-500 zł/szt. Zbą
szyń, tel. 068/384-64-56
BASSET 4-letni, z rodowodem, maść 3-kolorowa, zdrowy, 
reproduktor. .. tel. 0603/21-78-96
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Krzysztof Kiwak, DOM ASZCZYN 33f 
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BEAGLE szczenięta, z rodowodem i bez, cena 900 • 1500 
zł. Wrocław, tel. 0606/8948-10 
BERNARDYN pieś, czysty, b. ładny i duży, - 500 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-86-90
BERNARDYN długowłose, szczenięta, po rodowodowych 
rodzicach - 450-600 zł. Ścinawa, tel. 076/843-95-96, 
0609/4147-73
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta rodowodowe 
od 1.300 do 1.500 zł. Sieradz, tel. 043/822-38-37 
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, po rodowodo 
wych rodzicach, zaszczepione, książeczka zdrowia, rodzi 
ce do wglądu • 400-600 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05 
0606/92:75-53
BOJOWY PIES Z MAJORKI 3-letni, - 1.000 zł. Górowo 
gm. Prusice, teł. 071/312-67-97 po godz. 17 
BOKSER szczenięta, mocnej budowy, zaszczepione, od 
robaczone, książeczka zdrowia, - 280 zł. Bojanowo, tel 
065/543-0945
BOKSER 1 -roczny pies, brązowy z białymi dodatkami, ksią
żeczka zdrowia, -150 zł. Sława, tel. 068/356-7 
BOKSER 6-miesięczny, zaszczepione, - 500 zł. Wrocław 
tel. 353-57-84
BOKSER szczenięta, gładkie i pręgowane, odrobaczone 
książeczka zdrowia - 250 zł/szt. Wrocław, teł. 
071/359-37-77 po godz. 16
BOKSER złoty z białymi dodatkami i pręgowane, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
BUDA DLA PSA. -150 zł. Oława, tel. 071/313-15-31 
BULDOG FRANCUSKI reproduktor, poszukuje partnerki. 
Wrocław, tel. 071/788-72-91
BULL TERRIER szczenięta po norweskim reproduktorze, 
championie Polski i doskonałej suce, zaszczepione, odro
baczone - od 1.500 do 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/302-93-65, 0607/51-13-07 
CHART AFGAŃSKI 3-letni, suczka z rodowodem, • 1.200 
zł. Oleśnica, teł. 071/314-93-78 po godz. 20 
CHIHUAHUA szczenięta długowłose, cena 1.000-1.500 
zł/szt. Zbąszyń, tei. 068/384-64-56 
CHOW-CHOW szczenięta rodowodowe, po utytułowanych 
rodzicach, rude, zatatuowane, odrobaczone, zaszczepio
ne. -1.000 zł. Jelenia Góra, tel.. 075/755-76-85 
CHOW-CHOW szczenięta, bez metryk, zaszczepione, - 800 
zl. Świebodzice, tel. 074/854-72-41 
CHOW-CHOW szczeniak, suczka 8-tygodniowa, êz rodo
wodu, zaszczepiona, - 650 zł. Wleń, tel. 075/713-64-66 
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zł. Bielany Wrocław
skie, teł. 071/311-12-83
COCKER SPANIEL szczenięta z wieloletniej hodowli, b. 
długie uszy. - 350 zł. Wałbrzych, tet. 074/848-55-29. 
COCKER SPANIEL czarne - 250 zł i rude * 300 zł, 1). ład
ne, rodzice do obejrzenia, możliwy dowóz. Wojcieszyn, tel. 
076/877-54-81
COCKER SPANIEL 3-miesięczny, z rocznym pakietem 
szczepień, - 350 zł. Wrodaw, tel. 354-70-10,0502/43-51-77 
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
DALMATYŃCZYK suczka, juniorka, nie dopuszczana do 
krycia, 1.5-roczna, po rodowodowym psie, książeczka zdro
wia, do domu z ogrodem, - 250 zł. Bukówek, tel. 
071/317-1446
DALMATYŃCZYK szczenięta, 6-tygodniowe, - 240 zł. Mię
dzybórz, tel. 062/785-68-70
DALMATYŃCZYK 1.5-roczny, - 200 zł. Międzybórz, tel. 
062/785-62-74, 090/67-61-27 
DALMATYŃCZYK suczka 1.5-roczna, po rodowodowym 
ojcu, książeczka zdrowia, - 250 zł. Środa Śląska, tel. 
071/517-1446
DALMATYŃCZYK pies 9-miesięczny, książeczka zdrowia, 
-110 zł. Wińsko, tel. 071/389-85-85 
DOBERMAN szczenięta, 8-tygodniowe, czarne podpala
ne, - 300 zł. Lubin, tel. 076/841-12-95 
DOBERMAN wysokiej klasy szczenięta po zwycięzcy świa-
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ta. Europy, interczempionie i multiczempionie, Wania Wan- 
dor v. Stevinhage, z hodowli dobermanów „El-Sa-Bo", •
2.000 zł. Sulechów, woj. zielonogórskie, tel. 0604/31-62-07 
DOG DE BORDEAUX 2-letni, mocnej budowy, ciemne 
umaszczenie, zadbany, dobrze ułożony, - 450 zł. Opole, tel. 
0607/15-05*33
DOG DE BORDEAUX mocna budowa, demnorude, elitar
ne pochodzenie, po wielokrotnych zwycięzcach wystaw, bez 
rodowodu 700 zł, z rodowodem 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/6640-44
DOG NIEMIECKI szczenięta, pieski - 400 zł, suczki - 350 zł, 
1,5-miesięczne.KędZferzyn-Koźle. tel. 062/721-6046 
FOKSTERIER szczenięta, • 300 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-12-83
FOKSTERIER pieski 9-tygodniowe, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/35MW7- '
GOLDEN RETRIEVER suczka, 10-tygodniowa; po champio
nie, 2x szczepiona, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-06-09, 
071/384-62-83
JAMNIK szczenięta 8-tygodniowe, czarne podpalane, -120 
zł. Sieroszowice, tel. 076/831-12-93 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY króliczy, pochodzenie rodowodo
we, -1.000 zł. Sobótka, tel. 071/391-04-05 
JAMNIK GŁADKOWŁOSY brązowe i czarne miniaturki, od
biór ok. 5 czerwca, • 150 zł. Głęboka, gm. Ziębice, tel. 
074/819-49-14
JAMNIK GŁADKOWŁOSY miniaturowe. - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0608/16-37-64
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY rodowodowe szczenięta, po 
czempionach polujących, zaszczepione, • 600 zł. Smolec, 
tel. 071/316-84-39
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta. - 300 zł. Wtocław, 
tel. 0605/38-04-78
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, po rodowodowych 
rodzicach. - 300 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
KOCIĘTA PERSKIE, SYJAMSKIE - 250 zł/szt. Prudnik, tel. 
077/436-62-37
KOCIĘTA SYJAMSKIE. - 300 zł. Groblice, tel. 071/311-39-05 
KOT PERSKI po rodowodowych rodzicach, nauczone czy
stości, samodzielne, książeczka zdrowia - 230-250* zł. Le
gnica. tel. 076/850-63-75, 0603/35-47-00 
KOT PERSKI kocięta 7-tygodniowe - od 230 do 250 zł. Lu
bań, tel. 075/646-32-21, 0604/51-52-70 .
KOT PEfeSKI odrobaczony, kocurek (kolor czekoladowy), • 
250 zł. Lubin. teł. 0609/35-39-31 
KOT PERSKI kotka, srebmo-popielata, 7-miesięczna, -150 
zł. Polkowice, tel. 076/847-42-99. 0602/50-52-48 
KOT PERSKI maść kremowa, kocurek 7-tygodniowy. Ści
nawa Polska, tel. 071/303-03-11 
KOT PERSKI kocięta. - 200 zł. Wądroże Wlk.. tel. 
076/887-44-43
KOT PERSKI niebiesko-dymne, 3-miesięczne, odrobaczo
ne, - 300 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-86 
KOT PERSKI kocięta, rodowodowe, po czempionach. od 
500 zł. Wrocław tel. 071/353-34-39 
KOT PERSKI mały, czarny, wystawowy, 11-miesięczny, pó 
wystawie, z licencją, gwarancja sukcesów wystawowych 1 
hodowlanych, nie znaczy terenu, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/785-44-22
KOT PERSKI kocięta, doskonałe pochodzenie, rodowodo
we, atrakcyjne umaszczenie - 500 zł/szt. Wrocław, tel.
354-57-38
KOT PERSKI kotka, niebiesko-biała, 12-tygodniowa, po pięk
nych rodowodowych rodzicach, • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/782-28-54
KOT SYJAMSKI'kotka, czeka na kocurka. Wrocław, tel. 
071/789-40-22
KOTKA PERSKA 2-miesięczna, • 230 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/869-00-28.
KOTKI PERSKIE 7-tygodniowe. - 220 zł. Międzybórz, tel. 
062/785-68-70
KOTY : kotka kremowa i kocurek himalajski, 8-tygódniowe,.
ceny 250 i 350 zł. Wrocław, tel. 071/783-46-58
KOTY MAINE-COON kocięta, rodowodowe (największy kot;
domowy), - 1.700 zł. Wrocław, tel. 071/784-45-56
KOTY PERSKIE S-tygodniowe, piękne umaszczenie. różne
kolory, nauczone czystości,. - 250 zł. Bardo, te l..
074/817-12-35, 0605/09-03-53
KUPIĘ BOKSERA do 1.5 roku, b. dobre Warunki, dom, duży
ogród. Nowa Ruda, tel. 074/872-53-40
KUPIĘ DOBERMANA do 2 mies., czamy lub brązowy, do
100 zł; b.-dóbre warunki. Sobótka, tel. 0504/95-74-43
KUPIĘ LEGWANA ZIELONEGO. Świdnica, tel.
0600/21-78-11
KUPIĘ LEGWANA ZIELONEGO do 150 zł lub inne. Świdni
ca. tel. 0600/21-78-11
KUPIĘ RYBY AKWARIOWE HAPLOCHROMIS COMPRES- 
SICEPS dorosłe samice. Wrocław, tel, 071/357-14-71 Sła
wek
KUPIĘ SZCZENIĘTA rasa obojętna, całe mioty. Lubin, tel. 
076/843-95-96. 0609/41-47-73 
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras i całe mioty. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03 ;
LABRADOR szczenięta, z rodowodem, po importowanych 
rodzicach z USA - 1500-1800 zł. Wrocław, tel. 361-06-09, 
384-62-83
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta, z rodowodem i bez 
rodowodu, doskonałe psy rodzinne, cena 1.000-1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0606/89-48-10
MALTAŃCZYK szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0603/50-24-52
MASTINO NAPOLETANO szczenięta - 700 zł/szt. Wrocław, 
tel. 781-64-41
MOPS szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52
ODDAM COCKER SPANIELA. Legnica, tet. 076/856-11-01
ODDAM DALMATYŃCZYKA 2-łetnią sukę, w dobre ręce..,
gm. Kobylin, tel. 065/548-25-97
ODDAM KOTKI małe, w dobre ręce. Wrocław, tel.
0603/67-22-34
ODDAM MIESZAŃCA psa, suka 3-letnia, wielkość owczar
ka niemieckiego. Górowo, gm. Prusice, tel. 071/312-67-97 
po godz. 17
OWCZAREK FLANDRYJSKI szczenięta, ojciec Luk z Doli
ny Sanu, matka Apokalipsa Yikingsholm, import z USA, do
skonały pies dla całej rodziny, obronno-stróżujący, krycie, •
1.400 zł. Opole, tel. 077/453-79-51, 0601/48-01-23 

^OWCZAREK KAUKASKI szczenięta po rodowodowych ro
dzicach, o mocnej budowie, zaszczepione, odrobaczone, z 
książeczką zdrowia, - 550 zł. Bielawa, tel. 074/833-18-16 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta, 8-tygodniowe - 200 
zł/szt. Górowo, gm. Prusice, tel. 071/312-67-97 po godz. 17 
OWCZAREK KAUKASKI 8-tygodniowe. pieski, - 300 zł. 
Jawor. tel. 076/871-87-54
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta 5-tygodniowe, po ro
dowodowym ojcu, -100 zł. Twardogóra, tel. 071/398-70-74, 
0605/76-44-04
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta, po dosko
nałych rodzicach, z własnej hodowli, czarne podpalane, od
robaczone, zaszczepione • od 400 do 600 zł/mies. Brzezin
ki. tel. 071/381-20-50

OWCZAREK NIEMIECKI czarne podpalane, po rodowodo
wych rodzicach, możliwość obejrzenia ojca, 8-tygodniowe, - 
450 zł/szt. (tylko psy). Jelenia Góra, tel. 075/75545-16 ' 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 8-tygodniowe, długo
włose, grubej kości - od 350 do 400 zł/szt. Kosiska, gm. 
Wądroże Wlk., tel. 076/85745-14 
OWCZAREK NIEMIECKI rodowodowy, po czempionie, pies
9-mieSięczny -1.600 zl, suka, 14-miesięczna, wyszkolona:
1.200 zł. Leszno, tel. 065/520-29-97 mjW  
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 8-tygodniowe, odroba
czone, -250 zh Lubin, tel. 076/840-88-28 
OWCZAREK NIEMIECKI 7-tygodniowe szczenięta, b. ład
ne, czarny podpalany, suczki I psy - 200-250 zł. Małuszów, 
tel. 076/873-86-38, 0608/0640-79 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, suki i psy, do odbioru 
w sierpniu, z rodowodem, czarne podpalane, ojciec inter-. 
czempion, czempion Holandii, matka - córka mistrza świata. 
Oława, tel. 071/313-54-67, 0602/17-66-56 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 2-miesięczne i 15-mie- 
sięczna suka, zaszczepione, z książeczkami zdrowia, ceny 
250-350 zł. Piotrowice 49, gm. Jawor, tel.-076/870-88-63, v 
0601/55-71-82
OWCZAREK NIEMIECKI 7-tygodniowe, czarny podpalany, 
po odrobaczeniu, suczki agresywne, dobra psychika, -150 
zł. Przemków, tel. 076/831-02-37 
OWCZAREK NIEMIECKI 12-tygodniowe, grubej budowy, • 
280 zł. Sady Górne, gm. Bolków, tel. 075/741-20-93 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose i giadkowłose, szcze
nięta, rodzice do wglądu, • 450 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-95-96,0609/4147-73 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta • 130 zł/szt. Świdnica, 
tel. 074/852-18-95
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose i krótkowłose, szcze
nięta, czarne podpalane, mocnej budowy - 250400 zł. Wał
brzych. tel. 074/845-08-05. 0606/92-75-53 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta długowłose i gładko- 
włose, czarne podpalane, grubej kości, po rodowodowych 
rodzicach, zaszczepione, z własnej hodowli - 300400 zł 
(możl. wyst. rachunku). Warkocz k. Strzelina, tel. 
0602/77-62-52
OWCZAREK NIEMIECKI krótkowłosy, czamy, podpalany,
6-tygodniowy, odrobaczony, mocna budowa - 150 - 250 zł. 
Wąsosz, tel. 065/543-76-16. 0603/7749-93 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta czarne, podpalane, 
rodowodowe, 11-tygodniowa suczka długowłosa, rodowo
dowa -1.200 źł, 8-tygodniowe, zaszczepione, odrobaczone 
- 1.200, 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/372-85-14, 
0502/29-7948
OWCZAREK NIEMIECKI 14-tygodniowe, krótkowłose, -250 
zł. Wrocław, tel. 0606/33-84-94 
OWCZAREK NIEMIECKI rodowdowe, z doskonałym rodo
wodem, kolorem, karmione eukanubą, - 1.300 zł. 51-170 
Wrocław, ul. Torfowa 39
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, z rodowodem (FCI),
4-miesięczne, o doskonałej psychice i eksterierze, bardzo 
mocnej kości, z profesjonalnej domowej hodowli, cena od 
1200-1500 zł. Wrocław, tel. 0503/37-02-17 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta gładko i długowłose, 
mocnej budowy, psy i suki oraz 6-miesięczna suka gładko- 
włosa, po rodowodowych rodzicach, zaszczepiona, ceny 
500-650 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
OWCZAREK NIEMIECKI z rodowodem FCI. szczeniak! 5 
miesięcy, w tym jedna suczka długowłosa, b. dobra psychi
ka, mocna budowa, czarne podpalane, komplet szczepień •
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-25-55 po godz. 20, 
0604/64-02-92
OWCZAREK NIEMIECKI kontowane, półroczne - 600 zł/szt. 
oraz dwa szkolone -1.500 DEM. Żary, tel. 0602/82-91-58 
OWCZAREK SZETLANDZKI (miniatura owczarka collie), 
wspaniałe rodowodowe szczenięta, po wielokrotnym czem
pionie, z renomowanej domowej hodowli, książeczka zdro
wia, wyprawka, - 900 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/353-80-11
OWCZAREK SZETLANDZKI szczenięta rodowodowe, po 
czempionach. odbiór 06.2001 r.. książeczka zdrowia i wy
prawka, możliwość hotelu i rat, mile widziani przyszli wystaw
cy, ceny 1.000 - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/78849-31, 
0600/27-2646
OWCZAREK SZKOCKł-COLLIE szczenięta rodowodowe, 
po czempionach, odbiór 06.2001 r., książeczka zdrowia i 
wyprawka, możliwość hotelu i rat, mile widziani przyszli wy
stawcy, ceny 1.000 -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/78849-31, 
0600/27-2646
PAPUGA „NIMFA” para, z czubami, z klatką i wyposaże
niem, -150 zł. Trzebnica, tel. 071/387-2542 
PAPUGA FALISTA , parka, z klatką - 50 zł. Polkowice, tel. 
076/749-27-94. 0609/2745-46 
PAPUGA NIMFA samiec, b. ładna, młoda • 50 zł bez klatki 
lub 100 zł z klatką, lub sama klatka - 50 zł oraz akwarium dla 
chomika, małe, ze schodkami - 20 zł. Wrocław, tel. 
0608/09-33-19
PAPUGA ŻAKO 4-letnia, mówiąca, • 3.500 zł. Leszno, tel.
065/526-81-29, 0607/66-37-04
PAPUGI FALISTE z klatką, - 60 zł. Wrocław, tel.
0604/37-83-57
PINCZER po rodzicach rodowodowych, szczenięta, zaszcze
pione, odrobaczone, rodzice do wglądu • od 150-300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-08-05. 0606/92-75-53 
PIT BULLE RED NOSE szczenięta, - 850 zł. Krapkowice, 
tel. 0604/51-25-29
PIT BULL cięte uszy - 700 zł. Żary, tel. 0602/82-91-58 
PITT BULL szczenięta pręgowane, z białymi dodatkami, psy 
i suki, mocnej budowy ciała, po rodzicach: matka pit buli, 
ojciec pit buli red nois, zaszczepione i odrobaczone, z ksią
żeczką zdrowia, - 350 zł. Świebodzice, tel. 074/85447-14 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemede pod nu
merem - A00522 www.autogielda.com.pl)
POSZUKUJĘ SUCZKI YORSHIRE TERRIER miniatury, do 
pokrycia z psem 2-letnim miniaturą, rasy yorshire terrier. 
Wrocław, tel. 071/344-89-53
POSZUKUJĘ WŁAŚCICIELA TCHÓRZOFRETKI znalezio
na przy ul. Prusa, we Wrodawiu. Wrodaw, tei. 0601/83-65-07 
PRZYJMĘ OWCZARKA PODHALAŃSKIEGO suczka, 
szczeniak. Opole, tel. 0502/61-32-00 
PUDELKI MINIATURKI czarne i srebne, 9-tygodniowe, od- 
brobaczone. - 30p zł. Jawor, tel. 076/871-8745 
RATLEREK MINIATUROWY .sarenki', szczenięta, zaszcze
pione, odrobaczone, książeczka zdrowia, rodzice do wglą
du - 350-700 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05, 
0606/92-75-53
ROTTWEILER szczenięta 12-tygodniowe, odrobaczone, ro
dzice do wglądu • 150 zł. Leśna k. Lubania, tel. 
0603/35-96-33
ROTTWEILER szczenięta, 3-miesięczne, odbrobaczone, po 
rodowodowych rodzicach, książeczka zdrowia, - 350 zł. Wro
cław, tel. 0602/77-89-62
ROTTWEILER 4 suki, 2 lata - 400 zł/szt. Żary, tel. 
0602/82-91-58
RYBY AKWARIOWE MOLINEZJE, - 0.80 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/342-04-64
SETER ANGIELSKI oddam w dobre ręce, łagodny, lubi dzie
ci, 3-letni, - 50 zł. Świebodzice, gm. Świdnica, tel. 
074/854-32-61

SETER IRLANDZKI szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SHAR PEI szczenięta rodowodowe, • 1.300 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-51-90
SHAR PEI szczenięta 3-miesięczne, zaszczepione, odbro
baczone, - 1.300 zł. tasocice, gm. Święciechowa, tel. 
065/533-83-63
SHIH-TZU szczenięta, ̂ zaszczepione, odrobaczone - 550 
zl/szt. oraz yorkshire terrier, szczenięta • 1.000 zł/szt. Ła
giewniki, tel. 071/393-94-77, 0604/43-63-88 
SHIH-TZU szczenięta rodowodowe, po czempionach, -1.000,., 
zł. Nowy Kisielin, tel. 068/320-94-62 
SHIH-TZU szczenięta trójkolorowe, po dośkonaiych rodzi
cach, z rodowodem, 10-tygodniowe, po szczepieniach, od
robaczone, - 550 zł. Wrodaw, tel. 071/785-44-22 wieczo
rem ’
SHIH-TZU piękny biało-złoty reproduktor, po synu zwycięz
cy świata, czempionie Polski, wielokrotny zwydęzca Klubu 
Polski, daje duże piękne mioty. Wrocław, tel. 071/328-91-70, 
0603/31-21-86
SHIH-TZU szczenięta, 12-tygodniowe, wesołe pieski z ko
kardami, b. lubią dzieci, po doskonałych rodzicach (ojciec 
czempion), b. ładne, długo karmione przez matkę, • 600 zł.' 
Wrocław, tel. 071/338-24-00
SHIH-TZU szczeniaki bez rodowodu, - 450 zł. Wrocław, tel.
785-61-67
SYBERIAN HUSKY szczenięta rodowodowe, maść wilcza* 
sta (demna), niebieskookie, zaszczepione, odrobaczone, -
1.000 zł. Legnica, tel. 0604/44-22-51 
SYBERIAN HUSKY pies 20-miesięczny - 400 zł. Ratowice, 
gm. Czernica, tel. 071/318-93-25 
SYBERIAN HUSKY szczenięta niebieskookie, • 600 zl. Zbą
szyń, tel. 068/384-64-56
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, czamo-srebme, 
rodowodowe, wystawowe. - 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/64248-67, 641-72-59
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta czarne, 7-tygodnio
we, odbrobaczone, po rodowodowym ojcu • 430 zł. Łagiew
niki, tel. 071/393-91-70
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta rodowodowe, 
pieprz i sól, odrobaczone oraz sznaucer średni, czarny, suka
2-łetnia, rodowodowa - 650 zł. Nowa Sól. tel. 068/356-16-29 
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta. • 400 zł. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78
SZNAUCER OLBRZYMI szczenięta, czarne, 7-tygodniowe, 
odrobaczone, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/399-08-02 
SZNAUCER OLBRZYMI szczeniaki, wyjątkowe umaszcze
nie • "pieprz i sól", doskonałe pochodzenie: matka Ch. Pol
ski wielokrotna złota medalistka, ojdec czempion Polski, 
CACIB, wspaniały obrońca i przyjaciel rodziny, pojętny przy 
szkoleniu, b.dobra psychika, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/28-82-79
SZNAUCER OLBRZYMI szczenięta. Wrocław, tel. 3994)8-02 
SZNAUCER ŚREDNI maść .pieprz i sól*, bez rodowodu. • 
600 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/34-85-97 
SZNAUCER ŚREDNI pieprz i sól. szczenięta 6-tygodniowe, 
grubej kośd, po rodowodych rodzicach, odbrobaczone, ksią
żeczki zdrowia. Wrocław, tel. 071/329-2443 
TERIER NIEMIECKI, myśliwski, pies i suka, półroczne, ro
dowodowe, - 500 zł. Kąty Wr., tel. 071/316-63-78 
TERIER ROSYJSKI doskonałe szczenięta, ze sprawdzone
go skojarzenia, starsze rodzeństwo wygrywa wystawy, do
skonała psychika, ojciec Igor, matka Neima, krycie, -1.500 
zł. Opole, tel. 077/453-79-51, 0601/48-01-23 
TERIER ROSYJSKI po czempionach, cena: 1.500 - 1.800 
zł. Wrocław, tel. 071/347-7140 
TERIER WALIJSKI 12-tygodniowy, po psach polujących, 
książeczka zdrowia, - 250 zł. Twardogóra, tel. 071/315-94-50 
TERIER KERRY BLUE szczeniaki niebieskie, po synu zwy
cięzcy świata i matce czempionce. rasa nie gubiąca włosia.
-1.500 zł. Wrocław, tel. 071/36349-13 
TERRARIUM dla węża lub gekona. z oświetleniem. - 200 
zł. Wrocław, tel. 0502/8740-67 
WEST HIGHLAND WHITE TERIER szczenięta z rodowo
dem. cena: 1.366 - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-71-40 
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER szczenięta, po aktu
alnie najlepszym importowanym psie w Polsce oraz pole
camy najlepsze reproduktory, - 2.300 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-7241
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER piesek po rodowo
dowych rodzicach, zaszczepiony, odbrobaczony, rodzice 
do wglądu, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0606/88-06-79 
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER szczenięta po aktu
alnie najlepszym importowanym psie w Polsce oraz repro
duktora tej rasy, • 2.300 zł. Świebodzice, tel. 074/854-7241 
O  WYKONUJEMY NAGROBKI DLA ZWIERZĄT wg 

życzenia klienta. Wrocław, tel. 071/325*32*59, 
0601/70*96*29 01029641

WYŻEŁ NIEMIECKI szczenięta krótkowłose, z rodowodem, 
po czempionach, polujących, zaszczepione, książeczka 
zdrowia,- 700 zł (możliwe raty). Smolec, tel. 071/316-84-39 
O  YORKSHIRE TERRIER 2 pieski 8-tygodniowe po 

rodowodowych rodzicach, szczepione, odroba
czone, pod stałą opieką weterynaryjną* 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/66*22*74 80009751

YORKSHIRE TERRIER suczka 3-miesięczna, - 800 zl. 
Nysa. tel. 077/433-6045
YORKSHIRE TERRIER miniaturka, 9-tyg., odrobaczone, 
zaszczepione, - 900 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-24-67 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta. - 850 zl. Świdnica, tel. 
074/853-55-51 po godz. 19 •
YORKSHIRE TERRIER szczeniak, piesek. - 1.000 zl. Wro- 
daw, tel. 785-61-67
YORKSHIRE TERRIER piękny rodowodowy piesek, po 
młodzieżowym czempionie Polski, czempionie Polski, zwy
cięzcy rasy i wystaw, obustronne pochodzenie, po czem
pionach, zaszczepione, odbrobaczone, -1.6,00 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-91-70, 0603/31-21-86 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, pieski zaszczepione, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/361-06-09 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, książeczka zdrowia, 
odrobaczone, zaszczepione, odbiór 3.06, - 1.000 zł. Wro
daw, tel. 071/341-2841
YORKSHIRE TERRIER szczeniaki, rodowodowe, po zwy
cięzcy wystaw, komplet szczepień - 1.200-1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/372-55-54 / .
YORKSHIRE TERRIER 5-miesięczna suczka, zaszczepio
na. odrobaczona, książeczka zdrowia, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/347-60-14

ZDROWIE 
I URODA

APARAT DO HYDROMASAŻU , kąpieli perełkowej, z ozo
nem, sterowany pilotem - 800 zł. Legnica, tel. 
076/862-1547
APARAT DO HYDROMASAŻU z ywposażeniem, - 550 zł. 
Legnica, tel. 076/862-1547

APARAT DO HYDROMASAŻU OZONOMATIC, -1.710 zł. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66
APARAT DO HYDROMASAŻU BALSAN FUTURA, -1.890 
zł. Wrocław, tel. 0608/30:37-66 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA cyfrowy, model 
DS-125D, nowy, na gwarancji, prod. japońskiej, ? 120 zł. 
Wrocław, tel. 0607/82-32-81
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA. • 210 zł Wrocław, 
tel. 071/372-99-56 ;i ..
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI I PULSU ZE- 
PTER stan idealny, oryginalnie zapakowany, cyfrowy wy
świetlacz • 380 zł. Wrocław, tel. 0603/99-80-27 
APARAT DO POMIARU TKANKI TŁUSZCZOWEJ kompu
terowy, novty, w pudełku, na gwarancji, dużo funkcji, 5 pa
mięci, możliwa faktura VAT, idealny dla osób odchudzają
cych się, - 570 zł. Wrocław, tel. 0603/65-05-26 po godz. 16 , 
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE SERVOX dla 
osób po operacji krtani, prod. niemieckiej, nowoczesny, - 
900 zł. Wrocław, tel. 071/355-77-77 
O  APARAT KOMPUTEROWY DO POMIARU TKAN

KI TŁUSZCZOWEJ nowy, 12 miesięcy gwarancji, 
idealny dla osób odchudzających się, wystawi
my fakturę VAT - 570 ?ł brutto. Wrocław, tel. 
0603/65-05-26 02023521

BALKONIK DLA INWALIDY 4 koła, hamulce, reguł, sie
dzisko i oparcie, składany, stan dobry, - 200 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/78*43-16 do 
godz. 17
BŁOTO Z ALG MORSKICH do profesjonalnych zabiegów 
odchudzających, różne kremy, renomowanej firmy włoskiej 
Phyto Syntezi, atest PZH -134 zł/1.4 kg. Bolesławiec, tel. 
075/732-28-55
BUTLA TLENOWA z tlenem medycznym + reduktor, z na
wilżaczem i odsysaczem, dla astmatyka, nowe, • 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/78445-10
BUTLA Z TLENEM MEDYCZNYM 11 kg. dla chorych na 
astmę, z reduktorem, nawilżaczem, na wózku jezdnym, • 
800 zi. Świebodzice, tel. 0606/40-26-26 
CHLORATOR oraz odżelaziacz, do uzdatniania wody, •
1.000 zł. Malczyce, tel. 071/317-9240. 0605/0544-30 
CHODZIK INWALIDZKI składany. • 100 zł. Wrodaw, tel. 
071/342*27-04 wieczorem
DETEKTOR TĘTNA PŁODU UDT-10, - 400 żł. Lubin, tel. 
076/842-35-78
DRABINY GIMNASTYCZNO- REHABILITACYJNE wym. 
235~x 92 cm -160 zł/szt. + transport. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-18-18
ELEKTROAKUPUNKTER TERAPEUTYCZNY ZEPTER nie 
używany, oryginalnie zapakowany • 280 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-80-27
FOTEL KOSMETYCZNY stan bardzo dobry - 750 zł. apa
rat do elektrostymulacji mięśni • 6500 zł, skuteczny przy 
odchudzaniu. Bolesławiec, tel. 0604/84-94-54 
FOTEL STOMATOLOGICZNO- FRYZJERSKI z lat 50-tych,
- 50 zi. Legnica, tel. 076/878-63-08 
FOTELE KOSMETYCZNE Vapozon, lampa ze szkłem po
większającym (bezcieniowa), D’arsonwal, podgrzewacz do 
wosku, aparat do przekłuwania uszu, • 3.500 zł. Wrocław, 
tel.. 071/346-54-03
O HYDROMASAŻE WHIRLPOOL używane, do ką

pieli perełkowej • 380,420,480 i 520 zł, hydroma
saże Luxanamed, do kąpieli ozonowej • 650,720, 
760 i 800 zł, solarium Privileg - 620 zł. Legnica, 
teł. 076/866-34*07 84016411

INHALATOR ELEKTRYCZNY zalecany przez lekarzy, cena 
w sklepie 300 zł, cena, - 250 zł. Wierzbno, tel. 
071/303-04-55 s
INHALATOR ULTRADŹWIĘKOWY THOMEX, - 500 zł. Lih 
bin, tel. 076/842-35-78
KUPIĘ LEKARSTWO OMNADREN, METAŃABOL winstrol, 
chętnie większe ilości. Zgorzelec, tel. 0606/82-92-60 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO tyl
ko oferty z nowym sprzętem, używanym lub zupełnie no
wym; oraz solarium profesjonalne. Wrocław, tel: 
071/352-50-19 po godz. 19, 0601/70-24-98 
LAMPA LECZNICZA BIONIC ZEPTER, - 490 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-31-53, 0603/18-9549 
LAlIlPA LECZNICZA ZEPTER BIOPTRON instrukcja. mapa 
punktów do naświetlania, mało używana, - 850 zł. Brzeg 
Dolny. tel. 071/319-83-97 lub 0606/12-02-26 
LAMPY LECZNICZE ZEPTER BIOPTRON cenafabr. 2.500 
zł, nowe, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-38-01 
LEKARSTWO ANABOLICZNE omnadren - 48 zł. testoste
ron - 36 zł, decadurabolin, 20 mg - od 30 zł, metanabol - 
22 zł. Zgorzelec, tel. 0608/27-5545 
LEKARSTWO MELATONINA 1 mg, 120 tabletek W opako
waniu - 50 zł/op. Wrocław, tel. 071/357-65-30 
LEKARSTWO OMNADREN anaboliczne. 48 zł. Testoste
ron Prol. • 36 zł, Decadurabolin 200* HG - od 30 zł, Meta- 
nabol • 22 zł/opakowanie, Winstrol. Clenbuterol, Undestron, 
hormon wzrostu, HCG, inne. wysyłka. Zgorzelec, tel. 
0608/27-5545

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 90f O 501 153 740

lacyjnej jakości, gwarancja trwałości 8-16 godzin, 
m. in. Dior, Kenzo, Lancome, Calvin Klein, pro
ducent poszukuje przedstawicieli w Polsce, za
interesowanym wysyłamy spis zapachów gratis, 
sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłkowa • 36 
zł/szt.. Wrocław, tel. 071/372-67-15,071/359-07-17 
(fax), 0603/65-05-26 02023531

PODUSZKA PRZECłWODLEŻYNOWA ROHO na wózek in
walidzki, nowa, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/784-67r75. 
0501/57-54-16 .
SAUNA FIŃSKA kabina 220 x 160 cm, - 5.500 zł 160 x 80 
cm - 2.800 zł. Polanica, tel. 074/868-18-18 
SAUNA.FIŃSKA wym. 145x80 cm, piec 220 V, składane 
drewniane ławy, natrysk, wolno stojąca, - 3.800 zł. Wro
cław, tel. 071/359-5142 .
O  SOLARIA ERGOLłNE kompleksowa obsługa 

techniczna (montaż, serwis) i finansowa (raty, le
asing), więcej informacjr w wysłanym na życzę- 

. nie bezpłatnym katalogu lub w Internecie 
(www.ergoline.pl). „AURORUM”, Słupsk, tel. 
059/848-10-00,0601/66-01-49 01026051

O  SOLARIA KBL kompleksowa , obsługa technicz
na (montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), 
więcej informacji w wysłanym na życzenie bez
płatnym katalogu lub w intemecie (www.ergoli- 
ne.pl). „AURORUM”, Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-0149 01026071

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm. 
Przykładowe ceny: 50 od 17.000 zł, 43/4 od 11.000 
zł, 600 Ergołine od 50.000 zł, UWE CPS od 15.000 
zł, UWE Black Power VW 12 od 25.000 zł, Black 
Power od 15.000 zł i inne. Ceny hurtowe i deta
liczne, transport, montaż, zegar sterujący gratis, 
na terenie całego kraju, raty, leasing, serwis. 
Słupsk, tel. 059/842-14-76, 0603/55-77-35 
81010851

O SOLARIA PROFESJONALNE renomowanych firm 
Ergołine, wszystkie modele od 35/300/600, Avan- 
gardę, UWE, Miami Sun, Sunal i inne, do każde
go zakupu solarium • transport na terenie całe
go kraju, montaż oraz el. zegar sterujący gratis, 
zapewniamy serwis, akcesoria, kosmetyki, lam
py części zamienne, sprzedaż wysyłkowa, deta
liczna. Słupsk, tel. 059/842*14*76, 0603/55-77*35 
81010841

O  SOLARIA UWE kompleksowa obsługa technicz
na (montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), 
więcej informacji w wysłanym na życzenie bez
płatnym katalogu lub w intemecie (www.ergoli- 

. ne.pl). „AURORUM”, Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01026061

SOLARIUM nowe i używane, ceny od 5.000 zł do 40.000 
zł. Hamburg, Niemcy, tel. 00^9/41-06-62-29-97, 
0049/171 -75-87-61
SOLARIUM 26-lampowe, 2 lampy na twarz, lampy po 80

3.500 zł. Leszno, tel.godz. pracy na żetony,
065/52947-81 
SOLARIUM ALI SUN 1996 r., 28/3, stan b. dobry, el. ste
rowanie, - 2.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-63 po 
godz. 18, 0501/00-7440
SOLARIUM AYK 50/5 oraz 33/2, profesjonalne, prod. nie-. 
mieckiej, el. podnoszone, reguł, nawiewu, nowe lampy, w 
cenie 4.400 - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0604/35-17-00 
SOLARIUM ERGOLINE ULTRA TURBO POWER 50 + 3 
lampy, stan b. dobry, pracuje w studiu, - 28.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/64645-00
SOLARIUM ERGOLINE 35/3, - 4.000 zł. Trzebnica, tel. 
0607/08-44-12
SOLARIUM ERGOLINE 35/3, 2 szt., 100 i 180 W. razem 
lub osobno, - 9.500 zł. Tyniec Mały, woj. wrocławskie, tel. 
0607/44-39-24
SOLARIUM ERGOLINE profesjonalne, zamykane ręcznie, 
plexa profilowana, 35/3, - 6.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-1948 do godz. 18

K O R O N A  S T O M A T O L O G I A  I
PEŁNY ZAKRES, WYBIELANIE ZĘBÓW
K O R O N A  P O R C E L A N O W E

Hallera 155/6
P o n .-p t . 1Q - 19  09012081

LEKARSTWO REBETRON przeciw zapaleniuwątroby typu 
C, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0502/03-18-24 
LEKARSTWO SPIROPENT prod. niemieckiej, 100 table
tek - 90 zł, Metanabol, 100 tabletek - 45 zł. Retaboll. 5 
ampułek - 50 zł. Test Propionat, 50 mg, 10 ampułek - 50 zł, 
Testanat, 100 mg - 65 zł/10 ampułek, Omnadren, Clomid, 
Winstrol, Deca. Agiovirin, P.roviron. Polkowice, tel. 
0503/69-07-96
O s VIAGRA * LEKARSTWO DLA MĘŻCZYZN orygi

nalna tabletka z USA, cena 100 mg • 55 zł, $0 mg 
- 42 zł, wysyłka na cały kraj, dyskrecja zapew
niona. Katowice, tel. 0501/34-19-17 03002631

O  VIAGRA - TABLETKA DLA MĘŻCZYZN z USA, 
100% skuteczności, cena 100 mg • 55 zł, 50 mg • 
42 zł, dyskrecja zapewniona, wysyłka na cały kraj. 
Katowice, tel. 0607/07*06*69 03002641

LEKARSTWO VIAGRA tabletki 100 mg - 60 zł/szt. i 50 mg 
- 40 zł/szt. Wrocław, tel. 381-99-35 
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 70 zł/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 VIAGRA 100 mg - 60 zł. możl. sprzedaży 
wysyłkowej. Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034) 
MATERAC DO FIZYKOTERAPII Wiafor JPS. z drewnianą 
kozetką i pełnym wyposażeniem, mało używany, na gwa
rancji, • 8.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-25-35 
MATERAC DO MASAŻU PLECÓW z pilotem. - 650 zł. Wro
cław, tel. 071/372-99-56
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY z czujnikiem tempe
ratury, • 800 zł. Wrocław, tel. 071/344-19-14 po godz. 17 
PERFUMY różne marki - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
0609/26-33-95
O PERFUMY ROBESPIERRE odpowiedniki o rewe-

SOLARIUM ERGOLINE 35 lamp, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-55-68
SOLARIUM ERGOLINE, 1996 r. 44-lampowe. Ultra Tur
bo, transport, montaż, sterowniki, -16.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0609/02-74-00
SOLARIUM KETLER 7436E 2200W, 220V, 20 lamp. 4 wen- *
tylatory, - 70Ó zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, ^
0605/43-73-16
SOLARIUM MIAMI SUN 1996 r., 35/4, - 3.000 zł. Długołę
ka, tel. 071/315-20-63 po godz. 18. 0501/00-7440 
SOLARIUM MIAMI SUN 33/3 100 W, 3 lampy na twarz 
400 W + nowe lampy 100 W, - 2.500 zł. Zdzieszowice, tel. 
077/484-73-61
SOLARIUM SOLAR SUN 20/8, wzmocnienie na twarz, stan 
b. dobry, używane w domu, • 1.600 zł. Wrocław, tel.
349-23-05, 0502/55-96-64
SOLARIUM SOLTRON 26 lamp + 1 na twarz, 2 nawiewy, 
wyłącznik czasowy, - 2.700 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/91-92-27
SOLARIUM SUNAL wiszące, ze sterownikiem, 6x100 W.
4x80 W, - .420 zł. Chojnów, tel. 0602/58-63-39 
SOLARIUM SUNAM 36-lampowe, 4 wzmocnienia na twarz.
- 4.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-59-71 
SOLARIUM VITA SUN profesjonalne. 28/3, automat 
opuszczane, -.2.500 zl. Wałbrzych, teł. 074/846-19-48 do 
godz. 18 *'
SPRZĘT STOMATOLOGICZNY nowy i używany, cena od
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-76-94. 0602/81-52-87 
SUPLEMENTY ANABOLICZNE Deca. Dubabolin. 200 mb 
• 45 zł/amp., Metanabol 5 mg - 46 zł/10 tabletek. Clenbu- 
tebol 2 mg - 90 zł/100 tabletek, Omnadren 250 mg - 48 £
zł/opakowanie, Vinstral 50 mb - 25 zł/opakowanie. Prolon- S 5
gatum, inne. wysyłka. Głogów, tel. 0605/28-0545 
UNIT STOMATOLOGICZNY 3-lętni, elektryczny, prawie nie
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używany, zintegrowany z fotelem, stolik z 5 rękawami (świa
tło). w tym skaler i podgrzewana dmuchawka, ssak i ślino- 
ciąg. - 18.000 zł. Wrocław, tel. 0604/47-85-12 
WÓZEK INWALIDZKI spaćerowy, kpi., stan dobry, • 200 
zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
WÓZEK INWALIDZKI składany, dla dorosłej osoby, -1.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-25-85 
WÓZEK INWALIDZKI elektryczny, prod. niemieckiej, -
3.300 zł. Wrocław, tel. 0604/93-49-49 
WÓZEK INWALIDZKI standardowy, prod. niemieckiej, stan 
b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 0501/23-30-50 
WÓZEK INWALIDZKI MEYRA akumulatorowy/ładowarka, 
stantlobry, - 2.700 zł. Bielawa, tel. 074/833-86*27 -
WÓZEK INWALIDZKI MEYRA lekki. prod. niemieckiej, 
nowy, koła na szybkozłącza, hamulce dla osób towarzy
szących, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 0501/23-30-50 
WÓZKI INWALIDZKIE jeden dla osoby dorosłej, nowy, skła
dany, przednie koła pompowane • 700 zł, drugi dla dziec
ka, składany, wypinane koła - 600 zl, trzeci aktywny, skła
dany. koła na szybkozłącza - 1.700 zł. Wrocław, tel. 
071/341-42-44
WYPOSAŻENIE GABINETU DENTYSTYCZNEGO różne 
urządzenia. Oleśnica, tel. 071/398-51-60 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO, - 2.000 
zł. Zgorzelec, tel. 0603/28-52-95

INSTRUMENTY 
MUZYCZNE

O „AARON PIANO-SERWICE” FORTEPIANY, PIANI
NA* J. Musiał: remonty, strojenie. Kupno, sprze
daż, pośrednictwo. Transport. Wrocław, tel. 
071/363-77*45,0607/30-87*94 02023101

AKORDEON guzikowy, 80-96 basów, nowy oraz fortepian 
Bechstein, biały, stan b. dobry, z gwarancją, - 4.000 zł., tel. 
0603/89-23-00
AKORDEON 60 basów, 5 registrów, nowy, gwarancja, - 
550. zł. Wrocław, tel. 785-76-3.1 
AKORDEON HOHNER klawiszowy 120 basów, -1.500 zł. 
Blizanów, tel. 062/751-09-22 po godz. 20 - 
AKORDEON HOHNER CONCERTO 120 basów, 8 regi
strów, stan b. dobry, - 1.500 zł. Żary, tel. 068/375-95-82 
AKORDEON WELTMEISTER gizukowy, 120 basów, • 1.200 
zł. Blizanów, tel. 062/751-09-22 po godz. 20 
AKORDEON WELTMEISTER ACHAT fabrycznie nowy, per- 
łowo-wiśniowy, b. ładne brzmienie. - 1.950 zł. Brzeg, tel. 
077/411-19-40 wieczorem
AKORDEON WELTMEISTER STELLA 120 basów, - 380 
zł. Wrocław, tel. 071/364-26-63, 0602/44-79-79 
AKORDEON WELTMEISTER AMIGO 80 basów, czamy, 
futerał, stan bardzo dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0501/85-80-80
AKORDEON WELTMEISTER SERINO 80 basów, miech 
czerwony, nie używany, - 900 zł. Wrocław, tel, 785-76-31 
ARANŻACJE GM, SMF 0,1, XS, GS, XG, profesjonalne 
półplaybacki, nowości, hity, przeboje biesiadne, dancingo
we -1,50 zł. Wrocław, tel. 071/342-63-32 
BĘBEN DO PERKUSJI boczny. 16', 3 naciągi, w tym 2 
„Remo", brak dolnej obręczy, -120 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-41-86
COMBO GITAROWE FENDER Stage 112se, moc 160 W, 
prod. USA, stan idealny, na głośniku Fender 12", 2 kanały, 
foot switch, pętla efektów, reverb, - 1.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-14-50 

$ f. DOŚWIADCZONY SAKSOFONISTA ZAGRA W ZESPO
LE również wokal i klarnet, nie mam wygórowanych ambi
cji. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-66-41 
EFEKT GITAROWY WAH-WAH CRAY-BABY GCB-95, 
nowy, - 400 zl. Trzebnica, iel. 071/312-18-75 
FLET BOCZNY 2 sztuki, stan dobry, ceny 400 i 650 zł lub 
zamienię na saksofon alt lub tenor, stan bez znaczenia. 
Koźmin Wlkp., tel. 062/721-66-41 
FORTEPIAN stan dobry, orzechowy, - 5.000 zł. Wieruszów, 
tel. 0501/90-70-97
GITARA AKUSTYCZNA, - 100 zł. Legnica, tel. 
076/722-58-80
GITARA AKUSTYCZNA, - 30 zł. Wrocław, tel. 
071/784-36-49
GiTARA BASOWA futerał twardy, - 1.600 zł. Bierutów, tel. 
0600/24-79-80
GITARA BASOWA MAYONES czarna, 4-strunowa, nowe 
struny, kopia Fendera, - 320 zł. Bogatynia, teL- 
075/773-19-58
GITARA BASOWA YAMAHA aktywna, sztywny futerał, stan 
b. dobry, -1.100 zł. Bolesławiec, tel. 0504/95-58-04 
GITARA BASOWA 4-strunowa, 24 progi, aktywny ukł. ko
rekcji, - 1.000 zł. Wołów, tel. 071/389-11-28 
GITARA BASOWA, pas, kabel, stan dobry. - 370 zł. Wro
cław, tel, 0606/47-58-27
GITARA ELEKTRYCZNA IBANEZ EX czarna, - 700 zł. Gro
madka, tel. 076/817-27-97 p. Przemka 
GITARA ELEKTRYCZNA prod. zachodniej, z futerałem, 
fuzz, wzmacniacz Kutson, 40 W, stroik, piórko, komplet, 
stan dobry, - 750 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po 
godz. 20, 075/782-43-16 do godz. 17 

jfefe GITARA ELEKTRYCZNA SKYLARK STRAT kabel, pokro- 
wiec oraz pasek, - 600 zł. Mieroszów, tel. 074/845-87-31 
GITARA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul Standard, 
futerał, stan b. dobry, • 1-300 zł. Wrocław, .teł. 
0501/24-83-00
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, * 1.000 zł. Wro
cław, tel. 349-13-88, 0602/75-99-30 
INSTRUMENT MUZYCZNY EXISTERAPHTX 104,-800 
zł. Śrem; tel. 061/283-91-81, 0603/33-82-65 
KEYBOARD stereofoniczny, duże klawisze, - 210 zł. No
wogrodziec, tel. 075/731-62-03 
KEYBOARD GEM CO 30 stacja dysków, sekwenser, 127 
tonów, 100 stylów muzycznych, zasilacz, -1.050 zł. Złoto
ryja, tel. 076/878-28-53
KEYBOARD KORG 13 + aranżacje, barwy, style, oprogra
mowanie, - 4.000 zł. Lubin; tel. 076/749-41 -66 
KEYBOARD KORG 130 HO z twardym dyskiem ̂  twardy 
futerał, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-66-28 
KEYBOARD ROLAND E-28 zasilacz, futerał, statyw na 
nuty, stan b. dobry, dokonały na gry, -1.200 zł. Karłowice, 
teł. 077/469-70-62
KEYBOARD SOLTON-KETRON MS-50 ze stacją dysków, 
futerałem, - 3.700 zł. Wałbrzych, tel. 0601/57-27-03 
KEYBOARD TECHNICS K-6000 nowy, - 9.000 zł: Graje
wo. tel. 086/272-34-91 

P  KEYBOARD YAMAHA PSR-225 mało używany, instrukcja.
- 700 zł.., tel. 0600/24-00-18 
KEYBOARD YAMAHA PSR 520 + cardridge + sztywny, fu
terał, zasilacz, • 1.300 zł. Biedrzychowice, gm. Olszyna, 
tel. 0607/45-82-83

KEYBOARD YAMAHA PSR 420 z funkcją .nauczyciela' 
do nauki gry - 1.000 zł, syntezator Roland D-50 -1.700 zł 
lub zamienię na syntezator Yamaha W7. Grębocice, tel. 
0606/18-83-53
KEYBOARD YAMAHA PSR 740 nowy, na gwarancji, in
strukcja wjęz. polskim, -4.400 zł. Lubin, tel. 076/846-53-32, 
0603/75-82-03
KEYBOARD YAMAHA PSR 6700 stacja dysków, profesjo
nalne brzmienie, - 5.700 zł. Lódż, tel. 042/475*24-11 
KEYBOARD YAMAHA PSR-500 5 oktaw. 100 rytmów, 100 
barw, pamięć, zasilacz, instrukcja, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/353-42-79
KOLUMNY z głośnikami lub osobno, 4 sztuki, od 100 zł 
lub zamienię na kamerę pogłosową, wzmacniacz mocy, 
mikser, inne propozycje. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-66-41 
KOSTKI „BOSSA" Flanger BF-2, cena -150 zł oraz Digi
tal Pitch Shifter Delay PS-3, cena - 300 zł. Wrocław, tel. 
0606/83-92-77
KUPIĘ AKORDEON HOHNER guzikowy, 60 basów z kon
wertorem, aruf B, stan b. dobry. Świebodzice, tel. 
074/854-55-28 po godz. 20
KUPIĘ AKORDEON HORCH w b. dobrym stanie. Brzeg,
tel. 077/411-19-40 wieczorem
KUPIĘ ENSONIQ ESQ-1, SQ-80, ASR-10. Wałbrzych, tel.
074/665-65-30 prosić Roberta
KUPIĘ MULTIEFEKT GITAROWY z polską dokumentacją,
oraz kolumny estradowe ok. 200 W, ze statywami lub bez.
Świebodzice, tel. 0608/17-.88-15
KUPIĘ SAKSOFON ALTOWY w dobrym stanie, nie Amat-
ti. Gorzów Śląski, tel. 0604/82-41-82, 034/359-44-82
O KUPIĘ SKRZYPCE stare. Wrocław, tel.

071/347-87-07 przed południem 02018441 
KUPIĘ TALERZ DO PERKUSJI ZILDJAN ZBT PLUS ME
DIUM Sabian B8 Pro - do 1.000 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-19-87
KUPIĘ WZMACNIACZ BASOWY Hartke 2000, 3500 lub 
5000, kolumnę 2x10" lub 4x10" Hartke (transporter), Swr, 
David Eden, Carvin. Wałbrzych, tel. 0603/09-78-21 
MIKSER CONSOLE M-2310 6 kanałów mono, 2 stereo, z 
korektorem, - 950 zł. Złotoryja, tel. 076/878-28-53 
MIKSER GEMINI 626 PRO Platinum Series, 6 kanałów, 
cross fader, beat ćontrol, 2 x out, kili, high, mid, bass, - 
750 zł. Jelenia Góra. tel. 075/645-49-03 
MIKSER POWER LOM 16/2. • 1.500 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-89-82
MODUŁ BRZMIENIOWY SOLTON MS-40, stan idealny, •
2.500 zł. Wrocław, tei; 363-69-62, 0603/08-22-69 
ORGANY CASIO nowe. cena fabr. 1.400 zł, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/357-38-01
ORGANY ELEKTRONICZNE kościelne. 2-manualne;z pe
dałami. 2 oktawy, - 4.000 zł., tel. 0603/89-23-00 
ORGANY GEM ĆD 10, - 900 zł lub zamiana na odtwa
rzacz DVD lub kol. głośnikowe. Legnica, tel. 076/854-01-70 
ORGANY KAWAI 5 oktaw, duże klawisze, rytmy, instru
menty, zasilacz, wejście midi, • 270 zł. Lubin, tel. 
076/844-60-69
ORGANY ROLAND E-16 5 oktaw, profesjonalne brzmie
nia, efekty, stan idealny, pilne, - 1.100 zł. Opole, tel. 
0609/36-92-86
ORGANY YAMAHA nowe. stojak, zasilacz, - 760 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-05-86
ORGANY YAMAH  ̂PSR-330 100 barw. 100 styli, krysta
liczny wyświetlacz, duży, instrukcja w j. polskim, wejście 
na kartrydże, jeden w organach, • 1.200 zł. Lubin, tel. 
076/846-30-74
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, podwój
ny pedał do stopy Power Beat, .rocznik 2000, stan idealny,
- 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-94-38 po południu 
PERKUSJA YAMAHA STAGE CUSTOM. talerze Zildjan. 
naciągi Evans, • 4.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0600/64-17-37
PIANINO stylowe, bogato rzeźbione, świeczniki, oryginal
ny stołek, - 1.600 zł. Legnica, tel. 0609/27-48-40 
PIANINO stan.b. dobry, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-24-36
PIANINO BERLIN, stylowe, z metalową płytą, nastrojone, 
możliwa dostawa do domu, - 2.000 zł. Głuszyca, tel. 
074/845-91-31, 0602/73-67-59 
PIANINO BIAŁORUŚ czarny połysk, - 1.600 zł. Legnica, 
tel. 076/722-74-_11
PIANINO BIAŁORUŚ wysoki połysk, z metalową płytą,
3-pedałowe, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-23-34 
PIANINO CALISIA, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/58-13-21
PIANINO FORSTER stan b. dobry, nastrojone, z metalo
wą płytą, poniemieckie, brązowe, - 3.000 zł. Szczytna, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0601/47-81-85 
PIANINO LEGNICA średni orzech, -1.400 zł. Legnica, tel. 
0602/60-51-47
PIANINO LEGNICA stan dobry, - 3.000 zł. Legnica, tel.
076/862-32-03, 0603/91-07*42
PIANINO LEGNICA, nastrojone, stan b. dobry, - 1.900 zł.
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-10-31 po godz. 20,
0606/99-41-72
PIANINO PRACER z 1860 r., z transportem, - 2L200 zł. 
Milicz, tel. 0609/17-81-71 .
PIANINO UKRAINA koloru czarnego, wysoki połysk, wią
zania krzyżowe, stan b. dobry, - 1.700 zł. Legnica, tel, 
076/722-58-80
SAKSOFON TENOROWY WELKLANG z futerałem, zadba
ny, -1.500 zł. Wiązów, tel. 0604/30-68-49 
SKRZYPCE STEINER stare, z metryką, 2 smyczki, futerał, 
do podklejenia, - 2.000 zł. Krapkowice, tel. 077/466-17-09 
SOLTON VECTRON XI HDVL, - 8 500 zł. Śrem, tel. 
051 /283-91 -81, 0603/33-82-65 
SYNTEZATOR CASIO ĆZ-1 twardy futerał, stacja dysków,
- 350 zł. Wrocław, tel. 071/321-94-90 
SYNTEZATOR KORG I30 HD, - 6.5ÓÓ zł. śrem, tel. 
061/283-91-81, 0603/33-82-65
SYNTEZATOR ROLAND XJ-10 76 klawiszy, 2 x kontroler, 
dobry do techno,.-1.000 zł. Dzierżoniów, tel-074/645-96-84 
SYNTEZATOR YAMAHA PSR-6700 6,5oktawy, interaktyw
ny akompaniament, tworzenie barw i rytmów, podzielna i 
dynamiczna klawiatura, sequencer 8-stopniowy, pitch band, 
midi-port, łączenie barw, profesjonalne brzmienia i efekty, 
stacja dysków + gratis 130 gotowych utworów, • 3.200 zł 
lub zamienię na inny ze stacją dysków do 1.200 zł. Opole, 
tel. 0609/36-92-86
SYNTEZATOR YAMAHA 410 dynamiczna klawiatura, 5 
oktaw, • 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-39-17 
SYNTEZATOR YAMAHA PSR 630 - 2.000 zł, Yamaha PSR 
310 - 400 zł. Wrocław, tel. 0609/44-72-93 
TALERZE PERKUSYJNE ZILDJIAN, PAISTE, FABIAN, 
UFIP nowe, wszystkie modele, sprzedam za 2/3 ceny skle
powej. Wrocław i okolice, tel. 0606/74-31-11 
TRĄBKA B zadbana, - 300 zł lub zamienię na gitarę elek
tryczną, solową. Legnica, tel. 0607/15-17-73 
UTWORY SMF/GM lata 60, 70, 80. 90. 2000, 2001, pol
skie i zagraniczne, teksty (pop, rock, disco, dance, disco 
polo), na dyskietkach 2 HD, DD, MD - od 1 zł/szt., co ty

dzień nowości. Wschowa, tel. 065/540-20-10, 
0603/08-77-29
WERBEL REMO, • 300 zł. Nowa Sól, tel. 0604/40-16*09 
WOKALIZER SOLTON Ketron, x1, rozszerzenia, sampler, 
stan idealny, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 363*69*62, 
0603/08*22*69
WZMACNIACZ BASOWY TRACĘ ELLIOT 150 W, RMS, 
korektor, kompresor, nowy, profesjonalny model - 4.000 zł 
(cena sklepowa 5.500 zł). Wrocław i okolice, tel. 
0606/74-31-11
WZMACNIACZ BASOWY COMBO LABOGA LB-1 - 300 zł. 
gitara basowa -100 zł i dwa kable, razem lub osobno. Nysa, 
tel. 077/433-43-59 w godz. 10-18 
WZMACNIACZ GITAROWY CHERI20 W, stan dobry, -140 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
WZMACNIACZ GITAROWY VERMONA 60 W, z echem i 
fuzerem, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/372-22-35 
ZAMIENIĘ ORGANY CASIO CTK 711 EX z zasilaczem, 
stan b. dobry • na Yamahę PSR 630, z dopłatą albo inne 
ze stacją dysków. Lubin, tel. 0603/33-35*67

ANTYKI
O  ANTYCZNE MEBLE KUPIĘ oraz wszelkie inne 

stare przedmioty: obrazy, porcelanę, zegary itp. 
Wrocław, tel. 071/315-20-46, 0603/88-71-04 
02023551

O  ANTYKI - RENOWACJA MEBLI, zegarów, ram, ko
piowanie, zapraszamy na ul. Radomską 9 (Złot- 
niki), posiadamy w sprzedaży odrestaurowane 
meble. Wrocław, tel. 0607/03-99-20 81011791

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. Świdni
ca, tel. 0604/30-17-71
BIBLIA z 1904 r., wydanie luterańskie, w j. niemieckim, 
pisana gotykiem, stary i nowy testament, stan b. dobry, - 
500 zł. Lubin, tel. 076/749-06-06 
BIBLIOTECZKA duża, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
071/342-58-97
BIBLIOTEKA BIEDERMEIER sosnowa, blat do pisania, po 
renowacji, -1.600 zł. Szprotawa, tel. 068/376-42-98 po 18 
BIELIŹNIARKA orzechowa, odrestaurowana, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/03-99-20
BIURKO przedwojenne, dębowe, do renowacji, bez blatu,
- 500 zł. Wołów, tel. 071/389-42-47 
BRYCZKA KONNA spacerówka, 5-10-osobowe, • 3.000 
zł. Prusice, tel. 071/312-53-41, 071/312-63-41 t 
BRYCZKA KONNA 4-osobowa, 2-osobowa, sanie wiklino
we 4-osobowe do renowacji, - 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/43-03-24
BRYCZKA KONNA dębowa, odrestaurowana, stan ideal
ny, - 3.100 zł. Wołów. tel. 071/389-27-45 
BRYCZKA KONNA, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 373-88*21 
BRYCZKA KONNA .WOLANT", 1945 r. sprawna, po re
moncie, koła pompowane 16", 6-osobowa, • 3.000 zł. Pod- 
borowo, gm. Pakosław, tel. 065/547-91 -38 
BUFET Art Deco, jasny orzech, stan dobry, - 1.200 zł. Wro
cław, tel. 071/342-58-97*
BUFET na lwich łapach, szer. 2.4 m. - 3.800 zł. Wrocław, 
tel. 0607/22-77-20
FAJKA egipska, do palenia, dzban szklany, konstrukcja 
metalowa, wys. 65 cm, - 650 zł lub zamienię na telefon 
komórkowy w tej cenie albo tańszy. Lubin, tel. 
076/749-56-11, 0605/46-65-86 
FILARY z granitu, górna i dolna podstawa, • 1.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/810-53-62 do godz. 17, 815-76-12 do 

, godz. 15, 0603/46-09-74 
HEŁM POLSKI kompletny, stan idealny - 13 zł/szt. Wro
cław, tel. 0603/76-55-05
KAFLE Z ORNAMENTEM poniemieckie, stan b. dobry, bar
dzo ładne, okazja, pilne, • 800 zł. Wrocław, tel. 
071/789-62-75 po godz. 18
KANAPA tapicerowana, dębowa + ława. początek XX w, -
2.000 Zł. Lubań, tel. 075/721-48-76, 722-47-62
KOŁA do wozu konnego, 4 szt. lub cały wóz, zniszczony, • 
200 zł. Świdnica, tel. 0603/16-22-49 
KOŁA MŁYŃSKIE zabytkowe, 2 szt,, fi 145 cm • 700 zł/szt. 
Korzeńsko, tel. 071/385-61-77 
KOMODA BIEDERMEIER po remoncie, - 5.900 Zł. Wro
cław, tel. 071/327-90-05
KOMODA BIEDERMEIER po renowacji, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 0607/03-99-20
KOMODA LUDWIK FILIP czereśniowa, odnowiona, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/03-99-20 
KORYTA KAMIENNE ceny 100-200 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-76-12 do godz. 15. 074/810-53-62 po 
godz. 17, 0603/46-09-74
KREDENS i pomocnik z końca lat 30-stych, ciemny dąb,
stan dobry, - 2.000 zł. Lubań, tel. 075/646-47-98
KREDENS dębowy, w stylu neobaroku, stan dobry, - 4:000
zł. Lubań. tel. 075/721-48-76, 722-47-62
KREDENS dębowy, bogato zdobiony, po renowacji, ż XIX
w, - 6.000 zł. Lubin, tel. 076/842-56-55
KREDENS z okresu międzywojennego - 2.500 zł, stolik
okrągły fi 70 - 600 zł, komoda • 700 zł. Wrocław, tel.
328-76-05
KREDENS DĘBOWY pomocnik, duży. bogato rzeźbiony, •
4.500 zł. Kłodzko, tel. 0609/28-43-66 
KREDENS EKLEKTYCZNY, - 3.000 zL Wrocław, tel. 
0607/22-77-20
KREDENS KUCHENNY szufladki fajansowe - 200 zł; krze
sła dębowe, 6 szt. -150 zł/szt: Szklarska Poręba, tel: 
075/717-23-31
KREDENS LUDWIK FILIP 2-częściowy, odrestarurowany, 
szafy 1 i 2-drzwiowe • od 200 zł. Ząbkowice Śląskie, teł: 
074/815-45-98
KREDENS SECESYJNY z końca XIX w., dębowy, zdobio-' 
nyi dł. 185 cm, wys. 190 cm + .pomocnik",’wys. 160 ćm, dł. 
110 cm, dębowy, zdobiony, stan b. dobry, - 3.000 żł. Ostrze
szów, tel. 062/730-21-27 . . .
KREDENS ZAKOPIAŃSKI - Witkiewicz, dąb, !masyw, do 
renowacji; - 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/327-90-05 
KRZESŁA z XIX wieku, 4 szt;, po renowacji, ciemny dąb, -
2.000 zł. Sulechów, teł; 068/352-92-08
KRZESŁA EKLEKTYCZNE 6 szt, - 1400 ztWrocław, tel: 
0607/22*77-20 :
KSIĄŻKA DROGA KRZYŻOWA, gotyk. j. niemiecki. - 350 
zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
KUFER, SKRZYNIA LUDOWA rozm. 105 x 63 x 55 cm, • 
177 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-23 
KUPIĘ BIŻUTERIĘ starą oraz inne stare wyroby. Świdni
ca. tel. 0604/30-17-71

KUPIĘ BRYCZKĘ KONNĄ powózkę na gumowych kołach 
• do 1.800 zł, w rozliczeniu organy Casio CTK 811 EX, na 
gwarancji, stacja dysków, zasilacz. Krotoszyn, tel. 
0604/70-30-99 po godz. 19
KUPIĘ MEBLE stare, różne. Wrocław, tel. 071/387*21-53 
KUPIĘ MEBLE kredens, biurko, biblioteczka. Wrocław, tel. 
071/315-20-46, 0603/88-71-04 
KUPIĘ PORCELANĘ przedwojenną, śląskich wytwórni, 
szczególnie Tillowitz i Sorau, nawet pojedyncze sztuki, 
wazony, patery, bombonierki, inne. Wrocław, tel. 364-54-2§ 
KUPIĘ SANIE KONNE do lasów, zabytkowe, - 200 zł. Wro
cław. tel. 0606/69-76-43
KUPIĘ SIODŁA KAWALERYJSKIE sakwy, munsztuki, wę
dzidła, ostrogi, lance, szable kawaleryjskie, ramy i części 
siodeł i inne akcesoria, oraz zdjęcia, obrazy i książki o tej 
tematyce. Wrocław, tel. 071/391-12-02 /fax, 0605/06-72-22 
KURIĘ SZAFY łóżka. Wrocław, tel. 071/387-21-53 
KUSZA replika, -150 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
KUŹNIA przedwojenna (maszyny i narzędzia) - 2.000 DEM. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-45-98 
LAMPA WISZĄCA aluminiowa, - 100 21. Wrocław, tel. 
0608/16-52*81
LUSTRO duże, poniemieckie. Dobromierz, gm. Świdnica, 
tel. 074/850-92-96
LUSTRO oraz bieliźniarka, - 600 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-77-20
LUSTRO EKLEKTYCZNE wym. 200 x 100 cm. Wrocław, 
tel. 071/785-69-58, 0501/96-18-01 
ŁÓŻKA METALOWE • 500 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-54-66. 418-03-47, 0601/48-40-83 
MAGIEL prod. niemieckiej, przedwojenny, • 600 zł. Czerni
ca, tel. 071/318-01-55
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK oraz obrazy, cena - 100 
zł/szt. Oława, tel. 071/303-00-02 .
MASZYNA DO SZYCIA KOHLER oryginalna, drewniana 
obudowa, nożny napęd, stan dobry, • 1.500 zł. Sobótka, 
tel. 071/316-21-16
MASZYNA DO SZYCIA ANKUDOWICZ-AMERYKA przed
wojenna, na stoliku dębowym, bogato zdobiona, - 270 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-60-59
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicz
nie sprawna - 6.000 DEM. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
MASZYNY DO SZYCIA SINGER sprawne, .na chodzie", 
stan b. dobry - 200 zł/szt. Kobierzyce, tel. 071/311-83-86 
MASZYNY ROLNICZE napęd konny, na dekoracj^ogro- 
du. Lądek Zdrój, tel. 074/814-82-07 
MEBLE sosnowe, po renowacji, duży wybór: toieliźniarki, 
komody, szafy, kredensy kuchenne, biblioteczki i inne, cena 
od 300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-51-66,0602/43-32-11 
MEBLE dębowe, z lat 20-tych, bogato rzeźbione, • 18.000 
zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-23-49 
MEBLE przedwojenne, szafy, bieliźniarki, kredensy, stoły, 
dolna część maszyn do szycia, magle itp. • od 100-600 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/810-53-62 po godz. 17, 
074/815-76-12 do godz. 15, 0603/46-09-74 
MEBLE : BIURKO 1.000 zł, biblioteczka eklektyk sosna -
1.000 zł, kanapa -1.500 zł, stół 6 blatów, 100 x 360, szafa 
ubraniowa, art-deco sosna • 800 zł, kredens dąb, 1.8 x 
1.95 x 0.7 m - 2.500 zł, kredens kuchenny duży sosna -
1.000 zł, kredensik eklektyk, witraże toaletka-umywalka, 
marmur, lustro, krzesła. Jelenia Góra, tel. 075/752-16-94 
MEBLE : LODÓWKA przedwojenna, w drewnianej obudo
wie • 450 zł, sofa -150 zł, szafa 4-drzwiowa - 250 zł, toa
letka • 150 zł, stół okrągły, rozkładany • 100 zł, kufer - 50 
zł, narzędzia rymarskie, 21 szt. -150 zł. Głuszyca Górna, 
tel. 0609/58-95-11
MEBLE :'STÓL rozkładany (1 blat stały, 2 rozsuwane) + 4 
krzesła, cena - 550 zł (całość), stół duży, rozkładany + 6 
krzeseł, cena -1.700 zł, szafa 2-drzwiowa, cena - 200 zł,
4-drzwiowa, cena - 400 zł oraz bufet + pomocnik, cena -
2.100 zł. Leszno, tel. 065/520-83-00, 0605/06-97-09 
MEBLE: SZAFA 2 szt., kredens • 2 szt., sypialnia z mebel
kami, maszyna do szycia, magiel, stół. łóżko, telewizor, ra
dio, biblioteczka, obrazy • 1.500 zł za całość. Gozdnica, 
tel. 0608/26-24-20
MEBLE: SZAFY przedwojenne, bieliźniarki, kredensy, stoły, 
doły maszyn do szycia, magle itp., cena od 100 - 600 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15, 
0603/46-09-74, 074/810-53-62 po godz. 17 
MEBLE EKLEKTYCZNE sekretarzyk - 5.000 zł. bibliotecz
ka, szafy, stoły, krzesła, stoliki - 200-1400 zł, szezląg - 600 
zł, lustro • 700 zł, szafki nocne - 400 zł/szt., kredens ku
chenny * 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/349-16-83 
MEDALION 90 rocznica urodzin Bismarcka, z brązu, duży, 
-100 zł. Brzeg. tel. 077/444-52-08 
MIESZAŁKA DO CIASTA przedwojenna i piec chlebowy 
na kołach, stan b. dobry, - 5.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-45-98
MILITARIA hełmy, bagnety, menażki, pasy parciane, torby 
polowe, mapniki, kombinezony, łopatki, telefony polowe, 
od 5 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30., 2 szt, 
- 9.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 >
PIEC KAFLOWY narożny, ciemnozielone kafle, zwieńczo
ny kopułą, na płycie czołowej, roleta, wym. 220 x 75 x 60 
cm, około 100-letni, - 2.500 zł. Domaszowice, tel. 
077/419-40-09, 0607/15-05-05 
PIEC KAFLOWY wys. 2.5 m; zdobiony, - 1.500 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-76-12 po godz. 9,074/810-53-62 
po godz. 17, 0603/46-09-74
PIEC KUCHENNY 100-letni, z ornamentami i koroną, na
rożny, - 4.000 zł. Legnica, teł. 076/862-75-81 
PIECE KAFLOWE z wkładem żeliwnym, marki Buderus -
2.000-3.000 zł. Marciszów, tel. 075/741-02-28 
PIECYKI ŻELIWNE o różnych kształtach, nogi żeliwne od 
maszyn do szycia - od 100 zł do 500 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/815-45-98
PUSZKA od maski gazowej, hełm niemiecki, bagnet woj
skowy, nowy, lampa karbidowa, kufle, banknoty, z lat 
1918r1945.- beczka drewniana. Brzeg Dolny, tel; 
0502/43-40-75
RADIO przedwojenne, prod. niemieckiej, - 200 zł. Wrocław,
tel. 071/789-62-75 po godz. 18
SAMOWAR 300 P poj. 300 I, - 1.000 zł. Złoty Stok, tel.
074/8.17-51-39
SEKRETARKA BIEDERMEIER. - 12.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/35-55-86
SEKRETARZYK przedwojenny, - 1.600 zl. Ząbkowice ślą
skie. tel. 074/815-76-12 do godz. 15. 0603/46-09-74; 
074/810-53-62 po godz. 17
SEKRETARZYK LUDWIK XV szuflady i nogi gięte, blat po
mocniczy skórzany, wysoki połysk, po renowacji, - 3.900 
zl. Wrodaw, tel. 071/357-15-65 
SERWANTKA LUDWIK FILIP fornir orzechowy, po reno
wacji, - 2.200 zł. Wałbrzych, tel, 0604/20-08-06 
SKRZYPCE ANTONIUS STRADIVARIUS z XVII w. - 50.000 
zł. Głogów, tel. 076/834-55-81 
SOFA EKLEKTYCZNA nowe obicie, dębowa, - 2.000 zl. 
kredens secesyjny na czterech kolumnach, kolor orzecho
wy, wymiary: 2.20x1.40, - 2.000 zł, kredens Art-Deco, orze
chowy, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/317-81-19, 
0605/10-16-36

STÓŁ do maszyny do szycia Singer, żeliwny, • 100 zł. Świd
nica, tel. 0603/16-22-49
STÓŁ przedwojenny, dębowy, - 600 zł. Wołów, tel. 
071/389-42-47
STÓŁ z krzesłami, 2 kpi. - 2.000 zł i 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-08-47, 0601/77-34-97 
STÓŁ EKLEKTYCZNY dębowy, rozkładany, 8-osobowy, po 
renowacji, 1 blat stały i 2 rozkładane, • 1.300 zł. Wrocław, 
tel. 0501/81-15-38
SYPIALNIA przedwojenna, szafa, 2 łóżka,i2 szafki, • 700
zł. Legnica, tel. 076/878-63-08
SZAFA dębowa, 3-drzwiowa, z okresu międzywojennego,
stan techniczny dobry, stolarka b. dobra, lustro w drzwiach
środkowych, - 1.500 zł. Lubań, tel. 075/721-48-76,
722-47-62
SZAFA antyczna, okleina w dębie, 3-drzwiowa, z lustrem, 
stan b. dobry, - 400 zł. Marciszów, tel. 075/741-02-39 
SZAFA BAROKOWA, - 5.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/35-55-86
SZAFA EKLEKTYCZNA 2-drzwiowa, szuflada, kolumny, po 
renowacji, - 2.000 zł. Lubin, tel. 076/846-78-71, po godz. 15 
SZAFA LUDWIK 1-drzwiowa - 300 zł; witryna Ludwik - 400 
zł; fotel do biurka - 400 zł. Wrocław, tel. 071/345-54-99 
SZAFY 2 szt., do renowacji + bieliźniarka, do renowacji, • 
300 zł. Krosnowice, tel. 074/868-54-48 
WANNA przedwojenna, odrestaurowana, czarno-czerwo
na, na złotych nóżkach, - 3.500 zł. Legnica, tel. 
0607/59-92-86
WÓZ KONNY koła gumowe, • 500 zł. Spalona, tel. 
076/857-52-16.
WYPOSAŻENIE PIEKARNI piec piersiowy, do demonta
żu, waga uchylna, dzieża i inne, ceny od 120 zł/szt. Strze
gom, tel. 0503/02-24-93
WYROBY Z GRANITU i piaskowca, stare, cena od 120 - 
800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15, 
0603/46-09-74. 074/810-53-62 po godz. 17 .
ZEGAR STOJĄCY, kwadransowy, z kurantem (wygrywa 
melodię), - 6.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-87-42 
ZEGAR STOJĄCY GUSTAW BECKER po renowacji, •
2.800 zł. Wschowa, tel. 0603/28-21-10 
ZEGAR WISZĄCY GUSTAW BECKER porcelanowa tar
cza - 500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-46-78, 
0600/19-76-82
ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-letni. zloty j srebr
ny, - 7.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
ZEGARY WISZĄCE - od 200 zł. Leszno, tel. 0609/51-11-17 
ŻYRANDOL MOSIĘŻNY 16-ramienny, waga 30 kg, • 700 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-11-33

RÓŻNE 
KUPIĘ

AKCJE PZU SA.. Wrocław, tel. 0502/86-18-03 
ANIMACJE OKOLICZNOŚCIOWE firmy HDP na 2 CD. Le
gnica, tel. 0603/88-27-60
BAGNETY do KBKAK, noże szturmowe. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
O  BUTELKI MONOPOLOWE 0 .7 5  I (piwo, wino, 

oranżada) oraz różne transportery. Polkowice, tel. 
076/847-90-32 84016581

BUTELKI PET płatne gotówką, odbiór własnym transpor
tem. Opole, tel. 0607/62-51-25, 0604/14-69-83 
BUTELKI SZKLANE 0,33 I, po wodzie mineralnej i oran
żadzie, ze skrzynkami, większa ilość. Wrocław, tel. 
372-49-56,372-45-45
DREWNO, może być w postaci drzewa (do ścięcia). Wro
cław, tel. 349-21-69
EUROPALETY używane. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
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FOLIA PP, PE płatne gotówką, odbiór własnym transpor
tem. Opole. tel. 0607/62-51-25. 0604/14-69-a3 
GAŚNICE używane, każdą ilość. Grodków, tel. 
0606/72-42-35-
KSIĄŻKI o tematyce górskiej i alpinistycznej, stare. Kowa
ry, tel. 075/718-21-93
KUCHNIA POLOWA wojskowa, w dobrym stanie. Damków 
18, gm. Lewin Kłodzki, tel. 0601/35-77-76 
MAKULATURA płatne gotówką, odbiór własnym transpor
tem. Opole. tel. 0607/62-51-25, 0604/14-69-83 
MANEKINY WYSTAWOWE damskie i męskie. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-87-53, 0605/37-73-28 
MATERIAŁY KRAWIECKIE podszewka, rękaw, kieszeniów- 
ka, materacówka i inne. Kępno, tel. 0608/24-07-66 
MILITARIA gazety niemieckie, hełmy, bagnety, szyldy i ta
blice emaliowane z okresu II wojny światowej. Wrocław, 
tel. 0603/76-55-05
MILITARIA stare i współczesne - szable, bagnety, hełmy, 
odzież, odznaczenia oraz książki • katalogi militarne. Wro
cław. tel. 071/362-65-93, 0605/76-57-97 
MUNDUR WOJSKOWY z czapką oficera marynarki wojen
nej, na wzrost 185 cm. Wrocław, tel. 071/785-67-32 
ODPADY FOLII, BUTELKI PET inne tworzywa. Wrocław, 
tel. 0608/51-94-79
ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH PA. PS. PCV. Wro
cław, tel. 0607/18-05-93
ODZIEŻ WOJSKOWA prod. amerykańskiej. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
OLEJ NAPĘDOWY ok. 200 l/mies., może być mniej. Biela
wa, teL 074/645-74-12, 0604/57r70-28, 0605/95-81-11 
OLEJ NAPĘDOWY ok. 400 I na raz. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
OLEJ NAPĘDOWY każda ilość. Wrocław; tel., 
0607/05-71-09
OLEJ OPAŁOWY własny odbiór, bez rachunku, z okolic 
Bolesławca. Bolesławiec, tel. 0602/71-23-81 
OLEJ OPAŁOWY każda ilość. Wrocław, tel. 0607/05-71-09 
OLEJ NAPĘDOWY stała współpraca, mogą być mniejsze 
ilości. Wrocław, tel. 071/788-15-92, 0604/94-65-21

AKCJE PZU 
0-600 139 339
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PLAN „WYSTAWEK” W NIEMCZECH okolice na północ 
od Manheim I południe od Frankfurtu n Menem, Dussel
dorfu lub zamienię na plany wystawek innych okolic-, aktu* 
alne. Prochowice, tel. 076/858-40-65, 0608/53-22-16 
PRZEKAŹNIKI RTS-61 oraz różne styczniki. Wrocław, tel. 
071/333-70-00
O SKÓRY Z NUTRII, LISÓW Itp., surowe oraz gar- 

bowane, skupuję. Kraków, tel. 012/270*43*18, 
0501/24*90*17 82001071

SKRZYNKI PLASTIKOWE do przewozu drobiu żywego. 
Sulechów, tel. 0602/36-16-87 
O  SZKLARNIE, kotłownie, słtosy, zbiorniki metalo* 

we, silniki, piece oraz złom stalowy i żeliwny. 
Demontaż i transport własny. Wrocław, tel. 
071/784*87*82 02024261

TŁUMACZ ELEKTRONICZNY angielsko • polsko - angiel
ski. Wrocław, tel. 071/321-45-42 
UKŁADY SCALONE UL-1970, VAA-170, UL-1321 różne . 
styczniki i inne elementy elektrotechniczne. Wrocław, tel. 
071/333-70-00
WIÓRY suche, z drzew iglastych. Pielgrzymka, tel. 
076/877-53-55, 0608/62-85-45 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI nagłośnienie, oświetlenie i 
inne. Wałbrzych, tel. 0608/16-75-23 
ZABAWKA jamnik, kiwający głową, ozdoba na tylną półkę 
samochodu. Wrocław, tel. 0502/04-07-03 
ZAMELDOWANIE W NIEMCZECH na 3 miesiące. Wrocław, 
tel. 0501/93-11-35
ZŁOM KOLOROWY płatne gotówką, odbiór własnym trans
portem. Opole, tel. 0607/62-51-25, 0604/14-69-83 
ZŁOM METALI KOLOROWYCH stalowy, własny transport. 
Wrocław, tel. 0608/16-52-81
ZŁOM STALOWY makulaturę, złom kolorowy, odbiór wła
sny. Brzeg. tel. 0601/27-72*70, 0603/74-94-15

ROŻNE
O „AMEBA” ZŁOM METALI KOLOROWYCH kabli, 

silników, transformatorów, spawarek, linek* sku* 
pujemy, oferujemy wysokie ceny! Również wiór 
żeliwny. Zapraszamy do stałej współpracy. Płat* 
ność przelewem lub gotówką. Przedsiębiorstwo 
Obrotu 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 FLIPPER z monitorem i grą ka
rate, do restauracji lub baru - 1.750 zł/szt. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
AUTOMAT ZAROBKOWY .owocówka’ , - 1.500 zł. Wro
cław, tel. 373-90-50, 0501/62-47-04 
AUTOMAT ZAROBKOWY DART, 1990 r. typ .Lowen', na 
monety 1 i 5 zł, stan b. dobry, • 2.500 zł. Chojnów, tel. 
0606/20-42-12
AUTOMATY ZAROBKOWE 3 szt., stojące, z monitorami 
21" - 1.000 zł/szt. Długołęka, tel. 071/315-29-04 
AUTOMATY ZAROBKOWE gry TV. dla dzieci, nad wodę. 
ceny 500-1.000 DEM. Głogów, tel. 0501/57-05-35 
AUTOMATY ZAROBKOWE .owocówki* na monety 1, 2 zł 
• 2.00 zł - 2.500 zł, gry telewizyjne 28* -1.500 zł. Legnica, 
tel. 076/852-34-08
AUTOMATY ZAROBKOWE do salonu gier, dla dzieci, sto
jące, monitor 21”, Mortal Kombat - 1.500 zł/szt. Lubin, tel. 
0601/76-06-54
AUTOMATY ZAROBKOWE .flippery* -1.800 zł/szt lub inne 
propozycje. Wrocław, tel. 0608/59-85-41 
AUTOSYSTEM DAEWOO UNOS wartość 4.000 zł, - 3.000 
zł. Syców, tel. 062/785-52-08, 0608/64-27-83 
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS 19 rat (12.240 zł), cena:
9.000 zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-91-74 
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS wpłacone 10 rat, - 5.000 
zł. Wrocław, tel. 071/328-15-52
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS wpłacone 37 rat, war
tość 21.470 zł. - 18.000 zł. Wrocław, tel. 0604/37-36-39 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ 3 raty + wpisowe, odbiór 
w ciągu 4 mies, - 1.000 zł. Jaksonów, tel. 071/311-49-75 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ 26 rat, 2 raty gratis, od
biór 07.2001 r, - 5.000 zł. Nysa, tel. 0604/21-75-18 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ 16 rat. • 3.500 zł. Ścina
wa, tel. 076/843-68-11
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wartość 2.500 zł. cena -
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-25-80 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ oddam przedpłaty, wy
kupione w grudniowej promocji, bez dopłaty,. I rata gratis. 
Wrocław, tel. 071/325-92-31 w godz. 17-22 
AUTOTAK FIAT SEICENTO wpłaconych 55 rat na kwotę
17.500 zł, możliwoś zmiany modelu na Punto, Marea itp 
lub zamienię na busa VW T4 - do 25.000 zł. Mirsk, tel. 
075/783-45-96
BASEN wolno stojący, wym. 3,6 x 0,9 m, kompletny, nowy, 
- 1.350 zł. Bielawa, tel. 074/832-51-35 pogodz. 16 
BASEN wym. 9 x 4.5 m, cena sklepowa 14.000 zł, drabin
ka, pompa, filtr, dodatkowe wyposażenie, wolno stojący, •
6.200 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
BAWEŁNA do wyrobu knotów świecowych, ok. 100 kg -1 
zł/kg. Wrocław, tel. 071/352-96-90 
BECZKA blaszana, 2001, - 25 zł. Jawor, tel. 076/870-41-51 
w godz. 8*11
BECZKA z grubej blachy/zawór spustowy, na przyczepie
1-kołowej, poj. 2.500 I, - 800 zł. Paszowice, tel. 
076/870-14-47
BECZKA METALOWA poj. 2.200 I, mało używana - 350 
zł/szt. Strzelin, tel. 0604/86-81-97 
BECZKA ALUMINIOWA po piwie, ozdobna, 501^200 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-35-21
BECZKI .KEGI" 30 i 50 I, .Piast' • 60 zł/szt. Legnica, tel. 
076/852-34-08
BECZKI PLASTIKOWE polietylenowe, poj. 220 I, -10 zł 
/szt Rawicz, tel. 065/545-76-16 
BECZKI PLASTIKOWE zakręcane. 1201 - 20 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/354-37-39
BECZKI PLASTIKOWE .boryszew*, zakręcane i hoboki, do 
celów spożywczych - 20 zł/szt. Wrocław, tel- 071/339-72-8 i 
BRYCZKA KONNA. - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/373-88-21 
BRYCZKA KONNA do zaprzęgu kucyków, nowa, - 2.000 
zł lub zamienię na konia. Miejska Górka, tel. 065/547-52-63, 
0606/51-85-23
BUTELKI po oranżadzie, poj. 0.331. z transporterami, 350 
kompletów - 4 zł/komplet. Grobla, tel. 076/870-11-12 
BUTELKI po wodzie .Grodziskiej* - 7 gr/szt. Międzybórz, 
tel. 062/785-62-74, 090/67-61*27 
BUTELKI MONOPOLOWE większa ilość • 0.20 zł/szt. Wro
cław, tel. 0603/52-76-34
BUTELKI PO ATRAMENCIE poj. 30 ml, ok. 30 tys. sztuk, -
4.000 zł. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 0502/82-74-46

BUTLE NA WINO 15 i 60 I -1 zł/za litr. Brzeg Dolny, tel. 
0502/43-40-75
BUTY KOWBOJKI prod. hiszpańskiej, bogato zdobione, 
rozm. 36, nowe, -150 zł. Brzeg Dolny, tel. 0502/43-40-75 
BUTY MĘSKIE wojskowe, rozmiar 9.5, nowe, - 220 zł. Wro
cław, tel. 0603/76-55-05
BUTY, 2001 r. skórzane, brązowe, ochronne, ż wbudowa
nymi stalowymi noskami (niewidocznymi), rozm. 42 oraz 
stalowoszare Adidasy Thorsion, rozm. 43 - 130 zł. Wro
cław, tel. 071/781-98-99 w godz. 20-21 
CZASOPISMO „AUTO-GIEŁDA” cena 0,80 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0608/84-61-27
CZASOPISMO „EASY PC” numery od 1 do 46, w 2 segre
gatorach, stan idealny - 50 zł lub zamienię na sprzęt kom
puterowy. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
CZASOPISMO „FILM” i .Twój Styl', numery z lat 1996-1999 
• 1.50 zł/szt. Wrocław, tel. 0602/60-93-81 
CZASOPISMO „ŁOWIEC POLSKI” roczniki, oprawione, od 
1952 do 1978 r. i nieoprawione, od 1977 do 1999 r., najle
piej w całości (12 egzemplarzy gratis z lat 1948-50 + opra
wione z lat 1972-77) - 50 zł/rocznik. Wołów, tel. 
071/389-93-98
CZASOPISMO „MOTOR” tygodniki 1983-1986 r., 250 szt.
- 70 zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
CZASOPISMO „ŚWIAT WIEDZY" 210 numerów, segrega- 
tory, - 700 zł. Kaczowiska, tel. 076/844-82-52 
CZUJNIK DYMU biały, kształt puszki, średn. 25 cm, optycz
na kontrola pracy (dioda), kontrola stanu naładowania bate-' 
rii (9 V), syrena 85 dB, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/781-98-99 
w godz. 20-21
CZYŚCIWO bawełna 50-70%, 20 ton, cena 0,17 zł/kg. Wro- 
cław, tel. 336-62-48
DIODY PROSTOWNICZE 200A - 20 zł. Wrocław, tel. 
0606/73-75-45
DRES ADIDAS, NIKE, -160 zł. Oława, tel. 0603/38-02-14 
DREWNO KOMINKOWE: 110 zl/m3. Jordanów Śląski, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/40-27-41 
DREWNO KOMINKOWE dąb. brzoza - 85 zł/m3. Legnica, 
tel. 076/854-78-45
DREWNO KOMINKOWE liściaste, porąbane - 80 zł/m3. 
Lubin. tel. 076/847-30-20
DREWNO KOMINKOWE stałe dostawy, możl. transportu - 
70 zł/m3. Wrocław, tel. 0605/51-84-31 
DREWNO KOMINKOWE i tartaczne, brzozowe. olchowe, 
dębowe, bukowe, możliwy transport, od 70 zł/m3. Wrocław, 
tel. 0609/59-02-30
DREWNO KOMINKOWE • 110 zł/m3, transport gratis (rów
nież skupuję drewno liściaste). Mirosław Pasieka. Wrocław, 
ul. Dolnobrzeska 61c/1, teł. 071/349-21-69 
FARTUCH ROBOCZY cena 5 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15 
FILC techniczny, biały, gr. 2 mm, szer. 1 mb, 24 kg (1 bela), 
dostawa do 100 km gratis, • 650 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-20-43. 074/869-00-90 
FILC gr. 20 mm, waga 18 kg, wym. 1.9 m x 1.8 m, - 500 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-35-21
FOLIA prod. niemieckiej, biała, 1800 m -175 zł/rolka. Lwó- 
wek Śl., tel. 0502/66-11-27
FONTANNA z piaskowca - 2.500 zł, postać antyczna na
giej kobiety, wys. 120 cm - 2.200 zł. Czaple, gm. Pielgrzym
ka, tel. 076/877-53-58
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ŚWIDNICA, tel. 074/851-47-56, 
tel. kom. 0-603 629 967,074/853-46-49 wieczorem.

FRAK 3-częściowy, ciemnogranatowy (atłasowe klapy), • 
700 zł. Wrocław, tel. 387-83-06, 0604/12-86-85 
FUTRO, rozm. 50, nie używane, - 690 zł. Wrocław, tel. 
071/344-72-69 po godz. 10.30 
GARNITUR INTERMODA popielaty, na wzrost 180 cm, buty 
czarne (nr. 41), płaszcz długi granatowy, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-41-54 wieczorem 
KABINY WC PLASTIKOWE 3 szt. - 1.000 zł/szt. Legnica, 
tel. 076/855-30-50
KAMIZELKA KULOODPORNA KA 3. - 300 zł. Legnica, tel.
076/721-96-53 w godz. 17-19
KARUZELA CHICCO nad łóżeczko, stan idealny, nowy
wzór, -150 zł. Wrocław, tel. 372-44-46
KASETON REKLAMOWY 2-stronny, podświetlany, - 350
zł. Oleśnica, tel. 071/314-98-47
KASETON REKLAMOWY z napisem: studio kosmetyczne
solarium, podświetlany, bordowy, aluminiowy, złote litery,
wym. 160x60x20 cm, - 600 zł. Wrocław, tel. 789-68-80
KASETON REKLAMOWY zewn., podświetlany. 80x160 cm
-150 zł, 70x200 cm - 250 zł. Wrocław, tel. 0602/64-24-10
KIMONO kamikadze, • 150 zł. Lwówek Śląski, tel.
0602/70-29-39
KLOCKI LEGO, -100 zł. Świdnica, tel. 0602/77-86-57
KLOCKI LEGO obóz indian • 160 zł, baza kosmiczna -140
zł, fort - 30 zł. Wrocław, tel. 071/372-49-84
KOLEJKA ELEKTRYCZNA TT w całości lub na sztuki, 6
lokomotyw, 40 wagonów, szyny, zwrotnice, trafo 12/18 V,
oprzyrządowanie elektryczne, dworce, domki i inne -1.000
zł. Wrocław, tel. 0503/09-58-24
KOŁKI FASZYNOWE średn. 6 cm, dł. 100 cm. -12 zł /szt.
Tomisław, tel. 075/731-22-17
KOMPLECIKI DZIECIĘCE letnie - 8 zł/szt. Paczków, tel.
0606/15-33-85
KONTENER ALUMINIOWY wym. 2.50 x 2.50 x 5.90 m, •
6.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-61*74 
KONWIE.ALUMINIOWE poj. 251,30 szt., na miód jub mle
ko - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 357-10-93 
KORYTA piaskowiec, 5 szt., różne wielkości • 250 zł/szt. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-82-07 
KOSZULKI Adidas. Nike - 35 zł. Oława. tel. 0603/38-02-14 
KRATY ŚCIENNE do sklepu * 20 zł/szt., koszyki • 10 zł/szt., 
kosz wsypowy -100 zł. Legnica, teł. 0603/11 -82-55 
KRAWAT różne, ok. 1000 szt., prod. zachodniej, mało uży
wane. stan dobry, cena - 2 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/349-14-70
KSIĄŻKA ENCYKLOPEDIA GUTENBERGA 30 tomów, zło
ty nadruk - 500 zł. Głogów, tel. 076/831-46-55 
KSIĄŻKA TELEFONICZNA NIEMIEC na CD, -50 zł. Świd
nica, tel. 0604/55-57-10
KSIĄŻKI marynistyka, historia, wojenne, II wojna świato
wa, naszywki, proporczyki, koperty okolicznościowe, od
znaki, karty telefoniczne, widokówki, banknoty, - 200 zł. 
Brzeg Dolny, tel. 0502/43-40-75 
KSIĄŻKI ALBUM MALARSTWA RENOIR w j. niemieckim 
- 95 zł, .Album masażu* Nitya Lacroix - 85 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-23 
KSIĄŻKI tematyce górskiej i alpinistycznej, ceny 6-40 zł. 
Kowary, tel. 075/718-21-93
KSIĄŻKI .Ilustrowana biblia dla młodzieży’' - 50 zł, .Wielki

Atlas Świata” - 50 zł, karty do Tarota + książki - 50 zł. Wro
cław, tel. 071/341-51-46
KUCHNIA POLOWA stan b. dobry, 380 I, • 2.000 zł lub 
zamienię na barakowóz. Świdnica, tel. 074/640-55-68, 
0607/08-82-90
KUCHNIA POLOWA, 1985 r. z hakiem pod samochód cię
żarowy, na olej napędowy, prod. niemieckiej + dodatkowe 
części, -  1.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-30-39, 
0603/39-53-23
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ESKK dla początkują
cych, z kasetami, - 300 zł. Polkowice, tel. 0608/67-51 -05 
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO .Easy Deutch", na kase
tach, z segregatorami, - 400 zł. Kaczowiska, tel. 
076/844-82-52 i
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ESKK dla początkujących. 
32 lekcje, kasety, ćwiczenia i 8 lekcji, dla średniozaawan- 
sowanych, - 250 zł. Legnica, tei. 076/855-24-65 
KURTKA RAMONESKA brązowa, - 350 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 0602/70-29-39
KURTKA męska, - 100 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-63-77
KURTKA SKÓRZANA damska, długa, na wzrost 165-170 
cm, mało używana, • 200 zł. Bielawa, tel. 074/645-31-71 
KURTKA SKÓRZANA typ Ramona, oryginalna, z poprzecz
nym zamkiem, kupiona w USA, rozmiar XL, stan b. dobry,
• 350 zł. Legnica, tel. 0606/93-42-02 
KURTKA SKÓRZANA prod. włoskiej. - 250 zł lub zamie
nię na inną. Nowogrodziec, tel. 075/731-63-77 
KURTKA SKÓRZANA futrzana, nowa, kanadyjskie wiewiór
ki, rozm. 44, - 550 zł. Wrocław, tel. 344-72-69 w godz. 10-13 
KURTKA SKÓRZANA rozmiar 48, kolo ciemnozielony, 
prod. niemieckiej, -110 zł. Wrocław, tel. 071/325-44-84 
KURTKA SKÓRZANA gruba, czarna, klamra, dużo zam
ków, motocyklowa. -150 zł. Wrocław, tel. 0600/43-06-35 
KURTKI SKÓRZANE używane, stan b. dobry, różne faso
ny, włoskie i niemieckie - 30-100 zł. Wrocław, tel. 
071/781-98-99 w godz. 20-21 
LAMPY JARZENIOWE hermetycznie zamykane, długość 
130 cm, w obudowie blaszanej, na 3 świetlówki 40 W - 85 
zł/szt. Wrocław, tel. 0606/62-42-90 
LAMPY PRZEMYSŁOWE 9 szt. - 20 zł/szt. Miękinia, tel. 
0605/36-00-51
LAMPY SODOWE wiszące, 250 W, do hali. hermetyczne 
+ żarówka. 9 szt. - 270 zł/szt., możliwa faktura. Wrocław,. 
tel. 0603/99-98-77
LAMPY ŚWIETLÓWKI w obudowie, z kloszem, 2 x 40 W, - 
35 zł. Wrocław, teł. 355-31-12. 0605/07-77-88 
LINA OCYNKOWANA średnica 6 mm. 150 m.b, -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-49-13
LINA OCYNKOWANA średnica 5 mm. 400 m. elastyczna, 
stalowa, - 250 zł. Wrocław, tel. 0608/10-75-47 
LINA STALOWA nowa, nasączona, z rdzeniem włóknistym,' 
wewnątrz, fi 32 - 8 zł/mb. Mrokocim, tel. 074/817-70-71 
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 
miejsc, z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorze bia- 
ło-czerwonym, adaptacja ciągnika, • 65.000 zł. Przylesie, 
tel. 077/412-39-78. 0602/72-19-40 
ŁAŃCUSZEK ZŁOTY z krzyżykiem, waga 47 gram, próba 
583, • 2.000 zł. Gubin. tel. 0502/29-48-98 
ŁOŻYSKA 22234 -1.00 zł/szt. Nowa Sól, tel. 0605/24-58-22 
MAKULATURA BELOWANA. - 25 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/810-53-62 po godz. 17. 074/815-76-12 do 
godz. 15. 0603/46-09-74
MAKULATURA BELOWANA. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/810-55-62 po godz. 17.0603/46-09-74,074/815-76-12 
do godz. 15

Pltrwtza firma w Polsce, realizująca kompleksowa 
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MASZ PROBLEMY ■ KŁOPOTY ŻYCIOWE? Nie możesz 
Sobie poradzić? Zadzwoń! Pomożemy natychmiast, bez 
względy na trudności. Zielona Góra, tel. 090/65-70-02. 
MODELE SAMOLOTÓW zdalnie sterowanych, budowa, 
fachowa pomoc, nauka pilotażu. Wrocław, tel. 
0502/84-01-75
MODELE SAMOLOTÓW DO SKLEJANIA skala 1:72 - 
10-30 zł. Wrocław, tel. 0605/35-82-06 
NAGROBEK GRANITOWY - od 1.200 zł. z ciemną tablicą, 
litery, montaż i transport - ód 1.500 zł. Strzegom, tel. 
074/855-82-53
NAGROBEK GRANITOWY z ciemną tablicą, możliwy mon
taż - od 1500 zł. Strzegom, tel. 074/855-3047, 855-68-04 
NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE cena 7 zł. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15. 0606/73-39-15 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXICOSI funkcja fotelika sa
mochodowego, do 10 kg - 50 zł. Chocianów, tel. 
076/818-46-73
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE nowe. - 30 zł. Wrocław, tel. 
782-27-88 po godz. 20, 0603/74-28-92 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI-COSI do-10 kg, z budką, 
wkładka dla noworodka, z funkcją fotelika samochodowe
go, -150 zł. CHICCO na stelażu, - 80 zł, Wrocław, tel. 
071/341-20-22, 0603/55-59-58 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE ROAN z usztywniaczem • 30 zł 
oraz leżaczek Roan, nowy. granatowy .w misie" - 70 zł. - 
30 zł. Wrocław, tel. 071/782-27-88 po godz.20, - 
0603/74-28-92
OBRAZ olejny, na płótnie, aut. Zygmunta Badowskiego, z
1906 r., wym. 2.6x1.5 m, stan b. dobry. + 100 pocztówek
przedwojennych na temat malarstwa światowego, -17.000
zł. Legnica, tel. 076/857-46-01
OBRAZ OLEJNY pejzaż Grzegorza Dąbrowy. 150 x 120
cm, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0603/70-00-84
OBRAZY OLEJNE współczesne, o różnej tematyce, ceny
200-500 zł. Wrocław, tel. 0503/86-46-44
ODPADY POROŻA JELENIA - 8.50 zł/kg. Wrocław, tel.
071/325-24-62
ODSTRASZACZ KOMARÓW kieszonkowy, cena 15 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0605/82-49-42
ODZIEŻ WOJSKOWA „US Army\ spodnie, bluzy, manier
ki, ładownice, czapki. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
O OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, 

dziecięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli • od

3 zł. Legnica, tel. 076/856-48-66, 0604/16-i 7-18 
84014771

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

PALETY DREWNIANE wym. 600 x 800 cm - 4.50 zł/szt., 
800 x 1.200 cm - 9 zł/szt.. 1.000 x 1.200 cm -14 zł/szt. 
Polanica Zdrój. tel. 0608/18-61-34, 0600/53-81-00 
PALETY JEDNORAZOWE - 11 zł/szt. Prochowice, tel. 
0607/37-54-81
PAPIER KARBOWANY w belach. Jawor, tel. 
076/870-65-50, 0606/19-10-59 
PIELUCHY JEDNORAZOWE dla chłopców i dziewczynek, 
od 0.47 zł/sźt.. z dostawą do domu. Wrocław, tel. 325-06-34 
PIELUCHY LIBERO BABY COMFORT opakowanie 22 szt,
-10 zł. Wrocław, tel. 338-09-79 
PIELUCHY PAMPERS BABY DRY maxi, 34 sztuki w pacz
ce - 20 zł/op. Wrocław, tel. 0601/75-44-73 
PISTOLET GAZOWY prod. niemieckiej. 2 magazynki, ka
bura, - 450 zł lub zamienię na telefon GSM. Wrocław, tel. 
0501/97-96-25
PLAKAT z wizerunkiem i autografem Rafała Kubackiego,
- 20 zł. Wrocław, tel. 0605/09-11-84
PLAN „WYSTAWEK" 86 miejscowości, - 40 zł. Kamionki,
tel. 074/836-57-11
PLAN „WYSTAWEK” na cały rok, sprawdzone terminy, 160 
miast - 50 zł/całość. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
PLANDEKA obszyta, 100 m2,10 x 10 m. nowa. -1.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-19-14 po godz. 17 
PŁASZCZ WOJSKOWY z ZSRR • 25 zl oraz odznaczenia 
z ZSRR (korpusówki itp.) - od 3 zł. Wrocław, tel. 
071/362-65-93. 0605/76-57-97 
POJEMNIKI PLASTIKOWE poj. 1500 I - 900 zł. 2.000 I -
1.100 zł. Marciszów, tel. 075/741-02-28 
POJEMNIKI UNIWERSALNE ład. 500 kg każdy. 22 szt., 
koszopalety, 16 szt. • 100 zł/szt. Maniów, tel. 071/316-82-05 
POROŻE JELENIA 2 szt., poroże koziołka, 14 szt. - 2.500 
zł. Nysa, tel. 077/433-25-20
POROŻE JELENIA 2 szt. - 600 zl. Wałbrzych, tel. 
074/848-28-00
POROŻE JELENIA 12-korónne, - 550 zł. Wrocław, tel.
353-60-64
POSZUKUJĘ PANI w wieku 18-35 lat, atrakcyjny. 22 lata. 
chętnie w charakterze sponsora. Wrocław, tel. 
0503/94-24-20
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na leczenie syna i męża. 
utrzymujemy się z jednej, skromnej pensji, która nie wy
starcza na jedzenie, dziękujemy za każdą złotówkę. Mój 
numer konta: BSK RCO Wrocław 10501575-2239086479.

PROSIĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem samotną mat
ką, wychowuję 4 małych dzieci, dwoje jest poważnie cho
rych czeka ich poważna operacja, przekracza moje finan
sowe możliwości, nie mam z nikąd pomocy, BGZ o/W-W 
20302081-317469-27-04-11. Lubin, tel. 0606/62-90-04 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ mąż na rencie (choro
ba kręgosłupa), ja bez pracy, mamy dwoje dzieci, zalegam 
z opłatą za światłoi gaz za 11.2000 r., dziękuje ludziom ' 
dobrego serca, nr konta PKO BP o/Swidnica 
3310205138-532902765. Świdnica 
PRZYJMĘ ODZIEŻ DLA CHŁOPCÓW w rozmiarach 152. 
145, 135, stan dobry. Szprotawa, tel. 068/376-70-38 po 
godz. 16
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DOM. Jelcz-Laskowice. tel. 
071/318-23-22
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DOM MIESZKALNY wolno sto
jący, na trasie Świdnica-Sobótka. Strzelce, tel. 
0605/03-24-65
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ 3 km od Oporowa, przy 
głównej drodze w kierunku Kątów Wr. Cesarzowice, tel. 
0605/85-47-43
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy wyjeździe w kier. 
Oławy, przy drodze - 3.500 zł/rocznie. Radwanice, tel. 
071/311-70-22 .
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ 6 a, wylot na Opole 
przez Oławę, faktura VAT lub wynajmę. Radwanice, tel. 
071/311-76-78
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ w Bielanach Wrocław
skich, przy drodze nr 8, w atrakcyjnym miejscu. Wrocław, 
tel. 0603/85-13-76
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD duże przebiegi. 
Jaźwina, tel. 0603/98-62-08
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD VW Transporter. 
Świdnica, tel. 074/853-80-58. 0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Ford Transit. Świd
nica. tel. 074/853-80-58. 0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Truck. 
Świdnica, tel. 074/853-80-58. 0601/05-89-63 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Atu. Świd
nica. tel. 074/853-80-58. 0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD taksówkę. Wro- 
cław. tel. 071/348-50-06. 0601/76-37-32 .
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD rajdowy. Zdzieszo
wice, tel. 074/48445-43
PUDEŁKA NA PŁYTY CD-R nowe, 500 sztuk, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0601/23-5042
REKLAMA wym, 2 x 6 m, 2-stronna, stalowa konstrukcja, 
mieszcząca się przy autostradzie między Legnicą i Wro
cławiem, słupek 121/4 od Legnicy, opłacona do 31.12.2003 
r - 8.000 zł + VAT. Legnica, tel. 076/850-67-88 
REKLAMA ELEKTRONICZNA wisząca -180 zł. Górzyn, 
gm. Lubsko, tel. 068/372-90-79 
SIATKA MASKUJĄCA, - 500 zł. Radwanice, tel. 
071/311-75-11
SIATKA MASKUJĄCA duża, nowa, - 250 zł. Wałbrzych, 
tel. 074)845-3347, 0605/6441-08 
SKÓRA Z DZIKA. - 60 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
SKÓRA Z SARNY czarna, licowa, lakierowana, -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-29-93 do godz. 14, 351-12-71 w 
godz. 15-20
SKÓRA Z WĘŻA czerwona, wyprawiona, lakierowana, 155

cm, stan b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/343-29-93 do 
godz. 14, 351-12-71 w godz. 15-20 
SKÓRY OWCZE • 40 zł/szt.; wełna - 3 zł/kg. Pieńsk, tel. 
075/778-73-62 po godz. 20
SPODNIE CIĄŻOWE krótkie, • 85 zł. Wrocław, tel. 
3724446
SPODNIE DŻINSOWE niebieskie, nowe, rozmiar 30-34, - 
50 zł. Wrocław, tel. 0602/06-93-81 
SPODNIE LEE dżinsowe, w pasie 78. • 100 zł. Wrocław, 
tel. 0607/18-20-26
SPODNIE REPLAY dżinsowe, nowe, damskie, czarne, roz
porek na guziki, w pasie 82 cm, - 50 zl. Wrocław, tel. 
071/372-56-35, 0602/88-29-54 
SPODNIE SKÓRZANE, - 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0602/70-29-39
SPODNIE WOJSKOWE prod. zachodniej. 50-95 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/362-65-93, 0605/76-57-97 
SPÓDNICA rozm. 40 • 42, spódnica biała zapinana na gu
ziki, koszula biała z czarnymi wykończeniami, koszula je- 
bwabna niebieska -10 zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-56-35, 
0602/88-29-54
STROIK ŚLUBNY na głowę, kompozycja: stokrotki i mar- 
geritki z zielonymi listkami, b. elegancki i ładny, - 30 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-2645 po godz. 19, 0600/15-37-96 
STYCZNIKI JD, JDX różne typy. Nysa, tel. 077/433-76-07 
SUKIENKA KOMUNIJNA na wzrost 128 cm, + dodatki, stan 
b. dobry, -120 zł. Sobótka, tel. 071/316-3442 
SUKIENKA KOMUNIJNA na wzrost 140 cm, odwód pasa 
65 ćm, torebka, rękawiczki, toczek, buty nr 40, - 300 zl. 
Wrocław, tel. 071/346-69-05
SUKIENKA KOMUNIJNA stan b. dobry, cena -150 zł oraz 
szata liturgiczna dla dziewczynki, cena - 50 zl. Wrocław, 
tel. 071/368-1246
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36-38, stan idealny, - 400 zł. By
strzyca Oławska, tel. 071/313-02-04 po godz. 19 
SUKNIA ŚLUBNA, prod. włoskiej Romatica, rozm. 38. • 
400 zł. Czernica, tel. 071/318-02-16 
SUKNIA ŚLUBNA biała, z trenem na kole, krótki rękaw, 
góra z francuskiej gipiury, dół gładki, rozm. 36-38, na szczu
płą osobę, - 400 zł. Jelenia Gora, tel. 075/767-39-20 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 4042, na wzrost 180 cm, atła
sowa, z krótkimi rękawami, góra zdobiona perełkami, dół 
wykończony koronką, na kole. biała, ze stroikiem do welo
nu. Kłodzko, tel. 0501/12-0047 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 3840, z dodatkami (stroik, rę
kawiczki, welon), - 550 zł. Kłodzko, tel. 074/867-72-25 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 40. stan dobry + dodatki, - 350 
zł. Księginice Wielkie, tel. 071/392-5842 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36/38, na wzrost 173 cm, z krót
kimi rękawami, góra zdobiona gipiurą i różyczkami w różo
wym kolorze, dół z szyfonu (6 warstw), welon, rękawiczki. - 
500 zł. Kunice Legnickie, tel. 076/857-51-30 
SUKNIA ŚLUBNA biała, na wzrost 172 cm, na osobę cię
żarną, przód - piękna gipiura - u góry i w pasie, tył • małe , 
różyczki, - 650 zł. Legnica, tel. 076/866-1842 po godz. 19 
SUKNIA ŚLUBNA atłasowa, rozm. 36-38, na wzrost 
160-164 cm, halka na kole, ładnie zdobiona, krótki rękaw, 
rękawiczki, b. ładna, - 220 zł. Lubin, tel. 076/846-60-82. 
0607/12-71-19
•SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36, na szczupłą osobę, dodatki 
gratis, -150 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0600/43-27-29 
SUKNIA ŚLUBNA biała, typ .Józefina’ , góra z gipiury, z 
krótkimi rękawami, modny wzór, na kole, idealna dla ko
biety w ciąży, na wzrost 158/160 cm, stan idealny, - 480 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-22-77. 0603/31-25-89 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38/40. wzrost 165 cm, szyta z kli
nów, z niebieskimi dodatkami, - 450 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-86-90
SUKNIA ŚLUBNA góra haftowana, dól gładki, rozm. 40, 
na wzrost 164 cm. - 200 zł. Pawłowice, tel. 074/81̂ -00-34 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40, z atłasu, bogato zdobiona, na 
kole, po czyszczeniu, stan b. dobry. - 450 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-70-53. 0607/54-66-20 
SUKNIA ŚLUBNA stan b. dobry, perełki, roz. 42, wzrost 
165 cm, dodatki. - 500 zł. Polkowice, tel. 0502/46-26-94 
SUKNIA ŚLUBNA kolor ecru, 2-częściowa, gorset, spód
nica, na gorsecie wybijane łososiowe róże. regulacja ra- 
miączek, włoskiej firmy, 3-warstwowy welon, długi, kupio
na za 2.500 zł, - 1.500 żł. Polkowice, tel. 076/845-61-55 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 4042, biała, góra z gipiury, krótki 
rękaw, dół prosty, tren z niebieskimi kwiatami, dodatki: 
welon, rękawiczki, podwiązka - 500 zł. Świdnica, tel. 
074/64046-89 .
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozm. 42/44, wzrost 176 cm, góra 
z gipiury, dekolt caro, rękaw 3/4 długości, dół z organtyny 
na halkach, czyszczona chemicznie, raz używana, z welo
nem, - 600 zł. Świdnica, tel. 074/640-26-54,0603/75-2743 
SUKNIA ŚLUBNA kolor ecru, prod. włoskiej, 2-częściowa. 
gładka, góra na cienkich ramiączkach, odcinana,pod biu
stem, lekko rozszerzana ku dołowi, przedłużony tren, na
rzuta z delikatnej koronki, b. elegancka i szykowna, • 900 
zł. Świdnica, tel. 0600/27-23-54 
SUKNIA ŚLUBNA, krótki rękaw, rozmiar 36/38, na wzrost 
165 cm, po czyszczeniu, dodatki, - 380 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-38-80
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36, na ramiączkach', dodatki, - 
600 zł. Trzebnica, tel. 0604/30-29-71 .
SUKNIA ŚLUBNA firmy Cymbeline. 2000 r., rozm. 42. 
wzrost 178 cm, góra w formie gorsetu, dół z szyfonu, z 
podpinanym trenem, krótki rękaw + buty, rozm. 41,5, biżu
teria ślubna, raz używana, - 400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-74-27
SUKNIA ŚLUBNA biała, haft Richelieu. rozmiar 38/40. - 
200 zł. Wrocław, tel. 071/784-83-08. 0607/49-60-90 
SUKNIA ŚLUBNA krótki rękaw, rozmiar 38. - 300 zł. Wro
cław, tel. 0600/82-01-67
SUKNIA ŚLUBNA biała, roz. 38/40, dla wysokiej dziew
czyny, 2-częściowa. wyczyszczona, raz używana, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/780-85-33
SUKNIA ŚLUBNA długa z trenem, typ Józefinka. rozm. 38. 
welori> 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-06-54 
SUKNIA ŚLUBNA roz. 38, na wzrost 170 cm, krótkie ręka
wy, zdobiona różyczkami, dodatki, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/328-78-34
SUKNIA ŚLUBNA Emilia Costa, rozm. 3840. rękawy opa
dające na ramiona, zdobiona granatowymi różami, tren,
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stroik, rękawiczki, welon, - 700 zł. .Wrocław* tel.. 
071/346-46-41 po godz. 18. 0502/93-81 -54 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36-38 + nowe buty,- 230 Zł. Wro
cław. tel. 071/368-16-79, 0501/57̂ 18-63 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36, biała, atłasowa, z ozdoba
mi koronkowymi, gorsetowa z bolerkiem, - 260 zł. Wrocław, 
tel. 0601/08-44-28
SUKNIA ŚLUBNA model wioski 2000. z trenem, odkryte 
plecy, szyta z klinów, pełny klosz, biała, szal, welon, dł. 
180 cm + rękawiczki długie, buty włoskie, rozmiar 170/40.
- 600 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-80
SUKNIA ŚLUBNA firmy Cymbeline, typ Jousse, rozmiar 
36/38, ecru, wzrost 160 cm, góra prosta; bez rękawów, dół 
gładki, na kole, z tablierem wokół talii w koloże beżowym, •
1.300 zł. Wrocław, tel. 071/789-61-76, 0503/83-81-28 
SUKNIA ŚLUBNA, rozm. 38, na wzrost 170 cm, krótki rę
kaw, halka, na kole, welon, rękawiczki, stroik, czyszczona,
- 500 zł. Wrocław, tel. 0601/05-03-97
SUKNIA ŚLUBNA dla pani w ciąży, krótki rękaw, wzrost 
170-174 cm + dodatki. - 500 zł. Wrocław, tel. 354-12-35 
SUKNIA ŚLUBNA roz. 40/42, góra z gipiury, dół z tafty, 
rękaw w nadgarstku rozkloszowany, welon, stroik z mar- 
garetek, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/359-52-22 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38/40, wzrost 170 cm, kapelusz i 
nowe buty rozm. 38, stan b. dobry, gorset i przypinany tren, 
odsłonięte ramiona, zdobiona haftem francuskim, różyczki 
łososiowe, na kole. Wrocław, tel. 071/357-89-98 
SUKNIA ŚLUBNA b. elegancka, atłasowa, prosty fason, 
rozm. 38/165-170 cm, dodatki gratis, - 360 zł. Wrocław, 
tel. 071/347-71-30, 0605/62-01-78 
SUKNIA ŚLUBNA wzrost 178 cm, na ramiączkach, - 400 
zł. Wrocław, tel. 0501/93-48-22 
SUKNIA ŚLUBNA stan b. dobry, prosta i elegancka, biała, 
długa, rozszerzana do dołu, krótki rękaw, gorset z gipiury 
jaśmin’ , dół z satyny, wymiary w.168/t.73/b.91, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0607/30-63-16, 339-72-90 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36-38, zdobiona, oryginalna, dla 
odważnej dziewczyny. Wrocław, tel. 0502/60-04-46 
SUKNIA ŚLUBNA prod. francuskiej, kolor ecru z rypsu, na 
wzrost 170 cm, rozmiar 38 + buty, - 500 zł. Wrocław, teł. 
071/355-98-03 po godz. 18
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 38, na wzrost 158-162 
cm, bez rękawów, duży dekolt, z podpinanym trenem, ele- - 
gancka, b. ładna, stan idealny, czyszczona, używana 1 raz, 
model 2000 r. + stroik i welon dwuwarstwowy, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 0606/39-82-16
SUKNIA ŚLUBNA prod. zachodniej, kolor ecru, góra z gi
piury, dół z tafty, nowa, rozmiar 40. - 800 zł. Wrocław, tel. 
0605/31-63-52
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36-38, na wzrost 168 cm, prosta, 
bez rękawa, rozkloszowana, z przodu wiązanie gorseto
we, przy dekolcie i poniżej talii ozdobiona bordowymi kwiat
kami, -400 zł. Wrocław, tel. 071/325-55-97,071/322-38-63 
SUKNIA ŚLUBNA ekskluzywna, kolor biały, rozmiar 36, na 
wielkim kole, z 8 warstw organdyny, gorset zdobiony cyr- 
koniami, szal, buty, rękawiczki, • 500 zł. Wrocław, tel.
329-99-99
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, odpinany tren, raz używa
na, góra • gorset wiązany, z gipiury, opuszczane ramiona, 
dół z szantungu na kole, ozdobne łososiowe różyczki, • 
650 zł. Wrocław, tel. 0607/14-95-24.
SUKNIA ŚLUBNA prod. włoskiej, rozmiar 174/86/67, - 550 
zł. Wrocław, tel. 0606/59-81-85 
SUKNIA ŚLUBNA wym. 155-165 cm, skromna, eleganc
ka, prosty krój, podwyższony stan, tren, odkryty dekolt i 
ramiona, zdobiona herbacianymi różyczkami, - 500 zł. Wro
cław, teł. 0501/51-48-54
SUKNIA ŚLUBNA'rozmiar40, stan b. dobry, - 500 zł. Wro
cław, tel. 0504/94-49-43
SUKNIA ŚLUBNA prod. włoskiej, ręcznie haftowana, z tre
nem, kolor ecru, z dodatkami, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/338-11-78
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, styl francuski, na halkach z 
podpinanym trenem, rękawy do łokci, zakończone haftka
mi, zdobiona łososiowymi różyczkami, stan b. dobry, • 400 
zł. Wrocław, tel. 0609/39-58-68 po godz. 17 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36, na wzrost 174, biała, 83 cm w 
biuście, ramiączka zdobione bordowymi różami, dół sze-
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roki, tył 3-warstwowy, czysta, b. ładna, z 5 różami + halka 
na kole, rękawiczki, stroik, - 550 zł. Wrocław, tel. 
071/321-36-26
SUKNIA ŚLUBNA. 1999 r. biała, uiywana raz w lipcu 2000 
r., , + dodatki, - 300 zł. Brochocin, tel. 076/877-41-05, 
0608/10-70-17
SWETER Bosch, 3-kolorowy, - 130 zł. Wrocław, tel. 
0607/18-20-26
SWETER dziewczęcy, biały, rozm. 146 cm, nowy - 20 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-39-52
TAŚMA KLEJĄCA przeźroczysta. 100 szt. -1,1 zl/szt. Wro- 
cław, tel. 350-94-75
TKANINA na stoły bilardowe, szer. 157 cm - 30 zł/m.b. 
Srebrna Góra. teł. 0602/53-70-35 
TOALETA 2-komorowa, do przyczepy kempingowej, na 
działkę lub dla osoby chorej, stan dobry • 90 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20. 075/782-43-16 do 
godz. 17
TOREBKI DAMSKIE - od 15 zł. Strzegom, teł. 
074/855-32-57
TRANSPORTERY plastikowe, monopolowe po winie i wód
ce. ok.,200 sztuk, -1 zł/szt. Herby. tel. 034/357-41-32 
TRANSPORTERY z butelkami i puste. 12 sztuk -120 zł. 
Strzegom, tel. 0503/02-24-93 
TWORZYWO SZTUCZNE ULTRAFORM mozaika - 1.50 
zł/kg. Wrocław, tel. 071/781-39-60 
TWORZYWO SZTUCZNE PS (biały), PCW (biały), PP 
(skrzynkowy), ceny od 1.30 zł/kg. Wrocław, tel. 
0607/18-05-93
UBRANKA DZIECIĘCE nowe i używane (1 sezon), na 
dziewczynkę w wieku od 3 do 6 lat, b. duży wybór, buty. 
bluzy, sukienki, spudnice, swetry, koszulki, itp. - od 5 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/372-56-35, 0602/88-29-54 
UBRANKA DZIECIĘCE do komunii, dla dziewczynki, do
datki, stan idealny, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/346-07-71 
UBRANKA DZIECIĘCE - 2, 4 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/327-49-21
UBRANKA DZIECIĘCE 3-18 mies.y, stan dobry - 3-20 zł. 
Wrocław, tel. 793-43-34
UBRANKA DZIECIĘCE od 0 do 2 lat - od 1 zł do 10 zł/szt., 
częściowo prod. niemieckiej. Wrocław, tel. 071/351-33-70

UBRANKA DZIECIĘCE prod. zachodniej, dla dziewczynki 
(kurteczki, sukienki, spodenki itp.) oraz dla chłopca 
(spodenki, bluzy, koszulki), od 1 miesiąca do 2 lat, w cenie 
od 2 zł. Wrocław, tel. 355-35-31 
UBRANKA DZIECIĘCE dla dzieci w Wieku do 7 mies., fir
mowe, stan idealny • od 20 zł. Wrocław, tel. 372-44-46 
UBRANKO DO CHRZTU 3-częściowy gamiturek, muszka, 
rozm. 80, stan idealny,. - 45 zł.. Lubomierz, tel. 
0603/07-4245
UBRANKO DO CHRZTU, • 70 zł. Wrocław, teł. 
071/321-7346
URZĄDZENIE SITA MINI DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH 
+ jęz. angielski, kurs podstawowy, - 790 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/784-11-29
WAGA DZIECIĘCA CHICCO 0-10 kg, na gwarancji, -130 
zł. Wrocław, teJ. 071/322-29-31 
WAGON KOLEJOWY przystosowany na domek letnisko
wy, z podwoziem, możliwość przemieszczania się samo
dzielnie, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 355-31-12,0605/07-77-88 
WAGON-SALONKA dł. 8.3 m, 21.5 m2, okna PCW, co, 
panele, wyposażenie, stan b. dobry, - 17.500 zł. Wrocław, 
teł. 0601/08-44-59
WIRÓWKA DO MIODU nierdzewna, 4 ramki, • 700 zł. Pę- 
gów, tel. 071/310-72-94
WOZY DRABINIASTE jeden z drabinkami, drugi skrzynio
wy, na drewnianych kołach, nadają się jako ozdoba do ogro
du • 300 zł/szt. Kobierzyce, tel. 071/311-83-86 
WÓZEK DZIECIĘCY zielony, z płaskim dachem, folia prze
ciwdeszczowa, kupiony we wrześniu 2000 r, -150 zł. Bro
chocin, tel. 076/87741-05, 0608/10-70-17 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, typ .parasolka’ , 
bez budy, małe kółka + fotelik samochodowy, od 8 mies. 
do 5 lat, rozkładany do spania (3 pozycje), własny pasy, 
atest, mało używane, stan idealny, • 200 zł. Dobrzeń, tel. 
0607/43-16-99
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK nowy, + nowe koła, • 450 zł. 
Jaworzyna Śl., tel. 074/858-7040 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki + spacerowy, w niebiesko-bia- 
łą kratkę, firmy Polak Picolo 2000, 2-funkcyjny, koła pom
powane, stan dobry, cena sklepowa - 800 zł, - 550 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-1140 po godz. 17 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO giro-legar, oryg., prod. 
włoskiej, 3-funkcyjny, amortyzowane zawieszenie, wenty
lacja, b. lekki, rozkładany do spania (4 poziomy), folia prze
ciwdeszczowa, śpiwór, pokrowiec na nogi, regulacja pod
nóżka, łatwy w składaniu, nietypowy wzór, mało używany,
- 900 zł. Legnica, tel. 0503/52-10-22
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki + spacerówka, cena nowego 
600 zł, - 250 zł. Lubań, tel. 075/646-12-74 
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, granatowy, - 250 zł. Lu
bin, tel. 076/846-10-25
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK LAMBADA granatowy w pie
ski, szybka na budce, kosz na zakupy, duże koła, z przodu 
skrętne, - 300 zł. Lubin, tel. 0603/70-82-99 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, z parasolką, kosz na za
kupy, ciemnogranatowy, duże koła, stan dobry - 80 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16 
dogodź, 17 , . . , - .4. ^
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, z funkcją spacerowego, stan 
b. dobry, - 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-35-32, 
0603/39-53-11
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, spacerowy, przekładana rącz
ka, -100 zł. Nowa Ruda, tel. 074/873-35-11 po godz. 17 
WÓZEK DZIECIĘCY, w kolorowe misie + torba, 3-funkcyj
ny. - 230 zł. Oleśnica, tel. 071/398-87-34 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, rączka profilowa
na, budka pałąk, duży kosz, podwójne koła obrotowe. • 
250 zł. Oława, tel. 0607/27-39-53 
WÓZEK DZIECIĘCY, w delikatną kratkę, głęboki, spacero
wy, z nosidełkiem, gumowe kółka, reguł, rączka, stan b. 
dobry, -150 zł. Paczków, tel. 0602/71-01-81 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO 3-funkcyjny, zielo- 
no-biała kratka, • 700 zł. Siekierczyce, gm. Mściwojów, tel. 
0601/14-69-76
WÓZEK DZIECIĘCY CHICO GRACO duże koła, nowy mo
del, stan idealny, - 220 zł. Świdnica, tel. 074/852-19-69 
WÓZEK DZIECIĘCY Inglesina, spacerowy z funkcją głę
bokiego, granatowo-żółty, niski, lekki, rączka przekładana
- 300 zł, karuzela nad łóżeczko -15 żł. ubranko do chrztu 
„pajacyk* + buciki, beret, atłasowy, rozm. 68-/4 • 50 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/664-24-55
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA oryg. Cross, stan b. do
bry, koła pompowane, głęboki z funkcją spacerówki, na 
gwarancji, mało używany, • 600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-77-51
WÓZEK DZIECIĘCY, sportowy, koła białe, pojedyncze, z 
budką, używany 5 mies, -190 zł. Wrocław, tel. 372-25-87 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/321-21-50
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, niebieski, stan dobry, • 
100 zł. Wrocław, tel. 071/784-83-08, 0607/49-60-90 
WÓZEK DZIECIĘCY wielofunkcyjny, • 300 zł. Wrocław, tel. 
0600/82-01-67
WÓZEK DZIECIĘCY wilofunkcyjny, prod. hiszpańskiej, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/325-97-90 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO zielony, ochrona na nogi, koła 
skrętne, budka z szybką, przekładana rączka, folia prze
ciwdeszczowa, -150 zł. Wrocław, tel. 7894847 
WÓZEK DZIECIĘCY typ .parasolka”, stan b. dobry, -110 
zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-28 
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, huśtawka i kojec, - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/346-66-36 
WÓZEK DZIECIĘCY MAJA spacerowy, rozkładany, z bud
ką, folia, parasolka, -160 zł. Wrocław, tel. 071/372-7545 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, stan dobry. - 75 zł. Wro
cław. tel. 071/784-35-31
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, materac, śpiwór,
- 280 zł. Wrocław, tel. 071/336-95-07
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO z koszykiem, rozkładany do 
spania, -110 zł. Wrocław, tel. 0609/15-65-52 
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, szeregówka, nowy, 
prod. niemieckiej, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 
0602/81-52-87
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki i nie używana spacerówka, 
zielony, duże koła, stan idealny, torba z przewijakiem gra
tis, - 300 zł. Wrocław, tel. 339-1645 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, granatowy w żółtą krat
kę, ciekawy wygląd, model z 2000 r., duży kosz na zakupy, 
torba, używany 8 miesięcy, stan idealny, • 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-92-72
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA typ .parasolka’ , bez bud
ki, rozkładany, - 130 zł. Wrocław, tel. 071/781-94-74, 
071/78649-44
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, stan b. dobry, - 300 
zł. Wrocław, tel. 071/355-19-60. 0501/09-92-18 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, przekładana 
rączka - 40 zł. Wrocław, tel. 071/351-33-70 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN 3-funkcyjny, zielona kratka, 
stan b. dobry - 200 zł + śpiworek gratis. Wrocław, tel. 
071/351-02-02
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, z budką, regula

cja oparcia, pokrowiec, zielony w kratkę, stan idealny; - 200 
zł.̂ Wroęław, teł. 071/341-34.32 .
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, dla bliźniąt, 
dziecko za dzieckiem, duże koła, torba do wózka, bagaż
nik, - 850 zł. Wrocław, tel. 355-35-31 _
WÓZEK DZIECIĘCY, z przekładaną rączką, głęboki, spa
cerowy, stan dobry, -130 zł. Wrocław, tel. 781-39-00 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki + spacerówka, modny, z prze
kładaną rączką, nie zniszczony, granatowy, • 150 zł. Wro
cław, tel. 071/353-13-38, 0605/58-02-18 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO ALEXIS głęboki, model 2000 
r., przekładana rączka, koła skrętne, 3 pozycje leżenia, 
kosz, osłona na nogi, rewgulowany podnóżek, używany 6 
mies., stan idealny + folia gratis, • 550 zł (w sklepie 780 zł). 
Wrocław, tel. 0605/2441-20
WÓZEK DZIECIĘCY ELMAR na dużych kolach. 2-funkcyj- 
ny, granatowy, z kolorowymi dodatkami, stan b. dobry + 
parasol przeciwsłoneczny, folia przeciwdeszczowa, • 250 
zł. Wrocław, tel. 350-04-60
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, zielony w kratkę, kosz na 
zakupy, torba, buda, pokrowiec na nogi, parasolka prze
ciwsłoneczna, -150 zł. Wrocław, tel. 071/35248-53 
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO dla bliźniaków, space- 
rowy, granatowy, jeden za drugim, siedzenia rozkładane 
do spania, stan b. dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-15-62
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WÓZEK DZIECIĘCY. 3-funkcyjny. używany pól roku. za- 
dbany. - 350 zł. Wrocław, tel. 071/3691-35-16 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, typu .parasolka”, na po
dwójnych kółkach, kosz na zakupy, bez budy, czerwo- 
no-zielony, - 120 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67. 
0601/78-51-55
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny. roczny, stan dobry. -150 
zl. Wrocław, tel. 071/350-04-03 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO głęboki, + spacerów- 
ka, 2-funkcyjny, najnowszy wzór, śpiwór, nakrycia, duża tor
ba, folia, regulowany podgłówek, lekki, - 730 zł. Wrocław, 
tel. 372-4446
WÓZEK DZIECIĘCY, 3-funkcyjny, typ .parasolka*, śpiwór, 
leżaczek do kąpieli, folia przeciwdeszczowa, • 130 zł. Wro
cław, tel. 357-32-07, 0609/45-56-02 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, budka, po
krowiec, regulacja oparcia, stan b. dobry, - 280 zł. Wro
cław, tel. 0501/01-55-29
WÓZEK DZIECIĘCY HERLAG spacerowy, z budką typ .pa
rasolka”, śpiwór, rozkładany do spania, -130 zł. Wrocław, 
tel. 322-21-89, 784-65-62, 0600/55-91r57 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO MAGIC spacerowy, z prze
kładaną rączką wózek spacerowy Graco, Babe Comfort 
oraz typu .parasolka', ceny 100-370 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, na dużych kołach, 
stan b. dobry. - 260 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22. 
0603/55-59-58
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, kratka szkocka, śpiwór, - 
100 zł. Wrocław, tel. 325-07-71, 0602/64-24-10 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki - buda, pokrowiec, śpiwór, no
sidełko, stan b. dobry, - 80 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0600/65-08-00
WÓZEK DZIECIĘCY PICOLO 2000,2000 r. głęboki + spa
cerowy, niebiesko-biała kratka, koła pompowane, stan b. 
dobry, - 550 zł. Kłodzko, tel. 074/647-1140 po godz. 17 
WYŁĄCZNIK PRĄDU APU15/200,200400 A, 380 V. Wro
cław, tel. 0605/824942
WYŁĄCZNIKI PRĄDU APU 1600-2500 A, nowe - 2.000 
zł/szt. oraz typu LO, nowe • 100 zł/sżt. Bolesławiec, tel. 
0600/69-37-55
WYŁĄCZNIKI PRĄDU B 20A różnicowo-prądowe, jedno
fazowe, 30 szt. -15 zł/szt. Sobótka, tel. 0604/40-19-54 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI: piramida - 550 zł, reflekto
ry punktowe, 16 szt. - 850 żł, CDP 7400 Schneider, mini- 
kompakt -130 zł, deck Pioneer - 55 zł, wzmacniacz Viso- 

"nic • 55 zł (uszkodzone). Jelcz-Laskowice, tel. 
071/31848-31
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI kolorofon ZIG-ZAG, 300 W, 
w b. dobrym stanie, reagujący na basy bez potrzeby pod- 
łĄczania do innego sprzętu, • 500 zł. Strzelin, tel. 
0605/38-96-68

HURTOWNIA 
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cena 8 zł/kg, pow. 500 kg. - 6 zł
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KŁODZKO, ul. Wyspiańskiego 40

WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI nagłośnienie, 4 x subbas. 4 
x satelita, końcówki mocy, mikser, crossover, oświetlenie, 
laser + sterownik, griview, turbo scan, baby star, FX 2, duo 
tunel, Strobo i inne, - 35.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/16-75-23
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI nagłośnienie, oświetlenie i 
inne - od 250 zł. Wrocław, tel. 0605/46-18-55 
O  WYPRZEDAŻ NAGROBKÓW GRANITOWYCH • 

ceny producenta., tel. 0601/73-00-69 80009121 
WYROBY ŚRUBOWE nowe. cena 0.80 zł/kg. Wrocław, tel.
355-31-12, 0605/07-77-88
ZABAWKA GOKART na pedały. - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/325-84-69
ZABAWKA GOKART na pedały, dla dziecka w wieku 4 - 7 
lat, prod. niemieckiej, stan b. dobry, - 300 zł. Barcinek, tel. 
075/75142-67, 0601/8349-92 
ZABAWKA MOTOREK akumulatorowy, dziecięcy, enduro, 
atrakcyjny wygląd, - 380 zł. Legnica, tel. 0608/16-30-72 
ZABAWKA MOTOREK ścigacz, niebiesko-żółty, 2-kołowy, 
akumulator 12V, stan b. dobry, - 450 zł lub zamienię na 
magnetowid Sony albo atlas do ćwiczeń. Leszno, tel. 
062/520-21-20
ZABAWKA MOTOREK dla dziecka w wieku od 2 do 5 lat', 
nowy akumulator, na gwarancji, - 290 zł. Wrocław, tel. 
071/783-77-33
ZABAWKA MOTOREK .POLICJA” akumulatorowy, dla 
dziecka 3-5 lat, z ładowarką - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/325-84-69
ZABAWKA SAMOCHODZIK VW GARBUS na akumulator 
6V, - 500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
ZABAWKA SAMOCHODZIK JEEP 1 osobowy, akumula
tor 12V, prod.Alpha Kraków, dł. 1,8 m, cena 1100 zł. Wro
cław, tel. 0604/75-78-30 '
ZABAWKA SAMOCHODZIK TERENOWY Max Thunder,
4-kołowy, akumulatorowy, 6V, dla dziecka w wieku 3-6 lat,

mało używany, na gwarancji, czarno-niebiesko-żółty, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/349-5145 po godz. 18,0601/98-5447 
O  ZAPŁACĘ ZA ZLECENIA NA ROZBIÓRKI obiek

tów takich jak szklarnie, wiaty i inne. Demontaż i 
wycinanie złomu. Wrocław, tel. 071/784-87-82 
02024281

ZBIORNIK ALUMINIOWY poj. 10001, -1.000 zł. Radwani
ce, tel. 071/311-7748
ZBIORNIK KWASOODPORNY 5000*60001. Grodzisk, tel. 
061/444-34-96. 0602/35-89-80 
ZBIORNIK KWASOODPORNY na cele spożywcze, poj.
30.0001, - 10.500 zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-2048 
ZBIORNIK METALOWY jednopłaszczowy, izolowany, po 
paliwach, 20 m3, stan b. dobry, - 2.500 zł. Andrzej Tołyż, 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-1343 w godz. 7-15 
ZBIORNIK PLASTIKOWY na olej opałowy SĆHUTZ 1600 
I, nowy, nie używany, - 1.000 zł. Namysłów, Wrocław, tel. 
0601/94-66-27
ZBIORNIK PLASTIKOWY na olej opałowy, 11001, nowy. - 
800 zł. Wrocław, tel. 071/346-6343 ~
ZBIORNIK STALOWY 200001 -1.800 zł oraz 30001,3 szt. 
- 500 zł/szt. Malczyce, tel. 071/317-9240, 0605/0544-30 
ZBIORNIK STALOWY na wodę lub inne ciecze, stojący, 
poj. 2000 i, - 550 zł. Mrozów, teł. 071/317-07-05 
ZBIORNIK STALOWY 25.000 I, - 3.000 zł. Trzebień, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/736-55-68 
ZBIORNIK STALOWY chromoniklowy, na płynne artykuły 
spożywcze, poj. 60000 I, - 8.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/2542-02
ZBIORNIKI METALOWE na wodę i inne ciecze, ocynko
wane, na płozach, z zaworami, - 690 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-26-76
ZBIORNIKI PLASTIKOWE nowe. 10001.10 szt., na pale
tach - 200 zł/szt. Szprotawa, tel. 0602/17-93-65 
ZBIORNIKI STALOWE poj. 50.000 I, 3 szt.  ̂4.000 zł/szt. 
Karpisko k. Olsztyna, tel. 0606/23-30-35 
ZBIORNIKI STALOWE poj. 15.000 I, 2 szt. - 1.800 zł/szt 
Oława, tel. 071/313-54-69, 0501/54-7041 
ZBIORNIKI STALOWE na szambo. 5000 1- 1.000 zł/szt. 
oraz inne. Żagań, tel. 068/477-74-20 
O  ZBIORNIKI STALOWE I KWASOODPORNE 3, 5, 

10,15,20 i 251, kompletne, z mieszadłami i ma
tecznikami, zbiorniki KRL mleczarskie, matecz
niki 300 i 6001, zbiorniki KO-1, armatura mleczar
ska (fi 50 i 75)., tel. 062/785-65-75 01028261 ' 

ZEGAREK ATLANTIC nowy, oryginalny, - 400 zł. Jaworzy
na Śl., teł. 074/858-7040
ZEGAREK CASIO PRO TREK z GPS, na rękę. najmniej
szy na rynku, stan idealny, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0603/3343-63
ZEGAREK CASIO z kalkulatorem - 120 zł, oraz CASIO 
BABY G - 120 zł. Wrocław, tel. 071/352-14-25, 
0501/73-24-52
ŻARÓWKI SODOWE WSL 400 W;-220V, duży gwint, około 
20 szt., do lamp ulicznych, parkingowych -10 zł/szt. Wro
cław, tel. 355-97-32 po godz. 16

FOTO
APARAT CANON EOS 300 obiektyw Canon, nowy model 
ef 28x80 2, f/3.5-5.6, nowy, gwarancja, instrukcja w języku 
polskim, - 1.360 zł. Óława.tel. 071/3t3-72-98 lub 
0603/96-83-11
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-80 mm - 1.370 zł; 
Olympus IS-200 -1.130 zł; .Miju II*. z datownikiem - 560 zł 
oraz Olympus Super Zoom 700, - 370 zł. Wrocław, tel.
387-13-75, 0606/77-9247
APARAT CANON EOS 300 +28.80, cena • 350 zł, EOS-30 
• 2.300 zł, F-80 - 2000 zł, Dynamix-7 - 2.950 złm nowe, na 
gwarancji. Zielona Góra, tel. 068/327-09-27,0608/29-29-82 
APARAT C AREN A SX-300, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/328-10-00
APARAT FUJI FINEPIX 600 zoom, nowy, -1.800 zł. Wro
cław. tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
APARAT HANIMEX automat, mało używany, stan idealny,
- 90 zł. Opole, tel. 077/442-18-69
APARAT KODAK ADVANTIX 2000 Auto Motor, 3 formaty 
zdjęć, nowy, z filmem, -180 zł. Wrocław, tel. 344-81-35 
APARAT MINOLTA 9000 MAXXUM obiektyw 28-105 mm,
- 1.200 zł. Kowary, tel. 075/718-21-93, 0609/52-14-30 
APARAT MINOLTA DYNAX 500SI torba, dokumentacja, lu
strzanka 28-70, nie używany, stan idealny, • 1.050 zł. Wał
brzych. tel. 0609/35-1049
APARAT MINOLTA 404 SI z obiektywem 28-105 mm, nowy
- 1.300 zł. Wrocław, tel. 0603/59-7942
APARAT NIKONOS do zdjęć podwodnych, - 2 .500 zł. Wro
cław, tel. 0603/76-5543
APARAT PENTAX SP 160, ZOOM 38-160 mm. stan b. do
bry, data, - 750 zł. Wrocław, tel. 0607/78-97-82 
APARAT POLAROID 636 CLOSE-UP nowy, - 80 zł. Mięki
nia, tel. 071/317-83-12
APARAT POLAROID 3000AF 35 mm, czarny, pełny auto
mat, DX, datownik, samowyzwalacz, zdjęcia panoramicz
ne. redukcja efektu czerwonych oczu, • 150 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-55-22
APARAT POLAROID 600 stan b. dobry, • 60 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-98-31, 0602/10-19-33 
APARAT ROLEI PRĘGO 145 fototechnik, nowy, sterowa
ny mikrokomputerem, zoom f=38-145 mm, step zoom, au
tomat, druk daty, wysoka jakość wykonania, - 975 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-23 
APARAT SMIENA 8M stan b. dobry • 50 zł. Lubin, tel. 
076/749-06-06
APARAT SMIENA 8, • 30 zł. Wrocław, tel. 071/341-5146 
APARAT ZENIT 12 XP + etui, - 150 zł. Leszno, tel. 
0603/84-39-23
APARAT ZENIT TTL, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/341-5146 
APARAT CYFROWY CANON POWER SHOT A5 wyświe
tlacz LCD, compact flash, 16 MB - 650 zł. Wrocław, tel. 
071/788-80-33, 0602/81-5443 
APARAT CYFROWY KODAK DC-3200 1 min pikseli, wy
świetlacz LCD, pamięć 2 MB, nowy. - 800 zł. Wrocław, tel. 
0608/24-2441
APARAT CYFROWY NIKON F60 lustrzanka, - 950 zł. Ra
wicz, tel. 065/54540-60
APARAT CYFROWY OLYMPUS C-960 ZOOM z kartą pa
mięci Smart Media 16 MB, • 1.550 zł. Wrocław, tel. 
0502/34-35-27
APARAT CYFROWY OLYMPUS C-2020 Camedia, 2.1 
pikseli, pełny komplet w kartonie, okablowanie, programy, 
instrukcje, karta pamięci 8 MB na 16-854 zdjęcia, nowy 
model, zoom, makro, flash. - 2.450 zł. Wrocław, tel. 
0600/57-33-53
FILTR POLARYZACYJNY 58 mm, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0600/15-62-75
KARTY PAMIĘCI COMPACT FLASH i Smart Media - od 
300 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29

KUPIĘ APARAT DO ZDJĘĆ PODWODNYCH. Wrocław, tel. 
0501/47-16-11
KUPIĘ APARAT PRAKTICA z wbudowanym światłomie
rzem. Wrocław, tel. 336-36-73, 0603/6343-13 
KUPIĘ APARAT ZENIT 12xp lub Practica b100/b200 lub 
inny, z wewnętrznym pomiarem światła. Wrocław, tel. 
0600/3240-92
KUPIĘ KOLBY KSENONOWE 1600 W lub 2500 W i za
płonniki, części zamienne do projektorów filmowych i filmy 
dokumentalne wyprodukowane do 1945 r. Wrocław, tel. 
071/785-67-32
KUPIĘ URZĄDZENIE DO WYWOŁYWANIA FILMÓW lub 
wydzierżawię. Wrocław, tel. 0503/79-34-44 
LAMPA BŁYSKOWA, - 55 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-46 
LAMPA BŁYSKOWA 220V, cena - 32 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
LAMPA BŁYSKOWA MINOLTA 2800AF. - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-10-00
LAMPA BŁYSKOWA NIKON SB-22S, - 550 zł, Wrocław, 
tel. 071/328-10-00

- LORNETKA TASACO 10x25, czarna, przyciemniane szkła, 
etui, mała, lekka, mocna, doskonała na wycieczki, nowa, - 
110 zł. Legnica, tel. 076/854-53-30, 0503/79-00-06 
NEGATYWY AGFA 200.36 klatek - 8 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/373-44-81, 0604/07-5949
OBIEKTYW CANON E-50 28-80 mm, - 399 zł. Wrocław, 
tel. 0501/34-31-72
OBIEKTYW COSINA 3.5-5 6.28-210 mm. Canon EOS. AS.
- 630 zł lub zamienię na obiektyw Canon USM. 28-90 mm. 
Wałbrzych, tel. 0605/62-69-76
OBIEKTYW EXAKTA 35-135 mm, z mocowaniem do Mi- 
nolty AF, - 220 zł. Kowary, tel. 075/718-21-93 
OBIEKTYW FED4 2.8/55, Industar 61 L/D. stan b. dobry - 
30 zł. Lubin, tel. 076/749-06-06 
OBIEKTYW PENTACON AUTO 4/200 MC. - 260 zł. Wro
cław. tel. 333-7443. 352-21-94 
PROJEKTOR FILMOWY RUŚ 8 mm. -100 zl lub zamienię 
ha powiększalnik. Wrocław, tel. 071/789-34-51 
PROJEKTOR FILMOWY 16 mm oraz inne akcesoria, - 250 
zł. Wrocław, tel. 0503/50-51-14 
STATYW FOTOGRAFICZNY 2 sztuki, w cenie 120-180 zł 
Wrocław, tel. 071/322-21-13
ŻARÓWKI FOTOGRAFICZNE NARVA 500 W - 20 zł/szL 
Wrocław, tel. 0503/50-51-14

TELEFONY  
AKCESORIA

O „SIM LOCK” - usuwanie z telefonów Nokia, Erics
son, Siemens, Bosch, Motorola, Panasonic, Al- 
catel, Sagem, Mitsubishi, Philips, Sony. Usuwa
nie kodu zabezpieczającego, wgrywanie logo, net 
monitora, melodii, gier do Nokii 3210. Ceny od 
15 zł. możliwy dojazd.Karty start nowe: POP - 35 
zł, Simplus - 50 zł, Tak Tak • 85 zł. Przewody, boxy, 
flashery, oprogr. do usuwania SIM locków. Wy
syłka, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 Wrocław 
02024161

O  AKCESORIA DO TELEFONÓW GSM futerały skó
rzane • 12 zł, ładowarki samochodowe • 14 zł, 
zestawy słuchawkowe, anteny samochodowe, 
dowóz gratis na terenie miasta i okolic. Legnica, 
tel. 0503/5545-54 84016441

AKCESORIA DO TELEFONÓW GSM nowe, nie używane, 
oryginalnie zapakowane: panele do Nokii 3310, od 19 zł, 
ładowarki stacjonarne - 29 zł, samochodowe -14 zł, ze
staw słuchawkowy, od 15 zł, pokrowce -13 zł, uchwyty 
samochodowe od 22 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
AKCESORIA DO TELEFONU GSM ERICSSON GA 628 
całość lub pojedynczo. Świdnica, tel. 0503/5341-70 
AKUMULATOR DO TELEFONU Nokia 3310, nowy, uży
wany 2 tygodnie, prawidłowo sformatowany, faktura do 
wglądu, wysyłka, - 50 zł. Niemodlin, tel. 0501/40-79-86 
AKUMULATOR DO TELEFONU Nokia 3210 - 30 zł. Wro
cław, tel. 0503/74-25-46
AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA51XX, 61XX, 7110 
nowy, poj. 2700 mAh - 90 zł. Wrocław, tel. 0503/36-29-44 
BIPER MOTOROLA stan b. dobry. -100 zł. Wrocław, tel. 
0609/28-39-79
CENTRALA TELEFONICZNA MIKROTEL-80 z oprogramo
waniem, obsługuje 8 linii miejskich i 24 wewnętrzne, 2 bra- 
mofony, możliwa rozbudowa. - 2.650 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-48-50, 314-31-96
FUTERAŁ NA TELEFON GSM Sony CN DX2000, Bosch
M-COM 607, Dancall HP4100, skórzany, nowy -15-20 zł.
Świdnica, tel. 0503/5341-70
GENERATOR KODÓW POP, SIMPLUS, TAK TAK. - 550
zl. Rawicz, tel. 0503/50-1843
GENERATOR KODÓW TAK TAK, • 50 zl. Legnica, tel.
0604/39-69-51
GENERATOR KODÓW TAK TAK, Simplus i POP. sche
maty i opisy kabli, loga do telefonów, dzwonki, kody inży
nierskie do uruchamiania niektórych ukrytych funkcji w te
lefonie i wiele innych ciekawych informacji, wszystko na 
jednej płycie, -15 zł /CD. Wołów, tel. 0606/50-94-98 
INSTRUKCJA DO TELEFONU : Ałcatel 300/301/302/303, 
Ericsson GA628, Motorola M3688, Nokia 3210. Siemens
S-3 com/C 35/C 35i/M 35i -15 zł. Lubin, tel. 0608/03-52-36 
INSTRUKCJE DO TELEFONU GSM -10-20 zł. Świdnica, 
tel. 0600/58-87-23, 0607/83-24-86 
KABEL TRANSMISYJNY DO TELEFONU NOKIA 3210 + 
oprogramowanie na CD - 50 zł. Wrodaw, teł. 0503/36-2944 
KARTA INTERCOM STARTOWA niemiecka, działa na te
renie POIski, nowa, - 60 zł. Wrocław, tel. 0501/93-40-52 
KARTA INTERCOM STARTOWA niemiecka, rok ważna, 
działa w Polsce, • 60 zł. Wrocław, teł. 372-99-56 
KARTA POP. - 45 zł. Jawor. Legnica, tel. 0607/82-34-20. 
0603/84-85-36
KARTA POP nowe - 40 zł/szt. Oleśnica, tel. 0503/70-04-80 
KARTA POP STARTOWA nowe, • 40 zł. Oleśnica, tel. 
0503/71-03-00
KARTA POP Idea, nowa. na koncie 10 zł. Wrocław, tel. 
071/342-67-11, 0501/94-75-89 
KARTA POP STARTOWA 25 zł na koncie, nowa, oryginal
nie zapakowana, cena 40 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
KARTA POP STARTOWA nowa, - 33 zł. Wrocław, tel. 
0608/67-24-94
KARTA POP STARTOWA nowa, zapakowana, na koncie 
15 zł + 10 zł na kuponie, możliwa wysyłka, - 35 zł. Wro
cław. tel. 071/783-7745. 0603/99-06-99 
KARTA POP STARTOWA nowa, zapakowana, na koncie 
15 zł + 10 zł na kuponie, możliwa wysyłka, - 35 zł. Wro
cław. tel. 071/343-12-95, 0503/99-55-23 
KARTA POP ważna do 02.2002 r.. na koncie 20 zł. łatwy 
numer, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/78141-54 wieczorem
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KARTA POP stan konta 100 zł. uzupełnia do 120 zł, - 85
zł. Wrocław, tel. 0502/83-64-03
KARTA POP Idea, nowa. 15 zł na koncie + 10 zł, portfelik,
wizytówki, płyta CD, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/788-55-83,
0501/94-29-26
KARTA SIMPLUS ważna do 18.10.2001 r., na koncie 80 
zł,,* 100 zł. Brzeg, tel. 0502/65-00-44 
KARTA SIMPLUS STARTOWA stan konta 20 gr - 25 zł. 
Głogów, tel. 0607/07-55-54
KARTA SIMPLUS 3 zł na koncie • 30 zl, 33 zł na koncie - 
60 zł, 53 zł na koncie - 80 zł. Jawor, Legnica, tel. 
0607/82-34-20, 0603/84-85-36 
KARTA SIMPLUS na koncie 40 zł, ważna do lipca, możli
wa wysyłka, - 35 zł. Niemodlin; tel. 0501/40-79-86 
KARTA SIMPLUS nowa, konto 3 zł, kody PIN i PUK, - 30 
zł. Świdnica, lei. 0600/58-87-23. 0607/83-24-86 
KARTA SIMPLUS na koncie 35 zł, ważna 6 mies, • 50 zł. 
Wrocław, tel. 0603/64-16-61
KARTA SIMPLUS STARTOWA 3 zł na koncie - 40 zł. 33 zł 
na koncie • 60 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 0503/67-75-02 
KARTA SIMPLUS nowa, nie używana, łatwy numer, 3 zł 
na koncie, ważna 4 miesiące, oryginalnie zapakowana, 
cena - 25 zł i karta POP, ważna 200 dni, łatwy numer, 0 zł 
na koncie, cena - 25 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
KARTA SIMPLUS nowa, 3 zł na koncie, - 30 zł. Wrocław, 
tel. 0607/74-47-34
KARTA SIMPLUS STARTOWA nowa, zapakowana, na kon
cie 33 zł, możliwa wysyłka, - 50 -zł. Wrocław, tel. 
071/783-77-45, 0603/99-06-99 
KARTA SIMPLUS STARTOWA nowa, zapakowana, na kon
cie 33 zł, możliwa wysyłka, • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/343-12-95, 0503/99-55-23 
KARTA SIMPLUS nowa, 33 zł na koncie, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-55-83, 0501/94-29-26 
KARTA SIMPLUS STARTOWA - od 50 zł, Tak Tak - od 65 
zł oraz POP - od 40 zł. Wrocław, tel. 387-13-75, 
0606/77-92-47
KARTA TAK TAK.ważna do 3.08.2001 r.; stan konta 0 zł, -
50 zł. Bolesławiec, tel. 0607/70-16-57
KARTA TAK TAK startowa, - 45 zł. Głogów, tel.
076/835-47-70
KARTA TAK TAK, - 110 zł. Jawor, Legnica, tel. 
0607/82-34-20, 0603/84-85-36 
KARTA TAK TAK z numerem, na koncie 120 zł, • 160 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-09-65, 0604/87-53-33 
KARTA TAK TAK STARTOWA nowa, zapakowana, możli
wa wysyłka, - 85 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0603/99-06-99
KARTA TAK TAK STARTOWA nowa, zapakowana, na kon
cie 50 zł, możliwa wysyłka, - 85 zł. Wrocław, tel. 
071/343-12-95, 0503/99-55-23 
O KARTY STARTOWE nowe: Pop, 15 zł na koncie • 

35 zł; Simplus, 33 zł na Koncie • 50 zł; Tak Tak, 50 
zł na koncie • 85 zł. Możliwa wysyłka, przy więk- 
szych zamówieniach możliwość negocjacji cen. 
Usuwanie SIM locków z wszystkich modeli tele
fonów. Przewody, boxy, flashery oprogramowa
nie do usuwania SIM locków. Skup telefonów 
Nokia 3210, 3310, 6210. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 02024171

KLAWIATURA DO WIADOMOŚCI SMS ERICSSON 
T10/788/S868/ SH888/T18/A1018/R250sPRO. nowa, wfu- 
terale plastikowym, - 30 zł. Lubin, tel. 0605/51-57-60 
KUPIĘ INSTRUKCJĘ DO TELEFONU Panasonic GO 93 • 
do 10 zł. Polkowice, tel. 0502/29-11-86 
KUPIĘ KARTĘ POP, SIMPLUS, TAK TAK z ważnym nu
merem. Wrocław, tel. 0608/09-33-19 
KUPIĘ KARTĘ TAK TAK z ważnym numerem lub nową 
startową. Bogatynia, tel. 075/773-35-80 
KUPIĘ KARTY SIMPLUS TAK TAK, POP. nowe i używane. 
Wrocław, tel. 0502/30-01-13
KUPIĘ KUPON UZUPEŁNIAJĄCY POP o wartości 50 zł i 
100 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE SIMPLUS o wartości 
100 lub 150 zł. Wrocław, tel. 0603/10-32-34 
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU Nokia 3210,3310, 
5110, Siemens C25, C35. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU NOKIA 5110 6110,
6150,3210,3310,7110,6210. Wrocław, tel. 0600/36-02-24 
KUPIĘ TELEFON BEZPRZEWODOWY z możl podłącze
nia kilku słuchawek. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
KUPIĘ TELEFON GSM może być bez osprzętu. Wrocław, 
tel. 0501/73-38-13

OPOLE
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA 

USUWANIE BLOKAD SIM LOCK 
AKCESORIA 

KARTY TAK TAK, POP, SIMPLUS 
Opole, ul. Krakowska 25 

obok „DZIUPLI" \
tel. 077/456-42-51 j

0-603 104 813,0-602 584 089 *

SKUP
SPRZEDAŻ I ZAMIANA 
TELEFONÓW NOWYCH I UŻYWANYCH

SERWIS
- KARTY PRE-PAID, AKTYWACJE

- KUPONY ERA, PLUS, IDEA, AKCESORIA
- TWÓJ STARY TELEFON W ROZLICZENIU

UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 69 
TEL. (071) 321 14 06,0 602 76 33 32 §

UL. SZCZYTNICKA 26 1
TEL. (071) 327 70 07, 0 602 49 23 51 S

S 868, A 1018s, T 10s, T 18, R 3210, A2618s, Motorola D 
520, M 3188, 3288, 3588, 3688, 3888, T 2288, V 2288, 
CD 930, V 3690 V 3688. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL CLUB, MAX, EASY, 
VIEW do 55 zł, DB do 110 zł i inne. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON. Wrocław, tel. 
0608/09-33-19
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON R 320S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON R 380S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13

SKUP I SPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
KUPIMY KAŻDY TELEFO N  NOWY 
I UŻYWANY ORAZ Z  PROMOCJI

SK LEP  • KOMIS OP010475
Ś w id n ica , ul. W ałb rzyska  5

tel. 0604 30 20 40

KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL do 300 zł, może być 
uszkodzony. Wrocław, tel. 0600/36-02-24 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL. Wrocław, tel. 
0608/09-33-19
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,

KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S Wrocław, tel. 
0503/79-71-29
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S, T 28S. Wro
cław. tel. 071/788-55-83, 0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S w cenie do 430 
zł. Lubin. tel. 0607/42-25-22
KUPIĘ TELĘFON GSM ERICSSON T 20S w cenie do 340 
zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S T 28. Wrocław, 
tel. 0503/64-30-40
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S działa w Idei. 
nowy, na gwarancji • 500 zł, Ericsson T 10s, bez SIM locka
- 200 zł. WrocłaW, tel. 071/302-75-32, 0503/08-17-59 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S Wrocław, tel. 
0604/06-55-32 i
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy. nie uży
wany, z folią na wyświetlaczu, do 450 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-77-12
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM bez SIM loc
ka lub z SIM lockiem Plus, kompletny. Wrocław, tel. 
071/336-58-85
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 M 3288,3588, 
3688, 3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3688, V 3690, 
Ericsson GA 628, GF 768, S868, A 1018s, T 10s, T 28s, T 
20s, A2618s, R 320, Nokia 3110, 5110,5130,6110,6150, 
3210, 3310, 6210, 8210, 8850, Siemens C25, S25, C35i, 
M35, S35. Wrocław, tel. 0607/78-78-93 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 - do 70 zł. M 
3288. 3588, 3688, 3888 - do 100 zł. T 2288. V 2288 - do 
150 zł, CD 930 - do 170 zł. Ericsson GA 628 - do 60 zł, GF 
768 - do 100 zł, S 868 - do 100 zł, A 1018 - do 100 zł. T 10s
- do 200 zł, T 28s - do 500 zł, A 2618 - do 170 zł Nokia 
3110 - do 90 zł, 5110 - do 160 zł, 3210 - do 230 zł. Wro
cław. tel. 0603/83-88-61
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 niekomplet
ny. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA Motorola lub inny. Wrocław, 
tel. 0602/76-55-63
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA. Wrocław, tel. 
0608/09-33-19
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 2110 z ładowarką • 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/36446-14
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 5110, 6110, 3210,
3310,5130,6150,6210, Ericsson GA 628, GF 768, S 868, 
A 1018s, T 10s, T 28, A 2618, R 320, Motorola D 520, M 
3188,3288, 3588,3688,3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 
3690, V 3688, Siemens C25, S25, C35, M35, S35, A36, 
Panasonic G 520 GD30, 50, 90, 92, 93, Sony CMD 5, Z5, 
J5, Mitsubishi Aria. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 5110,6210 lub inne. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,-0603/23-45-49 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, 5110, 5130, 
6110, 6130, 6150, 6210, 7110, 8210, 8310, 8810, 8850, 
Motorola V 3688, V 3690, Siemens C25, C35, M35, S35, 
SC45, Ericsson T 10, T 18, T 20, T 28, R320, Mitsubishi 
Trium Aria, Mars, mogą być uszkodzone, nie kompletne. 
Oława, tel. 0606/40-71-37
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, 711-0, 6210, 
5110. Wrocław, tel. 071/788-55-83, 0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 250 zł. 3310 • do

350 zł, 6150 - do 350 zł, 7110 - 3o 550 zł. 6210 - do 650 zł,
8210 - do 600 zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel.
071/783-77-45. 0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel.
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 239 zł. 3310 do 
380 zł. 5110 do 150 zł. 7110 do 610 zł, 5130 do 120 zł, 
6130 do 180 zł. Siemens C35 do 270 zł; C25 do 150 zł i 
inne. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 Nokia 3310, Siemens 
C35i, nowe, z SIM lockiem lub bez, woj. dolnośląskie. Wro
cław, tel. 0606/16-76-49
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 • do 230 zł. 6110 - do 
250 zł, 3310 - do 420 zł, 6210 - do 900 zł, Siemens C25 - 
do 150 zł, S25 - do 270 zł, C35i - do 300 zł. M35 - do 350 
zł, S35 • do 550 zł, Panasonic G 520 - do 80 zł, GD30 - do 
160 zł, GD50 - do 190 zł, Bosch 909 • do 220 zł 509 • do 60 
zł, Alcatel Club, Easy, Max, View - do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310, 6110 5110 
Ericsson T10, 768, 1018, 2618, 868, Panasonic 30, 50, 
90, Siemens C35i, M35, C25, z ładowarką lub bez. Wro
cław, tel. 0607/18-20-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310, 6210 7110, 
5110 Ericsson T28s, T20s, T10s, Siemens C351, Philips 
OZEO. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 
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 

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 może mieć SIM loc
ka, w cenie do 350 zł. Bielawa, tel. 0504/98-96-27 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - 360 zł. Nokia 3210 
• 230 zł, nowe. Jelenia Góra, tel. 0604/85-19-28 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 fabrycznie nowy, w 
cenie do 380 zł. Legnica, tel. 0608/16-30-72 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. chętnie kilka 
sztuk. Lubań, tel. 0603/12-38-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 410 zł. 3210 do 
290 zł. Lubin, tel. 0607/42-25-22 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł. 3210 do 
300 zł. Lubin. tel. 0604/96-86-78 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowe. na gwarancji, 
z SIM lockiem Plus, w cenie do 300 zł. Lubin, tel. 
076/846-15-61
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 3210,5110, Ericcson 
T28s, T18, oraz inne z aktualnej promocji. Lwówek śląski, 
tel. 0608/19-39-91
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 3210. Wrocław, tel. 
0503/64-30-40
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310.' Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel.
0501/94-29-26, t)71/788-55-83
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel.
071/783-77-45. 0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel.
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, do 300 zł oraz
inne. Wrocław, tel. 0608/16-75-23
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310.3210. Siemens C35
lub inny, nowy albo używany, z Zielonej Góry i okolic oraz z
Wrocławia. Zielona Góra, tel. 0607/75-59-98
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, 3210, ERICSSON T
28S lub inne nowe. używane. Zielona Góra. tel.
0607/75-59-98
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, 3210, 5110. Żary, 
tel. 0606/63-58-02, 0608/59-65-31

SKUP
NOKIA 3310 430 ZŁ
NOKIA 3210 320 ZŁ
SIEMENS 035 3-40 ZŁ
SIEMENS O 25 200 ZŁ
MOTOROLA 3888 1 70 ZŁ
MOTOROLA N/.T2288 1 90 ZŁ
MOTOROLA TA 1 80 1 80 ZŁ
ERICSSON T28 500 ZŁ
ERICSSON T20 450 ZŁ
ARIA 260 ZŁ
SIEMENS A36 220 ZŁ
ERICSSON A2618 220 ZŁ
I IN NE F A B R Y C Z N I E  N O W E

PODANE CENY SA CENAMI ORIENTACYJNYMI 1 MOGĄ 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

m m
T E L Z F O M O W  '

0-602-76-33-32, 071/321-14-06

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 płytę główną w ce
nie do 60 zł, technicznie sprawną. Legnica, tel. 
0605/05-44-21
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 na gwarancji - do 200 
zł. Namysłów, tel. 0604/85-57-42 po godz. 16 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 do 140 zł, 3210 do 
200 zł, 3310 do 370 zł, 6110 do 200 zł, 6150 do 300 zł. 
Wrocław, tel. 0607/74-47-34
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130, 6130, 5110, 6110, 
3210,3310, Ericsson GF 768, T 10s, T 28s, może być nie
kompletny. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6150 - do 400 zł, Nokia 
6210 - do 650 zł. Wrocław, tel. 0502/83-64-03 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 z promocji, bez SIM 
locka lub w sieci Era. Trzebnica, tei. 0608/16-04-79 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210, 7110. Wrocław, tel. 
071/783-77-45, 0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210 stan b. dobry, kom
pletny, bez SIM locka lub z SIM lockiem Plus, w cenie.do 
850 zł. Wrocław, tel. 071/336-58-85 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210. Żary, tel. 
0602/25-89-14

TELEFONY K0M0RK0WE GSM
SKUP-SPRZEDAŻ-ZAMIANA

szeroki wybór akcesoriów 
karty Tak-Tak, Simplus, POP od 35 zł 
największy wybór - najniższe ceny 
serwis, sim/lock
ZAPRASZAMY oporna

tel. kom. 0 607 787 893,0 603 838 861 
Centrum, Rynek, Wrocław

D.T.H. FENIX IV p.
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS SL28. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD C1 do 140 zł, CD5 do' 
160 zł i inne. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD C5 Z5, J5, Mitsubishi 
Trium Aria, Alcatel Club, Easy, Max, OB, 302,501, Bosch 
509, 909, 909 Dual, Philips Sawy, Ozeo. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD Z5. Legnica, tel. 
0601/57-48-87
O KUPIĘ TELEFONY GSM nowy, z promocji, Nokia, 

Ericsson, Siemens i inne, możliwy dojazd, atrak
cyjne ceny. Legnica, tel. 0503/55-45*54, 
0608/16-30-72 84016421

KUPIĘ ZESTAW SŁUCHAWKOWY NOKIA 3310 najchęt
niej z promocji Ery, orginalny, nowy - 20-25 zł. Zielona Góra, 
tel. 0605/91-57-62

SKUP • SPRZEDAZ ■ ZAMIANA
TELEFONÓW GSM NOWYCH I UŻYWANYCH

-  usuw anie  b lokad  
S IM  lo c k -o d  20 zł
W YŚW IETLACZE LCD z  w ym 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 ojeI hurt od
(zł) 10 szt.(zł) 100szt.(zł)

250 215

275 230 .

60 45 40
100 80 60
120 90 70
140 105 85
120 100 80
50 40 30
50 35 20
50 35 20
15 12 10

-  karty aktywacyjne -o d  30 zl
-  akcesoria
- podstawki pod telefon - 3,90 z l brutto/szt. 

S E R W IS  /  N A P R A W A
T E L E F O N Ó W

Wracław, ul. Bogusławskiego 46
(obok sklepu ALPINUS))

tel./fax 071/332-62-93
tel. 0-501 932-783,0-606 533 392

Wszystkie artykuły zawarte 
w ofercie są oryginalne. 

Przy większych zamówieniach 
OPOH988 m°żliwa Jest negocjacja cen.

S P K E M E L E F W f f l i K O W Y C H  H

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8810 uszkodzony. Wrocław, 
tel. 0606/33-73-68
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850 8310, 8210, 7110, 
6210, 6150, 3310, 3210, Motorola V50, V 3690, V 3688, 
Ericsson T 28s, Siemens SL-45, nowe, używane, zabloko
wane, zniszczone, uszkodzone, nie kompletne, bez łado
warek. Oława, tel. 0502/99-08-87 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8890 8850, 8210. 8310. 
7110, 6150, 6210, 3310, 3210, 5110, Siemens SL-45, 
SL-66, Motorola V 50, V 3690, V 3688, Ericsson T 28s, T 
10s, nowe, używane, zniszczone, zablokowane, z uszko
dzonymi wyświetlaczami, niekompletne, bez ładowarek. 
Oława. tei. 0604/42-81-56
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, Ericsson lub inny. Wro
cław, tel. 387-13-75, 0606/77-92-47 
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 GD30. 50,90, 
92. 93, Bosch 509, 909, 909 Dual S. Alcatel Club. Easy. 
Max, View, DB, 302, 501, Mitsubishi Trium Aria. Wrocław,

■ tel. 0607/78-78-93 
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD30 GD50. Wro
cław, tel. 071/788-55-83, 0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD30 do 160 zł, GD 
90 do 380 zł i inne. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
KUPIĘ TELEFON GSM SAGEM MC 912 zepsuty lub samą 
obudowę (niebieską) oraz ładowarkę, może być zepsuta. 
Wrocław, tel. 0502/04-07-03
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS. Wrocław, teł. 
0608/09-33-19
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, Mitsubishi Trium Aria, z ładowarką lub bez, może 
być uszkodzony. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I do 310 zł. Lubin, 
tel. 0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I • do 240 zł, S35i - 
do 420 zł. Wrocław, tel. 0502/60-03.-97 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I, C25, M35, Pana
sonic GD30, GD50, GD90, może być niekompletny. Wro
cław, tel. 0501/96-97-75
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I w cenie do 360 zł. 
Lubin. tel. 0607/42-25-22
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13

ŁADOWARKA DO TELEFONU ALCATEL DB stacjonarna.
- 30 zł. Brzeg, tel. 0502/65-15-47
ŁADOWARKA DO TELEFONU ERICSSON T10S, A1018
stacjonarna i samochodowa oraz zestaw słuchawkowy, -
50 zł. Dzierżoniów, tel. 0603/98-62-08
ŁADOWARKA DO TELEFONU PANASONIC G520 - 25 zl.
Głogów, tel. 0607/07-55-56
ŁADOWARKA DO TELEFONU samochodowa • 20 zł, sie
ciowa - 40 zł. Jawor, Legnica, tel. 0607/82-34-20, 
0603/84-85-36
ŁADOWARKA DO TELEFONU Nokia 3110, Motorola D 

-520, Motorola V 3688, cena 20 zł/szt. Kłodzko, tel. 
0605/15-11-96
ŁADOWARKA DO TELEFONU ERICSSON T-10S, 628, 
768 i innych - 30 zł, możliwa wysyłka. Świdnica, tel. 
074/850-97-04
ŁADOWARKA DO TELEFONU ERICSSON T10S GA 628, 
GF 768, S868, - 30 zł. Świdnica, tel. 0600/58-87-23, 
0607/83-24-86
ŁADOWARKA DO TELEFONU Nokia 5110, sieciowa - 35 
zł. Wrocław, tel. 071/328-13-47, 0503/50-86-33 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210 domowa + in
strukcja obsługi i pudełko do telefonu, - 50 zł. Wrocław, tei. 
071/781-41-54 wieczorem
ŁADOWARKI DO TELEFONU Panasonic. Nokia. Philips • 
20 zł. Wrocław, tel. 0602/76-55-63 
OPROGRAMOWANIE DO TELEFONÓW GSM Nokia. Al
catel, Ericsson, Motorola, usuwanie SIM locka. dzwonki, 
blue light, instrukcje, programy do SMS graficznych, menu, 
net monitor, gry, generatory kodów, inne, wszystko na 1 
CD, cena 15 zł. Bielawa, tel. 0504/98-96-27 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA fla- 
schery, najnowsze wersje softu Nokii, Siemensa, Alcatela i 
inne, 2 CD skompresowanych danych - 80 zł. Kłodzko, tel. 
0605/93-65-31
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA, wgry
wania logo itp. oraz niezbędny sprzęt, BOX z kablami, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0604/42-80-23 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA Se
curity code, nagrywanie logo, Nęt monitor, języki, dodat
kowe dzwonki, loga, schematy, opisy. vibro 3210. T10-T18. 
generatory kodów Simplus, Tak-Tak, Pop, flascher Nokii - 
30 zł/CD. Wrocław, tel. 0604/08-97-81 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA 
wszystkich telefonów GSM, wgrywanie logo, muzyczek, net 
monitora, generatory kodów POP, Tak Tak, Simplus, sche
maty kabli, instrukcje, - 23 zł. Wrocław, tel. 0502/33-68-62

■NA K A Ż D Y  A P A R A T  U D Z IELA M Y  GW ARANCJI*
■DO K A Ż D E G O  A P A R A T U  W  K O M P L E C IE  J E S T  
O R Y G IN A LN A  Ł A D O W A R K A  I INSTRUKCJA**
•FACHOW E D O R A D Z T W O  
■NAJNIŻSZE C E N Y
•TELEFO N Y  N A  K A R T Ę  TA K  T A K  SIM P LU S  P O P  
•STARE APARATY PRZYJM UJEM Y W ROZLICZENIU 
•Z K A Ż D E G O  Z A K U P IO N E G O  T E L E F O N U  
SIM -LO C K A  U S U W A M Y  GRATIS***
-P R O M O C JA  D O  K A Ż D E G O  K U P IO N E G O  T E L E F O N U  
A K C E S O R IA  D O D A TK O W E  M O Ż E S Z  D O K U P IĆ  Z  15% R AB ATEM

PROMOCJA 
HOLOGRAMY3D 
NA WYŚWIETLACZE

tylko 19.90 zł 
30 wzorów

-TAK TAK stan konta 50 99  Z Ł
 -SIM PLUS stan konta 3 29  Z Ł

-SIM PLUS stan konta 33 59 Z Ł  
S E  -SIM PLUS stan konta 53 79  Z Ł  

-POP MAŁY stan konta 15 4 5  Z Ł  
-POP DUŻY stan konta 65 99  Z Ł

KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE 
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON 
KARTĘ STARTOWĄ MOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!! wymiana wyświetlacza -19 zł 
TAKŻE S P R Z E D A Ż  W Y S Y Ł K O W A

. KAZIMIERZA WIELKIEGO 39 ipipro

SERW IS USUWANIE
WYŚWIETLACZE SIM-LOCKOW n n 9 0 1\

K 0 D 0 W  APARATÓW u u  U  L l
W SZYSTKIE MODELE
MOTOROLA USUWAMY SIM-L0CKI 
w i w w p m y i M Z E G m o D p
WGRYWANIE JĘZYKÓW
SIEMENS, ALCATEL, ERICSSON, MOTOROLA
J Ę Z Y K  N O K I A  -99  Z Ł  (Czas do 1 4  dni)

Z O B A C Z  www.data-tel.prv.pl

N o k ia  5110 • 
N o k ia  321 0  
N o k ia  331 0  
N o k ia  7110 ■ 
N o k ia  8 2 1 0  
N o k ia  6 2 1 0

6 9  zł 
9 9  z ł 
119 zł 
139 zł 
119 zł 
129 zł

>78-18-65$
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PAGER MOTOROLA bezabonamentowy, czamy, instruk- 
> cja. komplet* 90 zł. Wroeław,tęl.322-20-1 ą, 0503/67-75-02

PANEL 00 TELEFONU GSM Nokia 3210, żiełbny; nowy. 
oryginalnie zapakowany, - 35 /zł. ^roćław, tefi'’ 
0502/83-64-03
PANELE DO TELEFONU ERICSSON GA 628 czerwony i 
zielony, nie używany - 5 zł/szt. Lubin, tel. 0608/03-52-36 
RADIOTELEFON SAMOCHODOWY MOTOROLA GM-350,
- 900 zł, Świdnica, tel. 0602/80-49-36, 0608/85-37-72 
O  SKUP TELEFONÓW NOKIA 3310, 3210, 7110, 

6210,5110 i innych, nowych i używanych. Sprze* 
daż: karty Pop (Idea), nowe, 15 zł na koncie ♦ 10 
zł • cena 35 zł oraz karty Simplus, nowe, 33 zł na 
koncie - cena 50 zł. Wrocław, lęl. 071/788-55-83, 
0503/79-71-29,0501/94-29-26 02024201 -

TELEFAKS CANON Multipass C-20, skaner, drukarka, ko
piarka, - 620 zł. Wrocław, tel. 0501/75-f3-72 '
TELEFAKS HAWLETT PACKARD Office Jet LX, z drukar- 

' ką i skanerem + kopiarka na gwarancji, stan idealny, - 690 
zł. Wrocław, tel. 0501/75-13-72 
TELEFAKS PANASONIC KX-FP82, nowy. polskie menu. 
na zwykły papier, biały, stan idealny, - 720 zł. Wrocław, tel. 
0602/27-60-97
TELEFAKS PHILIPS HFC-10, automatyczna sekretarka 
cyfrowa, gilotyna, gwarancja, • 470 zł. Wrocław, tel. 
0501/75-13-72
TELEFAKS SHARP UX-70 stan dobry, - 410 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-98-72
TELEFAKS SIEMENS 840. stan b. dobry. - 280 żł; Wał
brzych. tel. 074/847-69-27
TELEFAKS SIEMENS. - 380 zł. Wrocław, tel. 351-77-57, 
0501/00-78-81
O  TELEFAKSY już od 200 zł, skup, sprzedaż, na

prawy: telefaksy, telefony, drukarki, monitory, 
komputery, kserokopiarki, kamery. Wrocław, ul. 
Tęczowa 57, tel. 071/342-70-41 wewn. 306, 
0604/63-89-93 80009251

TELEFON z podsłuchem oraz alarmem, nadający się do 
sklepu, biur, hurtowni. - 450 zł. Bierutów, tel. 071/314-68-16. 
0606/80-86-05
TELEFON BEZPRZEWODOWY zasięg do 5 km, gwaran
cja, instrukcja w języku polskim, możliwość.montażu ante
ny zewn, - 800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-48-50,314-31-96 
TELEFON BEZPRZEWODOWY^ 200 zł. Wrocław, tel. 
071/357-65-15

SKUP NOKU 3310
' ' uŚUWANIe“s IM LÓckóW, BLOKAD 

SERWIS - KABLE NCDS NOKIA I DO SIM LOCKÓW 
SIMPLUS-TAK-TAK-POP 

Wrocław Krzyki, u l. Borówczana 31
te l.  0-603 185 009 OP012135

ZESTAWY STARTOWE
POP, SIMPLUS, TAK TAK

PO P - 29 zł
SIMPLUS -1 5  zł
TA K  T A K -78 zł

PONADTO:
tel. SIEMENS C-30 1 HURT
tel. M O TO R O LA  V  2288 > DETAL
tel. SON Y LD5 J
PPHU „GAMA" w
PCH „MARINO", 1 p.
ul.-Paprotna 7
tel./fax 071/327-61-76 DP012211

TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH zasięg 500 m, pa
mięć 10 numerów, stan b. dobry. -120 zł. Świdnica, tel. 
074/850-13-53
TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH oddzielna baza, 

;<££,bardzo dobry zasięg, czarny, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
TELEFON BEZPRZEWODOWY HAGENUK ST 9000 2X 
czamy, wyświetlacz, funkcje jak w telefonie komórkowym, 
stan dobry, zasięg 300 m, • 250 zł. Wrocław, tel. 787-27-49 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 9000 
BSH, czamy. mały, -120 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PHILIPS TD-9261, inter- 
com, pamięć, głośno mówiący, powtarzanie numerów, -150 
zł. Wrocław, tel. 071/349-29-60 
TELEFON BEZPRZEWODOWY SANYO z sekretarką, in- 
terkom, flash, memory. rediai, remote, scan, dobry zasięg, 
wysuwana antena, kolor grafitowy, stan b. dobry, możli
wość zawieszenia, wybieranie tonowe, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0605/28-72-24
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS Gigaset 3010 
Pocket, homologacja, zasięg 300 m. wyświetlacz, nowy, 
1900 MHz, funkcje jak w telefonie komórkowym, możliwość 
podłączenia 6 słuchawek, idealny dla firm. - 500 zł. Wro
cław. tel. 0607/51-40-13
TELEFON PANASONIC KXF-2090 z automatyczną sekre
tarką, stan b. dobry, - 390 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-69-27

o

LUKA
TELEFONY KOMÓRKOWE 

SKUP • SPRZEDAŻ • SERWIS
- karty startowe SIMPLUS, POP
- karty uzupełniające 30/50/100/150
- Sim locki 30-60 zł
- aktywacje
- naprawa serwisowa
- fachowe doradztwo

ul. Ruska 49 
tel. 071/344-12-20 

ul. Strzegomska 208, stoisko 83
.HALA STRZEGOMSKA" Nowy Dwór 

tel. 071/373-64-68 wew. 383 
tel. 071/373-65-93 wew. 383

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 
AKCESORIÓW DO TEL. KOMÓRKOWYCH
- pokrowce kolorowe i czarne oraz skórzane 
(6 - 30 zl)

- ładowarki samochodowe i stacjonarne 
(11 -40  Zł)

- adaptory
- zestawy słuchawkowe
- kable do komputera
- obudowy do Nokii 3210 i 3310
- baterie

ul. Ruska 49 
tel. 071/344-12-20, 0-604 222 759

TELEFON SIEMENS z automatyczną sekretarką, homolo
gacja, nowy, na gwarancji, bordowy, wyświetlacz, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-49-68
0  TELEFONY GSM : Nokia 8850 • 1.550 zł, Nokia 

8890 -1.690 zł, Sony CMDZ5 -1.290 zł, Sony CMD 
J5 • 790 zł, Sagem 930 - 290 zł. Wszystkie telefo
ny nowe, zapakowane, bez SIM locka, z polskim 
menu., tel. 0608/07-55-08 01029521

TELEFON GSM nowy, mały, na kartę POP, na koncie 25 
zł. - 37 zł. Wrocław, tel. 050,1/28-64-95 
TELEFON GSM z demontażu, całe i na części, różne mo
dele. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
TELEFON GSM ALCATEL 301 nowy, na gwarancji, - 280 
zł. Oleśnica, tel. 0503/71-03-00 
TELEFON GSM ALCATEL 301 POP, nowy, gwarancja, dar
mowe 2 minuty, pokrowiec, - 310 zł. Wrocław, tel. 
0504/98-41-70
TELEFON GSM ALCATEL 301 gwarancja, skórzane etui, 
ładowarka, do POP, z zestawem głośno mówiącym, - 310 
zł. Wrocław, tel. 0501/04-51-03 
TELEFON GSM ALCATEL 302 stan b. dobry, pudełko, na 
gwarancji, ład. sieciowa, z SIM lockiem ERA, folia na wy
świetlaczu, klips do paska, - 340 zł. Wrocław, tel. 
071/321-26-45 po godz. 19. 0602/28-50-11 
TELEFON GSM ALCATEL 302 ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji. 2-systemowy, idealny do TAK TAK, zestaw gło
śno mówiący, najnowszy model, b. mały, stan idealny, - 
270 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM ALCATEL 501 najnowszy model, b. mały, 
ład. sieciowa, nowy, na gwarancji, 2-systemowy, idealny 
do TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan idealny, - 490 
zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB 2 szt.. ładowarki, instruk
cja - 130 zł/szt. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-31-29, 
0604/24-96-77
TELEFON GSM ALCATEL CLUB pudełko, ładowarka, in
strukcja, stan b. dobry, działa w sieci Era, -110 zł. Choj
nów. tel. 0604/85-47-79
TELEFON GSM ALCATEL CLUB roczny, używany, -110 
zł. Marszowice, gm. Oława, tel. 071/303-02-86 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwa
rancji, idealny na kartę TAK TAK, zestaw głośno mówiący, 
stan idealny, b. długi czas czuwania, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka, stan b. do
bry, do sieci Era i TAK TAK, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0607/54-42-66
TELEFON GSM ALCATEL DB bez SIM locka. + karta Sim- 
plus, - 210 zł. Lubin, tel. 0601/17-52-56. 0605/39-70-56 
TELEFON GSM ALCATEL DB DB ładowarka stacjonarna
1 samochodowa, pokrowiec, klips, uchwyt samochodowy, 
stan b. dobry, • 260 zł. Sobótka, tel. 0606/20-57-10 
TELEFON GSM ALCATEL DB, - 95 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-53. 0603/18-95-49
TELEFON GSM ALCATEL DB stan bardzo dobry, łado
warka -160 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-43. -  * 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB bez SIMIocka. stan 
idealny, -170 zł. Oleśnica, tei. 0503/71-03-00 
TELEFON GSM ALCATEL EASY ładowarka, uszkodzony. 
- 40 zł. Świdnica, tel. 0602/80-49-36 
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 DB. -100 zł. Wrocław, 
teł. 071/321-52-77
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB. bez SIM locka. stan 
b. dobry, - .110 zł. Wrocław, tel. 0607/37-92-33 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB nowy. działa w Erze, 
-180 zł. Żary. tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB nowy. w sieci Era. - 
180 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ALCATEL MAX działający w Erze, łado
warka sieciowa, stan idealny, w cenie 90-100 zł. Zgorze
lec. tel. 0604/71-97-47
TELEFON GSM ALCATEL MOVI STAR ładowarka, bez pol
skiego menu. uszkodzony, - 40 zł. Świdnica, tel. 
0602/80-49-36
TELEFON GSM ALCATEL OTE DB SIM lock Era. instruk
cja, ładowarka, stan idealny, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0601/50-17-33
TELEFON GSM ALCATEL POCKET ładowarka, pokrowiec, 
bez SIM locka, akumulator z wibracją, • 140 zł. Wrocław, 
tel. 0503/54-02-68
TELEFON GSM ALCATEL VIEW duży wyświetlacz, zega
rek, data, budzik, 2 wbudowane książki telefoniczne po 50 
numerów, kolor srebmy, ład. sieciowa, -110 zł. Wrocław, 
tel. 0606/16-87-28
TELEFON GSM BOSCH 509 stan dobry, kompletny, -120 
zł. Oleśnica, tel. 0504/90-31-44 
TELEFON GSM BOSCH 509 2 systemowy, bez SIM locka, 
logo IDEA, ład. sieciowa, kolor czamo-zielony, stan b. do
bry. • 80 zł. Wrocław, tel. 0503/61-35-86 
TELEFON GSM BOSCH 608 z SIM lockiem Plus, futerał, 
ład.. 2-letni, stan dobry, - 60 zł. Wrocław, tel. 0501/63-69-16 
TELEFON GSM BOSCH 909. - 150 zł. Legnica, teł. 
0602/10-30-27
TELEFON GSM BOSCH 909 ładowarka sieciowa, małe ga
baryty, bez SIM locka, waga 100 gram, bogate menu. ter
minarz, cena - 199 zł lub zamienię. Wrocław, teł. 
0503/36-38-35
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 ERICSSON A 1018S kompletny, z pudeł
kiem, instrukcja, ładowarka, z SIM lockiem Plus, • 100 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-27-28 do 18. 732-20-31 po 18 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ładowarka -130 zł 
lub zamienię. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-31-29, 
0604/24-96-77
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ładowarka, pokro
wiec, zmienny panel, idealny do TAK TAK, -100 zł. Jawor, 
tel. 076/870-02-13, 0600/42-10-79 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S, - 95 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/842-31-53, 0603/18-95-49 
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i 
Simplusa, pudełko, 2-systemowy, • 140 zł. Wrocław, teł.' 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A1018S bez SIM locka. łado
warka, -140 zł. Wrocław, tel. 071/322-13-22 po godz. 19 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S 2-systemowy. ład. 
sieciowa, -130 zł. Wrocław, tel. 071/357-53-24

Skup, sprzedaż, zamiana
telefonów komórkowych ną kartę i innych 
serwis GSM, usuwanie blokad SIM lock 

OP005660
Legnica, ul. Gwiezdna 35t/1 

076/854-34-62,0-60345 08 75

TELEFON GSM ERICSSON A 2618S ERA GSM, 220 zł, 
bez SIM locka - 220 zł, Nokia 5110 Plus GSM • 200 zł, 
Motorola 3888 Plus -150 zł, Ericsson R 320s, bez SIM 
locka - 480 zł, Panasonic G520 ERA -150 zł, Alcatel OT 
Club DB, bez SIM locka -160 zł, Ericsson A 1018s ERA • 
160 zł. Jawor, Legnica, tel. 0607/82-34-20,0603/84-85-36 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S bez SłM locka. • 220 
zł. Niemodlin, tel. 0501/40-79-86 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S nowy, na gwarancji, 
WAP, zegarek, kalkulator, bateria LMo 1400 mAh, • 295 zł 
lub zamienię. Świdnica, tel. 071/348-05-15,0604/43-24-66 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S ład. sieciowa na gwa
rancji, instrukcja i menu w j. polskim, działa w Erze, Tak-Ta* 
ku, najnowszy model, posiada wibracje, kalkulator, budzik, 
stoper i inne, czuwa 200 h, - 210 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S bez SIM locka. pu
dełko. instrukcja, żółty pokrowiec, • 250 zł lub zamienię na 
inny. Wrocław, tel. 0602/60-93-81 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S, - 280 zł, Wrocław, 
tel. 0608/76-28-06
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 kompl., oddam za dar
mo. Jelenia Góra. tel. 075/642-44-38 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ładowarka sieciowa, 
bez SIM locka. czamy. zadbany oraz karta Simplus -100 
zł. Kłodzko, tel. 0603/64-04-23 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ładowarka domowa, 
instrukcja, wymienne panele, stan idealny, na kartę Tak Tak 
-120 z). Kłodzko, tel. 0604/87-53-33 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 pokrowiec, ładowar
ka. - 90 zł. Lwówek śląski, tel. 075/784-40-35, 
0600/16-56-34
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, zadbany, - 90 zł. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GF 760, bez SIM locka, stan 
b. dobry -150 zł. Wrocław, tel. 0608/18-83-86 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 stan idealny, ładowar
ka samochodowa, futerał, zestaw słuchawkowy, -150 zł. 
Kłodzko, tel. 0608/09-82-52

SKUP
T ELEFO M Ó W  

NOWYCH I UŻYWANYCH 
* TEL. 071/321 >88-83 1

OPOH927

TELEFON GSM ERICSSON GF 768, - 180 zł. Lubin. tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 bez SIM locka Era. 
kompletny, w pudełku + zestaw słuchawkowy, pokrowiec, • 
140 zł. Świebodzice, tel. 0604/93-15-72 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 bez.SIM locka, łado
warka, zestaw HF, kolor żółty, stan b. dobry, -150 zł. Wro
cław, tel. 0606/57-08-68
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 niebieski, ładowarka, 
cena 140 zł. Wrocław, tel. 322-20-18. 0503/67-75-02 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 żółto-niebieski, ład. 
sieciowa, polskie menu, działa w Plusie, Simplusie, Erze i 
Tak-Ta ku, małe gabaryty, cena - 140 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, pudełko, instrukcja, 
na gwarancji, mały, z klapką, zadbany, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0603/83-88-61

SKUP KOMÓREK
ERICSSON R320s..............390 ZŁ.
ERICSSON T20s.... ......... 450 ZŁ.
ERICSSON T28s.... ......... 500 ZŁ.
NOKIA 3310........... .....430 ZŁ.
SIEMENS C35i..... ..........340 ZŁ.
TRIUM ARIA.......... ..........950 7*

i Inna, tylko nowe- nieużywane I

OG996612 W R O C Ł A W  
0604637700 0602684549j

TELEFON GSM ERICSSON GF 768, - 140 źł. Wrocław, 
Lwówek Śląski, tel. 0602/76-81-20, 075/782-45-81 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ładowarka, bez SIM 
locka. -170 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/31-20-64 
TELEFON GSM ERICSSON GH 768 pudełko, klips, słu
chawki, ładowarka, SIM lock ERA,_- 200 zł lub zamienię. 
Nowa Ruda, tel. 0608/41-16-59 
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 ładowarka, cena 100 
zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 0503/67-75-02 
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 bez SIM locka, menu 
w jęz. polskim, 3 baterie (w tym 2 nowe), multiładowarka, 
zestaw słuchawkowy, uchwyt samochodowy, nowy futerał, 
-140 zł. Wrocław, tel. 0502/20-71-88 
TELEFON GSM ERICSSON PH 768 pokrowiec, słuchaw
ki, ładowarka, stan dobry, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0602/85-81-42

SIM -LOCK
BLOKADY, KODY| 
USUWAM

DO 
35 zł

Wrocław. 344-16-73.0609 40 88 33
O T O ll962

TELEFON GSM ERICSSON R 320S na gwarancji. SIM lock
Ery. - 410 zł. Wołów, tel. 0604/07-80-99
TELEFON GSM ERICSSON R 380S, - 2.350 zł. Wrocław,
tel. 071/784-67-75, 050f/57-54-16
TELEFON GSM ERICSSON S 868, - 95 zł. Wrocław, tel.
0501/57-45-56
TELEFON GSM ERICSSON S 868 2-Systemowy, ładowar
ka sieciowa, ładowarka samochodowa, pokrowiec, stan b. 
dobry + karta startowa POP, nowa, zafolibwańa, - 210 zł. 
Wrocław, tel. 0501/47-96-56
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład. sieciowa. 2-syste
mowy, bez SIM locka. idealny na kartę POP, Simplus i TAK 
T̂AK, zadbany, -140 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61

TELEFON GSM ERICSSON T 10S ładowarka, pokrowiec, 
klawiatura do SMS, • 260 zł. Brzeg. tel. 077/469-70*89, 
0608/77-04-68
TELEFON GSM ERICSSON T10S nowy, na gwarancji, bez 
SIM locka, wybieranie głosowe, wibracja, pudełko,, łado
warka sieciowa, menu T 18s, stan dobry, - 270 zł. Gostyń, 
tel. 0603/07-49-38
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, pudełko, instr. w jęz. 
polskim, bez SIM locka, z zestawem słuchawkowym, - 245 . 
zł. Jawor, tel. 0606/83-21-19
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka. menu 
T18, stan b. dobry, ład. stacjonarna, pudełko, instr., mało. 
używany, klips, wybieranie głosowe, - 250 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0503/78-12-96
TELEFON GSM ERICSSON flO S  wibracja, mało używa
ny, działa w sieci Plus GSM. ładowarka, instr, * 230 zł. Kłodz
ko, tel. 0607/18-24-35, 074/867-92-98 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S nowy, bez SIMIocka, 
na gwarancji. - 550 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S pudełko, na gwarancji, 
z SłM lockiem Era, ład. stacjonarna, wibracja, z zestawem 
słuchawkowym, instr. w jęz. polskim, - 210 zł. Legnica, tel. 
0608/41-64-74
TELEFON GSM ERICSSON T 10S stan idealny, ład. sie
ciowa, zestaw słuchawkowy, kolor turkusowy, mały, z klap
ką, SIM lock Idea. Legnica, tel. 0503/55-45-54 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka, wibra
cja, wybieranie głosowe, - 200 zł. Oława, tel. 0503/71-17-69 
TELEFON GSM ERICSSON T 10$, - 220 zł lub zamiana 
na RO samochodowy, możliwa dopłata. Świerzawa, gm. 
Złotoryja, tel. 0600/42-41-59
TELEFON GSM ERICSSON T10S kompletny, na gwaran
cji, folia na wyświetlaczu, karta POP, stan idealny, • 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-22-39, 0503/65-39-70 
TELEFON GSM ERICSSON T10S niebieski, pudełko, kla
wiatura, pokrowiec, stan b. dobry, tydzień gwarancji, - 260 
zł. Wrocław, teł. 0606/98-29-28 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S z klawiaturą do wysyła
nia wiadomości SMS i zestawem .hands free", bez SIM 
locka. -190 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM ERICSSON T10S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, wibracja. 2-systemowy, klapka, - 230 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka, łado
warka, • 140 zł. Wrocław, tel. 071/322-13-22 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S ład. sieciowa, działa w 
Erze, Tak-Taku. polskie menu, posiada wibracje, budzik, • 
229 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S. polskie menu. 2 łado
warki, klapka, wibracje. - 235 zł. Wrocław, tel. 
0502/89-26-51

'TELEFON GSM ERICSSON T10S TAK TAK, ERA, klapka, 
wibracje, data, zegar, 2 ładowarki, słuchawki, klips, - 220 
zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S stan b. dobry, żółty i 
niebieski, bez SIM locka, wybieranie głosowe • 250 zł. Wro
cław, tel. 0502/30-01-13
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka. stan b. 
dobry, - 220 zł lub zamienię. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ERICSSON T 18S 2-systemowy, czamy, 
aktywna klapka, wybieranie i odbieranie głosowe, budzik, 
kalkulator, wibracje, - 310 zł. Wrocław, tel. 0502/50-46-97 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. -.500 Zł. Bolesła- ' 
wiec*4el. 0502/99-18-61
TELEFON GSM ERICSSON T 20S w sieci Idea, stan ide
alny. - 450 zł. Brzeg. tel. 0503/86-46-09 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. na gwarancji, w 
pudełku, - 510 zł lub zamienię na Panasonic GD 90, 92. 
Brzeg Dolny. tel. 0501/09-16-66 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, bez SIM locka. 
gwarancja. - 520 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. - 570 zł. Oleśni
ca. tel. 0503/70-04-80
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. ład. sieciowa, 
bez SIM locka, - 500 zł. Przylesie Dolne, woj. opolskie, tel. 
0609/42-30-88
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, na gwarancji, bez 
SIM locka, - 460 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0607/74-47-34
TELEFON GSM ERICSSON T 20S ład. sieciowa, nowy. na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, 
POP i Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny,
- 500 zł. Wrocław, tćl. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. gwarancja, bez 
SIM locka - 490 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S klapka, menu w jęz. 
polskim, bez SIM locka, folia, wibracja, - 470 zł lub zamie
nię. Głogów, tel. 0602/88-51-25 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S pudełko, ładowarka biur
kowa i samochodowa, aktywna klapka, dużo funkcji, menu 
w j. polskim, bez SIM locka, stan dobry • 500 zł. Kłodzko, 
tel. 0605/15-11-96
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, z uszkodzoną 
baterią, na gwarancji, • 520 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, bez SIM locka, 
gwarancja, - 510 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S stan b. dobry, ładowar
ka, pudełko, gwarancja, bateria litowa, - 500 zł. Lubin, tel. 
0602/39-24-16
TELEFON GSM ERICSSON T 28S z zestawem słuchaw
kowym, - 570 zł. Oleśnica, tel. 0601/75-33-04 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, w kartonie, na 
gwarancji, SIM lock Plusa, - 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0503/50-24-40
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, gwarancja, - 480 
zł. Wrocław, tel. 0604/27-67-88 
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 nowy, gwarancja, bez 
SIM locka, w pudełku • 540 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13. . 

. TELEFON GSM ERICSSON T 28S działa w Erze, stan b. 
dobry, - 500 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 520 zł lub zamienię 
na Nokię. Żary, tel. 0602/̂ 5-89-14 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S w sieci Era. stan b. do
bry, - 500 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ERICSSON T 29S działa w Idea, stan ide
alny, ładowarka, pudełko, - 420 zł. Złotoryja, tel. 
0502/62-87-97
TELEFON GSM HAGENUK DUET stan dobry, antena, fu
terał, SIM lock PLUS. - 80 zł (możliwa wysyłka). Wrocław, 
tel. 0501/95-61-78
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, na gwa
rancji, wibracja, WAP, zegarek, stan b. dobry, - 260 zł. Oła
wa. tel. 0503/57-32-27

TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA na gwarancji. - 
400 zł. Wrocław, tel. 0503/35-97-55 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, gwaran
cja, bez SIM locka - 300 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA ład. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę 
TAK TAK, POP i Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 290 
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM MARS mały, lekki, 
stan b. dobry, bez SIM locka, ładowarka, instrukcja, menu 
w j. polskim, menu obrazkowe, internet, gry, data, alarm, 
wibracja, przelicznik walut, notatnik, • 320 zł lub zamienię 
na Nokię 3210. Głogów, tel. 076̂ 835-51-27 prosić Damia
na, 0600/16-42-78
TELEFON GSM MOTOROLA 760 pokrowiec, - 55 zł. Wro
cław, tel. 0609/15-35-52
TELEFON GSM MOTOROLA C 520 ładowarka, działa w 
POP-ie, polskie menu, stan b. dobry, cena - 79 zł. Wro
cław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ładowarka, futerał, 
pudełko, 2-systemowy. do sieci Era i TAK TAK, -190 zł lub 
zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0503/37-20-42 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. sieciowa, nowy, 
nie używany, na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, na
grywanie rozmów, wibracja, dyktafon, wibracja, idealny na 
kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 200 zł. Wro
cław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 ładowarka, pokrowiec, 
SIM lock Pius, -130 zł. Kłodzko, tel. 0605/32-69-00 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 ładowarka, wyświe
tlacz uszkodzony, sprawny, do sieci GSM Plus i Simplus, - 
50 zł. Wrocław, teł. 0607/54-42-66

Usuwania blokad i  tel. komórkowy di
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TELEFON GSM MOTOROLA D 520, - 100 zł. Wrocław, 
tel. 0605/12-27-30
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 SIM łock Plus. - 90 zł. 
Wrocław, tel. 0608/67-24-94
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 na Plus i Simplus. • 
70 zł. Wrocław, tel. 0608/09-33-19 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 stan b. dobry, łado
warka sieciowa, pokrowiec, instrukcja, pudełko, -120 zł. 
Lubin. tel. 076/846-14-76, 0601/18-56-65 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ładowarka, działa w 
Plusie, Simplusie, stan b. dobry. • 110 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Simplus, 
TAK TAK, stan idealny, -130 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, ideaJnyna kartę POP, Simplus, 
TAK TAK, aktywna klapka, stan idealny, -130 zł. Wrocław, 
tel. 0606/57-95-13

NAJTANIEJ w mieście! SPRAWDŹ !!!?
H

SIM LOCKI
1071/322 1 5 08. 0501 2818 8211-
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 mało używany, gwa
rancja, futerał, bez SIM locka, wgrany zegar, polskie menu, 
ładowarka, pudełko, pełna dokumentacja, atrakcyjny wy
gląd, pierwszy właściciel, - 180 zł. Dzierżoniów, tel. 
0603/48-29-88
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 kompletny, zapako
wany, gwarancja do 12.2001 r., SIM lock Plusa, działa z 
kartą Simplus, stan idealny -150 zł, karta Simplus, używa
na, stan konta 2.5 zł, cena - 20 zł, -150 zł. Świdnica, tel. 
074/850-97-04
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 działa w sieci Plus. 
na gwarancji, -155 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94

Ih u r to w n ia  a k c e s o r ió w I 
G S M P I O M A R  SC  

|ul. Czajkowskiego 99, Karłowice | 
i; 51-1,47 Wrocław OPOH29* 

tel/fax 071/325 49  72 
|e-mail: biuro@piomar.wroc.pll

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 lub zamie
nię na Nokię 5110, T10S, inne. Wrocław, tei. 0502/60-03-97 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC. - 200 zl. Bole- 
sławiec, tel. 0502/84-33-96
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC ład. sieciowa. • 
250 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50. 0601/55-20-45. 
0601/55-20-51
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 130 ładowarka, 
bez SIM locka. wibracja, zegar, małe gabaryty, bez pol
skiego menu, - 299 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 70 ładowarka sie
ciowa, działa w Erze i Plusie, małe gabaryty, czuwa 3 dni, 
stan b. dobry, cena -199 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 75 wibracja. 2 
ładowarki, - 220 zł. Wrocław. teL 0603/33-36-66 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 pudełko, gwarancja,

SKUP NOWYCH TELEF0N0W
ERICSSON T20 ................ 360 zł
ERICSSON R320............... 360 zł
NOKIA 3210............... 330 zł
ALCATEL 501 ................... 370 zł
ERICSSON T28s.............. 480 zł
NOKIA 3310..................... 430 zł'
oraz inne telefony z promocji OP002774

I Wrocław i Kotlina Kłodzka I
tel. 0-603 539 090
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internet, pokrowiec, na kartę ROP, - 210 zł. Kłodzko, tel. 
0503/38-96-17, 074/867-92-98 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK internet, ła
dowarka, instrukcja, bez SIM locka, -170 zł. Legnica, tel. 
076/866-40-70. 0603/33-35-62 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 używany, gwaran
cja, działa w sieci Idea, ładowarka, futerał, menu w jęz. 
polskim, - 210 zł. Oława, tel. 0502/09-75-06 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ład. siecio
wa, nowy, na gwarancji, w pudełku, internet, 2-systemowy, 
idealny na kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 
180 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 gwarancja, pudełko, 
instrukcja, menu w j. polskim, małe gabaryty, lekki, działa 
POP-ie, menu graficzne, stan b. dobry, cena -159 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM MOTOROLA V 100E najnowszy model. 
WAP, dyktafon, kompozytor melodii, wibracja, głosowe wy
bieranie, klawiatura i inne funkcje, zapakowany, - 890 zł 
lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 0603/18-93-83 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2228 radio, słuchawki, ła
dowarka. stan b. dobry, - 260 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 zestaw głośno mó
wiący, radio, -150 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2888 radio, internet i inne 
dodatki, bez SIM locka. - 150 zł. Wrocław, tel. 
0601/19-19-90
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 srebrny, menu w jęz. 
polskim, bez SIM locka. - 750 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0503/50-24-40
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 bez SIM locka. menu 
w j. polskim, stan idealny, • 780 zł. Wrocław, tel. 
0605/34-54-18
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 bez SIM locka. ze
staw słuchawkowy, instrukcja, wibracja, wybieranie głoso
we, bateria Li-Jon, dyktafon, mały, lekki • 1.030 zł, Nokia 
6210, menu w j. polskim, bez SIM locka - 1.050 zł lub za
mienię. Głogów, tel. 0602/88-51-25 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 stan idealny, pudeł
ko, instrukcja, ładowarka, zestaw słuchawkowy, pokrowiec, 
z SIM lockiem luz bez -1100 zł lub zamienię na inny. Wał
brzych, tel. 0503/03-01-51 lub 0608/03-59-95 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690. - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0604/99-56-91
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 ładowarka, bez SIM 
locka, menu w jęz. polskim, stan dobry, - 1.050 zł. Wro
cław, tel. 0609/28-39-79
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, działa w sieci 
Era, grafitowy, oryginalne etui, zestaw słuchawkowy, łado
warka, wybieranie głosowe, dyktafon, stan idealny, instruk
cja, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0606/10-02-02 po godz. 20 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy • 1099 zł, Sony 
J5. nowy - 799 zł. Wrocław, tel. 0604/29-93-59 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 stan b. dobry, instruk
cja. ładowarka, zestaw słuchawkowy, ładowarka samocho- 
dówarbez polskiego menuT- 890 zł. Wrocław, "teT” 
0603/95-05-09
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, nie używany, 
gwarancja, bez SIM locka - 1100 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
TELEFON GSM MOTOROLA V 3888, - 120 zł. Legnica, 
tel. 0602/10-30-27
TELEFON GSM NOKIA 1610 bez SIM locka, • 50 zł. Wro
cław. tel. 0502/50-46-97 _
TELEFON GSM NOKIA 3110 ładowarka, działa w sieci Era,
-120 zł. Wrocław, tel. 071/355-98-31, 0602/10-19-33 
TELEFON GSM NOKIA 3110. - 90 zł. Wrocław, tel. 
0605/74-76-28
TELEFON GSM NOKIA 3110 ład. sieciowa, idealny do TAK 
TAK i Simplusa, bez SIM locka, pokrowiec, zadbany, -120 
zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3110 + nowa bateria, ładowarka. - 
140 zł. Wrocław, tel. 071/339-24-34. 0503/66-14-41 
TELEFON GSM NOKIA 3110 2 ładowarki, na gwarancji, 
pokrowiec, stan idealny, - 450 zł. Zebrzydowa, tel. 
0604/97-29-13
TELEFON GSM NOKIA 3210 oprogramowanie na CD, ła
dowarka, 2 panele, bez SIM locka, gwarancja, wgrane logo,
• 320 żł lub zamienię na telefon Nokia 3310, z dopłatą. 
Bielawa, tel. 0504/98-96-27
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, pudełko, in
strukcja, z SIM lockiem Idea, stan b. dobry • 280 zł lub 
zamienię na Siemesa C 35i Idea. Bolesławiec, tel. 
0502/56-89-90
TELEFON GSM NOKIA 3210 oryginalny panel, instrukcja, 
pokrowiec, ładowarka, menu w j. polskim • 290 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-84-07
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, gwarancja, łado
warka, instrukcja, - 33&zł lub zamienię. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-31-29. 0604/24-96-77 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. stan b. do
bry, 2 panele, logo, dodatkowe melodyjki, • 330 zł. Dzier
żoniów, tel. 0503/83-81-24
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, sprawny, uży
wany, - 270 zł. Jawor, tel. 0603/62-30-62 
TELEFON GSM NOKIA 3210 SIM lock Plusa, - 260 zł. Je
lenia Góra, tel. 0605/20-41-80 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, bez SIM 
locka. - 310 zł. Kłodzko, tel. 0605/32-69-00 
TELEFON GSM NOKIA 3210 pełne wyposażenie, karta ak
tywacyjna, - 300 z(. Kłodzko, tel. 0609/63-83-54 
TĆIEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, stan b. dobry. • 
310 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30 
TELEFON GSM NOKIA 3210 gwarancja, logo i melodyjki, 
kpi., bez SIM locka. - 310 zł. Legnica, tel. 076/854-08-93, 
0605/62-33-76
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, bez SIM loc
ka, stan b. dobry, - 280 zł. Lubań, teł. 0600/42-86-76 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, gwarancja, in
strukcja, pudełko, ładowarka, - 300 zł. Lubin, tel. 
0606/38-80-23
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 300 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny - 390 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-33-73, 0603/23-4549 
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji - 360 zł, Sie-

SKUP TELEFONOW
NIEUŻYWANYCH

Nokia 3310 .......... -420 zł
Ericsson T-28...... - 480 zł
Ericsson R-320.... - 350 zł
Siemens C-35....... -320 zł_
Siemens A-36...... - 220 zł i
Nokia 3210.......... -300 zł |
_______oraz inne!!! ______
WROCŁAW 0-501 93 22 36

T E L . K O M O R K O W E  G S M -D C S  
SKUP - SPRZEHAŹ - ZAMIANA'

SKU P W SZYSTKICH MODELI TELEFO N Ó W  
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USUWANIE BLOKAD SIM-LOCKI 
(MOTOROLA, ftoKlA, SAGEM, SIEMENS)

tel. 071/341-85-60 
0-501 485 700

mens C25, na gwarancji - 230 zł oraz inne. Oława, gm. 
Czernica, tel. 0606/41-25-39, 071/303-29-25 
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, na gwarancji, gry, 
Era GSM, mało używany, ładowarka, - 330 zł lub zamienię 
na konsolę Sony. Paczków, tel. 0603/42-81-86, 
0608/17-00-95 ~
TELEFON GSM NOKIA 3210 2 szt., ładowarka, pudełko. • 
.250 zł. Polkowice, tel. 0503/09-97-07 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka, 
pokrowiec, 2 panele, pudełko, net monitor, logo +. karta 
Pop, • 300 zł. Siechnice, tel. 0605/91-90-96 
TELEFON GSM NOKIA 3210 - 250 zł, Nokia 3310 - 450 zł. 
Ericsson T 28s • 450 zł, Siemens C25 • 200 zł. Siemens 
C35i - 300 zł, również kupię telefony. Świdnica' tel. 
0604/12-85-13. 0503/94-56-50 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez ładowarki, z SIM loc
kiem Plusa - 240 zł. Świebodzice, tel. 0604/93-15-72 
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 ładowarka, etui, pudełko, in
strukcja, karta gwarancyjna • 300 zł lub zamienię na Sie
mensa C z dopłatą. Wałbrzych, tel. 0603/62-22-37 
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, - 290 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-96-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan dobry, bez SIM locka, 
ładowarka, pudełko, instr. w jęz. polskim, • 260 zł. Wro
cław, tel. 0504/91-28-45
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka 
sieciowa, - 240 zł. Wrocław, tel. 0601/15-67-51 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, bez SIM loc
ka. polskie menu, ład. • 360 zł. Wrocław, tel. 0501/95-61-78 
TELEFON GSM NOKIA 3210. • 300 zł. Wrocław, tel. 
0502/27-03-32
TELEFON GSM NOKIA 3210menuw jęz. polskim, net mo
nitor, stan b. dobry. • 250 zł. Wrocław, tel. 071/321-39-24, 
0607/05-72-82
TELEFON GSM NOKIA 3210 pokrowiec, bez SIM locka, 
logo, ładowarka, instr. w jęz. polskim, pudełko, stan b. do
bry, - 260 zł łub zamienię na Ericssona T28. Wrocław, tel. 
0609/26-80-64
TELEFON GSM NOKIA 3210 kolorowy panel, bogate 
menu, stan idealny, - 280 zł. Wrocław, tel. 0502/89-26-51 
TELEFON GSM NOKIA 3210, panel, data,'PLUS. menu 
polskie, kalkulator, gry, itd, • 280 zł. Wrocław, tel. 
0607/18-20-26

SKUP TELEFONOW 
KOMÓRKOWYCH

SIEMENS C35i........................  380 zł
ERICSSON R320....................  400 zł
NOKIA 3310 ............................ 420 zł
NOKIA 3210............................ 320 zł
ARIA......................................  270 zł

oraz inne z promocji 
nowe i używane

- skup
- sprzedaż
- zamiana
- serwis

Wrocław, ul. Pułaskiego  77 
tel. 071/342-33-80, 0-502 300 113

TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, futerał, karla Sim- 
plus, na koncie 65.40 zł, • 350 zł. Wrocław, tel. 
071/341-37-29, 0607/69-06-16 
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, folia, pudełko, łado
warka, na gwarancji, - 350 zł. Wrocław, tel. 0601/40-15-41 
TELEFON GSM NOKIA 3210 polskie menu, bez SIM loc
ka, ładowarka sieciowa, pudełko, instrukcja, gwarancja • 
320 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM locka, 
netmonitor, stan idealny, - 280 zł. Wrocław, tei. 
0501/96-97-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, bez SIM loc
ka, nowa, na gwarancji, pudełko - 360 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
TELEFON GSM NOKIA 3210 żółta obudowa, używana 1 
miesiąc,'ładowarka, stan idealny, cena 350 z£ Wrocław, 
tel. 322-20-18, 0503/67-75-02 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, pudełko, in
strukcja, menu w j. polskim, działa w Erze, Tak Taku', stan 
b. dobry, - 255 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM NOKIA 3210 mało używany, na gwaran
cji, kompletny, stan idealny. • 280 zł lub zamienię na inny. 
Wrocław, tel. 0600/36-02-24
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka • 340 zł, 5110 
• 230 zł i Nokia 3310, nowy, bez SIM locka - 560 zł, Erics
son T10 s, nowy, bez SIM locka • 340 zł, A 1018s -165 zł, 
Motorola T 2288 Shark • 250 zł oraz V 2288, bez SIM loc
ka • 250 zł, Siemens C35 - 440 zł i C25, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 387-13:75, 0606/77-92-47 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, • 280 
zł. Wrocław, tel. 0607/74-47-34 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan b. do
bry, - 270 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 0603/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, z SIM lockiem 
Plus GSM, instrukcja, stan b. dobry, - 290 zł. Wrocław, tel. 
0602/31-64-71
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM 
locka, 2-systemowy, stan idealny, - 260 zł. Wrocław, teł. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. stan b. do
bry, - 290 zł. Wrocław, tel. 0608/65-93-56 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pokrowiec, pu
dełko, bez SIM locka. folia na wyświetlaczu, net monitor, • 
300 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0603/52-94-40

TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, bez SIM locka,
- 270 zł. Wrocław, tel. 071/788-55-83, 0501/94-29-26 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, działa w Erze, 
nowy, - 320 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 -
TELEFON GSM NOKIA 3310 pokrowiec, nowy, - 400 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/644-97-54 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, pudeł
ko. kpi., ład., z SIM lockiem Era, - 430 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/63-54-25
TELEFON GSM NOKIA 3310 pudełko, ładowarka, instruk
cja. nie używany, - 500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-31-29, 0604/24-96-77 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, menu w jęz. 
polskim, wibracja, gwarancja, • 480 zł lub zamienię. Gło
gów, tel. 0602/88-51-25
TELEFON GSM NOKIA 3310 pudełko, nowy. • 460 zł. Gło
gów. tel. 0608/72-67-85
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, ład. stacjonarna, na 
gwarancji, z SIM lockiem Plus, • 480 zł. Głogów, tel. 
076/834-70-76, 0609/52-30-11 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, w pudełku. - 400 zł. 
Góra, tel. 0607/34-42-17
TELEFON GSM NOKIA 331frnowy, nie używany, folia na 
wyświetlaczu • 450 zł oraz drugi, mało używany, bez SIM 
locka - 380 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/87-25-44 
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 500 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. działa w sieci Era, - 
460 zł lub w sieci Idea - 450 zł. Legnica, tel. 0608/16-30-72 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 450 zł. Legnica, tel. 
0606/67-91-26
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, stan idealny, -
450 zł. Legnica, tel. 0606/14-02-45
TELEFON GSM NOKIA 3310, • 460 zł. Lubin. tel.
0604/96-86-78
TELEFON GSM NOKIA 3310 granatowy, nowy, zapako
wany, ładowarka domowa, pudełko, instrukcja, dużo funk
cji, gry, folia na wyświetlaczu, z SIM lockiem Idea, 9 mie
sięcy gwarancji, - 420 zł lub zamienię na Samsunga 2100, 
2400 albo inne propozycje’ Oława. tel. 071/313-45-86 po 
godz. 20
TELEFON GSM NOKIA 3310 miesięczny, kompletny, z ła
dowarką, na gwarancji, stan idealny, • 450 zł lub zamienię 
na Ericssona T28 s. Polkowice, tel. 0607/18-58-62 po 
godz. 15
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. • 450 zł. Sobótka, tel. 
0604/40-19-54 Z
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM locka. • 450 
zł. Strzelin; tel. 0605/38-96-68 
TELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM lockiem Era, na gwa
rancji 9 mies., pudełko, instrukcja, ładowarka, folia na wy
świetlaczu. - 470 zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-68, 
0608/14-70-97
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, pudełko, in
strukcja, - 480 zł. Świdnica, tel. 074/640-74-95 po godz. 16, 
0608/27-34-15
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 
0609/47-07-29
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, instruk
cja, ładowarka. - 460 zł. Wrocław, tel. 398-82-65, 
0601/73-18-75
TELEFON GSM NOKIA 3310. • 420 zł. Wrocław, tel. 
0604/40-19-54
TELEFON GSM NOKIA 3310 lad. sieciowa, fioletowy. • 430 
zł. Wrocław, tel. 0603/86-38-96 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka. logo. wibra
cja, wybieranie głosowe, pudełko, ładowarka, instrukcja, 
kpi, - 450 zł. Wrocław, tel. 0503/83-89-38 
TELEFON GSM NOKIA 3310 mało używany, z SIM loc
kiem Ery, - 400 zł. Wrocław, tel. 0602/78-70-56 
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, 3 tygodniowa, 
bez SIM locka - 460 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 3310 kompletny, folia na wyświe
tlaczu oraz Siemens S6, Nokia 8810 (uszkodzona) i Sa- 
gem 939 (uszkodzony), całość, • 700 zł. Wrocław, tel. 
0606/33-73-68
TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka, stan b. dobry, - 
420 zł lub zamienię na telefon T28s. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
TELEFON GSM NOKIA 3310 fabrycznie nowy. z salonu 
filrmowego Plus GSM, gwarancja do końca maja 2002 r., 
dodatkowe dzwonki - 469 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM locka, zapa
kowany, - 470 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0603/99-06-99
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa. POP, bez SIM 
locka, 2-systemowy, wibracja, wybieranie głosowe, stan ide
alny, - 450 zł. Wrocław, tel. 0608/11 -60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji do 12.2001 r.,- 
SIM lock, IDEA, stan idealny, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0502/29-82-82
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0502/83-64-03
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. nieużywany, na gwa
rancji (1 rok), SIM lock Plus GSM, - 400 zł. Zdzieszowice, 
tel. 0604/94-25-55
TELEFON GSM NOKIA 3310 ze ściągniętym SIM lockiem,
- 410 zł. Zgorzelec, tel. 0605/13-96-11
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TELEFONY

TELEFON GSM NOKIA 3310, - 450 zł. Zielona Góra. tel. 
0607/20-31-90
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, na gwaran
cji, stan idealny, - 490 zł. Zielona Góra, tel. 0502/10-83-41 
TELEFON GSM NOKIA 3310 działa w Idei, ładowarka, w 
pudełku, folia na wyświetlaczu, • 430 zł. Złotoryja, tel. 
0503/62-87-97
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, nowy, działa
w Erze, - 450 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 350 zł. Żary, tel.
068/374-42-42, 0606/82-95-01
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowa, na gwarancji, - 450 zł.
2ary, tel. 0604/93-67-72
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, -150 zł. Je
żów Sudecki, tel. 075/713̂ 23-33 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez ładowarki, zestaw słu
chawkowy, instrukcja, pokrowiec, stan b. dobry -170 zł. 
Kłodzko, tel. 0603/64-04-23
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 210 zł. Kłodzko, tel.
074/867-77-30, 0605/32-69-00
TELEFON GSM NOKIA 5110 - 200 zł, Nokia 3210 - 300 zł.
Nokia 3310 • nowy 450 zł i wiele innych. Legnica, tei..
0603/48-89-02
TELEFON GSM NOKIA 5110 2 ładowarki, etui, karta Sim
plus, - 240 zł lub zamienię. Lubań, tel. 0606/17-38-84 
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan dobry, -160 zł. Oleśni
ca. tel. 0504/90-31-44
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, pokrowiec, kar
ta. - 240 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-66-66. 0608/10-50-92 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, stan dobry, - 200 
zł. Wrocław, tel. 0607/80-74-14 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, stan idealny,
-170 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95 
TELEFON GSM NOKIA 5110 działa w ERA. pudełko, ła
dowarka, instrukcja, stan b. dobry, • 220 zł. Wrocław, tel. 
071/788-15-92. 0604/94-65-21 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ładowarka, 
instrukcja, pudełko; 2 panele, - 200. zł. Wrocław, tel. 
0605/69-23-81
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock. ładowarka, pane
le. -190 zł. Wrocław, tel. 0502/63-23-61 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. stan b. do
bry, ładowarka, cena 200 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, stan b. dobry, 
cena 200 zł. Wrocław, tel. 322-20-18. 0503/67-75-02 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. ładowarka, 
używany 3 miesiące, -190 zł. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, działka w Plus, 
Erze, -175 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM NOKIA 5110 kompletny, wgrane logo, stan 
idealny, • 180 zł. Wrocław, tel. 0600/36-02-24

SIM LOCK
OP012159

BLOKADUSUWANIE 
Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens 

i inne na miejscu. Ceny od 20 zł 
ul. Oławska 25 tel. 071/341-85-60

30 zł
od 20 zł 

«<i 40 zł

TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIMIocka, 3 panele, ła
dowarka sieciowa i samochodowa, dobra bateria, zestaw 
słuchawkowy, pokrowiec skórzany, w pudełku, instrukcja, - 
250 zł. Wrocław, tel. 328-29-88 po godż.20,0606/16-76-49 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, pudełko, ide
alny do TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, mało używa
ny, zadbany, na gwarancji, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy, na gwarancji do
11.2001 r., pudełko, instrukcja, bez SIM locka, • 200 zł. 
Wrocław, tel. 0502/29-82-82
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, pokrowiec, 
ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, - 230 zł. 
Wrocław, tel. 0606/42-31-77
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, bez SIM loc
ka, - 230 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 5130 ładowarka, pokrowiec, -140 
zł. Wrocław, tel. 0503/95-56-95 
TELEFON GSM NOKIA 5130 ładowarka, pudełko. - 150 
zł. Wrocław, tel. 0601/40-15-41 
TELEFON GSM NOKIA 5130 ładowarka sieciowa i samo
chodowa, stan b. dobry, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-08-68
TELEFON GSM NOKIA 5130 stan b. dobry, bez SIM loc
ka, ład. sieciowa, -130 zł. Wrocław, tel. 0502/83-64-03 
TELEFON GSM NOKIA 6110, - 360 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 0503/66-72-25
TELEFON GSM NOKIA 6110 logo, kalendarz. 32 dzwonki, 
gry, etui, stan idealny, • 280 zł. Wrocław, tel. 0502/89-26-51 
TELEFON GSM NOKIA 6110 kalendarz, 3 gry/kalkulator, 
podczerwień, ładowarka domowa, etui, - 280 zł. Wrocław, 
tel. 0607/18-20-26
TELEFON GSM NOKIA 6110 .kameleon’ , ładowarka, ba-

sprzedaż •  zamiana t

P0KR0UICC SKÓRO 25 zl 
P0M C C  LUKSUSOM 55 zł 
ŁAD. SAMOCHODOM 30 zł 
UCHWYTY DO SRM0CH. od 20 zł 
RNTCNKIUIYMICNNC od 20 zł 
SIM L0CKI od 
KODY APARATU
KARTY STARTOUK 
Z NUMCRCM (NOWE) 
do każdego telefonu prezent
• pokrowiec lub ładów. sam.
W-w, pl. Grunwaldzki 4 
codz. od 10.00 do 18.00

p i e r w s z y  w i e ż o w i e c  
o d  m o s t u  G r u n w a l d z k i e g o

Tel: 071/321-07-78,0503 01 00 52
[skupujemy telefony uszkodzone |

teria li-jon, bez SIM locka, logo operatora, netmonitor. - 
300 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
TELEFON GSM NOKIA 6110 ładowarka, - 280 zł. Wro
cław, tel. 0607/74-47-34
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sieciowa, pudełko, ide
alny do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, bez 
SIM locka. - 270 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 6110 bez SIM locka. bez polskie
go menuL-ładowarka. instrukcja, pudełko, stan dobry. - 280 . 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/08-69-74 
TELEFON GSM NOKIA 6130 bez SIM locka, ładowarka, 
stan dobry. - 200 zł. Wrocław, tel. 0605/64-45-81 
TELEFON GSM NOKIA 6150 nowy. • 560 zł. Wałbrzych, 
tel. 0602/85-43-00
TELEFON GSM NOKIA 6150 bateria li-ion, polskie menu, 
bez SIM locka, ładowarka sieciowa, podczerwień, futerał, 
zestaw słuchawkowy, pudełko, instrukcja, gwarancja. Wro
cław, tel. 0603/99-98-77
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, - 680 zł. Oława. tei. 
0504/98-14-65
TELEFON GSM NOKIA 6210 z salonu, polskie menu. •
1.000 zł. Trzebnica, tel. 0603/03-01-46 
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, nie używany, prosto z 
salonu, -1.100 zł. Trzebnica, tel. 0502/20-58-68 
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowa, na gwarancji, bez SIM 
locka - 950 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 6210 ładowarka sieciowa, działa^' 
w Plusie, Simplusie, polskie menu, akumulator z wibracją, 
budzik, zegar, 7 dni czuwania, małe gabaryty, port pod
czerwieni, stan b. dobry, • 830 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy. nie używany, bez SIM 
locka, na gwarancji, - 970 żł. Wrocław, teł. 071/783-77-45. 
0603/99-06-99
TELEFON GSM NOKIA 6210 ład. sieciowa, nowy. na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, POP
i Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka. stan idealny, - 950 
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM NOKIA 7110 kameleon, aktywna klapka, 
kalendarz, wibracja, pamięć 1000 telefonów, rozbudowa
ne menu, • 670 zł lub zamienię na inną Nokię + dopłata., 
tel. 0602/77-74-98
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka. menu po pol
sku, ład., klapka, podczerwień, wibracje, - 690 zł lub za
mienię. Głogów, tel. 0602/88-51-25 
TELEFON GSM NOKIA 7110 menu w jęz. polskim, bez 
SIM locka, kompletny, instrukcja, ładowarka, .kameleon’ , 
klapka, bateria, - 690 zł lub zamienię. Głogów, tel. 
0608/72-67-85
TELEFON GStU NOKIA 7110 menu w jęz. polskim, bez 
SIM locka, ładowarka, port podczerwieni, klapka, dodatki,
- 670 zł lub zamienię. Głogów, tel. 076/835-47-70 .
TELEFON GSM NOKIA 7110 polskie menu - 890 zł. Kłodz
ko. tel. 0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 7110 stan idealny, na gwarancji, -
730 zł. Wrocław, 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. 071/787-88̂ 47.0501/47-70-48 
TELEFON GSM NOKIA 7110. - 560 zł. Wrocław, tel. 
0608/67-24-94
TELEFON GSM NOKIA 7110 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa i POP,'bez SIM 
locka, 2-systemowy, wibracja, aktywna klapka, stan ideal
ny, - 700 zł. Wrocław, tel. 0608/11 -60-25 
TELEFON GSM NOKIA 7110 na gwarancji, w pudełku, CD 
Nokia, ładowarka, instrukcja po polsku, menu w j. polskim,
- 650 zł. Zielona Góra, tel. 0603/40-14-77
TELEFON GSM NOKIA 8110 .banan’ , pudełko, ładowar
ka, -130 zł. Świebodzice, tel. 0607/50-20-25 
TELEFON GSM NOKIA 8110 .banan’ , bez SIM locka, - 
150 zł. Wrocław, tel. 0603/48-66-36 
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka. - 800 zł. .. 
tel. 0600/24-00-18
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, ładowarka, 
instrukcja, kompletny, 2-systemowy, bateria Li-Jon, pod
czerwień, kalendarz, książka telefoniczna 250 numerów, - 
880 zł lub zamienię. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowa, na gwarancji, bez SIM 
locka -1100 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, niebieski pa- 
nel, stan dobry, mały i lekki, port poczerwieni, kalendarz, Ę 
pamięć telefonu, wybieranie głosowe i inne, ładowarka. •
990 zł. Wrocław, tel. 0501/28-08-94
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, w pudełku, na gwa-

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 88 spis treści • patrz strona 61 (rozkładowa)
xov, to  Jrtlw ą- rafcerti ń io e

29.05.2001



TELEFO NY KO M O R KO W E

ę k o e p i o H
• serwis . • skup
• sim lock • sprzedaż
• kable • zamiana

komunikacyjne • akcesoria

ul. Poleska 48 (os. Kiełczowskie) 
tel. 071/324-11-14, 0-605 957 797

T T E L E F O N r '  K O m O R K O W E ]

a g s s g s

p i s
OP005420 B hup

s p r z e d a ż  
z a m ia n a  

u s u w a n ie  b lo k a d  
a k c e s o r ia  

W rocław , u l. Dworcowa 9 
ta l. 071/789-48-19 

0-501 778 396 
L _ ........... ..P W 1 ? ??  99.7.

rancji, panel oryginalny Orange Blue, stan idealny, -1.150 
-zł/Wrocław, tel. 0503/56-57-57 •
TELEFON GSM NOKIA 8810 bez SIM locka, polskie menu. 
pudełko, stan b. dobry - 780 zł. Międzylesie, tel. 
074/812-64-45, 0607/05-88-00 
TELEFON GSM NOKIA 8810 gwarancja, - 650 zł. Złotoryja, 
tel. 0604/39-69-51
TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIM locka, stan idealny, 
niebieskie podświetlenie, bateria Li-Jon, podczerwień, wy
bieranie głosowe, wibracja i inne. - 1.450 zł lub zamienię. 
Głogów, tel. 0608/72-67-85
TELEFON GSM NOKIA 8850 nowy. bez SIM locka. kom
pletny, z ładowarką -1.700 zł, Nokia 3310, nowy, folia, kom
pletny, w pudełku, z ładowarką- 460 zł, Siemens SL45, nowy, 
bez SIM locka, kompletny, łądowarka, instrukcja, na gwa
rancji, kabel do komputera, słuchawki, CD-ROM, MP3, - 
1.750 z>. Oława. tel. 0603/42-81-56

TELEFONY NA KARTY
J U iO D I O O Z Ł  

OPOH724 Z ES TA W Y  
K A R TA  + T E L E F O N  O D  130 zł

Wtactaw «Ł ŁoMottai 4 (róg D ro lu ra) 
tei* iw  m rr om . osoi a i-8 3  st

TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIM locka, ładowarki, poi- 
skie menu, mało używany, cena • 1.550 zł lub zamienię na 
inny, Nokia 8210, 6110, Ericsson T28. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
TELEFON GSM NOKIA 8890 nowa, na gwaranq'i, bez SIM 
locka - 1900 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 9110 komunikator, nowy, nie uży
wany, na gwarancji, - 2.000 zł lub zamienię. Wrocław, teł. 
0501/97-96-18. 0600/42-81-36 
TELEFON GSM PANASONIC G450 w bardzo dobrym sta
nie, zestaw słuchawkowy, ładowarka stacjonarna, oryginal
ne pudełko, - 50 i .  Wrocław, tel. 351-70-57 
TELEFON GSM PANASONIC G450 działa w Plus GSM i 
Simplus, stan b. dobry -110 zł. Wrocław, tel. 0605/26-44-91 
TELEFON GSM PANASONIC G500 wibracja, ładowarka, 
pokrowiec -145 zł, z kartą POP, ofc. 50 zł na koncie, ważna 
do 05.2002 r. -190 zł. Strzegom, tel. 0502/43-39-75 
TELEFON GSM PANASONIC G520 ładowarka, etui. wibra
cja, menu w jęz. polskim, stan b. dobry, -150 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-35-11 po godz. 17 
TELEFON GSM PANASONIC G520 uszkodzony, lad. sie
ciowa i samochodowa. - 70 zł.* Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-02. 0604/06-54-93 
TELEFON GSM PANASONIC GD30, - 130 zł. Wałbrzych. 
tel> 074/842-31-53, 0603/18-9549 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ład. sieciowa, nowy. 
na gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, idealny do TAK 
TAK, POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 210 zł. 
Wrocław, tel. 0608/11-60-25

KUPUJEMY TELEFONY

TELEFON GSM PHILIPS OZEO ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i 

. Simplusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan ideal
ny, - 350 zł. Wrocław, tel.0603/83-88-61 
TELEFON GSM PHILIPS SAWY ład. sieciowa, pokrowiec, 
na gwarancji, na kartę TAK TAK, biorytmy, zegar, - 310 zł. 
Wrocław, tel. 0608/80 9̂-36
TELEFON GSM SAGEM MC 815 nowa bateria, ładowarka, 
wibracja, głośno mówiący, - 160 zł. Kłodzko, tel. 
0605/32-69-00

SKUP TELEF0N0W, ZAMIANA 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

NOWYCH I UŻYWANYCH

NAJLEPSZE CENY | 
MOŻLIWY DOJAZD § 

Wrocław, tel. 0-501 477 047

* KAŻDY MODEL
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TELEFON GSM PANASONIC GD450 ladowaifca sieciowa, 
idealny do Simplusa, -140 zł. Kłodzko, tel. 0607/54-16-22 
po godz. 16
TELEFON GSM PANASONIC GD50, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0502/27-03-32
TELEFON GSM PANASONIC GD50 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, głośno mówią
cy, idealny do TAK TAK, POP i Simplusa, 2-systemowy, stan 
idealny, - 250 zł. Wrodaw, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD520 nowa bateria, stan b. 
dobry -160 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 nowy, na gwarancji, z 
SIM lockiem Idea, -1.120 zł. Lubin. tel. 0503/04-86-46 
TELEFON GSM PANASONIC GD90.nowy. na gwarancji, 
pudełko, ładowarka, srebmy, 2 kolory podświetlania, pod
czerwień, wibracja, dużo funkcji, stan b. dobry. - 600 zł lub 
zamienię na tańszy, z dopłatą. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 mały, 2 kolory podświe
tlania, ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, animacja, TAK 
TAK, POP. Simplus. 2-systemowy, stan idealny, wibracja, 
animacja, - 450 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy, folia na wyświe- 

<■ y  tlaczu, nie używany, 7 kolorów wyświetlacza, najnowszy 
model, pudełko, na gwarancji. Legnica, teł. 0503/55-45-54 
TELEFON GSM PANASONIC GD93 7 kolorów podświetla
nia. menu głosowe, wszystkie funkcje, - 1.650 zł. Wrocław, 
tel. 0503/56-57-57
TELEFON GSM PANASONIC GD93 kompletny. -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 0606/81-24-53
TELEFON GSM PHILIPS OZEO gra, kalkulator, kalendarz i 
inne • 450 zł, Motorola T 2288 • 210 zł, karta Tak Tak, 30 zł 
na koncie, ważna do 18.09.2001 r. - 50 zł. Bielawa, tel. 
0608/26-74-85

\froctnr uL
t«l. 322-97-05,

Y | £ l  art' BM s-c- ul- Krasińskiego 32 Wrocław
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K O M Ó R K O W E

TELEFON GSM SAGEM MC 912 ładowarka, w pudełku, 
stam idealny - 130 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 lub 
0608/10-50-92
TELEFON GSM SAGEM MC 930 bez SIM locka. bez menu 
w j. polskim, wibracja, - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM SAGEM RC 715 nowy, karta startowa Sim
plus, ładowarka, instr. w jęz. polskim, -150 zł. Legnica, teł. 
076/722-45-49, 0608/38-05-34 
TELEFON GSM SAGEM RC 715 ładowarka, stan b. dobry, 
działa w Plus GSM. - 60 zł. Wrocław, tel. 0603/34-35-52 
TELEFON GSM SAMSUNG MCM 600 stan idealny + ze
staw słuchawkowy - 240 zł, zestaw słuchawkowy -15 zł, 
bateria do telefonu Ericsson T 10s. Wrocław, tel. 
0602/76-55-63
TELEFON GSM SAMSUNG N180 nowy, stan idealny, gwa
rancja, SIM lock Plusa, - 850 zł. Wrocław, tel. 0501/63-18-31 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 na gwarancji, pu
dełko, instrukcja, 2-systemowy, aktywna klapka (2 szt.), wi
bracja, wybieranie głosem, zestaw słuchawkowy, srebrny - 
430 zł. Kłodzko, tel. 0603/64-04-23 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2200 wibracje, aktywna 
klapka, bez SIM locka, bez menu w jęz. polskim, stan b. 
dobry, - 210 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH N10. - 850 zł. Wrocław, 
tel. 0601/76-14-56
TELEFON GSM SAMSUNG SGH N100 bez SIM locka. nowy. 
nie używany, menu w jęz. polskim, - 1.050 zł. Głogów, tel. 
0600/30-26-73
TELEFON GSM SAMSUNG SGH N100 nowy. stan idealny, 
na gwarancji, SIM lock Plusa, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0501/63-18-31
TELEFON GSM SAMSUNG SGH N100 SIM lock Plus. mały. 
lekki, klapka, WAP, 11 gier, automatyczna sekretarka, • 850 
zł. Wrocław, tel. 0601/76-14-56 
TELEFON GSM SIEMENS C25 nowy. bez SIM locka - 210 
zł, Motorola M 3888, nowy, z SIM lockiem Era -140 zł, wy
świetlacz do telefonu Siemens C25 - 60 zł. Kędzierżyn-Kożle, 
tel. 077/481-75-84
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, pudełko, instruk
cja, bez SIM locka, - 200 zł. Kłodzko, tel. 0607/83-71 -96 
TELEFON GSM SIEMENS C25 nowy, + karta startowa POP 
- 390 zł. Legnica, tel. 0608/16-30-72

mm  IE B

TELEFON GSM SIEMENS C25 nowe baterie, etui, instruk
cja, ład. sieciowa, bez SIM locka, stan idealny, cena - 240 zł, 
zamienię z dopłatą do 200 zł na nowego Siemensa M35. 
Legnica, tel. 076/854-53-30. 0503/79-00-06 
TELEFON GSM SIEMENS C25 pudełko, karta Simplus. - 
230 zł. Lubin, tel. 076/846-36-63, 0603/36-50-56 
TELEFON GSM SIEMENS C25 pudełko, instrukcja. -160 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/72-64-82 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, z SIM lockiem 
Era, - 210 zł. Wrocław, tel. 0604/49-84-31 
TELEFON GSM SIEMENS C25 kpi. pudełko, stan dobry, - 
160 zł. Wrocław, tel. 0501/79-25-01

KABLE PC-KOM
( p e ł n y  w y b ó r )  
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TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ładowarka, - 
180 zł. Wrocław, tel. 0606/33-97-67 
TELEFON GSM SIEMENS C25 nowy. na gwarancji. - 200 
zł. Wrocław, tel. 0604/9146-26 
TELEFON GSM SIEMENS C25 srebrna obudowa z czar
nym wzorem, instrukcja, pokrowiec, pudełko, SIM lock, w 
sieci ERA, ładowarka, stan dobry, -170 zł. Wrocław, tel. 
0606/85-57-64 po godz. 17
TELEFON GSM SIEMENS C25 ład. sieciowa, działa w Erze. 
Tak Taku. małe gabaryty, łatwe menu, stan b. dobry, cena - 
175 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ład. sieciowa, pudełko, nowy. 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, bez SIM locka, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C25, 1999 r. czamy. skórzany 
pokrowiec, ładowarka, bez SIM locka, mało używany, stan 
idealny, - 185 zł. Domaniów, woj. wrocławskie, tel. 
0502/90-06-83

Zapraszamy 
pn.-pt. 10.00-19.00

s e r w i s  t e l e f o n ó w  GSM; 
u s u w a n i e  b lo k a d  SIM  lo c k

TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, - 300 zł... 
tel. 0600/24-00-18
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka. SIM lock Idea. 
nowy, - 310 zł. Bolesławiec, tel. 0502/84-33-96 
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka, menu w jęz. 
polskim, wibracja, internet, dużo funkcji • 370 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/732-84-07
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, ładowarka, 
stan b. dobry, • 350 zł. Legnica, tel. 0606/14-0245 
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 360 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, stan b. do
bry, internet gry, pudełko, nowy, - 350 zł lub zamienię. Lu
bin, tel. 0502/40-92-74
TELEFON GSM SIEMENS C35I na koncie 110 zł, - 520 zł.
Syców, tel. 0608/02-8441 po godz. 18
TELEFON GSM SIEMENS C35I pokrowiec, prawie nowy,
ładowarka, stan idealny, - 280 zł. Świdnica, tel.
0502/62-38-83
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, pudełko, ła
dowarka, instrukcja, bez SIMIocka, dużo funkcji, stan b. do
bry. - 360 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-90 prosić Andrzeja, 
0607/10-95-50
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TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, nie używany, bez SIM 
locka, wibracje, WAP i inne, • 320 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/34-94-66
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy. Idea. - 330 zł lub 
zamienię na Nokię 3310, 3210, 6150. inne. Wrocław, tel. 
0502/60-03-97
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka, instrukcja, po
krowiec. - 360 zł. Wrodaw. teł. 0503/95-56-95 
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, ładowarka, 
instrukcja, pudełko, bez SIM locka, stan idealny, wibracja, • 
350 zł. Wrodaw. tel. 0501/96-97-75 
TELEFON GSM SIEMENS C35I używany 1 miesiąc, stan 
bardzo dobry, bez SIM locka, cena 330 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy, nie 
używany, na gwarancji, internet, wibracja, 2-systemowy, ide
alny do POP, TAK TAK i Simplusa, stan idealny, - 340 zł. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, oryginalnie zapako
wany, gwarancja, - 330 zł. Wrodaw, tel. 0502/83-64-03 
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, nie używany, gwa
rancja, SIM lock Idea, z kartą POP - 400 zł lub bez 360 zł. 
Wrocław, tel. 0501/76-03-321  
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka, komplet doku
mentów, pudełko, bez SIM locka, stan b. dobry, • 310 zł. 
Wrocław, tel. 0602/22-3843
TELEFON GSM SIEMENS C35I półroczny na gwarancji. - 
320 zł. Wrocław, teł. 0601/74-77-12 
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, bez SIM loc
ka, stan idealny, - 350 zł. Zebrzydowa, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0604/97-29-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan b. dobry, bez SIM loc
ka, - 350 M  Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM SIEMENS M35I internet, wibracja, termi
narz, wodoszczelny, odporny na wstrząsy, antena wbudo
wana, bez SIM locka, pokrowiec • 400 zł, Siemens C35i -
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270 zł, karta POP, ważna 260 dni - 20 zł - lub zamienię na 
Ericson T28s z dopłatą. Legnica, tel. 0603/8142-08 
TELEFON GSM SIEMENS M35I stan b. dobry, pudełko, 
gwarancja, - 440 zł lub zamienię na telefon Nokia 3310 albo 
Ericsson T 28s. Lubań, tel. 0606/17-38-84 
TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, w pudełku, z SIM 
lockiem (ERA), żółty, - 400 zł. Lubin, tel. 0601/76-75-68 
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 S10 stan idealny -110 zł. Wro
cław, tel. 071/357-65-15
TELEFON GSM SIEMENS S25 wibracja, internet, bez SIM 
locka, kolorowy wyświetlacz, podczerwień, gry, - 360 zł. Wro
cław. tel. 0503/94-27-67
TELEFON GSM SIEMENS S35I bez SIM locka, w pudełku, 
instrukcja, gwarancja, - 700 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-50-78 
TELEFON GSM SIEMENS S6 POWER. -100 zł. Świdnica, 
tel. 0502/62-38-83
TELEFON GSM SIEMENS S8 bez SIM locka. ładowarka sie
ciowa, pokrowiec, - 60 zł. Wrodaw, tel. 071/789-63-86 
TELEFON GSM SIEMENS SL35 srebny. nowy, na gwaran
cji. dyktafon, polskie menu, instrukcja obsługi, z zestawem 
słuchawkowym, stan idealny. -1.780 zł lub zamienię na te
lefon Nokia 8850, nowy, z dopłatą 270 zł. Bolesławiec, teł. 
0601/08-44-70

K U PIĘ N O W E

N0KIE 3310
większe ilości 

0608 181 222
TELEFON GSM SIEMENS SL45 MP3, bez SIM locka • 1.590 
zł, Nokia 6210, menu w j. polskim, bez SIM locka. podczer
wień, wibracja, stan idealny, wybieranie głosowe, kalendarzm 
5 numerów pod jedną nazwą • 1.050 zł lub zamienię. Gło
gów, tel. 0602/88-51-25
TELEFON GSM SIEMENS SL45, - 1.950 zl. Wrocław, tel. 
071/784-67-75, 0501/57-54-16 
TELEFON GSM SONY CDM J5 nowy, na gwarancji, wibra
cja, mocne baterie, - 300 zł lub zamienię na Nokię 6210. 
Kłodzko, tel. 0502/23-04-30
TELEFON GSM SONY CMD C1 z SIM lockiem Era, ład. sta
cjonarna, ład. samochodowa, futerał, pudełko, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, -180 zł. Wrodaw, tel. 0606/18-76-74 
TELEFON GSM SONY CMD C5, -160 zł. Wałbrzych, teł. 
074/842-31-53, 0603/18-9549 
TELEFON GSM SONY CMD C5. - 250 zł. Zielona Góra. teł. 
0607/20-31-90
TELEFON GSM SONY CMD Z5 wibracja, aktywna klapka, 
bez SIM locka, WAP, dużo funkcji. Jelenia Góra, tel. 
075/753-37-11
TELEFON GSM SONY CMD Z5 bez SIM locka, na gwaran
cji, ładowarka biurkowa, dokumentacja, stan b. dobry, e-mail, 
WAP, organizer i wiele innych funkcji, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 0501/28-08-94

^ SER W IS GSM
OPOH729 * SIM LOCKI - OD 20 zł 

' .1 .3 2 2 - 9 7 - 0 5 ,  m o d .l.)
O SO I 8 1 -8 3  8 7  * W SZELKIE NAPRAWY 
0 8 0 8  8 7 -8 7 -8 8  (w yiw iatlacz* Itp.)
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drataera)

TELEFON GSM SONY CMD Z5 nowy. bez SIM locka. na 
gwarancji, możliwość faktury VAT, • 1.199 zł. Wrocław, teł. 
0604/29-93-59
TELEFON GSM SONY CMDX 2000, - 130 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-30, 0605/32-69-00 
TELEFON GSM SONY CMDX 2000 SIM lock Plus, ładowar
ka, -130 zł. Kłodzko, tel. 0605/32-69-00 
WYŚWIETLACZE DO TELEFONU Nokia 3210 - 65 zł. No
kia 5110-55 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ALCATEL MAX z kartą Tak-Tak 
ważną do 04.10.2001 • na telefon GSM z kartą Simplus. 
chętnie bez SIM locka. Lubań, tel. 0603/5w1-50, 
0602/85-15-69
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON A 2618S bez SIM 
locka, pudełko, obudowa - na inny. Wrocław, tel. 
0602/60-93-81
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 18S - na GSM 
Nokia 5110. Jaczkowice, tel. 0502/41-18-74

ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK 
internet, ładowarka, pokrowiec, stan idealny - na GSM Mit
subishi Trium Aria, Ericsson T 10s, Nokia 6130. Legnica, tel. 
0501/92-78-10
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 100 najnowszy 
model, nowy, kompletny, na inny telefon, - 890 zł. Wrocław, 
tel. 0603/18-93-83
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - na Nokię 3310, 
SIM lock Plus. Legnica, tel. 0603/6140-86 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez 
SIMIocka, logo - na telefon Siemens C35i, Nokia 3310, możl. 
dopłata. Trzebnica, tel. 071/387-08-90, 0607/10-95-50 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, na 
gwarancji - na telefon GSM Siemens C359. Wrodaw, teł. 
0600/52-34-28
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, 
kompletny, - 450 z ł, na Ericssona T28 s, z SIM lockiem Idea 
lub bez. Wrocław, teł. 0503/83-89-38 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 bez Sim-locka - na 
tełefon 3310 z dopłatą. Wrodaw, tel. 0604/57-62-32 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 kompletny, zadba
ny, z SIM lockiem Idea + Siemens C35i. z SIM lockiem Idea. 
kompletny - na Nokię 8210, bez SIM locka. Wrodaw. tel. 
0501/82-02-37
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka - na 
Nokia 3210 + 250 zł dopłata. Wrodaw. tel. 071/783-7745, 
0503/99-06-99

SKUP - SPRZEDAZ - ZAMIANA 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

nowych i używanych 
N AJLEPSZE  CENY op012141 

możliwy dojazd 
Wrocław, tel. 0-501 704 647.0-501222 096

ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. stacjonarna, 
drugi panel, pudełko, instr. w jęz. polskim, stan dobry, na 
Nokia 3210 + dopłata 70 zł. Głogów, tel. 076/834-70-76, 
0609/52-30-11
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 • na 6250 z dopła
tą. Wrocław, tel. 0602/18-76-27 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 • na Ericssona R 
320s, + dopłata 500 zł. Wrodaw. tel. 0600/42-07-93 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SAGEM 715 ładowarka, etui, 
sim PLUS, konto 20 zł - na kosiarkę spalinową z koszem, 
możliwa dopłata. Brzeg Dolny, tel. 0502/4340-75 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, 
na inny. Wrocław, tel. 0603/52-24-34 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka. menu 
w jęz. polskim, wibracja, internet, dużo funkcji - na Nokię 
3310, Panasonic GD90. Bolesławiec, teł. 075/732-84-07

^ S A L O N  TELEFONÓW
K O M Ó R K O W Y C HFÓP011728

MAMY C Z E G O  C l P O T R Z E B A ___
W IEM Y C Z E G O  C l PO T R Z E B A ... nmjlmpmJtm c e n y  w  m le t f e t e
Wroćław uL Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 3 2 2 -9 7 -0 9 , 0 5 0 1  0 1 -0 3  8 7
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy. z promo
cji, ładowarka. SIM lock PLUS, WAP, internet, animacje, 4 
gry, wibracja, itd. - na Nokię 3310, z SIM lockiem PLUS. 
Goczałków, gm. Strzegom, tel. 0605/72-76-87 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, 
bez SIMIocka - na Nokię 3310, Panasonic GO 80. Trzebni
ca, tel. 071/387-08-90łprosić Andrzeja, 0607/10-95-50 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji - 
na Nokię 3310, Siemens M35, Alcatel 501. Wrocław, tel. 
0607/82-72-76
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Alcatel One To-

uch Easy, nowy, faktura VAT, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0605/18-30-18
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Motorola Time- 
port 250,260, zestaw głośno mówiący, profesjonalny, orygi
nalny, nowy, gwarancja - 390 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY dó telefonu Nokia 2110, 
nowy, kompletny, - 200 zł. Wrocław, tel. 329-55-85 po 
godz. 19
ZESTAW SŁUCHAWKOWY, - 30 Zł pokrowce - 20 zł, ple
cak Simplus - 30 zł. Jawor, Legnica, tel. 0607/82-34-20, 
0603/84-85-36

iT B L B F O N Y  KO
■ ■ E l j p j l R

M Ó RKO W E
1 W-w, ul. Swobodna 41 
1 codz. od 10.00 do 18.00

j f t f t lM T  sprzedaż * zamiana i taiis

Pokrow ce skórzane - 25 
Ładowarki samo eh. - 30 
Antenki do telefonów  - 25 
Uchwyt m agnetyczny - 35

WYŚWIETLACZE Z WYMIANĄ
N O K I A  5 1 1 0  -  9 5  z ł  
N O K I A  3 2 - 1 0  -  1 5 0  z ł  
E R I C S S O N  7 6 8  -  1 0 O  z ł  
E R I C S S O N  T l  O  -  1 4 0  z ł

KARTY Z NUMEREM (NOWE) JUŻ OD 85 ZŁ]
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

O IMPORTOWANY NOWY TANI SPRZĘT AGD do 50% 
ceny: zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki gazowe i 
elektryczne, duły wybór grzejników gazowych na 
olej opałowy I grzejniko-kuchni. OKAPY KUCHEN* 
NE ze stall szlachetnej, B. DUŻY WYBÓR. Zaprasza* 
my w godz. 10*18, w sobotę 10-15. Wrocław, ul. Gle* 
bowa 4 (boczna Borowskiej, za wiaduktem kolejo* 
wym 60 m2 w lewo). Tel. 071/373*06*74 lub 
0501/51-86*90 01023491

ATMOS, 1992 r. firmy .Prosta', elektryczny, mały, z mikroprocesorem, 
kotły waizelne (150, 300 i 5001), ceny od 1.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-88-93, 0603/67-30-57
AUTOMAT DO LODÓW prod. niemieckiej, sprawny, dodatkowo chło
dzony wodą, • 1.700 zł. Nowa Sól, tel. 0602/12-43-94 
AUTOMAT DO LODÓW TAYLOR prod. USA, sprawny, stan b. dobry, 
• 1.500 zł. Wrodaw, tel. 071/311-76-78 
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH EISFREZER duże komory 
chłodnicze - 1.200 zł. Lubsko, tel. 068/372-05-37,0605/21-07-56

JL n  A C H Ł O D N IC T W O#%IVVY I ¥ IVM G A S T R O N O M IA

LADY, REGAŁY, 
R Ó ŻN E S Y S T E M Y
MEBLE GOTOWE I NA ZAM ÓW IENIE, 
BALUSTRADY, GABLOTY, MANEKINY, 

Z A W IE S Z K I, CENY, 
REGAŁY M AG AZYNO W E

•  S przedaż ra ta ln a  -  

Legnica, ul. Jaworzyńska 199 
tel./fax 076/850-61-86 

tel. 076/850-61-84

C H Ł O D N I C Z E  
LADY, WITRYNY
PROJEKT GRATIS !!!

T E L E F A K S Y
Używane, w dobrym stanie technicznym, 
zgwarancją, oferuje:Q ja m ja  p p

| Wrocław, ul. Fabryczna 12 
tel./fax 071/359 46 52

I OFERTA SPECJALNA: OPOl 13731
GONDOLA MROZNICZAl

GM 200 (mrożonki) BYFUCH-gwarancja IZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
W-w, ul. Rychtalska 10-14, tel. 071/329-11-69

AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH typ Caipigiani, stan b. Dobry, z 
pompami spieniającymi, • 15.000 zl. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH. 1995 r. prod. niemieckiej, stan 
b. dobry, • 3.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-96 
AUTOMAT DO NAPOJÓW GORĄCYCH HIPERION UMC nie uży
wany • 4.850 zł oraz używany, stan dobry • 4.000 zł, * wrzutnik do 
automatów, wydający resztę - 850 zł oraz drugi, z wrzulnikiem wyda
jącym resztę i podświetlanym przednim panelem, duży wybór napo
jów, 36 rodzajów kawy, cappucino, herbata, czekolada, zupa, • 4.500 
zł. Nysa. tel. 077/435-54-13,0603/16-71-32 
BAREK DREWNIANY nowy, blat w kolorze demnozielony marmur, 4 
stoły kawiarniane, reklama świetlna piwa, zlewozmywak 2-komorowy 
z odekaczem, -1.450 zł. Wbłów, tel. 071/389-35-62,0604/42-08-45 
BIURKO DĘBOWE d . 1.70 m, do renowacji, • 700 zł. Oborniki Ślą
skie, teł. 071/310-15-02
BIURKO pod komputer, Ikea, stan b. dobry, dł. 1 m, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/793-54-30
BIURKO czarne, mało używane, wym. 103 x 50 cm, -100 zł. Wro
cław. tel. 071/353-07-65
BIURKO jasne, pólka na klawiaturę, komputer, przegrody na CD, 
nowe. wym. 100 x 42, -100 zł. Wrodaw, tel. 784-55-78 
BIURKO czarne, blat grafitowy, wys. szuflada pod klawiaturę kompu
tera, półka, cena w sklepie ok. 300 zł, cena, -120 zł. Wrocław, tel. 
793-41*04
BIURKO, używane, - 50 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
BO JLER  C.O., mało używany, - 230 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/869-02-84 po godz. 20

URZĄDZENIA CHŁODNICZE 
MEBLE SKLEPOW E 

na wymiar - PRODUCENT
WAGI, KRAJALNICE i  

AWER- IGLOO i
ŚWIEBODZICE, ul. Krasickeigo 24 

tel. 074/854-04-86
Raty Leasing Seriws 

Największy wybór, niskie ceny

BOJLER ELEKTRYCZNY VAILLANT 80 litrów, 380V, z termoprogra- 
matorem na 7 dni, stan idealny, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95, 0605/43-73-16
BOJLER ELEKTRYCZNY poj. 8 0 1, emaliowany, używany 3 mies, • 
170 zł. Mardszów, tel. 075/774-63-44 
CHŁODZIARKA POLAR EW 10, • 450 zł, EW 20, - 450 zł, ŻAGAŃ 
90 dm3, - 550 zł. Wlrodaw, tel. 071/327-92-79,0501/48-09-08 
DESKA DO PRASOWANIA SINGER profesjonalna, z grzałką i od
ciągiem pary, w komplecie żelazko z wytwornicą pary, - 600 zł. Wro
daw, teł. 071/328-13-47,0503/50-86-33 
DYWAN wym. 510 x 300 cm, 70% wełny, beżowo-brązowy, gal I, 
nowy, • 1.500 zł. Wrodaw, tel. 071/322-14-00 
DYWAN wym. 2.5 x 3.5 m, nowy, • 630 zł. Wrodaw, tel. 071/325-25-44 
DYWANY oraz chodniki wełniane, pród. zachodniej, różne wymiary, 
stan dobry, od 70 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
EKSPR ES  DO KAW Y podciśnieniowy, - 2.500 zł. Żary, tel. 
0602/51-05-11
EKSPRES DO KAWY SAECO VIEA VENEZIA gastronomiczny, dę- 
nieniowy, z młynkiem, serwisowany, stan b. dobry, - 690 zł. Wrodaw, 
td. 071/354-17-02, 0601/94-20-73
EKSPRES DO KAWY SAECO ROYAL EXCLUSIVE prod. włoskiej, 
ciśnieniowy, b. nowoczesny, cyfrowy, piękne wzornictwo, na gwaran
cji, - 3.200 zł. Wrodaw, td. 0501/05-21-77 
FILTR DO WODY z odwróconą osmozą stan b. dobry, nowy, -1.700 
zł. Wrocław, tel. 071/373-27-63
FILTR DO WODY - system odwróconej osmozy f  mineralizator, uży
wany, pojemnik 121, stan b. dobry, - 800 zł. Żagań, tel. 0606/16-82-18 
FOTEL tapicerka skóropodobna, czamy, duży. na 2 teleskopach, z 
opardem, stan dobry, -120 zł oraz bujany, tapicerowany, tapicerka 
skórzana (brązowa), stan dobry, • 120 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
FOTEL 1-osobowy, rozkładany, pojemnik na pościel, tapicerka bor
dowa, czamy skaj, -170 zł. Wrodaw, tel.'071/341 -42-44 
FOTELE BIUROWE 2 szt, skóra, stelaż nikowany, -120 zł. Wrodaw, 
td. 0608/76-28-06
O FOTELE I KRZESŁA BIUROWE nowe, z likwidowa

nego magazynu, fabrycznego, obniżka ceny do 40% 
ceny fabrycznej, fotel obrotowy na podnośniku ga
zowym, z podłokietnikami • od 109 zł (VAT 0%), krze*

s io  tapicerowane od  38 z ł + VAT 22%. Wrocław, tel. 
0605/46-76-09 01027311

FRYTKOWNICA GAZOWA grill gazowy z rusztem lub patelnią wym. 
65 x 55 x 30 cm. - 1.300 zl. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
GABLOTA zamykana, 6-kątna, podświetlana, - 300 zl ♦ VAT. Legni
ca. tel. 076/850-64-25
GABLOTA SZKLANA wym. 5.60 x 1.80 x 0.57 m, 7-segmentowa. 4 
półki, zamykana • 2.300 zł ♦ VAT, wym. 1.9x0.5x 1.7 m, zamykana -
1.000 zł. Legnica, tel. 076/850-67-88 
GARNEK, BIOPIEKARNIK KONWEKCYJNY d=22 cm. piecze bez 
tłuszczu, gotuje bez wody, griluje na ruszcie, dusi i rozmraża • 95 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-23 
GRILL ELEKTRYCZNY nowy, stołowy, zapakowany • 80 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20.075/782-43-16 do godz. 17 
GRILL GAZOWY walizkowy, 3-palnikowy, wym. 64x30 cm, - 270 zł. 
Strzelin, tel. 071/796-12-77 po godz. 16 
GRZEJNII OLEJOWE prod. niemieckiej, nowe, 1l/5g, 4 kW, - 400 zł. 
Jdenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
GYROS 4-palnikowy, niezależnie współpracujące palniki gazowe, 
nowy, nie używany, w kartonie, -1.550 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
GYROS ELEKTRYCZNY 380 V, 4-palnikowy, na 25 kg wsadu, osprzęt 
-1.500 zł; frytkownica dektryczna, 220 V, poj. 5 1, na gwarancji • 320 
zi. Lubin. tel. 076/847-57-10,0604/08-39-98 
GYROS'GAZOWY 2-palinkowy i 3-palnikowy, od 10-25 kg wsadu, 
bemar gazowy, -1.600 zł. Przylesie, td. 077/412-39-78,0602/72-19-40 
KABINA NATRYSKOWA KABI wym. 80x80, otwierana, nowa, nie 
używana, - 200 zł. Wrodaw. tel. 071/367-31-22 po godz. 17 
KABINA NATRYSKOWA KN/DTV-W/1500 oraz KN/DTV-W/1400. fir
my Sanplast - 400 zt/szl Wrocław, tel. 325-07-71,0602/64-24-10 
KALKULATOR CITIZEN nowy oraz kalkulator z drukarką typu Olim
pia, - 80 zl. Wrodaw, tel. 071/788-48-47 
KALKULATOR HEWLETT-PACKARD HP 48 G SERIES matema
tyczno • informatyczny, 32 k RAM, złącza na podczerwień, Massage 
Booklet, instrukcja, futerał, stan idealny, nowy • 700 zł. Opole, tel. 
0603/70-02-81
KALKULATOR KARCĘ naukowy, K C 107,56 funkcji, nowy, instruk
cja po pdsku, - 40 zł. Wrodaw, tel. 0601/71-13-23 
KANAPA salonowa, czarna, skórzana, rozkładana, • 600 zł. Strzelin, 
td. 071/392-01-38
KANAPA rozkładana, wym. 110 x,110 x 200. Wrocław, tel. 
0601/15-67-51
KANAPA skórzana, rozkładana, czarna • 500 zł, brązowo-wiśniowa - 
450 zł. Wrodaw. tel. 071/367-83-84
KANAPA 2-osobowa, rozkładana, wym 130x200 cm - 200 zl, 2 pufy • 
30 zł/szt. (komplet, kolor brązowy). Wrodaw, td. 071/339*07-79 
KASA FISKALNA ELZAB SUPER 2-łetnia, - 400 zł. Wrodaw, teł. 
071/357-96-42
KASA FISKALNA OPTIMUS PS 2000 szuflada, zasiacz, gwarancja, 
- 3.500 zł. 2órawina, tel. 071/316-55-25,0603/34-24-04 
KASA PANCERNA 120 x 55 cm, skarbczyk w środku. -1.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-15-67
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70x150 cm, - 400 zl. Wro- 
daw, tel. 341-06-25 w godz. 8-16
KASY FISKALNE stan dobry • 100 zł/szt. Wrodaw, td. 329-96-92 
KASY FISKALNE SHARP ER A435 P. b. mało używane • 300 zł/szt 
♦ VAT. Legnica, tel. 076/850-64-25
KASY PANCERNE prod. polskiej. 50 x 60 x 70 cm, - 500 zł. Wrodaw, 
td. 071/372-80-81
KLIMATYZATOR na pow. 50 m2, - 500 zł. Lubin. td. 0601/76-06-54 
KLIMATYZATOR PANASONIC kasetonowa. 8 kW, • 1.600 zł. Przed- 
borów, woj. kaliskie, td. 0601/58-11-31 
KLIMATYZATOR używany, po przeglądzie, - 1.500 zł. Wrodaw, td. 
336-23-51, 0603/91-54-12
KLIMATYZATOR CARRIER, 1994 r. z wytwornicą gorącej wody, 40
kW. - 4.000 zł. Brzeg. tel. 077/416-71-51
KLIMATYZATOR OKIENNY LINDE możliwość wystawienia faktur
VAT, -1.000 zł. Wałbrzych, td. 0502/41-03-31
KOCIOŁ WARZELNY 3001, na węgid lub parę, blacha kwasoodpor-
na, - 2.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-45-98
KOJEC DLA DZIECKA składany, stan b. dobry, • 150 zł. Wrodaw, tel.
071/321-47-15

• KOJEC DLA DZIECKA nowy, rozkładany, bez kółek, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/351-02-02
KOJEC DLA DZIECKA GRACO, rozkładany, z materacem, nowy, - 
150 zł. Wrodaw, tel, 0503/56-01-10
KOMINEK wdno stojący, 5 kW, na drzewo, węgid, prod. niemieckiej, 
nowy, -1.200 zf. Jdenia Góra, td. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
KOMINEK Z PIASKOWCA - 1.300 zł. Szczytna, woj. wałbrzyskie, 
td. 0609/39-36-77
KOMINEK, może być z rozprowadzeniem depła, obudowa, wkład.
od 3.300 zł. Wrodaw, td. 071/783-49-53
KOMINKI • 1.700-3.000 zł. Mardszów, td. 075/741-02-28

KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1. cena od 300 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/742-31-95, 0605/23-65-37.. .
KOSTKARKA GASTRONOMICZNA ACM 55 AS Scotsman, - 2.000 . 
zł. Jdcz-Laskowice, td. 071/318-65-37,318-21-02 
KOTŁY KWASOODPORNE głębokość 50 cm, średnica 70 cm, po- 
dwójna i pojedyncza ścianka, - 250 zł. Radwanice, tel. 071/311-77-48 
KRAJALNICA elektryczna, prod. włoskiej, - 800 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-25-02
KRAJALNICA DO MIĘSA SKLEPOWA chromoniklowa, średnica noży 
fi 30 cm, 220 V, • 1.200 zł oraz do sera, sklepowa, -100 zł. Oleśnica, 
td. 071/314-98-47
KRAJALNICA DO WĘDLIN automatyczna, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0502/41-03-31
KREDENS GABINETOWY z barkiem, ciemny orzech, dl.320 cm x 
wys. 200 cm, ciekawe schowki, bardzo ładne wykończenie rzeźbione,
- 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
KREDENS POKOJOW Y ♦ szafa, • 1.500 zl. Legnica, tel. 
076/855-22-98
KREDENS POKOJOWY dębowy, oszklona witryna, • 1.200 zł. Wro
daw, tel. 0503/39-63-26
KRZESŁA nowe, z drewna bukowego, tapicerowane • od 75 zl/szL, 
stoły, rozkładane • 400 zł/szt., tapczan 1-osobowy • 300 zł. Jawor, tel. 
076/870-50-36
KRZESŁA kute, kpi., 6 szt., siedzisko z bordowego aksamitu, • 720 
zł. Jutrosin, tel. 065/547-12-23
KRZESŁA BAROWE, ZETA chromowane, tapicerka w niebieskim 
kdorze - 80 zł/zt. Polkowice, tel. 0603/71-38-69 
KRZESŁO BIUROWE na kdkach, stan b. dobry. - 50 zł. Bdków. tel. 
0603/34-90-20
KRZESŁO BIUROWE obrotowe, nowe, • 350 zł. Wrocław, tel.- 
071/322-68-21
KSEROKOPIARKA A-O, stan idealny, • 1.000 zl. Wrocław, tel. 
0501/10-95-45
KSEROKOPIARKA CANON PC-6A4 stan idealny - 550 zł (z VAT) 
oraz Xerox 6009A4, stan idealny - 540 zł. Legnica, td. 0605/39-24-64 
KSEROKOPIARKA CANON małą przenośna, - 590 zł. Wrodaw, tel. 
0604/88-52-29

„KSEROKOPIARKI’
TOSHIBA

używane, tanie, z gwarancją 
w bardzo dobrym stanie technicznym 

dla potrzeb biurowych I punktów usługowych

oferuje: „MARCUS”
W-w, ul. Grabiszyńska 281 (biurowiec FAT, I piętro)

V  360 91 65, 360 91 66 
<Z> 0-601 703 677

KSEROKOPIARKA CANON CLC-200, kolorowa, po przeglądzie 
techn.. stan b. dobry, - 3.500 zł. Wrodaw, td. 071/354-11-47 
KSEROKOPIARKA INFOTEC 9048 DZ stan dobry, profesjonalna, 
ekonomiczna, serwisowana, podajnik, sorter, duplex, 3 kasety, szaf
ka, możliwa faktura, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-34-39. 
0501/10-18-38
KSEROKOPIARKA INFOTEC RICOH 91432 43 kopii/min, z pełnym 
wyposażeniem, bez sortera, lekko uszkodzona, możliwa faktura, -
1.000 zl. Szalejów Górny, td. 074/868-71-21 wewn. 42 
KSEROKOPIARKA MINOLTA średniej wielkośd. po przeglądzie, 
podajnik automatyczny, format A4. prosta w obsłudze, tania w eksplo
atacji, • 900 zł. Kamienna Góra, tel. 0602/38-72-71 
KSEROKOPIARKA MINOLTA SP 370 lekko uszkodzona • 55 zł. Wro
daw. tel. 071/398-81-80
KSEROKOPIARKA MINOLTA SP 370 uszkodzona • 50 zł. Wrocław, 
td. 0504/93-59-99

T A N I E  U Ż Y W A N E  K O P I A R K I  I
gwarancja, serwis 

przeszkoleni serwisanci 
części i materiały eksploatacyjne nashuatei

F A K S Y
OP012076 

faksy już od 790zł netto! 
kopiarki już od 999zł netto! 

stan techniczny bardzo dobry!

EUR0IMPEX SA • wyłączny autoryzowany dystrybutor Nashuatec, ul. Ruska 43/44. W*w, te l.  34 31 707

KOMODA DZIECIĘCA 2 szuflady, na rolkach, półka z drzwiami na 
ubrania, wym., dł. 95 cm, wys. 95 cm, głębokość 75 cm, -150 zł. 
Legnica, td. 076/850-10-24
KOMODA DZIECIĘCA biała, z wanienką i przewijakiem, -150 zł. 
Wrodaw, tel. 071/353-03-52
O KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, nowy, na 

dębowym stelażu, 3+2+1, komplet wypoczynkowy, 
skórzany, kolor wiśniowy, nowy, 3+2+1, duży wy
bór skór oraz naprawy kompletów skórzanych, 
nowe i stare komplety, atrakcyjne ceny. Wrocław, 
tel. 071/341-58-06, 0501/48-28-79 81011841

O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nubuk 
w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia i oparcia, 
podwójne sprężyny, wzory eksportowe. Nowe, na 
gwarancji, ceny producenta, bez pośredników, wy
przedaż • ceny od 3.000 złlll Pilnie. Nysa, tel. 
077/448-24-60, 077/433-02-55, 0607/38-52-33 
01023671

O KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nubuk 
w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia i oparcia, 
podwójne sprężyny, wzory eksportowe. Nowe, na 
gwarancji, ceny producenta, bez pośredników, wy
przedaż • ceny od 3.000 złlll Pilnie. Nysa, tel. 
077/448-24-60, 077/433-02-55, 0607/38-52-33 
01023671

KOMPLET WYPOCZYNKOWY 2+1. na stelażu dębowym, stan b. 
dobry, - 500 zł. Bidawa, tel. 074/834-03-69 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY, wersalka * 2 fotele, stan b. dobry, - 
400 zł. Brzeg, tel. 077/416-77-04
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, zielono-beżowy. 2 schowki, 
rozkładana, stan b. dobry - 600 zł. Kłodzko, td. 074/647-09-65, 
0602/13-15-79
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka, 4 fotele, 2 pufy, • 700 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-46-11
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2*1, używany, z brązowej skóry, 
dębowy, -1.500 zł. Syców, tel. 0607/20-31-62 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, czamy. 3+2+1. stan ideal
ny, -1.700 zl. Świdnica, tel. 074/853-57-84 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY. 3+1+1, dębowa rama, jak nowy, skó
rzany, - 2.400 zł. Wdów, tel. 0605/05-57-73 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3 + 2+1, skóropodobny, stan dobry,. 
• 650 zł. Wrodaw, tel. 071/357-05-55 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+1+1, popielata skóra, dębowy ste
laż, -1.700 zł. Wrodaw, tel. 0503/39-63-26 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY sofa + 2 fotele, stan b. dobry, • 350 
zł. Wrodaw, tel. 071/372-80-81
KOMPLET WYPOCZYNKOWY duża wersalka, 2 fotele, • 800 zł. 
Wrodaw. tel. 071/352-12-24
KOMPLET WYPOCZYNKOWY nowy, sofa 3-osobowa. 2 fotele. •
1.700 zł. Wrodaw, tel. 071/327-96-99
KOMPLET WYPOCZYNKOWY nie używany, na sprężynach i gwa
rancji • 600 zł, wersalka nowa, na sprężynach • 300 zł, możliwość 
transportu. Wrodaw, td. 0600/52-13-21 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2+1. brązowy, b. wygod
ny, -1.400 zł. Wrodaw, tel. 071/367-83-84 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka, 2 fotele. 2 pufy na spręży
nach, gwarancja, - 800 zł. Wrodaw. td. 0607/43-23-55

KSEROKOPIARKA MITA DG-1001 kompletna, brak proszku, stan b. 
dobry - 350 zł. Świdnica, tel. 074/853-36-26 
KSEROKOPIARKA NASHUATEC 3133 4 kasety podajnika papieru, 
boczny podajnik ręczny, duplex, automatyczny RADF, • 4.000 zł. Brzeg, 
td. 0600/88-20-09
KSEROKOPIARKA SHARP 77-50. - 1.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
KSEROKOPIARKA SHARP SF 7300 po przeglądzie, format A4. -
1.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 345-24-60, 
0501/32-68-16
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 7610 powiększanie-pomniejszanie, 
format A3-A4. książka serwisowa. - 2.000 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 5020, 50 kopii/min., format A3, A4, 
powiększenie pomniejszenie od 50-200%, możl. metody książkowej, 
sorter + pierestał, możl. faktura VAT, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/33-23-19
KSEROKOPIARKA XEROX XC-520 A4, bardzo mało używana •
1.200 zł. Zbąszyń, tel. 068/386-90-66 
KUBKI KAMIONKOWE z likwidacji magazynu -1.50 zł/szt.. powyżej 
50 szt. 30% rabatu. Wrodaw, tel. 0608/70-56-89 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, płyta ceramiczna. 220/380V. turbo 
palniki, wielofunkcyjny piekarnik z termoobiegiem, 50 cm, nowa, -1.200 . 
zł oraz druga, 4-palnikowa. z piekarnikiem, 50 cm, nowa, - 600 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z blatem ceramicznym. • 250 zł. Jur
ków, tel. 0605/22-20-47
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z blatem ceramicznym, do zabudowy i 
wolno stojąca, 220/380 V, stan dobry, • 400 zl. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20,075/782*43-16 do godz. 17 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA ARISTON srebrna, do zabudowy, ter- 
moobieg, płyta ceramiczna, na gwarancji, - 850 zł, BOSCH brązowa, 
do zabudowy, grill, termoobieg, płyta ceramiczna, na gwarancji, - 600 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62.0604/87-56-91 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-grzejnikowa. - 50 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
KUCHENKA ELEKTRYCZNA WROZAMET MASTERCOOK 4-pal
nikowa, z piekarnikiem (termoregulator), nowa, nie używana, na gwa
rancji, - 650 zł. Wrodaw, tel. 0502/07-63-46 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-pdnikowa, z czasowym piekarnikiem 
r termoobiegiem, frytkownica, zamrażarka 4-szufladkowa. rożen i inne,
- 3.500 zł. Wrodaw, tel. 071/357-53-96,0601/68-80-47 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z blatem ceramicznym, do zabudowy, 
piekarnik z termoobiegiem i grillem, bida i brązowa, sprzęt AEG i Sie
mens, instalacja 220/380 V, stan idedny -1.150 zł/szt lub zamienię 
na telewizor 100 Hz. Wrodaw, td. 071/355-12-94 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA ARISTON 4-pdnikowa. z piekarnikiem, 
brązowa, do zabudowy, - 370 zł. Wrodaw, tel. 071/325-44-84
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KUCHENKA ELEKTRYCZNO-GAZOWA 2 palniki gazowe, piekar
nik dektr, -150 zl. Dzierżoniów, tel. 074/645-66-70 
KUCHENKA GAZOWA, z piekarnikiem, nowa, prod. niemieckiej. 50 
cm. - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KUCHENKA GAZOWA EWA brązowa, nie używana, • 200 zł. Kłodz
ko. tel. 074/647-15-67
KUCHENKA GAZOWA MASTERCOOK, stan dobry, iskrowy zapd- 
nik, el. rożen, gazowy piekarnik, - 250 zł. Lubin, tel. 076/749*30-96 
KUCHENKA GAZOWA prod. zachoddej, biała, z piekarnikiem gazo
wym, stan dobry, -100 zł oraz FORON brązową, 4-palnifowa, z el. 
piekarnikiem, stan dobry, -170 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 
po godz. 20.075/782-43-16 do godz. 17 
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, stan b. dobry, mało używana, 
biała, • 140 zł. Wrocław, tel. 0607/33-76-47,071/328-25-29 
KUCHENKA GAZOWA MASTERCOOK 7510 stan idedny, • 350 zł. 
Wrodaw, tel. 0502/99-51-50
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, bez piekarnika, nowa, • 250 zł. 
Wrodaw, tel. 071/322-68-21
KUCHENKA GAZOWA brązowa, piekarnik gazowy, stan b. dobry, 
okap do kuchni, brązowy, zlewozmywak, 2-komorowy, ze stali nie
rdzewnej, - 500 zł. Wrodaw, td. 071/367-44-85.0501/49-81-65 
KUCHENKA GAZOWA EWA z piekarnikiem, • 70 zł. Wrodaw, tel.
341-49-47
KUCHENKA MIKROFALOWA 850 W, 46x31x31 cm. brązowa, z ta
lerzem obrotowym, stan b. dobry, -150 zł. Bdków, tel. 0603/34-90-20 
KUCHENKA MIKROFALOWA LG poj. 19 I, talerz obrotowy, nowa, 
zapakowana, - 330 zł. Lwówek Śląski, td. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 11
KUCHENKA MIKROFALOWA duża. stan b. dobry. - 200 zł. Sobótka, 
td. 071/316-34-42
KUCHENKA MIKROFALOWA PANASONIC duża, wielofunkcyjna, 
dodatkowe wyposażenie, stan b. dobry, - 450 zł. Wrodaw, tel. 
0501/65-19-01
KUCHENKA MIKROFALOWA PANASONIC. - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/392-59-09
KUCHENKA MIKROFALOWA TEC biała, 181. talerz obrotowy, mało 
używana, zadbana, -180 zł. Wrodaw, tel. 071/355-12-94 po godz. 15 
KUCHNIA WĘGLOWA nowa. prod. niemieckiej, emdiowana, szer. 
45 cm, na gwarancji, -1.000 zł oraz druga, (rzepicha), z piekarnikiem, 
nowa, prod. niemieckiej, emaliowana, szer. 72 cm, 5 kW, - 1.400 zł. 
Jdenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 *
KUCHNIA WĘGLOWO-GAZOWA płyta węglowa i 4 palniki gazowe, 
i piekarnik, - 400 zł. Świdnica, tel. 074/852-51 -96 wieczorem, 
071/316-34-14 rano
KUPIĘ FRYTKOWNICĘ 2-komorową 220 V. gyros gazowy, duży, 
tostownica (grill), 220 V. std lub szafka ze stali nierdzewnej, okap z 
łapaczami tłuszczu. Wrodaw, td. 0607/85-16-55 
KUPIĘ KABINĘ NATRYSKOWĄ narożną 80x80 cm. b id ą  w cenie 
do 100 zł. Wrodaw, tel. 341-49-47
KUPIĘ KSEROKOPIARKI CANON oraz Selex. O M ,  Agfa, stan 
obojętny. Legnica, td. 0605/39-24-64 
KUPIĘ LODÓWKOZAMRAŻARKĘ nową na gwarancji. Ząbkowice 
Śląskie, td. 074/818-19-02
KUPIĘ ŁÓŻKO PIĘTROWE mały std, krzesła, kuchenkę gazową na 
butlę, bidet, kompakt łazienkowy. Wrocław, tel. 311-76-55 
KUPIĘ MUSZLĘ z kompaktem, nową. Wrodaw. tel. 341-21-93 
KUPIĘ PIEG CO 2-funkcyjny, nowy, na gwarancji, moc do 21 kW. 
Wrodaw, td. 071/361-60-55 po godz. 20 
KUPIĘ PODSTAWĘ BRODZIKA styropianową 80x80 cm, w cenie 
do 40 zł. Wrodaw, tel. 341-49-47
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ bębnową nową nie używaną
do 500 zł. Wrodaw, tel. 0502/31-65-51
KUPIĘ SATURATOR typu .wózek na kółkach*. Bogatynia, tel.
0604/13-01-18
KUPIĘ UMYWALKĘ nową. Wrodaw, tel. 341-21-93 
KUPIĘ WAGĘ ELEKTRONICZNĄ do 15 kg, tanio oraz wagę maga
zynową do 25 kg. Lubin, tel. 076/849-36-48 
KUPIĘ WANNĘ nową. Wrodaw, td. 341-21-93
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KUPIĘ WYPOSAŻENIE KUCHNI firmowe. Wrodaw. tel. 372-44-46 
KUPIĘ ZAMRAŻARKI DO LODÓW I MROŻONEK używane, z roz
suwaną szybą (z góry). Oborniki Śląskie, tel. 0503/89-92-39 
KUPIĘ ZEGAR STOJĄCY. Wrodaw, tel. 071/363-67-88 
KUPIĘ ZLEWOZMYWAK nowy. Wrodaw, tel. 341-21-93 
LADA CHŁODNICZA atrakfcyjny wygląd, oświetlona, dł. 2 m, 220 V, •
1.000 zł. Gierałowiec, gm. Złotoryja, td. 076/818-14-94
LADA CHŁODNICZA dł. 1.9 m, stan dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/357-77-88
LADA SKLEPO W A - 150 zł. Legnica, tel. 076/862-32-03, 
0603/91-07-42
LADA SKLEPOWA czarna. - 50' zł. Lubin, tel. 0608/11-11-32 
LADY CHŁODNICZE BOCHNIA. Złotoryja, tel. 076/878-25-02 
LAMINATOR do dwustronnego fdiowania druków, do formatu B1, •
10.000 zł. Wrodaw. tel. 071/341-32-04,07.1/342-20-56
LAMPA STOJĄCA drewniana, toczona, abażur, kolor jasna kawa z 
mlekiem (frędzeiki brązowe), stan idealny - 50 zł oraz metalowa, czar
na, wys. 185 cm.Z-wrkowąjje^nąj: lafflpą^atogenową druga z ża- 

.  rówką na wyginającej się rurce), prod. niemieckiej, stan idealny - 140 
zł. Bolków, tel. 0603/34-90;20
LEŻAK DZIECIĘCY ROAN nowy. - 60 zl. Wrodaw. tel. 782-27-88 po 
godz. 20, 0603/74-28-92
UNIA GASTRONOMICZNA GAZOWA d. 175 cm, nowa, okap na 
całej długośd, frytkownica 2-komorowa, bemar. patelnia beztłuszczo
wa, ryflowana, grill z rusztem i patelnią • 10.500 zł. Przylesie, td. 
077/412-39-78, 0602/72-19-40
LODÓWKA - 200 zł, prdka wirnikowa - 80 zł, prdka automatyczna 
Wiatka -170 zł ♦ 1 na części. Wrocław, tej. 071/322-20*38 
LODÓWKA prod. niemieckiej, • 250 zł. Wrodaw, tel. 349-22-47,
349-30-51
LODÓWKA sklepowa, 220V, 190 x 80 x 70 cm, stan dobry, • 400 zł. 
Zdzieszowice, td. 074/484-45-43 ^
LODÓWKA GORENJE na gwarancji ♦ zamraźalnik, • 700 zł. Wro
cław, tel. 0600/19-03-50
LODÓWKA POLAR 135 stan b. dobry, mało używana. -150 zł. Nowa 
Sól. tel. 0502/45-11-67
LODÓWKA POLAR CZN 235. dwa agregaty, na gwarancji, stan ide
alny, -1.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/62-97-68 
LODÓWKA POLAR 150 cm, stan dobry, sprawna -100 zł. Wrocław, 
td. 071/362-19-38, 0608/89-80-67
LODÓWKA POLAR, 1999 r. przeszklona, wys. 120 cm, szer. 60 cm, 
stan b. dobry, - 950 zł. Legnica, tel. 076/721-54-13 
LODÓWKA SIEMENS 1.20 m wys., samorozmrażająca, stan b. do
bry, • 100 zł. Wrodaw, teł. 0501/06-50-5.1 
LODÓWKA SILESIA stan dobry, - 220 zł. Lubin. tel. 076/846-76-90 
LODÓWKA SILESIA prod. polskiej, poj. 2201.1-drzwiowa. sprawna,
- 50 zł. Wrodaw, td. 071/357-22-28
O LODÓWKI od 170 zł, nlem. lodówkozamrażarki, pral

ki aut. od 250 zl, nlem. pralkosuszarki, zmywarki,
6-12 miesięcy gwarancji, transport w granicach mia
sta 40 zł, tel. 0602/89-12-81, Wanda Nowicka. Wro
cław - Karłowice? ul- Bończyka 32/17, tel. 
0602/89-12-81 Dobroszyce, Sadków 42 • serwis po
gwarancyjny, renowacja z. gwarancją, zamiana (tel., 
jak na wyżej). Sadków, tel. 0602/89-12-81 80008711

0  LODÓWKI, zamrażarki, pralki automtyczne, pralko
suszarki, zmywarki do naczyń, maksimum 5-letnie, 
kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki aut. małogaba
rytowe, otwierane od góry, ceny 300-600 zł, polskie 
pralki aut. - od 250, do 450 zł. Gwarancja 6 mies. 
Negocjacja cen. Skup i naprawa. Opole, Wrocław, 
Wałbrzych, Świdnica. Dzierżoniów, Legnica, dolno
śląskie, tel. 0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 
111a, tel. 071/345-68-51 01029651

LODÓWKOZAMRAŻARKA AEG wys. 150 cm, szer. 55 cm, na gwa
rancji, - 600 zł, BOSCH do zabudowy, wys. 160 cm, na gwarancji. - 
800 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62.0604/87-56-91 
LODÓWKOZAMRAŻARKA BOSCH 3-szuflada, stan b. dobry, - 600 
zł. Świdnica, tel. 074/853-57-84
LODÓW KOZAM RAŻARKA LIEBHERR wym. 147 x 60 x 60 
2-drzwiowa, 2 szuflady, bida, samorozmrażająca, ekonomiczna, sf 
idealny, na gwarancji, - 590 zł. Lubin, tel. 076/842r58-86,

- 0602/17-48-60
LODÓWKOZAMRAŻARKA POLAR wys. 1.6 m. stan idedny, - 390 
zl. Wałbrzych, tel. 074/664-83-24
LODÓW KOZAM RAŻARKA SIEMENS srebrna, wys. 190 cm, 
4-drzwiowa, z nadmuchem, - 1.100 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-24-62. 0604/87-56-91 .
LODÓWKOZAMRAŻARKA WHIRLPOOL ART-328,1997 r. energo
oszczędna, 3 półki w lodówce, 3 szuflady w zamrażarce, bezszrono- 
wa, bez napraw, stan b. dobry, • 700 zl. Wrodaw, tel. 781-97-35 po 
godz. 16
ŁAWA na kdkach, czarna, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/365-56-73 po 
godz. 17
ŁAWA POKOJOWA mahoń,120x40 cm • 70 zł. Wrodaw, td. 341-49-47 
ŁAWOSTÓŁ jasny, - 50 zł. Wrodaw. tel. 071/372-87-85 
ŁAWOSTÓŁ. -150 zł. Wrodaw, td. 071/322-68-21 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kołyska. - 80 zł. Wrodaw, tel. 782-27-88 po 
godz. 20, 0603/74-28-92
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE dębowe, prod. niemieckiej, ręcznie wyko
nane, z funkcją kołyski, materacyk, stan b. dobry, - 250 zł. Wrodaw, 
td. 071/324-10-22
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z baldachimem, kołdrą poduszką i poście
lą, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/353-33-59, 071/785-06-58. 
0605/33-12-01
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kołyska, kolor sosnowy, stan idedny, - 90 
zł. Wrocław, tel. 071/782-27-88 po godz.20,0603/74-28-92 
ŁÓ ŻECZKO  DZIECIĘCE CHICCO, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
ŁÓŻKA DO SYPIALNI wym. 150 x 200 cm, pojemnik na pościel, •
400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
ŁÓŻKA DREWNIANE SOSNOWE wym. 200 x 90 cm, ażurowy za
główek-230 zł/szt + transport Pdadca Zdrój. tej. 074/868-18-18 
ŁÓŻKO DO SYPIALNI z salonu ikea, 160x200 cm, czarne, metalo
we, z pojedynczym materacem, prawie nowe, - 700' zł. Legnica, tel. 
076/862-26-25, 0606/36-87-45
ŁÓŻKO DREWNIANE sosnowe, nowe, szer. do 2 m, transport gratis
- 400 zł: Kłodzko, tel. 0603/52-08-15
ŁÓŻKO DREWNIANE nowe, każda szerokość, transport gratis • 380 
zl. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30
ŁÓŻKO DREWNIANE sosnowe, z materacem, wym. 140x 200 s z y 
nowe, - 630 zł. Wrodaw, td. 071/781-32-44,0603/08-80-07 
ŁÓŻKO DREWNIANE 1-osobowe. z jasnego drewna + nowy mate
rac, - 270 zł. Wrodaw, td. 338-24-00 
ŁÓŻKO PIĘTROWE 1- i 2-częściowe, 200x90x150 cm ♦ transport - 
370-450 zl. Pdanica Zdrój. tel. 074/868-18-18 ?
ŁÓŻKO ROZKŁADANE pojedyncze, z materacem na sprężynach, 
stan dobry • 70 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20. 
075/782-43-16 do godz. 17
ŁÓŻKO WODNE z termostatem, dł. 220 cm, szer. 200 cm. • 1.000 zł. 
Jdenia Góra, tel. 0604/58-41-54
MANEKINY SKLEPOWE młodzieżowe, 4 sztuki • 80 zł/szt. Wrocław, 
td. 071/360-83-01
MARKIZA wym. 4.5x1.2 m. zaokrąglona, stan b. dobry, -1.100 zł lub 
zamienię na bramę garażową, kamerę video. Wrocław, tel. 
071/781-64-79
MARKIZA SKLEPOWA, mdo używana - 300 zł oraz grzejnik gazowy
1 2 butle - 500 zł. Legnica, tel. 076/722-28-55
MASZYNA DO PISANIA dektroniczna, pamięć, wyświetlacz, niemiec
ka czcionka -130 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
MASZYNA DO PISANIA ADLER elektryczna, z niemiecką czcionką 
stan b. dobry - 50 zł lub zamienię. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
MASZYNA DO PISANIA ERICA walizkowa, pdska czcionka, • 200 
zł. Wrocław, tel. 071/373-48-43 wieczorem 
MASZYNA DO PISANIA dektryczna, oddam za darmo. Wrocław, tel. 
328-36-44
MASZYNA DO PISANIA CASIO CW-650 PL mowa, nie używana, z 
pdską czcionką wyświetlacz, taśma korekcyjna, pamięć. - 450 zl. 
Wrodaw, tel. 0607/78-97-82
MASZYNA DO PISANIA wdizkowa. z niemiecką czcionką • 60 zł. 
Wrodaw. td. 361-38-05
MASZYNA DO PISANIA wdizkowa. z pdską czcionką elektryczna. •
240 zł. Wrodaw, tel. 071/322-21-13 J
MASZYNA DO PISANIA ŁUCZNIK walizkowa, z polską czcionką stan 
b. dobry, • 150 zł. Wrodaw, td. 0501/93-98-58 
MASZYNA DO PISANIA dektroniczna, z pamięcią 40 kB i klawiaturą 
polską typu Optimus SP-24, pełne wyposażenie, nowa, - 600 zl. Wło
daw, tel. 071/788-48-47
MASZYNA DO SZYCIA elektryczna, widoczynnościowa, prod. za-
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chód niej, dużo funkcji, stan b. dobry, • 200 zl. Lwówek śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20.075/782-42-16 do godz. 17„. 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK instrukcja obsługi. - 365 zł/TOYO- 
TAoveriock, instrukcja obsługi, - 812 zl̂ Wrodaw, teł. 0608/30-37-66 
MASZYNA DO SZYCIA PFAfFdoszycła skóry, używana, stan dobry 
♦ STółz-1.550 zl. Wrocław, tel. 071/345=16-27 
MASZYNA DO SZYCIA walizkowa, wieloczynnościowa, prod. zachod
niej, - 240 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-13 
MATERAC SPRĘŻYNOWY prod. zachodniej, na zamki błyskawicz
ne, 2X1 m, jasny, 2 wkłady łóżkowe, • 200 zl. Wałbrzych, tel. 
074/844-72-15
MATERACE prod. zachodnia, szer. 90,100 i 140 cm, na sprężynach 
i gąbce, od 90 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
O MEBLE niemieckie, używane: kuchenne z zabudo

wanym sprzętem AGO, pokojowe dębowe (witryny, 
kredensy, meblościanki, stoły i krzesła), komplet* 
ne sypialnie (szafy z drzwiami przesuwanymi, poje
dyncze łóżka z materacami), meble dębowe do 
przedpokoju i inne, w b dobrym stanie. Wrocław, 
tel. 0502/34-23-52, 071/788-87-98 02021761

O SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH belgijskich I hoten- 
derskich, komplety wypoczynkowe ze skóry i ma
teriału, kredensy, stoły z krzesłami, sypialnie, ławy, 
sekretarzyki - od 150 zł, transport gratis. Kobierzy
ce, tel. 0607/18-50-38, 0608/84-70-83, 071/311-18-02, 
311-17-93 82001001

MEBLE • SZAFY • ZABUDOWY 
kuchnie, przedpokoje, biura, lokale, 

oryginalne rozwiązania 
tel. 071322-43-36 

0-503 905 424 M M

MEBLE BIUROWE 2 komplety: orzechowo-czamy • 2.500 zł, sosno- 
wo-szary, nowy, stan b. dobry - 2.500 żl. Jugów, tel. 074/873-31-15 
MEBLE BIUROWE oraz stoliki o wym. 80x160 cm, 70x140 cm, cena
• 150 zł. Wrocław, tel. 071/782-05-90,0605/83-38-20
MEBLE BIUROWE, 3 części, stan b. dobry, - 300 zl. Wtocław, tel. 
0608/76-28-06
MEBLE BIUROWE nowe, eleganckie, szafy aktowe - 490 zl, duże
biurka • 270 zł, mniejsze biurka • 210 zł, fotele obrotowe • 199 zl,
krzesła • 90 zł. Wrocław, tel. 0603/97-10-58
MEBLE DO KAWIARNI cukierni, gastronomii, stoliki, krzesła, szafki,
szafa ze zlewozmywakiem 2-komorowym (19 pozycji), oryginalne.
nowoczesne wzornictwo, pięknie wykonane, - 3.700 zł. Wrocław, tel.
0501/05-21-77
MEBLE DO KUCHNI 5 górnych i dolnych szafek, kolor sosnowy, + 
nowy zlewozmywak, kolor biały, - 700 zł. Długołęka, tel. 071/315-13-70 
MEBLE DO KUCHNI prod. niemieckiej, ze sprzętem zabudowanym 
firmy Siemens, dł. bloku 260 m ♦ 60 cm szafka, - 3.500 zł. Świdnica, 
teł. 074/853-57-84
M EBLE DO KUCHNI stan b. dobry, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/342-50-41 wewn. 380
MEBLE DO SYPIALNI z 1961 r., zdobione orzechem, cena - 2.500 zl 
oraz kredens dębowy, stan b. dobry, cena • 1.500 zł. Prudnik, teł. 
077/436-24-72 po godz. 20
MEBLE DO SYPIALNI prod. niemieckiej, - 2.000 zł. Wrocław, teł. 
365-36-33, 0605/2543-16
MEBLE DZIECIĘCE, nie segmenty, duży zestaw, szafa, biurko, łóż
ko, 3 szafki różne, - 550 zł. Wrocław, teł. 354-24-87 
MEBLE MŁODZIEŻOWE z witryną bez szafy, - 500 zl. Bolesławiec, 
teł. 0604/87-71-37
MEBLE MŁODZIEŻOWE stan b. dobry, dł. 3.4 m, wys. 2.35 m, - 400 
zł. Wrodaw, tel. 071/349-27-16
MEBLE MŁODZIEŻOWE 2 i 1/2 segmentu ♦ szafo, w tym biurko, 
czarne, wys. 195 cm, szer. 280 cm, - 450 zl. Wrocław, tel. 
071/336-39-52
MEBLE MŁODZIEŻOWE czarno-białe, biurko, szafa, regał oraz fotel 
1-osobowy, rozkładany, pilnie, • 500 zł. Wrocław, tel. 071/365-76-52 
po godz. 17
MEBLE MŁODZIEŻOWE dł. 3.2 p  , wys. 1.8 m. 2 i 1/2 segment, 

. szafa, biurko, stan b. dobry, - 650 zł. Wrodaw, teł. 353-40-89 
MEBLE MŁODZIEŻOWE szafa 50 x 175 x 55, regał 50 x 175 x 30. 
biurko 93 x 175 x 30cm, kolor jasnobeżowy, stan b. dobry, • 500 zl. 
Wrodaw. tel. 071/357-54-28
MEBLE POKOJOWE czarne, 3 segmenty + szafa, dł. 3.6 m, - 500 zł. 
Głogów, teł. 0605/28-05-15
MEBLE POKOJOWE segment stołowy, komplet wypoczynkowy 
1+2+2. ława, narożnik kuchenny + taborety, cena od 70 zł. Lubin, teł. 
076/846-58-76
MEBLE POKOJOWE tapicerowane: 10 wersalek, na sprężynach, 
skrzynie drewniane, nowe, 10 tapczanów na sprężynach, skrzynie 
drewniane, nowe, idealne do hoteli, pensjonatów, internatów, ośrod
ków wypoczynkowych, • 9.000 zł lub zamienię na samochód, chętnie 
diesel. Trzebnica, tel. 071/387-06-56,071/312-63-58,0606/14-33-76 
MEBLE POKOJOWE segmenL dł. 4.3 m. • 500 zł. Wałbrzych, tei. 
074/844-95-13
MEBLE POKOJOWE prod. holenderskiej, kredensy, kpi. wypoczyn
kowe, fotele, ławy, stoły, krzesła, światła, żyrandole, szafki, komody • 
od 1.000 do 2.000 zl/szL Wrodaw, tel. 071/367-70-54 
MEBLE POKOJOWE. 4-segmentowe + stół. - 500 zł. Wrocław, tel. 
362-27-09
MEBLE POKOJOWE *ŁASK", wysoki połysk, stan b. dobry, - 400 zł. 
Wrodaw, teł. 071/348-50-06,0601/76-37-32 
MEBLE POKOJOWE jasne, szafa, 4 regały, szer. 3.6 m, wys. 2.4 m, 
- 400 zł. Wrodaw, tel. 071/372-87-85
MEBLE POKOJOWE segment, 3-częśdowy, z naturalną ołdeiną dę
bową barek przeszklony, dł. 3,5 m, wys. 2,2 m, stan bardzo dobry, - 
800 zł. Wirodaw, tel. 360-16-26
MEBLE POKOJOWE stary typ, brązowe, 6 segmentów, w tym 2 sza
fy, zadbane, dl. 4.5 m, wys. 2.2 m. możliwość zmiany ustawienia, - 
500 zł. Wrodaw. teł. 071/328-98-12,0502/14-92-36 
MEBLE POKOJOWE dębowe, prod. holenderskiej, kredensy, bufety, 
komody, stoły, ławy, stoliki, stan b. dobry, ceny 200-1.000 zł. Wrocław, 
teł. 0603/64-04-09
MEBLE POKOJOWE kuchenne oraz do sypialni, szafy, komplet wy
poczynkowy, stół, lawy, krzesła i narożnik + ew. sprzęt AGD oraz RTV, 
w całośd lub osobno -100-1.000 zł. Wrodaw, teł. 071/311-51-95 po 
godz. 18, 0605/07-07-12
MEBLE POKOJOWE segment JOANNA, mahoniowy, stan b. dobry,
• 350 zł. Wrodaw, teł. 071/321-39-79,329-24-85
MEBLE POKOJOWE segment ko la  czarny, stan b. dobry, najnow
szy model, - 600 zł. Wrodaw, tel. 071/325-39-48 
MEBLE POKOJOWE .ŁASK' segment b. solidny, stan idealny, • 1.500 
zl. Wirodaw, teł. 343-20-15
MEBLE POKOJOWE segment salonowy typ .elegant*, mahoń, szkla
na witryna, halogeny, złote akcenty, stan idealny, • 900 zł. Wrodaw, 
teł. 071/357-65-58
MEBLE POKOJOWE mebłośdanki prod. niemieckiej - od 700-900 
zł. Ząbkowice Śląskie, teł. 074/810-55-62 po godz. 17.0603/46-09-74, 
074/815-76-12 do godz. 15
MEBLE SKLEPOW E: 3 regały, 3 lady, duża oszklona gablota, - 600 
zł. Wtodaw, tel. 071/324-36-55
MIKSER ZEPTER instrukcja obsługi, • 608 zł. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66
MUSZLA prod. czeskiej, nie używana, • 150 zł. Kłodzko; tel. 
074/647-15-67
NA LEWAK PORCELANOWY bez napisów, podwójny - 200 zl. Le
gnica, teł. 076/852-34-08
NAROŻNIK POKOJOWY rozkładany, 6 osób +1 fotel +1 pufa. stan 
b. dobry, - 850 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-66-70 
NAROŻNIK POKOJOWY prawy, rozkładany. • 400 zł. Jelenia Góra. 
teł. 075/742-31-95, 0605/43-73-16
NAROŻNIK POKOJOWY + 2 fotele .Orion', zielone, rozkładany, po

jemnik na pościel, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/784-83-08, 
0607/49-60-90
OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW, - 900 zk Wrocłaŵ .493-91'31 
po godz. 16
ODKURZACZ b. mało używany, .1400 W, reguł, mocy, zwijanie kabla, 
kpi, -100 zł. Lwówek Śląski", tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 

' 075/782-43*16 do godz. 17 
ODKURZACZ BOSCH SILENCE, - 80 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0600/65-08-00
ODKURZACZ KIRBY G-4 pełne wyposażenie, funkcja trzepania, pra
nia. - 5.500 zł. Oława. tel. 071/313-89-56 
ODKURZACZ MOULINEX piorący, prod. francuskiej, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/341-51-46
ODKURZACZ RAINBOW instrukcja - od 2.600 do 4.600 zł/szL Wro
daw, tel. 0608/30-37-66
ODKURZACZ VORWERK z funkcją prania, na gwarancji, • 2.200 zl. 
Wrodaw, tel. 0502/21-62-72
OKAP KUCHENNY brązowy, wym. 60x48x16 cm, -110 zł. Wrodaw, 
tel. 071/325-44-84
PALNIK CO OLEJOWY 15-40 kW, używany, prod. niemieckiej, - 300 
zł. Lubań, tel. 075/721-63-62 po godz. 18 
PATELNIA GASTRONOMICZNA KROMET PE-05, • 1.300 zł. Mir
ków, tel. 071/315-10-31
PATELNIA GAStRONOMICZNA podwójna, 380 V, regulacja temp., 
używana, - 500 zł. Paszowice, tel. 076/870-11-75 
PIEC AKUMULACYJNY prod. niemieckiej, stan idealny, b. wydajny, - 
350 zl. Wrodaw, tel. 344-81-35
PIEC DO PIZZY 2-komorowy, włoski - 2.500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-93-92 do godz. 15,074/844-96-77 po godz. 15 
PIEC CO używańy 1 sezon, 0.7 m3, na gwarancji, komplet zaworów, 
+ termometr, stan idealny, • 500 zł. Strzegom, tel. 074/855-03-68 po 
godz. 15
PIEC CO GAZOWY PREDOM TERMET termostat pokojowy, stan b. 
dobry, - 500 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31 -56 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT VK-25 Elektronie, zapłon iskrowy, 
dokumentacja techniczna, pełne sterowanie pogodowe oraz drugi piec, 
Vaiłłant VKS-25, model .świeczkowy?, proste sterowanie, pompa, w 
cenie od 600 zl. Brzeg, tel. 0604/97-37-47-..
PIEC CO GAZOWY JUNKERS KS 11. kuchenny, wolno stojący, - 
1.200 zł. Jelenia Góra. teł. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PIEC CO GAZOWY JUNKERS, VAILLAND od 8 do 27 kW - od 300 
zł. Jurków, tel. 0605/22-20-47
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, nowy. pow. grzewcza do 200 m2, - 
2:500 zł. Lubin, tel. 076/844-21-41
PIEC CO GAZOWY ŚWIEBODZICKI oraz piec na ciepłą wodę, mało 
używany • 120 zł/szt. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17

ENERGIA
Z A .  D A R M O

i

: 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 domiw energią środowiska g
S P R Z E D A Ż ,  Instalacja §
A t r a k c y j n e  k r e d y t y  

hipoteczne i gotówkowe
Wrocław, ul.Czekoladowa 64A 
T E L .( 0 7 1 )  333 -7 2-57  
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PIEC CO GAZOWY NEKTRA 2-funkcyjny, wiszący, nowy, używany 1 
sezon + reduktor i sterownik, - 3.000 zł. Niedźwiedź 134a. gm. Ziębi
ce, tel. 074/819-40-42
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjne, Hydro-Therm (licencja Bosch), 13-15 
kW, 3 bary, -1.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/735-18-93 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT18 kW, 2.7 bara, -1.500 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/735-18-93
PIEC CO GAZOWY 28 kW, bardzo mało używany, -100 zł. Radwani-. 
ce, gm. św.Katarzyna, tel. 071/311-70-98 
PIEC CO GAZOWY TERMET 10 kW, naczynie zbiorcze, stan ideal
ny, • 600 zl. Wąsosz, tel. 065/543-79-72 
PIEC CO GAZOWY ARISTON 2-funkcyjny, 23 kW, nowy. pełna elek
tronika. uruchomienie gratis, - 2.700 zł. Wrodaw, tel. 071/373-82-13, 
0601/73-82-13
PIEC CO GAZOWY CREDAN żeliwny, 24 kW, nie używany. - 350 zł. 
Wrodaw, tel. 398-69-77,0502/30-28-90..
PIEC CO GAZOWY BUDERUS • od 2.000 zł, VI ES SM ANN • od 2.000 
zł. Wrodaw, tel. 0504/90-14-59
PIEC CO GAZOWY KREDAN 20 kW, mało używany, stojący, wym. 
85 cm x 60 cm x 35 cm. Zielona Góra, tel. 068/320-18-60 
O PIEC CO GAZOWY VAILLANT VCW 18-28, 1996 r. 

pełny elektronik, 2-funkcyjny, używany przez 1 se
zon, modulacja płomienia, instrukcja obsługi, gwa
rancja, możliwy dowóz i sprawdzenie. Pierwsze uru
chomienie gratis, • 1.500 zł. Brzeg, tel. 0604/97-37-47 
42024341

PIEC CO MIAŁOWY ruchome ruszta, 80 m2 pow. grzejnej, -10.000 
zł. Małuszów, teł. 071/311-84-73
PIEC CO OLEJOWO-GAZOWY MT-40 2-funkcyjny, poj. 1501, w ce
nie od 600 zł. Brzeg. tel. 0604/97-37-47 
PIEC CO OLEJOWY prod. niemieckiej, 1,4 kW, • 1.500 zł. Kamieniec 
Ząbk., tel. 074/817-43-26
PIEC CO OLEJOWY VIESSMAN, 1997 r. 2-funkcyjny, moc 18-24 kW, 
pełne sterowanie, czujnik na zewnątrz, stan idealny, • 5.000 zł. Pacz
ków. tel. 0606/67-58-73
PIEC CO STALOWY pow. grzewcza 1.8 m, stan b. dobry, - 350 zł. 
Oława, tel. 071/313-68-78, 0600/38-30-72 
PIEC CO WĘGLOWY WSK-10, -1.200 zł oraz żeliwny KŹ-5, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/339-77-65 do godz. 15, 071/339-99-93 po 
godz. 18
O PIECE CO GAZOWE „VAILLANT" na gwarancji, wi

szące - 900 zł, elektronik CO • 1.400 zł, gazowy pod
grzewacz wody (junkers) • 350 zł, elektryczny pod
grzewacz wody, 380 V - 300 zł, gazowy zasobnik 
wody VGH, 130 I - 1.400 zł. SERWIS „VAILLANT” • 
sprzedaż, montaż, naprawy. Nowa Sól, tel. 
068/387-12-43 Jelenia Góra, 075/761-01-01 Legnica, 
076/850-63-92 01024031

O  PIECE CO GAZOWE „VAILLANT”, „JUNKERS” nie
mieckie, na gwarancji, gaz ziemny lub propan, moc. 
8-27 kW, 1-funkcyjne od 800 zł, 2-funkcyjne od 1.200 
zł, z pełną elektroniką od 1.500 zł. Karta gwarancyj
na, zaświadczenie o sprawności, pierwsze urucho
mienie gratis. Fachowe doradztwo i sprawdzenie 
pracy kotła na miejscu. Możliwy dowóz. SERWIS I 
NAPRAWY PIECÓW GAZOWYCH, Brzeg, tel. 
0604/97-37-47 02024331

PISUARY 6 szt. • cena 10 zł/szt, muszla klozetowa dziecięca, 4 szt. - 
cena 20 zl/szL Miękinia, woj. wrodawskie, tel. 0605/36-00-51 
PŁYTY CERAMICZNE do elektrycznych kuchenek, ze sterowaniem i 
bez, po serwisie -100 zł/szt. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
PODGRZEWACZ WODY 8-24 kW, od 200 zł. Raciborowice, gm. Le
gnica. teł. 0503/58-20-74

Kuchnie na zam ów ien ie
narożniki, stoły, krzesła, wyposażenie 

wnętrz, zabudowa aptek 
ogrodzenie, furtki, bramy ogrodowe, 

stoły i ławki do pomieszczeń 
socjalnych, ■ 

tel. 065/545-26-15; kom. 0-605-789-424

PODGRZEWACZ WODY JUNKERS używany, sprawny, -180 zł. Sy- 
► ców, teł. 062/785-29-14,0601/79-75-12 

PODGRZEWACZ WODY KASKADA PLUS elektryczny przepływo
wy, 10 kW, kupiony rok temu, mało używany, -.500 zł. Wrocław, tel.: 
0601/15-66-86 .
PODGRZEWACZ WODY ZELMEpH 51,1500 W, - 90 zł. Wrodaw, 
teł. 341-49-47
POMPA CO silnik 0.8 kW, 1.400 obr./min, - 700 zł. Lisowice/lel. 
071/795-15-31
POMPA CO GRUNDFOS HK1 typ VPE 40-120,230 V - 240 V, -1.100 
zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15,0603/46-09-74, 
074/810-53-62 po godz. 17
O PRALKA AUTOMATYCZNA WHIRLPOOL otwierana 

z góry, nowy model, pełna regulacja wirowanie, 
energooszczędna, prakosuszarka Privileg, otwiera
na z góry, energooszczędna, płynna reguł, wirowa
nia, stan b. dobry, zmywarki Bosch, Privileg, wolno 
stojące, pod zabudowę, nowe modele, elektronika 
12 miesięcy gwarancji, transport do 70 km gratis. • 
500 zł, Lubin, tel. 076/842-17-78 84016511

O PRALKA AUTOMATYCZNA prod. zachodniej • 400 
zł, telewizor kolorowy, z pilotem, prod. zachodniej - 
400 zł, lodówkozamrażarka, 140 cm, Zanussi - 480 
zł, kuchenka mikrofalowa, prod. zachodniej *170 
zł, narożnik ze skóry, czarny, rozkładany, z pojem
nikiem na pościel • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/354-20-76 81011911

PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH 60 cm/otwierana z góry, szer. 
45 cm, otwierana z góry, 5 kg wsadu, 1000 obr/min, najnowsze pro
gramy i systemy, 1999 r., stan idealny • 600 zł/szt. Jarodn, tel. 
062/747-50-30
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH szer. 45 cm, załadunek 4.5 kg, 
1000 obr./min, na gwarancji, (transport gratis), • 590 zł, SIEMENS 
szer. 45 cm, załadunek 4.5 kg, 1000 obr./mm, na gwarancji, (transport 
gratis), - 590 zł, BOSCH szer. 60 cm, sterowana komputerem, naj
nowsze programy, na gwarancji, (transport gratis), - 850 zł, MIELE 
szer. 60 cm, wsad z przodu 5 kg, wirowanie 1100 obr./min, sterowana 
elektronicznie, dużo systemów i programów, stan idealny, na gwaran
cji + transport, • 850 zł, SIEMENS szer. 45 cm, wsad z góry 5 kg, 
maks. 1000 obr./min wirowania, dużo programów i systemów, stan 
idealny, na gwarancji, - 590 zł. Lubin, teł. 076/842-58-86, 
0602/17-48-60
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH oraz Matura Eco-Tronic, 1000 
obr./miQ. na gwarancji, serwis, • 500 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PDG 385 stan idealny, - 350 zł. 
Nowa Sól. tel. 068/387-32-74 po godz. 15 
PRALKA AUTOMATYCZNA LUNA stan b. dobry. - 200 zł. Nysa. tei. 
077/433-06-94 , *
PRALKA AUTOMATYCZNA SIEMENS 1.200 obr., wyświetlacz, nowy 
model, na gwarancji. -1.100 zł. Obom ij śląskie, tel. 071/310-24-62, 
0604/87-56-91
PRALKA AUTOMATYCZNA prod. niemieckiej, stan dobry, - 200 zł. 
Świdnica, teł. 074/853-20-41
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR GRACJA 4-letnia. stan b. do
bry, mało używana, - 350 zł. Wrodaw, tel. 071/785-06-32 
PRALKA AUTOMATYCZNA CANDY półroczna. - 800 zł. Wrocław, 
teł. 071/373-75-91
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH bębnowa, 2 prędkości wirowa
nia, stan dobry, na gwarancji, - 450 zł. Wrodaw, teł. 0504/94-49-41 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PS-663 BIO sprawna, dużo 
nowych częśd, - 280 zł. Wrodaw, tel. 071/373-03-98 
PRALKA AUTOMATYCZNA GORENJE fabrycznie nowa. oprogra
mowanie cyfrowe, • 1.900 zł. Wrodaw, tel. 071/357-38-01 
PRALKA AUTOMATYCZNA DIANA z gwarancją - 500 zł. Wrodaw, 
teł. 071/373-63-55
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR 130 zł i pralka wirnikowa z pod
grzewaczem, stan b. dobry -100 zł. Wrodaw, teł. 071/328-25^29, 
0607/33-76-47
PRALKA AUTOMATYCZNA. - 400 zł. Wrodaw. teł. 071/322-68-21 
PRALKA AUTOMATYCZNA DIANA stan dobry, po wymianie sinika,
-150 zł. Wrodaw, tel. 353-40-89
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG 1000 obr/min, dużo funkcji, • 440 
zł, MATURA 1300 obr/min, - 510 zł,MATURA 1100 obr/min, • 380 zł. 
Wrodaw. teł. 354-26-11
PRALKA AUTOMATYCZNA, • 300 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/810-53-62 po godz. 17,815-76-12 do godz. 15,0603/46-09-74 
PRALKA WIRNIKOWA prod. zachodniej, bez wirowania i poboru 
wody, stan b. dobry, • 100 zł. Lwówek Śląski, teł. 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17
PRALKA  WIRNIKOWA stan b. dobry, - 167 zl. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
PRALKA WIRNIKOWA z podgrzewaczem wody, stan b. dobry, -100 
zł. Wrodaw, tel. 071/784-35-11
PRALKA WIRNIKOWA z podgrzewaczem, stan b. dobry, - 90 zł. Wro
daw. teł. 071/328-25-29. 0607/33-76-47 
O PRALKI AUTOMATYCZNE od 270 zł, niem. pralko- 

suszarki, lodówki od 170 zł, niem. lodówkozamra- 
Żarki, zmywarki, gwarancja 6-12 miesięcy, transport 
w granicach miasta 40 zł, tel. 0602/89-12-81, Wanda 
Nowicka, Wrocław • Karłowice, ul. Bończyka 32/17, 
tel. 071/325-37-88, Dobroszyce , Sadków 42, serwis 
pogwarancyjny, renowacja, zamiana. Sadków, tel. 
0602/89-12-81 80008721

O PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarki, lodówki, 
zamrażarki, zmywarki do naczyń, maksimum 5-let- 
nie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki automatycz
ne małogabarytowe, 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 01029631

O PRALKI, zmywarki do naczyń, pralkosuszarki, gwa
rancja, stan idealny, możliwy transport, szer. 45 i 
60 cm, wolno stojące i pod zabudowę - od 320 zł. 
Lubin, tel. 076/846-76-02, 0605/69-96-37 84015441

PRALKOSUSZARKA AEG SENSOTRONIC TURBO szer. 45 cm, 
załadunek z góry, nowy model, na gwarancji, serwis, • 600 zl. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
PRALKOSUSZARKA INDESIT używana, - 600 zł. Wrodaw, tel. 
071/357-38-01
PRASOWALNICA DOMOWA dł. wałka 60 cm, • 200 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
PRZEWÓD DO KUCHENKI GAZOWEJ elektryczny, dł. 1 m, z zawo
rem, • 70 zł. Wrodaw, tel. 071/321-73-46 
O PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA NIEWIADÓW, 1997 

r. z pełnym wyposażeniem, 2-osiowa, rożen gazo
wy na 36 kurczaków • 15.000 zł/2 szt, rożen gazowy 
na 36 kurczaków, 1-rzędowy, ma 6 widelców • 5.000 
zł/3 szt., chłodnia 98 r. w elementach, wym. 4x2x2 
m, profesjonalna, stan Idealny, regulacja drzwflo- 
dówkozamrażarka, komora chłodząca, wym.

KSEROKOPIARKI
CanonBUMU TOSHIBA 
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C E N Y  P R O M O C Y J N E

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE BIUR

150x60x60 cm. • 500 zł/3 szt., Lubin, tel. 
0607/17-85-06 84016731

REGAŁ BIUROWY, używany, dł. 3,2 m, połysk, -120 zł. Wrocław, tel. 
341-06:26 w godz/8-16 ' . • .
REGAŁ CHŁODNICZY oraz lodówka sklepowa • 900 zł/szt. Oleśni
ca, tel. 071/314-85-81
REGAŁ CHŁODNICZY duży, d. 2,6 m, oświetlenie, żaluzje nocne, 
stan b. dobry, na gwarancji i lada chłodnicza, nowy typ, 1997 r., dł. 1,8 
m, • 4.500 zł. Oleśnica, tel. 0601/58-73-01 
REGAŁ CHŁODNICZY szer. 1.5 m, wys. 2 m, sterowanie cyfrowe, 
temp. do -14 st. C, stan idealny, na gwarancji, 5 półek, • 3.800 zł. 
Wrodaw, tel. 0501/05-21-77
REGAŁ DRABINKOWY 90 x 55 x 150 cm, 18 drabinek - 5.000 zł + 
VAT. Legnica, tel. 076/850-64-25
REGAŁ MAGAZYNOWY 3 szt. -150 zł/szt. Chobienia, woj. legnic
kie, tel. 0600/85-89-25
REGAŁ MAGAZYNOWY wysokiego składowania, pod europalety, 
prod. niemieckiej • 1.80 zł/kg. Krotoszyn, tel. 0602/13-94-73 
REGAŁ MAGAZYNOWY, - 90 zł. Legnica, tel. 0600/35-58-07 
REGAŁ MAGAZYNOWY garażowy, metalowy, wym. 150 x 75 x 30 
cm, - 70 zł, oraz drugi, - 90 zł. Wrodaw, teł. 0600/35-58-07 
REGAŁ POKOJOWY szer. 90 cm, wys. 170 ćm, ciemny orzech, stan 
b. dobry, - 300 zł. Wrodaw, teł. 0601/22-83-45 
REGAŁ PRZYŚCIENNY 3 segmenty, • 150 zł. Ziębice, tel. 
074/810-51-57
REGAŁ SKLEPOWY nie używany, 300+100x50x200 cm, rurki chro
mowane, 16 półek, kolor popielaty, możliwość różnorodnego ustawia
nia, lada do pdowy oszklona 200x50 cm, łańcuchy, kda, • 2.500 zł. 
Wrodaw, teł. 071/373-48-43 wieczorem 
REGAŁY DRUCIANE czerwono-białe, lekkie, możliwe rozdzialanie, 
dowolność składania do 4 m, - 450 zl. Ziębice, tel. 074/810-51-57 
REGAŁY MAGAZYNOWE metalowe, (3 szt.) -160 zł/szt Wrodaw, 
tel. 071/328-93-44

Jeśli nie siać Cię na KREDYT w han ku 
przyjdź Jo nas już dziś!

Gwarantujemy:
stałe oprocentowanie, minimum formalności, 

możliwość spłaty rat bez odsetek 
075/642-49-34, 075/773-30-30, 077/454-64-08 
062/757-52-33, 068/363-64-22, 068/322-10-64 

065/529-28-41, 061/852-76-32, 853-34-09 
l  032/777-53-17.022/620-52-42,693-7̂ 1.076/B6W26 ,

SZAFA PANCERNA, - 450 zł. Wrodaw, teł. 071/342-37-87 
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa, jasne drzewo, drzwi harmonijko
we, z lustrami, szer. 110 cm, - 350 zł. Jelenia Góra, teł. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa z przystawką, - 200 zł. Wrodaw, teł. 
071/322-68-21
SZAFA POKOJOWA 2 segmenty (nowe), - 500 zł. Wrodaw, tel. 
071/336-06-06
SZAFA WNĘKOWA 2 szL - 300 zł/szt Wrodaw, teł. 071/352-12-24 
SZAFKA KUCHENNA pod zlewozmywak, szer. 80 cm, nowa, kdor 
jasny buk -150 zł oraz druga w kolorze brązowej olchy -150 zł. Wro
daw. teł. 071/789-42-54,0604/51-39-66

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
REGAŁY MAGAZYNOWE dł. 7 m, wys. 2 m, szer. 80 cm, blaty drew
niane, - 650 zł. Żagań, tel. 068/477-74-20 
REGAŁY SKLEPOWE 8 szt., szaro-białe, szer. 90 cm -120 zł/szt. 
Bielawa, teł. 074/833-42-03
REGAŁY SKLEPOWE nowe, przykręcane do ściany. • 1.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-52-75
REGAŁY SKLEPOWE przykręcane do ściany, półka 0.3 m, długość 
8.5 m, białe, nowe, • 1.000 zł.. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
REGAŁY SKLEPOWE, 6 szt oraz 3 lady przeszklone, - 3.000 zł. Ole
śnica. td. 071/398-59-96,0605/92-73-45 
REGAŁY SKLEPOWE biało-czarne, boki rurkowe, 180x27x90 cm, 4 
szt, - 450 zł. Oława, td. 0609/48-60-24 
REGAŁY SKLEPOWE dł. 4 m, szklane, lustrzane oraz lada sklepo
wa. -1.500 zł. Wrodaw, teł. 071/329-43-46,0603/80-47-99 
ROBOT DOMOWY NMK110 duży -1.800 zł. Wrodaw, td. 393-91-31 
po godz. 16
ROLLBAR DO PIWA na kółkach, kolumna niklowana, schładzarka 
(na stałe), reduktor, głowica, buda C02 gratis, stan b. dobry, -1.200 
zł. Wrodaw, tel. 071/339-05-99
O ROŻNY DO KURCZAKÓW, gazowe, ceramiczne, 

wsad od 6 do 66 sztuk • 1.900 zł oraz grille, gyrosy, 
bemary, frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, pa
telnie beztłuszczowe, linie gastronomiczne do przy
czep i lokali. Produkcja, sprzedaż, ceny od 1.300 
zł, tel. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 01027611

ROŻEN na 12 kurczaków, frytkownica 2-komorowa. Cały zestaw na 
stelażu kwasoodpomym, mało używany, - 4.500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-17-78

WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW
Producent opohs67 

Belet Po lska Sp. z  o.o. 
Wrocław, ul. Sułowska 7 

tel./fax 071/346-23-16,0-603 658183

ROŻEN na 20 kurczaków, nowy, • 2.400 zl. Zielona Góra, tel. 
068/326-69-20
ROŻEN ELEKTRYCZNY domowy, 220 V, zegar czasowy, brązowy • 
100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-02-49
ROŻEN ELEKTRYCZNY PREDOM SELFA domowy, stan idealny, - 
150 zl. Wrodaw, tel. 362-27-09
ROŻEN ELEKTRYCZNY na 15 kurczaków, stan b. dobry, - 500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/321-90-01
ROŻEN GAZOWY wsad 36 sztuk, • 3.000 zl. Góra, tel. 0603/04-65-58 
ROŻEN GAZOWY wsad 24 kurczaki, 2 butle, widelce do rożna (12 
szt.). - 4.500 żł. Kleszczów, gm. Rudziniec, tel. 032/270-11-66 
ROŻEN GAZOWY na kurczaki, ceramiczny, 6-66 szt wsadu, zasila
nie 12 V, ze znakiem B, • 1.900 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
SAŁACIARKA BOCHNIA, - 1.600 zł. Wrodaw. tel. 071/327-92-79, 
0501/48-09-08 -
SCHŁADZARKA DO PIWA - 500 zł. Legnica, teł. 076/852-34-08 
SEJF, wym. 50 x 45 x 70 cm, w środku numeryczne pokrętło, zamyka
ny na klucz, 2 półki - 800 zł ♦ VAT. Legnica, tel. 076/850-67-88 
SEJF na broń myśliwską, - 300 zl. Wrocław, tel. 365-36-33, 
0605/25-83-16
SOFA 3-osobowa, rozkładana + 2 fotele, kolor ciemnobrązowy, ze 
sztucznej skóry, 4-letnia, stan b. dobry, • 600 zł. Wrocław, tel. 
0501/65-19-01
SOFA 2-osobowa, rozkładana, pojemnik na pośdel, stan b. dobry, • 
250 zł. Wrodaw, tel. 071/325-39-48
SOFA 2-osobowa, skórzana, wysokie oparcia, 2 szt. - 800 zł. Wro
daw, tel. 071/367-83-84
SOFY 2-3-osobowe, tapczany, łóżka, cena od 80 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95, 0605/23-65-37 
SOFY IKEA nowe • od 800 zł. Leszno, tel. 0503/63-46-19 
SOKOWIRÓWKA MĘSKO stan idealny, - 70 zł. Pdczyn/gm. Wołów, 
td. 0606/70-79-37 po godz. 16
STOLIK RTV, • 50 zl. Wrodaw, tel. 071/365-56-73 po godz. 17 
STOUK RTV czarny, stan idealny. -160 zl. Wrodaw, td. 0601/53-32-65 
STÓŁ okrągły, blat z podwójnej szyby (nietłukącej). podstawa z pia
skowca, rzeźbionego, w formie filaru, dla koneserów, • 2.000 zł. Biad- 
ki k. Krotoszyna, td. 062/722-44-03
STÓŁ dębowy, okrągły, na 1 toczonej nodze + 4 krzesła tapicerowa
ne • 1.000 zł/kompl. Wrodaw, tel. 0607/18-50-38 
SUSZARKA DO BIELIZNY prod. niemieckiej, stan b. dobry, możli
wość dowozu, - 190 zł. Bródno, tel. 071/317-46-86 po godz. 19, 
0603/37-81-15'
SUSZARKA DO BIELIZNY prod. niemieckiej. • 200 zł. Oława, tel. 
071/303-00-02
SUSZARKA DO BIELIZNY TROCKNER. - 550 zł. Pęgów, tel. 
071/310-76-70
SZAFA BIBLIOTECZNA drzwi boczne półokrągłe, środkowe oszklo
ne, - 2.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-02 
SZAFA CHŁODNICZA 14001,220 V, 2 sztuki, 2-drzwiowa, na mięso 
i wędliny • 1.800 zł/szt. Malczyce, tel. 071/795-14-83 
SZAFA CHŁODNICZA 1.800 I, 2-drzwiowa, • 800 zł. Wdów. tel. 
071/389-14-64
SZAFA CHŁODNICZA. - 350 zł. Zgorzelec, td. 075/775-14-70 
SZAFA METALOWA + dwa sejfy, stan b. dobry, • 1.200 zł.., tei. 
0603/47-24-98
SZAFA METALOWA 201x95x41 cm, z zamkiem. - 300 zl. Wrodaw, 
td.0603/99-98-77
SZAFA METALOWA narzędziowa. • 1.000 zł. Wrodaw, tel. 372-63-09 
SZAFA PANCERNA z dwoma sejfami, wym. 96 x 185 x 48 cm, stan 
b. dobry, - 1.000 zł (możl. wysl fakt VAT). Wrodaw, td. 0602/63-39-83

SZAFKA RTV jasny dąb, 2 szt, jedna na kółkach - 70 zł/szt Wrodaw, 
td. 341-49-47
SZAFKI BHP metalowe, na ubrania, 20 szt - 50 zł/szt Bystrzyca Kłodz
ka, td. 074/644-21-11, 0502/60-89-44
SZAFKJ BHP - 50 zł/szt Wrodaw. td. 071/354-58-94,0604/59-95-18 
SZAFKI UBRANIOWE metalowe, - 250 zł. Wrodaw, td. 372-63-09 
SZAFY CHŁODNICZE duże - 800 zł/szt Chojnów, tel. 076/818-98-24, 
0605/35-72-94
SZAFY POKOJOWE szer. 80x100 cn, od 300 zł. Wrodaw, tel. 
071/782-05-90, 0605/83-38-20
SZTUĆCE nowe, prod. niemieckiej, ze stali nierdzewną, bez wzo
rów, na 12 osób, każda ilość - 80 zł/kpł. Stare Sidkowice, td. 
077/469-21-55
TAPCZAN 1-osobowy, stan b. dobry, - 100 zl. Wrocław, tel. 
071/789-49-89
TAPCZANIK DZIECIĘCY .KUBUŚ* stan b. dobry, wzór z samocho
dem, -110 zł. Wrodaw, td. 328-82-66 
TAPCZAN Y HOTELOW E nowe • 230 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/315-90-50
TRZON KUCHENNY, - 700 zł. Wrodaw. td. 393-91-31 po godz. 16 
UMYWALKA z otworem, 46x35 cm + bateria JoHy -120 zł. Wrodaw, 
td.0603/99-98-77
URZĄDZENIE DO ZDALNEGO STEROWANIA ŻALUZJAMI PIO
NOWYMI : silnik, nadajnik, pilot i zasilacz, - 400 zł. Wrodaw, td. 
0604/90-50-72 .
WAGA. -120 zł. Lubsko. Id. 068/372-05-37,0605/21-07-56 
WAGA ELEKTRONICZNA do 15 kg, 2 sztuki • 950 zł/szt Malczyce, 
td. 071/795-14-83
WAGA ELEKTRONICZNA, • 700 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-41-55
W AGA ELEKTRONICZNA ANGEL, - 800 zł. Świeradów, tel. 
075/781-64-34
WAGA ELEKTRONICZNA 50 kg ♦ waga uchylna z odważnikami, - 
1.480 zł. Wrodaw. tel. 071/361-37-05 

, WAGA ELEKTRONICZNA 15 kg, programowana na 2 sprzedawców, 
liczy na sztuki. -1.100 zŁ Wirodaw, td. 0601/352-86-48.090/61-49-87 
WAGA ELEKTRONICZNA ANGEL sklepowa,-do 15 kg, na gwaran
cji, - T.200 z l  Wrodaw, td. 0501/05-21-77 
WAGA SKLEPOWA zegarowa, do 15 kg, prawie nowa (zbita szybka) 
• 150 zł. odważnki wagowe, 4 szt - 50 zł. Wrocław, tel. 0605/60-21-10 
WAGA SUWAKOWA do 500 kg, legalizacja, • 1.000 zł. Niwnik, gm. 
Oława, tel. 0601/43-06-52 •
WAGA SUWAKOWA do 200 kg. dokładność do 20 dkg. wym. 90 x 65 
cm, legalizacja z 99 r, - 750 zł. Sokołowsko, teł. 074/845-10-56, 
074/845-10-63
WAGA SZALKOW A do 25 kg, dokładność 5 g. Oleśnica, tel. 
0603/24-73-41
WAGA SZALKOWA CHICCO dla dziecka do 10 kg. na gwarancji, • 
130 zł. Wrodaw. tel. 071/322-29-31
WAGA SZALKOWA do 250 kg. nowa, • 600 zł. Ząbkowice Śląskie, 
td. 074/815-45-98
WAGA SZALKOWA dziesiętna, do 1500 kg, stan b. dobry, -150 zł. 
Ząbkowice Śląskie, td. 074/815-15-58,0602/44-79-79 
W AGA UCHYLNA cena 150 zł. Oława, tel. 071/313-68-78, 
0600/38-30-72
W AGA UCH YLN A + odważniki. - 150 zł. Świeradów, tel. 
075/781-64-34
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, legalizacja, -1.200 zł. Namysłów, td. 
0603/77-24-00
WAGA ZEGAROWA z legalizacją, do 500 kg, -1.000 zł lub inne ofer
ty. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-85-84 
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, z legalizacją - 2.500 zł. Wrocław, td. 
071/341-68-56,071/341-68-55
WANNA z hydromasażem, cena sklepowa 9.000 zł, fabrycznie nowa, 
- 5.900 zł. Wrodaw. td. 071/357-38-01 
WANNA ASYMETRYCZNA MEDEA firmy .Pod Spa*. kolor capri. 105 
x 163 cm, lewa, kompletna, z obudową nowa, zapakowana, -1.199 
zł. Wrodaw, tel. 0601/62-97-68
WANNY BLASZANE beżowe, 175 x 75 cm - 89 zl/szL Wrocław, td. 
071/346-23-10, 0601/70-33-89
WERSALKA 2 szt, stan dobry • 200 zł/szt., stół, wysoki połysk, roz
kładany + 6 krzesd, komplet - 350 zł, segment pokojowy, jasny, wys. 
2.10 m, dł. 3.60 m - 700 zł, dywan pokojowy, kdoru miodowego, z 
bordowym szlaczkiem, wym. 3.70 x 2.40 m - 150 zl. ., tel. 
0604/36-22-18
W ERSALKA ROZKŁADANA, -145 zł. Kłodzko, td. 074/867-88-93 w 
godz. 7-9 i 18-23
W ERSALKA stan dobry, 2 fotele gratis. -100  zł. Wrodaw, tel. 
071/353-85-64
W ERSALKA rozkładana, stan dobry, oddam za darmo. Wrocław, tel. 
071/337-18-26
W ERSALKA na sprężynach, gwarancja, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/315-90-50
WIRÓWKA DO BIELIZNY SIEMENS 2800 obr./min, techn. sprawna. 
2 szt., od 80 zł. Lwówek Śląski, td. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
WIRÓWKA DO BIELIZNY stan b. dobry, • 75 zł. Wrodaw, tel. 
071/784-35.-31
WITRYNA CHŁODNICZA przeszklona, pionowa, 2-drzwiowa, 220 V, 
energooszczędna, ustawianie temperatury, mało używana - 2.200 zł, 
waga elektroniczna, mdo używana • 1.100 zł, • 1.100 zł. Chojnów, td. 
076/818-16-81
WITRYNA CHŁODNICZA BOCHNIA 2-stronnie przeszklona, wys. 2 
m, 220 V, stan b. dobry, - 1.500 zł. Gierdowiec, gm. Złotoryja, tel. 
076/818-14-94
WITRYNA CHŁODNICZA POLAR EW20 nowe. na gwarancji, mda. 
wys. 110 cm, podświetlana, - 750 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-41-55
WITRYNY DO LODÓW GAŁKOWANYCH 2 szt, -1.200 zł/szt.. Wro
daw. td. 071/327-92-79,0501/48-09-08 
WKŁAD KOMINKOWY kwasoodpomy, 10 m, • 750 zl. Wrocław, tel. 
0602/32-70-51, 0602/32-70-51
WYPOSAŻENIE BARU kompletne, 25 pozycji lub pojedynczo. - 5.000 
zł. Bdesławiec, tel. 075/732-78-91

POTIS-SERWIS
50-312 Wrocław, ul.Żeromskiego 77 
tel. (071) 372 16 40,781 86 40
••mail: potis@potis.pl, internet: www.potis.pl

KLIMATYZACJA BIUR
SPOSOB NA UPAŁ

Zapraszamy firmy instalatorskie do współpracy
51 -315 Wrocław, ul. Kiełczowska 64; tel. (071) 325-14-20, tel./fax 325-34-00 
e -m a ll: s a le s@ flo p s y s te m .c o m .p l, w w w .flo p sy s tem .co m .p l
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WYPOSAŻENIE BUFETU j 5 stolików (białych) * taborety, zlewo- 
zmywak metalowy z termą, duży kwiat sztuczny, mała zamrażarka, 2 
regały, szafki, - 2.000 zł. Wrodaw, tel. 071/788-47-99 do g. 11 i wie
czorem
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII okap 230 x 90 cm, stół gastrono
miczny, stoliki, 3 szL, bojler elektryczny 601 • 900 zł. Wrocław, tel.
347-89-10, 0501/80-46-25
WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI umywalka, muszla, sedes, spłuczka, • 200 
zł (komplet). Ząbkowice Śląskie, tel. 074/810-53-62 po godz. 17, 
815-76-12 do godz. 15,0603/46-09-74 
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO • od 230 zt/kpl. Wrocław, 
tel. 0607/43-23-55
WYPOSAŻENIE RESTAURACJI: 8 stołów (drewno + kafle) ♦ 34 sty
lowe krzesła • 3.000 zł, zastawa stołowa, biała, na 34 osoby - 700 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-93-92 do godz. 15,074/844-96-77 po 
godz. 15
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO szafa chłodnicza Boch
nia, 6001 • 800 zł, 2 zamrażarki Bochnia, poj. 4001 - 500 zł/szl, lady 
chłodnicze, 2 szt. • 600 zł/szt., lady i regały sklepowe. Chrzelice k. 
Opola, tel. 0502/56-27-69
ZAMIENIĘ ZAMRAŻARKĘ skrzyniową, poj. 200 I • na szufladową, 
lub inne propozycje. Namysłów, tel. 0604/83-29-66 
ZAMIENIĘ MICROMAT-OUO 1250-1900 W, termoobieg, prod. nie
mieckiej, nadaje się do gastronomii, wym. 45x55x38 cm - 350 zł, na 
kuchenke mikrofalową. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-34-14 
ZAMRAŻARKA szufladowa, prod. niemieckiej, • 2.500 zł. ., tel. 
0604/36-22-18
ZAMRAŻARKA do lodów i mrożonek, 6-komorowa, agregat Cope- 
land (380 V), wym. zewn. 400 x 170 x 210 cm, stan b. dobry, • 4.500 
zł. Brzeg, tel. 0601/50-41-92
ZAMRAŻARKA skrzyniowa, 430 litrów, prod. niemieckiej, stan b. do
bry, - 650 zł. Jelenia Góra. tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
ZAMRAŻARKA. -120 zł. Lubsko, tel. 068/372-05-37,0605/21-07-56 
ZAMRAŻARKA prod. włoskiej, 5-szufladowa, -100 zł. Polkowice, tel. 
076/842-44-00, 076/841-09-77, 0605/78-53-37 
ZAMRAŻARKA stan Idealny, - 350 zł. Wrocław, tel. 344-81-35 
ZAMRAŻARKA 230 dm3, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/327-92-79, 
0501/48-09-08
ZAMRAŻARKA przeszklona z góry 110 dm3, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/327-92-79, 0501/48-09-08
ZAMRAŻARKA H 116TK, 1990 F., - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/322-22-02
ZAMRAŻARKA BAUKNECHT ECO 7-szufladowa, pełne szuflady, 
po serwisie, - 440 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-1# do godz. 17
ZAMRAŻARKA MORS 222, - 200 zł. Kąty Wrocławskie,, tel. 
071/316-64-13
ZAMRAŻARKA MORS 222 otwierana z góry, 2 szt., cena • 120 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/361-36-61 po godz. 18 
ZAMRAŻARKA POLAR 122 Mors, -100 zł. Wrodaw, tel. 362-27-09 
ZAMRAŻARKA POLAR 120 stan dobry, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/348-54-29
ZAMRAŻARKA PRIYILEG ECO 4-szufladowa, najnowszy model, 
wys. 85 cm, po serwisie, - 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 
po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
ZAMRAŻARKI DO LODÓW I MROŻONEK używane, .bonety’, poj. 
240 litrów, także większa ilość, • 400 zł. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 
ZLEWOZMYWAK CHROMONIKLOWY 1-komorowy. z ociekaczem, 
wym. 50x100 cm, stan b. dobry, • 50 zł. Bolków, tel. 0603/34-90-20 
ZLEWOZMYWAK emaliowany, jednokomorowy, z ociekaczem, • 30 
zł. Jawor, tel. 076/87041-51 w godz. 8-11 
ZLEWOZMYWAK 2-koitiorowy, z blachy kwasoodpomej, wym. 150 x 
70 x 50, - 700 zł. Wrocław, tel. 393-91-31 po godz. 16 
ZLEWOZMYWAK prod. włoskiej, narożny, firmy Dominox • 700 zł. 
Wrodaw. tel. 0501/82-68-39
ZLEWOZMYWAK 2-komorowy, nierdzewny, 80x60 cm, -150 zł. Wro
cław, tel. 341-49-47
ZMYWARKA DO NACZYŃ WHIRLPOOL nie używana 1.5 roku, •
1.300 zł., teł. 0601/16-02-06
ZMYWARKA DO NACZYŃ ARDO, 60 cm, fabrycznie nowa, na gwa
rancji, • 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH nowy model, Wino stojąca, bia
ła. • 500 zł. Lubin, tel. 076/842-17-78 - 
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH szer. 60 cm, 12 kpi. naczyń, pro
gram mycia wstępnego, intensywny i normalny, 50 i 65 sL C, 4 pro
gramy mytia, zużycie wody 211, do zabudowy, • 450 zł. Lubin, tel. 
076/842-58-86, 0602/17-48-60
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH szer. 60 cm, do pełnej zabudo
wy, biały i brązowy panel, może być bez panelu, na gwarancji, serwis,
• 500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 
do godz. 17
ZMYWARKA DO NACZYŃ AEG wolno stojąca, 60 cm, na gwarancji,
• 500 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-02,0604/87-56-91 
ZMYWARKA DO NACZYŃ SIEMENS 60* 60 x 80 cm, stanb. dobry
• 300 zł. Świdnica, tel. 074/852-51-96 wieczorem 
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH do zabudowy zlewozmywak, 
2-komorowy z ociekaczem ze stal nierdzewnej, -150 zLWrocław, tel. 
0607/75-62-44
ZMYWARKA DO NACZYŃ 60 cm, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/782-05-90, 0605/83-38-20
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH biała, do zabudowy, • 330 zł. 
Wrodaw, tel. 071/325-44-84
ZMYWARKA DO NACZYŃ LOZAMET mała, -1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/327-92-79, 0501/48-09-08
O ZMYWARKI DO NACZYŃ, pralkosuszarki, lodówki, 

zamrażarki, pralki automatyczne, maksimum 5-let- 
nie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki automatycz
ne małogabarytowe, otwierane od góry, ceny 
300-600 zl, 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 111a, tel. 
071/345-68-51 01029621

ŻALUZJE powlekane białe, 50 cm, -10 zł /szt. Kobyła Góra. tel. 
062/731-68-93

BIZNES
O  „AUTO • HANDEL „PALCARS” : sprzedaż-skup aut 

powypadkowych, uszkodzonych i całych. W ofer
cie na placu zawsze ponad 50 aut uszkodzonych. 
CENY KONKURENCYJNE!!! Kupujący nie płaci po
datku od kupna. Zapewniamy tani transport na te
renie całego kraju. Prowadzimy również SPRZEDAŻ 
CZĘŚCI UŻYWANYCH i CAŁODOBOWĄ POMOC

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
0S0KWKH DOSTAWCZYCH I LAWET

OP00619Ó
TRANSPORT SAMOCHODÓW 

I TOWARÓW
W R O C Ł A W ! 

teŁ (0712 y* 9306 69j

wypożyczalnia
samochodów
dostawczych

POMOC
DROGOIUA

OP004285 .

[  tel. (071) 346-22-71, 0-601 301-676§

P IE N IĄ D Z E  N A  LA T A  
Z  U B E Z P I E C Z E N I E M  
KARTA KREDYTOWA POWAŻNEGO BANKU

OPOH889

tel. 0-607 239 890

A U  T O - P O L O N I A
WYPOŻYCZALNIA 

SAMOCHODÓW  
OSOBOWYCH^,

W r o c ł a w  u l .  S z c z y t n i c k a  4-5/6 
071/322-23-37, 327-70-83

fon domowy 071/341-20-38. Główny księgowy 
071/351-77-95. 01022551

O ABY KREDYT GOTÓWKOWY (bu poręczycieli), 
mieszkaniowy otrzymać • zadzwoń. „WISTA”, Wro
cław, ul. Ołbińska 19 (I piętro), tel. 071/329-31-58, 
0607/38-84-55 01024041

IW C H T M im

TRANSPORT
pojazdów i ładunków 

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
Wrocław, ul. Krakowska 15. 
telffax.782 84 69. 782 84 68

O AC, OC, PZU - SAMOPOMOC COMPENSA WARTA • 
promocja, zielona karta gratis, pakiety, dla osób 
mających upust powyżej 30% dodatkowo w ĄC 30% 
zniżki. Możliwość dojazdu do domu lub firmy klien
ta. Wrocław, ul. Reja 68, tel. 071/322-38-70, 
0501/23-42-39 01029271

AUT0-TRANSP0RT
kraj, zagranica - KONCESJA ;
ład. do 6 ton - ok. 70 m3 {

pomoc drogowa - ład, do 3. aut jednorazowo
tel. 315-40-51, 0-601 95 16 78

ZAPRASZAMY PO KREDYT G0T0WK0WY
 do 10.000 zl bez poręczycieli. ^  ? 7 ™

Również Kredyty Samochodowe, Mieszkaniowe 
i  Pożyczki Hipoteczne

C a n t r u m  O b s ł u g i  F l n a n s d w a J  
C - M .  A R E N A ,  u l .  K o m a n d o r s k a  0 8  

w  g o d ł .  » "  -  1 9 " .  t a l .  0 7 1 / 7 8 8  9 6  9 2

KREDYT ODNAWIALNY
do 30 tys. g

z ubezpieczeniem §
0-606 733 722 o

O ATRAKCYJNE KREDYTY bez poręczycieli, do 30.000 
zł. Wszelkie usługi finansowe., tel. 0606/33-26-92 
01023101

O BIURO KREDYTOWE • pożyczki do 12.000 zl, opro
centowanie 15% w skali roku, również bez zgody 
współmałżonka, bez poręczycieli, bez żadnych 
wstępnych opłat, również kredyty samochodowe, 
leasing, ubezpieczenia OC, AC. Wrocław, ul. Reja 
68, tel. 071/322-38-70, 0501/23-42-39 010292*1

/FanekRenta Outt 076/846 OS 63,0502 361 981

WYPOŻYCZALNIA 
SAM OCHODÓW

OP006129
Lub in  ul. Paderewskiego 20/1 oraz rtacjt paliw D E A  |

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 

O „SUMATOR” • BIURO RACHUNKOWE (licencja MF), 
ul. Tęczowa 57, pok. 108 • pełna księgowość KPiR, 
ryczałt, rejestr VAT, PIT, CIT, porady, wyprowadza
nie zaległości, rozliczenia roczne • tanio. Telefon 
071/342-70-41 do 49 wewn. 243, po godz. 16. Tele-

PRODUCENT

FOLIA HDPE 
WORKI 

REKLAMÓWKI
PPH ERGOPAK c

ul. STARGARDZKA 3a I 
(boczna Metalowców 25) S 

54-156 WROCŁAW
tel. 0601 330 590 

|tel./fax. (071) 35 18 937|
www.ergopak.com.pl

KREDYT ODNAWIALNY f 
DO 30.000 ZŁ &  

Z U B EZP IEC ZEN IEM ^ . 
NAŻYC IE  KREDYTOBIORCY

tel. 0-501 768 441, 0-603 953 493

30.000 zł, z ubezpieczeniem do 59 roku życia, bez 
poręczycieli, umarzany w razie choroby. ., tel. 
0501/35-12-62 80008111

DŁUG Z KLAUZULĄ WYKONALNOŚCI, - 7.000 zł. Świętoszów, tel. 
075/735-63-01
O DŁUGOTERMINOWE KREDYTY odnawialne bez po- 

ręczycieli, ubezpieczone, bez opłaty wstępnej za 
udzielenie kredytu., tel. 0608/29-97-72 01029231

O DO WYNAJĘCIA WV LT 31,1991 r., 2400 ccm, turbo 
D, biały, dług. skrzyni ład. 3 m, szer. 1.80 m, wys. 
1.40 m. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 80009831

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA w branży motoryzacyjnej, • 10.000 
zl. Wrocław, tel. 0605/69-23-81
FIRMA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ poszukuję przedstawicielstwa

W  071/32519 49. 060173 25 77

/YPOZYCZALNI A,

KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI 
do 30.000 zł opo12284 

+ ubezpieczenia 
tel. 0-601 940 912

O BIURO RACHUNKOWE GRAMAR z licencją MF: 
PIT-y, ZUS, rejestry VAT, KPiR, pełna księgowość, 
prowadzenie spraw kadrowych. Wrocław, tel. 
071/341-63-84,0608/52-40-11 80009701

O CENTRUM KREDYTOWE. GOTÓWKOWY • do 5.4)00 
zł, bez poręczenia, min. 1.150 zł netto, emeryci • 850 
Zł. Hipoteczny - do 28 lat, do 100% wartości, bez 
wyceny nieruchomości, 7,5% w EURO. Zamienia
my kredyty złotówkowe na EURO. Zapraszamy do 
współpracy developerów, spółdzielnie mieszkanio
we inwestorów budowlanych, biura obrotu nierucho- 
moś. i inne. osoby fizyczne i prawne, z terenu Dol
nego Śląska i Opola. Świdnica, tel. 074/851-35-46 
(oraz fax), 0605/57-98-28 01023161

O CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ? Kredyt odnawialny do

T R A N S P O R T  1 ,5  t

FIAT DUCATO MAXI
PRZEWÓZ OSÓB 8+1 

FAKTURY 
tel. 071/310-20-98, 0-602 591 452

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 propozyc je . opo i2269  

tel. 0-608 330 322, tel./fax 068/360-11-69

W Y P O Ż Y C Z A L Ń  IA 
S A M O C H O D Ó W  

O S O B O W Y C H  
Wrocław, uf. Czajkowskiego 11/13 

325-45-36, 0502 34 24 91

Biuro rachunkowe - licencja 
ceny promocyjne0™05162

Krystyna Lenart, 50-572 Wrodaw, 
ul. Wandy Rutkiewicz 1 (czynne: 10-16)

tel. 071/782-84-58. 0-605 693 520

PRODUCENT

OKNA PCV
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CENY! OG995061
JEŻELI PAŃSTWO DO 7 DNI 

ZNAJDZIECIE NIŻSZĄ 
|  CENĘ NA PODOBNE JI|$NA

ZWRACAMY RÓŻNICE
W ro c ła w  070 M  00
Grabiszyńska 55 ^  Ol C  w*t CC

W m  W  336 2814
ku do piątku w godz. 10-17., tel. 071/343-79-20, 
0601/22-95-06 01026181

KREDYTY GOTÓWKOWE tanie, na samochody, art. budowlane i 
nieruchomości. Leszno, tel. 0600/52-44-01 
KREDYTY GOTÓWKOWE bez poręczycieli, do 30.000 zł + ubezpie
czenie. Wrocław, tei. 0601/94-09-12
KREDYTY. GOTÓWKOWE bez poręczycieli; w domu klienta, na do
godnych warunkach, decyzja wstępna przez telefon. Wrocław, tel. 
0502/02-53-11
KREDYTY GOTÓWKOWE niskooprocentowane, na samochody i 
nieruchomości, dochodowy biznes w systemie MLM, produkty z naj
wyższej półki. Wrodaw, tei. 071/78444^57 
KREDYTY MAŁŻEŃSKIE do 30 tys. zł, bez żyrantów, polisy na życie. 
Legnica, teł. 0605/22-01-08

oraz wyposaży lokal gastronomiczny. Wrocław, tel. 071/368-78-21 
(faks), 0606/81-24-52 \
O JEDZIESZ NA URLOP? Pomyśl o ubezpieczeniu., tel.

0601/97-56-19,0604/28-35-01 81011651
O JESTEŚ ZAINTERESOWANY KREDYTEM na rozwój 

firmy, nie wiesz jak sporządzić wniosek, biznesplan, 
jak prowadzić rozmowy z bankiem? Śkorzytaj z Biu
ra Usług Finansowych. Legnica, ul. Gwiezdna 8, po
kój 214, tel. 076/854-40-81 wewn. 260 01026121

KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zl, z zabezpieczeniem w 
postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Jelenia Góra, te l.' 
0605/85-58-35
O KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zl, ubez

pieczona na życie kredytobiorcy., tel. 0609/49-96-58 
80008031

O KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, z ubez
pieczeniem. Wrocław, tel. 0501/16-23-88 80009151

KARTA KREDYTOWA Z LIMITEM „ 
DO 30.000 zł |

I ZABEZPIECZENIEM W POSłACI o
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCY 

tel. 0-601 450 015

O SO B O W E , D O S T A W C Z E '

KARTY KREDYTOWE limit do 30.000 zl. bez poręczycieli, umarzal
ne w razie śmierci lub poważnych chorób. Świdnica, tel. 0603/94-95-42 
O  KONTO LO KA C Y JN E  - środki zgromadzone na kon

cie, oprocentowane jak na lokacie, a dostęp do środ
ków pozostaje jak na zwykłym koncie osobistym. 
Po więcej informacji zadzwoń., tel 0601/97-56-19 
81011661

O KORZYSTNE KREDYTY do 5.000 zł bez poręczycie
li, dla samotnych, małżeństw, rolników - odpowiedź

KREDYT.,4%̂ '
termoizolacyjny na:

O G R Z E W A N I E  0’,0115,° 
O K N A  I D O C I E P L E N I A

53-652 Wrocław, ul. Kruszwicka 24 
071/ 355-78-21 ,  0501 55-10-85

w jeden dzień. Kredyty 14-tygodniowe do 3.000 zł 
bez poręczycieli. Wrocław, tel. 071/348-12-17, 
0600/82-31-45 02022761

O KOSZTY LECZENIA i ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, dla Ciebie i Twoich pra
cowników., tel. 0601/97-56-19, 0604/28-35-01 
81011631

KREDYT do 5000 zł, bez poręczycieli. Świdnica, tel. 0604/30-17-71 
KREDYT ODNAWIALNY bez poręczycieli, do 30.000 zł, z ubezpie
czeniem na życie kredytobiorcy, umarzany w przypadku poważnej 
choroby. Legnica, tel. 0605/85-87-27 
KREDYT ODNAWIALNY do 30.000 zł, bez żyrantów. Wrocław, tel. 
0608/01-48-43
KREDYTY do 5.000 zł, bez poręczycieli. Zielona Góra, tel. 
068/325-48-21. 0600/19-28-49
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 rencistów. 
Wrocław, hotel „Monopol”, pokój 416, od poniedział-

KREDYTY ODNAWIALNE Legnica i okolice, z limitem do 30.000 zł i 
ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy., tel. 0600/39-67-53 
KUPIĘ DOCHODOWĄ PRODUKCJĘ metalową lub przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Wocław, tel. 071/322-82-1.9 
KUPIĘ ARTYKUŁY SPOŻYWCZE z kończącą się datą ważności. 
Oława. tel. 0503/89-92-39
KUPIĘ KONCESJĘ nieekologiczną na Czechy.., teł. 0601/79-66-78 
KUPIĘ PRODUKCJĘ METALOWĄ zlecenia, w tym export, bardzo 
szeroki zakres robóC możliwości przerobowe 60 osób. Nysa, tel. 
077/433-76-07
KUPIĘ TOWAR po likwidacji sklepu lub hurtowni. Oława, tel. 
0503/89-92-39
NAJLEPSI W NASZEJ FIRMIE zarabiają 50 tys. zł miesięcznie, za
dzwoń, oferta da osób z woj. dolnośląskiego. Lubin, tel. 0603/45-99-99 
O NAWIĄŻĘ KONTAKT z właścicielami hoteli, ośrod

ków wczasowych, moteli i osobami rozpoczynają
cymi podobną działalność. Wrocław, tel. 
0607/43-23-55 02022971

NAWIĄŻĘ KONTAKT z odbiorcą runa leśnego tj. czarna jagoda, bo
rówka, jerzyna, jarzębina, oraz grzybów leśnych: kurek, borowików, 
podgrzybki itp. Przemków, tel. 0600/45-73-34, 076/831 -93-96 po 
godz. 20
NAWIĄŻĘ KONTAKT z hurtownią ceramicznych dekoracji mozaiko
wych. Złotoryja, tel. 076/878-16-28,0608/28-95-04 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ w zakresie obróbki, otflewów metali kolo
rowych lub inne propozycje. Częstochowa, tel. 0608/32-43-65 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ stałą przyjmę ładunek powrotny, 2 razy 
w mies., z Berlina .„Głogów, tei.' 076/834-95-05,0603/12-30-69 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z dostawcami używanych zamrażarek do 
lodów i mrożonek, stały odbiór. Oława, tel. 0503/89-92-39 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami handującymi przy granicy, 
dostawa truskawek, malin, czereśni. Trzebnica, tel. 071/312-30-05 po 
godz. 20
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami odpowiedzialnymi za zaopa
trzenie w sprzęt biurowy, dam prowizję. Wrodaw, tel. 0608/55-33-10 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ w zakresie sprzedaży aktywacji telefonów 
komórkowych, akcesorii, posiadam lokal na Nowym Dworze we Wro
cławiu. Wrocław, tel. 0601/91 -70-46
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z agentami reklamy, z własną działalno
ścią gosp., praca w wydawnictwie. Wrocław, tel. 071/346-67-89 po 
godz. 15
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą (firmą) posiadającą maszyny dro
gowe (równiarka, walec) do okresowego poprawiania drogi (polnej, 
szutrowej) metodą gospodarczą. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z producentami narzut, bieżników, kilimów 
oraz innych a r l dekoracyjnych wyposażenia mieszkań. Zielona Góra, 
tel. 068/388-33-64
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami pragnącymi uruchomić docho
dową działalność gospod. lub rozszerzyć juz istniejącą o prod. efek
townych, ozdobnych betonowych gzymsów nad- i podokiennych. Zię
bice, tel. 074/819-15-60,0606/99-05-65 
ODSTĄPIĘ DŁUG w wysokości 20.000 zł. Wrocław, tel. 0604/29-94-46 
O POMOGĘ W OCLENIU KAŻDEGO SILNIKA. Bolesła

wiec, tel. 0602/71-23-81 03002991
POPROWADZĘ LOKAL 40 m2, w centrum Zielonej Góry, podejmę 
współpracę z firmą komputerową lub inną. Zielona Góra, tęl. 
068/325-44-34. 0605/43-90-79
POSIADAM GOTÓWKĘ oczekuję propozycji współpracy. Wrocław, 
tel. 0503/79-34-44
POSIADAM KONTAKTY z firmami zagranicznymi na produkcję lub 
sprzedaż, pomoc w negocjacjach w języku angielskim. Nysa, tel. 
077/435-89-32
POSIADAM LOKAL w Lubinie, przy ul. Drzymały, pow. 32 m2, sa- 
mohcód kombi, doświadczenie handowe, wykształcenie wyższe in-

CHWILOWO BRAK Cl G0T0WKI?
CHCESZ CHRONIĆ RODZINĘ. SIEBIE, INTERESY 

I WSPÓLNIKA? f
KREDYT BEZ PORĘCZYCIELI Z UBEZPIECZENIEM. [

tel. 0-501 351 262 ‘

POSZUKUJEMY PRODUCENTÓW do wykonania podstawek pod 
kwiaty z sosny (lakierowane) oraz skrzynek drewnianych, z dnem ze 
sklejki oraz taboretów. Kłodzko, tel. 0502/23-44-30 '
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SAMOCHODU osobowego lub do
stawczego, w lipcu, z  przeznaczeniem na dowóz żywności na obóz. 
Strzegom, tel. 0601/67-80-84
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SAMOCHODU Kamaz. wywrotki, na 
dłuższy okres. Wrocław, tel. 0606/53-00-45 .
POSZUKUJĘ PARTNERA z gotówką min. 100.000 zł do prowadze
nia dochodowej firmy. Legnica, tel. 0604/47-10-69 
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW PALET potrzebna paleta 1340 1  920 
mm, dużo ilości. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15 
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW KONFEKCJI DAMSKIEJ, do skle- 
pu we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0603/69-03-91 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do zakładu krawieckiego, wyrób, sprze
daż, handel obwoźny, usługi, przeróbki i poprawki. Legnica, tel. 
0602/39-86-47
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE spółka z o.o., bez 
obciążeń, w okresie wyrejestrowania, • 3.500 zl. Wrocław; tel. 
0601/73-21-05
PRZYJMĘ KREDYT w wys. 50.000 zł, na okres 3 lat, oprocentowa
nie w wys. 25% w stosunku rocznym, zabezpieczenie. Gizałki, tel. 
062/741-14-16
PRZYJMĘ ODZIEŻ do sprzedaży na targowisku i na giełdzie w Le
gnicy. Legnica, tel. 0602/39-86-47
O  PRZY JM Ę  P O ŻYC ZK Ę  pod zastaw  lub  hipotekę dział- _ 

k ł budow lane j (m in im um  fo rm alnośc i). Ś roda Ś lą
ska, tel. 071/317-93-39 po godz. 20 01029191

PRZYJMĘ POŻYCZKĘ 15.000 zl, na 6 mies., z Dolnego Śląska. Le
gnica, teł. 076/856-13-14
PRZYJM Ę POŻYCZKĘ w wys. 10.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/739-00-26 po godz. 20
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 15.000 zł, pod zastaw nieruchomo
ści, umowa notarialna. Polanica Zdrój; woj. wałbrzyskie; tel. 
0608/18-61-34. 0600/5341-00
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wysokości 6.000 zł. na 12 miesięcy, umo
wa notarialna, weksel, ewentualnie pod zastaw działki budowlanej. 
Siechnice, tel. 071/311-37-45
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ 10.000 zł (oddam 15.000 zł), na weksel i pod 
zastaw. Wrodaw, tel. 0605/10-30-17 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ INWESTYCYJNĄ 10.000-50.000 zł. z zabez
pieczeniem. mogą być nieruchomości. Wrodaw, tel. 0603/99-80-27 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO posiadam warunki. Polanica 
Zdrój. tel. 0608/18-61-34, 0600/53-81-00 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni związanej z 
materiałami budowlanymi lub inne propozycje, posiadam halę o pow. 
600 m2, w Głogowie. Polkowice, tel. 076/831-10-16,0606/44-30-90 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO TARTAKU sprzedaż tarcicy, w 
dobrym punktie Wrocławia. Wrodaw, tel. 0606/71-97-76 
PRZYJMĘ SAMOCHÓD diesel, w zamian za reklamę na tym samo
chodzie, częste wyjazdy do Niemiec, ok. 10.000 km/mies. Legnica, 
tel. 076/856-13-14
PRZYJM Ę W KOMIS używane rowery, kosiarki. Kępno, tel. 
062/781-29-21
PRZYJMĘ WSPÓLNIKA z pomysłem lub nawiążę współpracę, po
siadam lokal 130 m2 w Oławie, transport, działalność gospodarczą 
telefon. Oława, tel. 0502/31-62-09,071/313-01-02 
PRZYJMĘ WSPÓLNIKA do użytkowania placu manewrowego • na
uka jazdy, płac po odbiorach. Wrocław, tel. 0501/14-06-23 
-PRZYJMĘ DO SPRZEDAŻY KOMISOWEJ okna, drzwi oraz inne 
materiały i sprzęt budowalany. Świdnica, tel. 0607/38-99-70 
O  SIATKA z  w łókna szk lanego, stosow ana w budow

nictw ie, niezbędna do dociep leń budynków. Zapra
szam y do  w spó łp ra cy  odb io rców  indyw idualnych, 
sklepy, hurtownie., tel. 0602/38-53-38, 071/328-5042 
01029421

SPÓŁKA Z  O.O. z 1992 r.. bez długów, - 7.900 zł. Głogów, tel. 
0602/32-20-31
SPÓŁKA Z  O.O. wieloletnia, branża budowlana. - 10.000 zł. Wro

cław , tel. 071/329-72-13
SPÓŁKA Z  O.O. bez zadużeń, pełen zakres usług, - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 071/391-95-11
UDZIELĘ KREDYTU bez poręczycieli - do 30.000 zł. Legnica, teł. 
076/854-71-88
UDZIELĘ KREDYTU gotówkowego, w wysokości 5.000 zł, bez ży
rantów. Wrocław, tel. 071/322-38-70,0501/2342-39 
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
UDZIELĘ POŻYCZKI w wysokości 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/322-38-70, 0501/2342-39
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw (samochód, sprzęt RTV itp.). Zie
lona Góra. teł. 0607/20-31-90
WYDZIERŻAWIĘ MASZYNY PIĘKARNICZO-CUKIERNICZE wraz z 
wyposażeniem, na minimum 5 lat. Krzywiczyny, gm. Wołczyn, woj. 
opolskie, tel. 0605/0645-19 w godz. 18 • 21 
WYPOŻYCZALNIA KASET V1DEO funkcjonująca, dobry punkt, 1500 
filmów, 900 klientów, sprzedam z powodu wyjazdu, -14.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/67-67-07
O  Z A K A Z  W JAZDU  DO NIEMIEC? Ten i inne problemy 

RFN  profesjonaln ie rozwiązujemy. „M C L  KO N TAKT ’, 
S t r z e lc e  K ra je ń s k ie ,  te l. 095/763-34-39,
0601/92-68-57 fax  095/736-91-09 87022131

ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU. Kłodzko, tel. 0607/40-77-23 
ZLECĘ SPROWADZENIE SAMOCHODU VW T4 osobowy lub MER
CEDES osobowy. Wrocław, tel. 071/789-32-79 po godz. 15

USŁUGI
UWAGA! W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogłoszenia płatne. 
Cena -12 zł z VAT. Maksymalna długość ogłoszenia - 240 znaków' 
maszynowych. Redakcja .Auto Giełdy"
O BEZPŁATNY DEMONTAŻ SZKLARNI , wiat stało- 

w ych, kotłow ni, p ie ców  co , itp. o raz skup  złomu, 
w ła s n y  t r a n sp o r t  i  z a ła d u n e k . O ław a , te l. 
071/313-68-78,0600/38-30-72 81011051

O  PODGRZEW ACZE W ODY • PRZEPŁYW O W E • napra
wa, sp rzedaż przepływ ow ych podgrzew aczy wody, 
380 V, 18 ,2 1 ,2 4  kW, ceny od  250 do 400 zł, gwaran
cja 24 m iesiące, do jazd  do  100 km gratis. Legnica, 
tel. 076/862-39-83, 0503/63-82-10 84014431

O  P R Z Y JM Ę  Z LE C EN IA  w  zakre s ie  s zyc ia  flran i za
słon. Wrocław, tel. 071/349-11-13 02023271

O  STRONY INTERNETOW E-projektowanie, autoryzacja, 
aktualizacja. Zapewniam y profesjonalne wykonanie i 
obsługę. Ceny od 150 zł. www.omegastudio.prv.pl oraz

zi*wa*

żynierskie, nawiążę współpracę lub wydzierżawię. Lubin, tel. 
076/844-76-09
POSIADAM LOKAL 20 m2, na parterze, przyjmę pracę chałupniczą 
pośrednictwo kredytowe itp., prace biurowe. Sw. Katarzyna, tel. 
071/311-3745
POSIADAM LOKAL pow. 50 m2, na Nowym Dworze we Wrocławiu, 
uruchmię sprzedaż telefonów komórkowych, pośredńictwo kredyto
we, przedstawicielstwo lub inne propozycje. WrocłaW, tel. 
0601/91-7046
POSIADAM LOKAL 50 m2, oczekuję propozycji. Wrodaw, tel. 
0603/47-24-98
POSIADAM MASZYNY DO OBRÓBKI METALU tokarkę, frezarkę, 
szlifierkę do wałków, gilotynę do blachy, walcarkę, krawędziarkę, pra
sę mimośrodowąo nacisku 63 1, dźwig 101, transport ciężarowy, na
wiążę współpracę lub inne propozycje. Dzierżoniów, tel. 074/831-27-99 
POSIADAM SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY oraz oświetleniowy do 
dyskoteki, oczekuję propozycji współpracy z osobą posiadającą lokal, 
oczekuję poważnych propozyji z całego kraju. Wałbrzych, tel. 
0608/16-75-23
POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod sta
wy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabudowę mieszkalno-re- 
kreacyjną (6 ha), 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone do świa
towej sieci ochrony jezior Jjving-Lakes* - oczekuję propozycji lub sprze
dam. Wrodaw, teł. 071/339-72-81
POSIADAM WARSZTAT STOLARSKI we Wrocławiu, duży plac, ocze
kuję propozycji współpracy. Wrodaw, tel. 372-95-28 
POSIADAMY DO WYDZIERŻAWIENIA w Świdnicy, przy ul. Towaro
wej, w zależności od potrzeb • powierzchnię magazynowo-biuro- 
wo-produkcyjną z pełnym zapleczem., tel. 0603/97-62-22 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0224 
www.autogielda.com.pl)

WVNRJ€M 
PODNOŚNIKA 
KOSZOUICGO 27m
- wycinka drzew 1 •; mm 
1 czyszczenie rynteft^J
- awaryjne naprawy d ą f|

teUfax 071/33 03 091 tel. kom. 0601 703 547

STUDNIE..
tel. 071/327-71-45,0-90 376 374

TANIE USŁUGI 
WYWOZU 

GRUZU I ŚMIECI
tel./fax (071) 35-35-948

OP010626 ( 0 7 1 1 3 5 ^ 3 0 ^ 3 1 ^

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 92 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 29.05.2001

http://www.ergopak.com.pl
http://www.omegastudio.prv.pl
http://www.autogielda.com.pl


KLIMATYZACJE SAMOCHODOWE
DORABIANIE WĘŻY 

CHŁODNICE, PÓŁOSIE-opo,2294 
SPAWANIE PLASTIKU

Wrocław, ul. Opolska 195 
tel. 071/311-74-05

omega.studio@poczta.fm. Wrocław, tel. 0604/06-57-36, 
071/345-22-13,071/344-28-73 02024091 

O  WYPOŻYCZALNIA CYKLINIAREK 1-fazowych. Cykli- 
nowanle. Remonty kapitalne cykliniarek. Videofil- 
mowanie profesjonalne. Faktury VAT. Wrocław, tel. 
071/351-87-42,0602/19-53-58 80010011

USŁUGI MOTORYZACYJNE
O AUTO-SPAW-PLAST. Spawanie I naprawa tworzyw 

sztucznych, naprawa wszystkich plastikowych czę
ści samochodów osobowych i ciężarowych, usu
wanie pęknięć, wgnieceń i ubytków zderzaków, 
atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, kolektorów, 
pompek, poduszek pow., osłon, lusterek i innych 
części. Wrocław, ul. Hubska 52-54, tel. 0605/69-23-81 
02024411

O AUTONAPRAWA KRECZMER mechanika, elektro- 
_ mechanika, diagnostyka, blacharstwo, lakiernictwo, 

bezpłatna wymiana oleju (Elf)! Bezpłatny test płynu 
hamulcowego • to bezpieczeństwo Twoje i Twojej 
rodziny! Bezpłatna analiza spalin!. Wrocław, ul. Gro
ta Roweckiego 91, tel. 071/364-88-98 01025221

O CZYSZCZENIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ oraz 
kompleksowe czyszczenie wnętrz., tel. 
0501/98-13-83 02023431

USŁUGI SPRZĘTOWO- 
TRANSPORTOWE

O „ADAMS” - TANI TRANSPORT trasy kolejowe, od 1 do 
15 europalet, auta z windami samozaładowczymi. Po
dejmę 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, całodobowo. Ceny 
konkurencyjne, faktury VAT, rachunki. Wrocław, tel. 
0501/41-87-94 02021631 

O BUS • TRANSPORT 8 osób lub 1,51, wyjazdy okolicz
nościowe. Faktury VAT., tel. 071/339-84-54, 
0601/79-08-13 81010751

O DAF bardzo przestrzenny o kubaturze 49 m3, dłu
gość 720 cm, wysokość 280 cm, szer. 245 cm, win
da o udźwigu 1200 kg, przeprowadzki biur, miesz
kań lub inne propozycje, możliwość stałej współpra
cy. ., tel. 0604/66-44-17 01027061 

O FIRMA OFERUJE USŁUGI TRANSPORTOWE oraz wy
konanie i montaż wyrobów ślusarskich: ogrodzenia 
zwykłe i kute, bramy, barierki itp., tel. 0607/14-51-30 
80008611

O PODNOŚNIK KOSZOWY wysięg 18 m-45 zł/godz. Wro
cław, tel. 071/321-14-24,0601/16-77-87 01023481 

O POLONEZ TRUCK (dług. 2.5 m, ład. 800 kg), nawiążę 
stałą i dorywczą współpracę. Wrocław, tel. 
071/781-41-54,0605/53-78-75 01029221

O POSIADAMY SAMOCHODY CIĘŻAROWE rok pro-

USŁUGI TRANSPORTOWE 
JVECO DAILY szt. 2, 3,21. 28 m3 plandeka 

IVECO CARGO szt. 2 3,5135 m3 kontener+winda 
IVECO DAILY 1,5T 22 m3 plandeka 

§ Własne T-1, T-2, faktury Vat, koncesja
5  Oleśnica k/Wrocławia
fe tel. 071/399-40-49, 0-601 780184

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-osobowymi, 
rozsądne ceny, faktury VAT. Chętnie dłuższa współ
praca. Możliwość umieszczenia reklamy na pojazdach. 
Wrocław, tel. 071/336-26-81,0604/52-23-79 02023021 

O ROBOTY ZIEMNE: wywóz śmieci, gruzu, ziemi, prze
wóz piasku, żwiru, tłucznia, ziemi urodzajnej. Wro
cław, tel. 0604/55-11-77 02019821

O ROBOTY ZIEMNE. Koparkoładowarki (wykopy, ni
welacje terenu), Kamazy wywrotki (wywóz ziemi 
gruzu, przywóz piasku, żwiru, tłucznia i ziemi uro
dzajnej do ogrodu). Wrocław, tel. 0602/23-46-80 
02024101

O SOLIDNE, TANIE USŁUGI TRANSPORTOWE samo
chodem lveco • chłodnią, o ład. 3.5 tony. Podejmę 
stałą współpracę, faktury VAT. Świdnica, tel. 
074/853-71-85,0603/77-29-66 01029461

O TRANSPORT 1.5 tony, Mercedes 207 D (podwyższo
ny) - od 70 gr/km, faktury VAT. Możliwość wyjazdu z 
przyczepą lub lawetą. Nawiążę współpracę z firma
mi, hurtowniami, uczciwie, solidnie i na czas. Wro
cław, tel. 071/313-83-99, 0601/97-48-27 02022211

O TRANSPORT VW bus T4, 7 osób + kierowca (800 
kg), hak, działalność gospodarcza, dyspozycyjny, 
jęz. niemiecki, podejmę stałą współpracę. Wrocław, 
tel. 071/787-77-77, 0606/19-37-55 02020871

O TRANSPORT 1.5 tony, izoterma z agregatem, solid
nie i tanio. Wrocław, tel. 0601/57-31-15 02023771

O TRANSPORT CIĘŻAROWY trasy krajowe i zagranicz
ne, całodobowo, faktury VAT. Nawiążę stałą współ
pracę z firmami. Ceny konkurencyjne., tel. 
0603/49-90-68,075/781-36-84 01024911

O TRANSPORT CIĘŻAROWY osobowy ♦ przyczepa, na 
terenie Polski i za granicę, przeprowadzki (całodo
bowo), nawiążę stałą współpracę z firmami kurier
skimi, faktury VAT - tanio!. Wrocław, tel. 
071/789-67-95,0601/89-28-71 81011861

O TRANSPORT SAMOCHODOWY - Mercedes Sprinter 
maxi, trasy krajowe i zagraniczne, dyspozycyjność, 
OC przewoźnika, przyczepa laweta. Mile widziana 
stała współpraca. Wrocław, tel. 071/364-10-67, 
0605/05-95-13 całą dobę 01029381 

O TRANSPORT • RENAULT TRAFIĆ 4-letni, (ad. 1 t + 
przyczepa, wym. 5,0 x 2,0 x 2,2 m • 0.75 zł/km, nawiążę 
współpracę z możliwością umieszczenia reklamy na 
samochodzie. Wrocław, tel. 071/339-90-16, 
0503/83-75-63 81010321 

O USŁUGI DŹWIGOWE Star 660, udźwig 6.31 (telesko
powy). tel. 071/353-11-29, 0501/25-05-88 
81011781

O USŁUGI TRANSPORTOWE - Fiat Ducato Maxi, ład. 
2 tony, faktury., tei. 071/312-76-11, 0609/21-02-35 
82001131

O USŁUGI TRANSPORTOWE - PEUGEOT BOXER 
MAXI, pełna dyspozycyjność, wyjazdy pojedyncze 
lub stała współpraca z firmą. Taniol., tel. 
071/315-24-19,0600/85-19-17 01026441

O USŁUGI TRANSPORTOWE lveco furgon, 17 m3,2.51, 
5 palet, podejmę stałą współpracę lub dorywczo • 1

. zł/km t  VAT. Lubin, tel. 076/843-67-30,0603/24-00-93 
84016391

O USŁUGI TRANSPORTOWE przewóz piasku, żwiru, wy
wóz ziemi, gruzu, śmieci, nieczystości po budowie, 
przywóz piasku (tańszego), przywóz ziemi do ogrodu. 
Rozbiórki starych budynków i inne, wykopy pod bu
dynki, szamba. Załadunek ręczny lub mechaniczny. 
Posiadam koparkoładowarkę Ostrówek i Fadromę oraz 
samochody skrzyniowe - wywrotki, o ład. 6-121, Wro
cław, tel. 071/329-54-11,0602/39-27-94 81011851 

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, przeprowadzki, transport 
drobnych rzeczy i inne, VW Transporter T2. Wrocław, 
tel. 071/353-54-13,0605/10-83-08 02024311-'

USŁUGI BUDOWLANO- 
MONTAŻOWE

O „ARBUD" OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI remon- 
towo-budowlane: glazura, gładzie, malowanie, pane
le, regipsy, sufity podwieszane. Wrocław, tel. 
071/315-24-06, 0602/79-77-22 81010681

TYNKI MASZYNOWE
gipsowe i cementowowapienne 
tel. 071/311-83-28,0-607 366 386
______________________________ OP005338

O „PROJEKTOWANIE, POZWOLENIA” na budowę, 
uzgodnienia, budowa domów pod klucz. Polkowice, teL 
076/845-50-23 84013751 

O  „SETEX" USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE oferuje: II- 
stwy gipsowe, fasety, rozety, zdobienie szkła. Produk
cja i usługi. Również gładzie, glazura. Wrocław, tel. 
071/325-19-67,071/328-20-32 01026031

Budow a dom ów  
jednorodzinnych  

od A  do Z  1
ogrodzenia, klinkier £  

tel. 071/315-27-66, po 191”  °

O A FIRMA „WABUD” oferuje kompleksową budowę i re
monty dachów, więżby dachowe, krycie dachówką, 
blachą oraz inne prace budowlane, docieplenia, tynki 
strukturalne, naturalne, regipsy, gładzie, glazura. Wro
cław, tei. 071/321-94-78,0600/36-60-94 02024211 

O A MOŻE WRESZCIE PROFESJONALNIE? Wykończę- 
nia domów, mieszkań, sklepów i biur - tanio, czysto 
i solidniel Montaż paneli, glazury, płyt g-k, sufitów 
podwieszanych, kamiszy, okien, drzwi i innych. Gwa
rancja, transport, towar ze sklepu firmowego. Faktury 
VAT., tel. 0502/96-08-68, 0501/14-72-00,0503/93-44-12 
03002761

„ T E B U D ”  
USŁUGI BUDOWLANE a

o

• tynki gipsowe • posadzka • płyty o 
gipsowo-kartonowe • ściany • poddasza • 

docieplenia elewacji • stany surowe *

tel. 0-609 524 024
O ATRAKCYJNE CENY I TERMINY! Zakład Ogólnobu

dowlany „PABOD” Czernica wykonuje: docieplenia, 
elewacje, gładzie, regipsy, domy od A do Z. Wysta
wiamy faktury VAT. Posiadamy również własne ma
teriały i transport. Możliwość kredytowania., tel. 
071/318-01-55,0601/75-47-71 02024081

O BUDOWA DOMÓW, remonty • tanio!. Wrocław, tel.
071/362-28-09,0602/84-22-70 02024141 

O DACHY. Tartak Stoszów oferuje więźbę dachową, łaty, 
murłaty, kontrłaty, deski, impregnację. Transport. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-05-44, 0602/77-94-97 
01028501

BUDOWA DOMÓW
TYNKI GIPSOWE I CEMENTOWE

WYSOKA JAKOŚĆ OP012202

tel. 0-604 663 782
DO WYNAJĘCIA UBUARKA typ .skoczek*, 250 zł/2 tyg., stemple 
budowlane, metalowe, rozsuwane, różne rozmiary - 0,30 zł/dobę. 
Zawadzkie, tel. 0601/18-03-54, 077/463-34-45 
O DOCIEPLENIA BUDYNKÓW tynki strukturalne, akry- 

r lowe, mineralne, własne rusztowania, solidnie i ta
nio, faktura VAT. Wrocław, tel. 0503/06-25-50 
01028931

O DOCIEPLENIA, tynki strukturalne, akrylowe, mine
ralne, regipsy • kompleksowo, tanio, solidnie., tel. 
071/321-94-78,0600/36-60-94 02024251

O DOCIEPLENIA, STRUKTURA - tynki akrylowe, mi
neralne, kompletne wykończenia poddaszy płytą 
G-K i inne prace remontowe, VAT, możliwy kredyt. 
Wrocław, tei. 071/373-10-36, 0501/86-85-05 
81011621

O ELEKTROINSTALACJE - remonty i naprawy oraz 
montaż nowych instalacji we wszelkiego rodzaju 
obiektach (domy jednorodzinne, hale itp.). Profesjo
nalny system zamocowań do podnóży z betonu, ka
mienia itp. Faktury VAT. Wrocław, tel. 071/338-22-48, 
0501/24-50-51 01023501 

O ELEWACJE - DOCIEPLENIA 15 lat gwarancji przy za
stosowaniu materiałów jednej firmy, posiadamy wła
sne rusztowania, prowadzimy również nadzory budow
lane. ., tel. 071/354-26-87,0608/68-95-42 02021081 

O FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA systemy docie- 
pleń, elewacje budynków, tynki strukturalne, remonty 
mieszkań, biur i sklepów, wynajem i montaż ruszto-

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
OPO12209

wań. Marek Jankowski, 59-421 Kaczorów, Mysłów 96, 
gm. Bolków, tel. 075/741-23-30 84016341 

O FIRMA „SOLBRUK” • wykonujemy solidnie usługi bru
karskie (chodniki, parkingi, podjazdy itp.) oraz budow
lane (glazura, wykończenia łazienek, kuchni) itp. Wro
cław, tel. 071/341-91-58,0601/77-82-87 01026591 

O FIRMA REMONTOWO • BUDOWLANA wykona prace 
ogólnobudowlane: murarka, remonty, gładzie, regip
sy, glazura, hydraulika, spawanie. Szybko, dokładnie, 
faktura VAT. Wrocław, tel. 0504/98-43-30 02023161 

O INSTALACJE CO, wodno-kanalizacyjne, kotłownie ole
jowe, gazowe • projektowanie, wykonawstwo, wyceny 
indywidualne., tel. 090/38-60-21, 0502/38-60-21 
02024361

O INSTALACJE ELEKTRYCZNE, CO woda, gaz, kana
lizacja, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe. Polko
wice, tel. 076/845-50-23 84013761

O INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, CO, GA
ZOWE udrażnianie kanalizacji, sprzedaż komplet
nych kotłowni olejowych i gazowych, kompletacja 
materiałów, projekty. Wrocław, tel. 071/321 -54-74, 
0601/87-28-56 01023851

O OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tynki szlachetne, glazu
ra, roboty ogólnobudowlane • szybko, tanio, profe
sjonalnie. Wrocław, Dzierżoniów i okolice, tel. 
071/316-12-94 02022641

O OFERUJEMY USŁUGI BUDOWLANE z zakresu bu
dowy domów, remontów biur, mieszkań i sklepów 
(glazura, hydraulika, sufity podwieszane, technolo
gie gipsowe, prace murarskie I1nne). Zakład jest 
płatnikiem VAT. Kontakt, tel. 0503/09-58-24 
02024191

O OGRODZENIA i BALUSTRADY spawane, metalopla
styka., tel. 0501/71-80-16 po godz. 15, 071/311-91-58 
01029301

O PRZESIĘBIORSTWO BUDOWLANE „TELKA” oferu
je usługi w zakresie: tynki maszynowe, stany suro
we, elewacje, glazura, wynajem i montaż rusztowań. 
Gwarancja na prace do 5 lat., tel. 0602/33-05-85, 
071/399-99-99 01029551

O ROBOTY ZIEMNE koparkospycharka Białoruś, wy
wóz gruzu, przewóz materiałów budowlanych (Star 
skrzyniowy, wywrotka). Wrocław, teł. 071/339-25-95, 
0604/08-83-10 81010711

O TECHNOLOGIE GIPSOWE : tynki maszynowe, płyta 
G-K, gładzie. Kompleksowo, szybko, profesjonalnie. 
Posiadamy referencje, udzielamy gwarancji do 5 lat., 
tel. 0602/33-05-85, 0600/85-91-27 01029531

O UKŁADANIE WYKŁADZIN DYWANOWYCH PCV, gu
mowych, paneli podłogowych i parkietów, z cykli- 
nowaniem. Trzebnica, tel. 071/3124)5-91 /fax, 
0608/25-06-63 82001051

O USŁUGI BUDOWLANO • MONTAŻOWE : dociepla- 
nie budynków, gipsogładzie, regipsy, glazura, ma
lowanie, panele, tapetowanie, gładzie, remonty ogól
nobudowlane. Wrocław, tel. 071/347-92-77, 
0607/23-14-52 02019861

O USŁUGI CIESIELSKO-DEKARSKIE oraz ogólnobu
dowlane: budowa domów jednorodzinnych, remon
ty, montaż płyt G-K, glazura, pokrycia dachowe, bla
cha, dachówka, gonty. Długołęka, tel. 071/315-21-99, 
0600/82-03-95 02022061

O USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE : budowa domów, 
wykopy ręczne i mechaniczne, budowa basenów, 
szamb, oczyszczalni ścieków, przyłącza do budyn
ków, transport wywrotkami Kamaz (piasek, żwir, 
szlaka, humus, gruz), prace brukarskie. Wrocław, 
tel. 0604/34-79-86,071/338-26-44 81011691

MASZYNY 
I URZĄDZENIA

O 1. PRASA CIERNA-ŚRUBOWA PC-100 2. Automat to- 
karski 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 do samochodu, • 1.000 zł. Brzeg. tel. 
077/416-60-09
AGREGAT CHŁODNICZY FRIGOBLOK, 1990 r. do -22 sL C, • 2.500 
zl. Otmice, woj. opolskie, tel. 0601/49-42-98 
AGREGAT GAŚNICZY śniegowy, • 300 zł. kamienna Góra, tel. 
0602/67-93-64
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, roczny, - 600 zł. ., tel. 
076/749-37-20
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ENDRESS, 4-suw ESE 2000,1.8 kW, 
230/12 V, walizkowy, silnik Honda, • 1.000 zl. Chojnów, tel. 
0600/41-01-95
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY spalinowy, 3 kW, • 1.800 zł. Karpacz, 
tel. 075/761-13-64
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, 220 V. mało używany, stan b. 
dobry, -1.200 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-11-27 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, 220 V. Mieroszów, tel. 
074/845-88-23
AGREGAT  PRĄDOTW ÓRCZY 4 A, • 500 zł. Miękinia, tel. 
0605/36-00-51
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej, 750 W, walizkowy, 
mało używany, stan b. dobry, -1.600 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 1 kW. 220 V, - 750 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY HONDA NUS-180 stan b. dobry, ze 
spawarką, • 6.500 zł. Pokój, woj. opolskie, tel. 0601/88-50-19 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY diesel, 2,8 kW, 2 x 220 V. fabrycznie 
nowy, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28,0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 650 W, cichy, fabrycznie nowy, prze
inaczony na działki, kemping, -16.000 zł. Wrocław, teł. 0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4 kW, 380/220 V, fabrycznie nowy, 
silnik Briggs Strattion, - 3.800 zł. Wrocław, teł. 071/399-09-28 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 10 kV, 220/380 V, prod. radzieckiej, 
napęd na benzynę, nowy, • 1.350 zł. Jerzy Ogórek, 59-175 Wysoka 
34, gm. Przemków
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENEREAC VT 2000,1.700 W. 220 
V, zużycie paliwa 0.5 l/h 4-suw, nowy, nie używany, zapakowany, •
1.100 zł. Złotoryja, tel. 0602/31-28-77,076/878-25-94 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAC VT 2500, 1995 r. 2 kW, 
230 V, waga 31 kg, na kółkach, prod. niemieckiej, -1.000 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-73-27
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ENDRES 18BAV, 1998 r. waga 37 
kg, 1-fazowy, 1,8 kVA, 50 Hz, nie używany, stan b. dobry, • 1.800 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55
AGREGAT SPRĘŻARKOWY spalinowy, na kołach 720, do piaska
rek, młotów pneumatycznych, na olej napędowy, stan b. dobry, - 6.500 
zł. Głogów, tel. 076/834-59-94
AGREGAT SPRĘŻARKOWY spalinowy, napędzny silnikiem SW-400.
• 4.500 zł. Lubin, tel. 0502/60-93-39
AGREGAT SPRĘŻARKOWY nieużywany, 40 m3/h, - 3.200 zł. Wo
łów, tel. 071/389-31-59
AGREGAT SPRĘŻARKOWY, 1984 r., diesel tłokowy, prod. niemiec
kiej, chłodzony powietrzem, wyd. 4 m3/min., dśn. 8 atm, do robót bu- 
dowlano-drogowych, po remoncie, • 5.000 zł. Kaczorów, tel. 
075/741-21-20
AGREGATY CHŁODNICZE COPELAND 2 kpi., nowa pompa głębi
nowa. nierdzewna, wydajność 20 m3/h, wciągarka el., udźwig 1.5 tony,
• 1.900 zł. Chojnów, teł. 0503/89-59-93
AGREGATY CHŁODNICZE od 18 kW. parowniki chłodnicze od 16 
kW, blachy i rury kwasoodpome. Grodzisk, tel. 061/444-34-96, 
0602/35-89-80
AGREGATY CHŁODNICZE sprężarki, parowniki, 2 kpi., sterowanie 
elektroniczne, chłodzenie do -25 st. C, - 9.000 zł. Leszno, tel. 
0602/88-75-76
AUTOMAT DO NAPOJÓW GORĄCYCH z wrzutnikiem przyjmują
cym polskie monety i wydającym resztę, b. duży wybór napojów, -
4.500 zl. Nysa. tel. 077/435-54-13.0603/16-71-32 
AUTOMAT DO OSTRZENIA PIŁ. 1985 r. model 3D 692. - 7.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-03-44
AUTOMAT DO PRODUKCJI PASZTECIKÓW 7-letni, pełne wyposa

żenie, możliwość dokupienia wyposażenia lokalu, • 20.000 zl. Śrem, 
tel. 061/283-94-38 ..
AUTOMAT DO PRODUKCJI ŻALUZJI oprzyrządowanie, materiały, •
20.000 zł. Wrocław, tet.U7'1/322-73-13
AUTOMAT TOKARSKI BPUk7, - 1.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-27-99 wieczorem
AUTOMAT TOKARSKI SCHARP16, frezarka pozioma P-75, frezar
ka pozioma prod. polskiej • od 2.000 zł do 4.000 zl. Świdnica, tel. 
074/853-61-23
AUTOMAT TOKARSKI DAR-63 prod. niemieckiej, - 4.200 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 346-23-73 ■
AUTOMAT TOKARSKI AWA-25M, 1992 r. prod. polskiej, - 3.500 zł. 
Czerwieńsk, tel. 068/327-85-49
AUTOMATY TOKARSKIE : 1A-240 P6, uchwytowy, 6-wrzećionowy 
(średnica wrzeciona 40 mm), stan b. debry, z wyposażeniem • 9.000 
zł oraz 1A-240-6, prętowy, 6-wrzecionowy (średn. wrzeciona 40 mm), 
stan b. dobry, z wyposażeniem - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/780-85-91 
BUTLA  ACETYLENOW A 2 sztuki - 150 zł/szt. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
BUTLA ACETYLENOWA i tlenowa, bez atestu, 2 reduktory, przewód 
15 m, kpi. palników, prod. czeskiej, - 700 zł. Nysa, tel. 077/435-94-85 
po godz. 20
BUTLA ACETYLENOWA i tlenowa, węże, reduktory, palniki, - 650 zł. 
Ratowice, tel. 071/318-92-03
BUTLA C02 do urządzeń spawalniczych, legalizowana, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-84-62
BUTLA DO MIGOMATU: co2, argon, argomix, legalizowane -100 - 
200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-20-26
BUTLA GAZOWA NA C02 50 kG, legalizacja -130 zł/szL Wrocław, 
tel. 071/781-99-50
BUTLA TLENOWA spawalnicza, -150 zł. Wrodaw, tel. 351-83-33 
BUTLE C02, -170 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-32-34 
BUTLE C02 50 kg, z legalizacją - 120 zł/szt. Wrodaw, teł. 781-99-50 
BUTLE TLENOWE 2 szt. • 100 zł/szt. Wałbrzych, teł. 0605/28-58-10 
CHŁODNIA składana, do głębokiego mrożenia, - 9.000 zł. Chojnów, 
tel. 0503/89-59-93 ^
CHŁODNIA KONTENEROWA 24 m3, składana, z agregatem i chłod
nicą, sprawna • 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-58-94,0604/59-95-18 
CHŁODNIA STACJONARNA prod. niemieckiej, składana, wym. 3x2x2 
m, kompletna, w ciągłej eksploatacji, • 4.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-19-45, 0608/45-31-85
CHWYTAK DO MATERIAŁÓW SYPKICH 0.25 m3, • 1.000 zł. Żary, 
tel. 068/374-83-51, 0606/85-79-44
CHWYTAK SUWNICOWY prod. niemieckiej, poj. 1.25 m3, stan do
bry, • 1.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/76-60-87 
CYKLINIARKA BEZPYŁOWA 220 V, 2.2 kW, stan b. dobry, -1.700 
zł. Legnica, teL 076/854-72-28.0603/31-44-54 
CYKLINIARKA LAGLER HUMMEL prod. niemieckiej, bezpyłowa, 
220V, mało używana, stan b. dobry. Trzebnica, teł. 071/312-05-91, 
0608/25-06-63
CYLKINIARKA bezpyłowa, 220 V, prod. zachodnią, stan b. dobry, -
3.000 zł. Wrodaw, teł. 336-74-74 po godz. 18 
CYRKULARKA DO KAMIENIA półautomat, maks. fi 800 mm, z nie
zależnym stołem obrotowym, na szynach, o wym. 2.5 x 1.2 m, szybko 
blokowanym pod różnymi kątami, cena • 15.500 zł (ze stołem). Ka
czorów, tel. 075/741-21-20
CZĘŚCI DO SPRĘŻARKI WD-52 : głowica, wał korbowy, tłoki, pa
newki, pierścienie i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
DALMIERZ BOSCH DLE 30 LASER PLUS, • 900 zl. Pleszew, woj. 
kaliskie, tel. 0604/88-93-06
DOZOWNICA UNIPAK automatyczna, wyd. 5000 szL/h, do musztar
dy, ketchupu, dżemu, stan idealny, - 27.000 zł. Wrodaw, tel. 372-56-34, 
0602/10-81-81
DRUT SPAWALNICZY fi 1.2, na szpuli, 15 kg, większa iość • 40 
zł/szpula. Trzebnica, teł. 071/312-18-54 
DWUPKA z elektrycznym rozstawem pił do dęda wzdłużnego, stan 
dobry, - 6.500 zł. Świdnica, tel. 0601/94-30-99 
DZIELARKA DO BUŁEK pełny automat, Werner, - 2.700 zł. Wro
daw, teł. 329-58-42,326-21-40
DŹWIG HDS nośność 2 t, wysięg 5 m, • 4.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-37
DŹWIG HDS 3 możliwość sprawdzenia, udźwig 1500 kg, - 2.200 zł.
Niemodlin, tel. 077/460-81-69,0608/53-11-19
DŹWIG HDS zdemontowany z Ify, • 3.000 zl. Żary, tel. 068/374-83-51.
0606/85-79-44
ELEKTROBĘBNY 7.5 kW. 5.5 kW • 1.500 zł/szt. Oława. tel. 
071/313-54-69. 0501/54-7041
FORMA DO WTRYSKARKI fi 13 i 16 mm, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/75-62-44
FORMIARKA PRÓŻNIOWA 2-stanowiskowa, -15.000 zł. Bełchatów, 
tel. 044/632-21-56

SUSZARNIE, SILOSY
do zbóż i kukurydzy, wialnie zbożowe, 

podnośniki kubełkowe, redlery, 
przenośniki ślimakowe 0 P0 12 0 17  

Brzeg, tel. 077/416-26-83,416-33-50

FORMY nadmuchowe, na butelki, cena 700 zł/szL Kamienna Góra, 
td. 0605/08-74-51
FORMY DO PRODUKCJI FIGUR OGRODOWYCH z betonu, beto
nowych płotów ozdobnych oraz gzymsów nad- i podokiennych - od 
100 zł/szt możliwość przyuczenia do produkcji. Ziębice, tel. 
074/819-15-60. 0606/99-05-65
FORMY DO WTRYSKARKI pojemniki, nakrętki, zabawka terkotka, 
przyrząd do masażu, ceny od 800 do 2000 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/08-74-51
FORMY DO WTRYSKARKI czterogniazdowe, trójdzielne - fiolka 14 
ml z nakrętką - 5.000 zl. Wrodaw, teł. 0601/73-21-43 
FREZARKA dolnowrzecionowa, - 3.900 zł. Brzeg, tel. 077/416-50-15, 
077/444-50-15
FREZARKA pionowo-pozioma, ciężka, długi stół + kompl. narzędzi, -
9.500 zł. Milicz, tel. 0502/21-95-55
FREZARKA narzędziowa, typ FUS, - 8.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/736-25-45
FREZARKA MOD 6 P81,1976 r. pozioma, prod. radzieckiej, - 5.000 
zł + VAT. Nysa. tel. 077/433-76-07
FREZARKA DO DREWNA samoróbka, z podnoszonym stołem, s i
nik 2.2 kW, 6000 obr/min, - 600 zł. Lubin, tel. 076/846-76-31 
FREZARKA DO DREWNA samoróbka, dolnowrzecionowa, stół o 
wym. 100 x 45 cm, fi 25. z głowicą, silnik 3 kW, 3000/7000 • 1.300 zł, 
silnik el., kołnierzowy, 4 kW, 380 V, 3000 obr./min • 350 zł. Malczyce, 
tel. 071/317-98-49, 0603/63-52-37
FREZARKA DO METALU WNW stan dobry, - 9.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-68-47
FREZARKA DO METALU pozioma i uniwersalna, • 2.400 zł. Koźmin, 
tel. 062/721-50-63
FREZARKA  DO METALU SYA 32, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-20-01
FREZARKA UNIWERSALNA z wyposażeniem, wym. stołu 50 cm x 
80 c(n, • 5.700 zł. Lubsko, tel. 068/372-19-17 
FREZARKA UNIWERSALNA 2FN do metalu, wyposażenie dodat
kowe. - 5.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/847-32-34 
FREZY WALCOWE wiertła, pilniki, klucze płaskie, puszki inst., gniaz
da bezpiecznikowe, bezpieczniki, wkładki topn. - od 2 zł. Wrocław, tel. 
0604/53-73-44
GIĘTARKA DO BLACtyY. Grodzisk, tel. 061/444-34-96, 
0602/35-89-80
GIĘTARKA DO BLACHY 1M mało używana, dł. gięcia I m, stan b.
dobry, • 2.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-23-90
GIĘTARKA DO DRUTU, -.1.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/736-11-14
GIĘTARKA DO DRUTU, • 2.000 zł. Wrodaw, tel. 071/345-36-97,
0600/80-55-47
GIĘTARKA DO ROBÓT DEKARSKICH 2,5 m.b, • 1.900 zł. Sędzie
jowice, tel. 043/677-18-55, 071/311-11-27 
GIĘTARKA DO RUR, • 250 zł. Kąty Wrodawskie, tel. 071/316-60-74 
GILOTYNA DO BLACHY gr. cięcia 16 mm, dł. dęda 3000 mm, •
32.000 zł, gr. dęcia 6 mm, szer. dęda 2000 mm, • 15.000 zł oraz gr. 
cięcia 12 mm, szer. cięda 2000 mm, - 24.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/736-25-45
GILOTYNA DO BLACHY NG5 dł. cięcia 250 cm, -12.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-89-05
GILOTYNA DO BLACHY BOSCH ręczna, typ GNA 1.61, • 200 zł. 
Wrodaw. tel. 0501/40-31-54
GŁOWICA NASTAWNA do gwintowania, • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/329-05-79
GŁOWICA PITTLER nr 5 ♦ 200 noży. • 1.500 zł. Wrocław, tel.
372-62-45. 318-03-43

SPRZEDAM NOWY PIEC
do hartowania drobnych detali lub wypala
nia zdjęć na porcelanie; w miarę użyteczna 
komora, gł. 250 x szer. 180 x wys. 140, 
moc 1,6 kW, czas rozgrzewu putego pieca 
do 1000 st. C - 50 min. cena 2.600 zł.OP012260
tel. 0-602 664 416, 071/349-10-02

GŁOWICE GWINTUJĄCE Pitler nr 3 i 4 - 900 zł/szt. Świebodzice, tel. 
074/854-49-51
GRUBOŚCIÓWKA FOD szer. wału 60 cm. - 3.000 zł. Robert Machet.
67-240 Kotla 224/6
GRUBOŚCIÓWKA DO DREWNA szer. 40 cm, - 2.000 zł. Legnica, 
tel. 076/887-19-25
GW INCIARKA STOŁOWA GT-01, - 1.800 zł. Brzeg, tel. 
077/404-55-60
GWOŹDZIE krótkie, do pistoletu Hilti, do betonu i stali oraz naboje 
'czerwone - od 20 gr/szL Wrodaw, tel. 0502/12-55-57 
IMADŁO KOWALSKIE duże, - 300 zł. Wrodaw, tel. 071/346-49-89 
po godz. 20
KARCHER myjka, 100 bar, dysza rotacyjna, wężyk na środki che
miczne, - 330 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17

AUTOMATY TOKARSKIE WIELOWRZECIONOWE 
• WOLNE MOCE PRZEROBOWE

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE
OBRÓBKI SKRAWANIEM J

Wrocław, ul. Krzemieniecka 90 §
tel. 071/357-08-63 -

KARCHER M 1000 mało używany, - 400 zl. Opole, tel. 077/454-36-79 
KARCHER 720 MX, myjka ciśnieniowa (prawie nowa) *, dodatkowo 
lanca rotacyjna • 1800 zł. Wrodaw, tel. 0603/99-98-77 
KARCHER węże, dysze zwykłe i rotacyjne, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
O KARCHER - SERWIS • KOMIS - WYPOŻYCZALNIA. 

Skupujemy maszyny firmy Karcher. Wrocław, 
www.komag.n.pl, tel. 071/357-06-71, 0602/61-81-47 
02024071

KARCHER 855 H agregat myjący z grzaniem wody do temp. 80 stop
ni C, stan b. dobry, kpi. osprzęt, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/357-06-71. 
0602/61-81-47
KARCHER HD 1090 agregat myjący  ̂bez grzania wody, 380 V, 230 
atm., 900 l/godz., stan b. dobry, kpi. osprzęt - 2.300 zł. Wrocław, teł. 
071/357-06-71, 0602/61-81-47
KARCHER HDS 1590 380 V, 170 bar, ciepła woda i inne, • 3.200 zł. 
Legnica, td. 0503/39-71-33
KĄTOWNtCA DO NACIĄGANIA DOCA, - 1.500 zł. Opole, tel. 
077/455-45-69
KOLEKTORY SŁONECZNE 4 szt., używane - 700 zł/szt. Srebrna 
Góra, tel. 074/818-03-06
KOŁNIERZE STALOWE cena 1 zł/szl Wrodaw, tel. 071/353-62-54 
po godz. 15, 0606/73-39-15
KOŁO PASOWE DO TRAKA średn. 1200, grub. 300 mm, -1.000 zł. 
Świdnica, tel. 0607/38-99-70
KOMBAJN DO DREWNA DYMA heblarka, grubościówka, frezarka, 
do obróbki drewna, 100 x 90 x 50 cm, - 2.500 zł. Wrocław, teł. 
071/348-39-04
KOŚCIARKA DO MIĘSA cena 900 zl. Wrodaw, tel. 364-12-38 
KRĄŻNIKI DO PODAJNIKÓW 75 szL • 35 zł/szt. Wrodaw. teł.
372-62-45, 318-03-43
KUPIĘ BUTLE TLENOWE przemysłowe. Wrodaw, tel. 785-55-15, 
0602/57-90-30
KUPIĘ CYKLIN IARKĘ chętnie do remontu. Wrocław, tel. 
071/348-59-19
KUPIĘ FREZARKĘ dolnowrzedonową, z bocznym wózkiem. Wro
daw. td. 071/316-29-45,071/324-10-14 
KUPIĘ FREZARKI sprawne, wielkość 2 i 3. prod. włoskiej, duńskiej, 
czechosłowackiej oraz radzieckiej. Zielona Góra, td. 068/391-58-01 
w godz. 15-19
KUPIĘ GIĘTARKĘ DO BLACHY szer. robocza 2-2.5 m. Legnica, td. 
0600/35-58-07
KUPIĘ GILOTYNĘ DO BLACHY dł. 2 m. Bielawa, teł. 0602/57-17-61 
KUPIĘ GŁOWICĘ do Magnifax 4, kolor. Jawor, td. 0608/23-53-76 
KUPIĘ KORBOWODY DO SPRĘŻARKI Wan z cylindrami. Wrodaw, 
td. 071/346-47-80
KUPIĘ KRUSZARKĘ DO KAMIENIA i innych kruszyw twardych. Ple
szew, tel. 0602/64-78-91
KUPIĘ ŁOŻYSKA nowe, w oryginalnych opakowaniach oraz różne 
inne łożyska kryte z luzami, polskich i zagranicznych producentów. 
Jdenia Góra, tel. 075/641-98-60.0502/35-28-40 
KUPIĘ ŁOŻYSKA TOCZNE różne. Ścinawa, td. 0600/26-38-75 po 
godz. 18
KUPIĘ MASZYNĘ DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ puzzle, 
małą, najchętniej prod. włoskiej. Wrodaw, tel. 0601/56-09-77 
KUPIĘ MASZYNY KRAWIECKIE oraz noże krojcze, urządzenia pra
sowalnicze, stoły do prasowania, igły i inne. Świdnica, tel. 
074/845-38-73
KUPIĘ MASZYNY KRAWIECKIE noże krojcze, urządzenia do pra
sowania. igły, częśd. Świdnica, tel. 074/845-38-83 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE : piłę tarczową pię łańcuchową, 
grubościówkę, frezarkę, wyrówniarkę. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE wyrówniarkę, grubóśdówkę, fre
zarkę, szlifierkę taśmową Lubin, tel. 076/842-70-11 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE. Syców; td. 0602/46-06-64 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE : grubościówka. piła tarczowa, ta
śmowa, frezaika, inne (fabryczne). Wrodaw, tel. 071/346-40-43 
KUPIĘ MOTOREDUKTORY ślimakowe 20 kW. Wrocław, tel. 
071/333-70-00
KUPIĘ MYJKĘ KOMOROWĄ ze stołem obrotowym, do mycia częśd 
silnikowych. Wrocław, td. 349-40-98 
KUPIĘ NAGRZEWNICĘ ELEKTRYCZNĄ wodną, parową, z zawo
rem przelewowym i możliwością demontażu. Wolsztyn, tel. 
0605/27-01-59
KUPIĘ OYERLOCK domowy. Wałbrzych, td. 074/843-92-87 
KUPIĘ PIŁĘ DO PŁYTEK do dęcia na mokro, w cenie do 150 zł. 
Dąbrówka, td. 077/421-52-85
KUPIĘ PODNOŚNIK SAMOCHODOWY oraz sprężarkę i stół warsz
tatowy. Kłodzko, tel. 0605/37-73-61 
KUPIĘ POMPĘ 1500-2000 l/min., 4-8 kW. Wrodaw. tel. 328-08-49 
KUPIĘ POMPĘ DO WODY 1.500 - 2.000 l/min, 4-8 kW. Wrocław, tel. 
071/328-08-49
KUPIĘ POM PY DO W TRYSKAREK  KUASY. Wrocław, tel. 
071/333-70-00
KUPIĘ PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY BESTER lub OZAS, do 200 
A, stan b. dobry. Konary, gm. Miejska Górka, tel. 065/547-76-38 
KUPIĘ PRASĘ BALANSOWĄYB3 śrubową, produkcji Metalwag-Ka- 
lisz. Kalisz, tel. 062/764-91-11
KUPIĘ PRZEKŁADNIĘ ŚLIMAKOWĄ o mocy 20 kW, opornicę do 
pomiaru pojemnośd akumulatorów, 9 kW, zwalniacz E B 125/60. Wro
daw, tel. 071/333-70-00
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER 400 A, prostownikową - do 600 zł. 
Wrodaw, tel. 071/393*91-31 po godz.16 
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB-315 SPB-400, STA-225, STA-250 
oraz silnik prądu stałego na 2?0V. Wrodaw, td. 071/346-47-80 
KUPIĘ SPAWARKĘ MIGOMAT nową lub używaną, 180 A Turbo. 
220/380 V, w b. dobrym stanie. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
KUPIĘ SPAWARKĘ MIGOMAT 150 A, z butlą do 500 zł. Wrocław, 
td. 0501/40-31-54
KUPIĘ SPAWARKĘ PROSTOWNIKOWĄ do 250 A, oryginalną. Ko
nary, tel. 065/547-76-38
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ Wan, Aspa, może być do remontu, niekomplet
na oraz części do sprężarek oraz tokarkę stdowąTSB-16 lub TSB-20. 
Wrodaw, tel. 071/346-47-80
KUPIĘ SZLIFIERKĘ DO WAŁKÓW. Wrodaw, td. 071/373-77-59 
KUPIĘ SZLIFIERKĘ NARZĘDZIOWĄ NVA-25 z wyposażeniem lub 
samo wyposażenie oraz wyłączniki dśnieniowe typ LCA-2 lub LCA-3. 
Wrodaw, tel. 071/346-47-80
KUPIĘ URZĄDZENIA do serwisu opon samochodowych. Wrocław, 
tel. 373-72-15 w godz. 9-18
KUPIĘ WAŁEK MOSIĘŻNY śr. 30, dł. 1500 mm. Chocianów, tel. 
076/832-05-69, 0606/55-12-22
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ do metalu oraz wiertarkę poziomą 
do drewna. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ WTRYSKARKĘ KUASY 170/55, w bardzo dobrym stanie tech
nicznym. Wirodaw, tel. 0603/29-36-03 
KUPIĘ WYCIĄG TROCIN profesjonalny oraz wózek pdetowy. Wro
daw, tel. 0602/38-19-59
KUPIĘ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU WULKANIZACYJNEGO. Wro
daw, tel. 0502/43-39-39
KUPIĘ WYPOSAŻENIE KUŹNI kowadło, kuźnię połową giętarkę 
kowalską do obręczy, narzędzia. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ ZACISKARKĘ NAROŻNIKÓW do profili aluminiowych. Ostrów 
Wlkp.. tel. 062/593-04-88
KUPIĘ ZBIORNIK CIŚNIENIOWY po sprężarce na kółkach. 100 i 200 
I. zawory do sprężarki Wan starego typu. Wtodaw, tel. 329-68-92 
KUŹNIA POLOWA • 450 zl, kowadło kowalskie, 170 kg - 450 zł. Sy
ców, tel. 062/785-26-38
LINIA DO GRANULACJI TWORZYW SZTUCZNYCH wytłaczarka, 
wanna chłodnicza, granulator, • 70.000 zł. Poniatowice, tel. 
071/315-57-63
LINIA DO PŁUKANIA ŻWIRU odmulacz piasku. 4 taśmociągi, agre
gat prądotwórczy, 38 kW. pompa do wody, z przemysłowym hydrofo
rem, • 50.000 zł. Witoszów Ddny, gm. Świdnica, td. 074/853-83-78. 
074/852-04-62
LINIA DO PRODUKCJI PALET trak ♦ wielopiła ♦ formatówka * wy
ciąg trocin, - 35.000 zł ♦ VAT.., tel. 076/749-39-20,0601/70-92-37 
LINIA DO PRODUKCJI PIECZĄTEK fotopdimerowych, naświetla
nych UV, wymywarka, drukarka laserowa z postscriptem, komputer 
PC, b. dużo materiałów eksploatacyjnych, przeszkolenie, b. docho-
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dowa działalność, -10.000 zl lub zamienię, albo inne propozycje. Ta-
rowiec. tel. 077/444-16-53. 0502/90-87-85
UNIA DO PRODUKCJI PIEKARSKIEJ. • 80.000 zl. Smardzów, tel.
071/314-98-51
O LINIA DO WYROBU GWOŹDZI budowlanych I pale- 

towych, 2 automaty ♦ komplety noży i szczęk, od* 
wijarki do drutu, przeciągarka, • 39.000 zł., tel. 
075/736-98-40,0604/50-83-75 01028151

UNIA SORTUJĄCA OWOCE I WARZYWA firmy Jabelmann, z wagą, 
pakowarkąi myjką, stan b. dobry, - 75.000 zł. Osiek 8, gm. Kostomło
ty. tel. 071/317-19-26
ŁAŃCUCHY DO MOCOWANIA kabli i przewodów w ruchomych pod
zespołach maszyn, przestrzeń mocowania (prześwit) 90x60 mm, cena 
• 100 zt/m.b. Kaczorów, teł. 075/741-21-20 
ŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY LCA-2 8 Atm, nowy, • 50 zl. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
ŁOŻYSKA różne - cena 5 zł/szt., paski klinowe różne - cena 3 zł/szt, 
paski parciane różne • cena 50 zl/szt. Miękinia, tel. 0605/36-00-51 
ŁOŻYSKA różne rozmiary, ok. 10 kg, - 400 zł. Świdnica, tel. 
074/853-36-26
ŁOŻYSKA KULKOWE 6204 zamknięte, nowe • 4 zl/szt Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
MAGIEL ELEKTRYCZNY AGD, • 200 zł. Paszowice, tel. 
076/870-14-51
MAGIEL GAZOWY, dł. 2 m, nowa, - 1.950 zł. Wrocław, tel. 
071/373-03-98
MASKA LAKIERNICZA profesjonalna, 2 filtry wymienne, nowa, nie 
używana - 250 zł. Pilawa Górna, tel. 0602/45-25-95 
MASZT TELESKOPOWY do małej siłowni wiatrowej, na kołach, re
gulowana wysokość do 14 m, - 1.500 zł lub zamienię. Lubsko, tel. 
068/372-11-76, 0608/45-23-26
MASZYNA DO PAKOWANIA do prod. sypkich, 1973 r, - 2.200 zl. 
Zloty Stok, tel. 074/817-51-39
MASZYNA DO POLEROWANIA KAMIENIA .KOLANÓWKA’ , -1.500 
zł. Świebodzice, tel. 074/850-91-71
MASZYNA DO PRO DUKCJI KITU, - 500 zl. Wrocław, tel. 
0501/10-95-45
MASZYNA DO PRODUKCJI LANDRYNEK formy do lizaków Koiak,
- 4.600 zł. Nysa. tel. 077/431-07-38
MASZYNA DO PRODUKCJI LODÓW WŁOSKICH prod. niemiec
kiej. dwukomorowa • 1.200 zł, oraz pasteryzator 1001. lekko uszko
dzony - 200 zł, -1.200 zł razem. Niemodlin, tel. 077/460-68-08 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ z drutu 
ocynkowanego i powlekanego PCV, używana, wydajność 300 m2/8 
godz, -1.500 zł. Lubin, tel. 076/847-30-20 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ kompl, •
2.200 zł. Trzebnica, tel. 0606/74-41-51 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ wydajność 
ok. 300 m2/8 godz. • 3.050 zł. Wrodaw, tel. 0601/97-78-93 
MASZYNA DO ROZLEWANIA SOKÓW i innych płynów, próżniowa, 
prod. włoskiej, wyd. 4000 butelek/godz., z 1988 r, • 16.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-56-34, 0602/10-81-81 
MASZYNA DO SZLIFOWANIA gniazd zaworowych w silnikach spa
linowych, • 380 zł. Wrodaw, tel. 071/349-29-60 
MASZYNA DO SZYCIA SKÓRY profesjonalna, z podwójnym trans
porterem, - 500 zł. Platerówka, tel. 075/722-16-89,0604/38-79-27 
MASZYNA DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI z kabli. - 3.500 zł. Środa Ślą
ska, teL 071/317-22-71
MASZYNA DO WYPIEKU ROŻKÓW do lodów, • 2.000 zł. Świdnica, 
tel. 0503/07-51-85
MASZYNA DO ZAMYKANIA PUSZEK uniwersalna, ręczna, • 500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
MASZYNA DZIEWIARSKA BROTHER KH 892. KH 910 pełna gama 
kolorów, częśd i karty, druga płyta KR 850, pasująca do obu, sinik el., 
zmieniacz kolorów, inne, - 4.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-93-01 
MASZYNA DZIEWIARSKA BROTHER CK-35 2 szt, stacja dysków, 
instrukcja, overłock, - 6.500 ri. Oława, tel. 071/313-89-56 - 
MASZYNA DZIEWIARSKA 1-płytowa. - 120 zl. Strzegom, teł. 
074/855-58-41
MASZYNA DZIEWIARSKA do wyczesywania włosa z dzianiny, stan 
b. dobry, • 1.000 zł. Żary, teł. 068/374-40-30 
MASZYNA KOWALSKA poniemiecka, do obręczy, - 400 zł. Kąty Wro
cławskie, tei. 071/316-60-74
MASZYNA KRAWIECKA over1ock 3-nitkowy, • 1.000 zł. Karpacz, teł. 
075/761-13-64
MASZYNA KRAWIECKA MINERWA, -1.500 zł. Koźmin Wlkp., tel. 
062/721-65-12, 0600/66-05-58
MASZYNA KRAWIECKA TEXTiMAovertock 3-nitkowy, stół, szufla
da na nid, regulowana wys., sinik 400 W, stan b. dobry. Wrodaw, tel. 
071/349-23-92
MASZYNA KRAWIECKA PFAFF ELEKTRONIK uniwersalna, dodat
kowo 160 funkcji, intrukcja w j. polskim, stan idealny, • 2.100 zł lub 
zamienię na laptopa. Wrodaw, tel. 071/781 -02-37.0603/51-25-94 
MASZYNA OFFSETOWA ADAST DOMINANT 524P B3, 2-kolorowa. 
stan b. dobry. - 69.000 zl. Wrodaw, tel. 357-87-45,0501/07-45-33 
MASZYNA PAROWA 1950 r., - 600 zł. Lagiewnfci, tel. 071/346-28-96 
MASZYNA PIEKARSKA bdkodzidarka, typ GDZ-1M, stan dobry, do 
bulek o wadze 50-100 gram, - 6.000 zł. Mietków, tel. 071/390-97-03 
MASZYNA STOLARSKA do obróbki desek, prod. czeskiej, Jcombajn', 
-14.000 zł. Legnica, tel. 0607/65-98-99 Wałbrzych, 074/845-34-29 
MASZYNA STOLARSKA do produkcji klepki parkietowej, 3-stronna,
- 3.500 zł. Lubin, tel. 076/844-60-48
MASZYNA STOLARSKA JAROMA DYKB-6, heblarka, grubośdów- 
ka, czopiarka, - 5.400 zł. Polanica Zdrój, tel. 0600/53-81-00, 
0608/18-61-34
MASZYNA STOLARSKA DYMA 8 380 V ♦ przystawki i komplet fre
zów, - 3.000 zł. Wrodaw, tel. 357-90-57 
MASZYNA STOLARSKA PREXER 220 V, • 680 zł. Wrodaw, teł. 
346-23-10, 0601/70-33-89
MASZYNA STOLARSKA. 1991 r. frezarka, stan b. dobry, -16.000 zł. 
Wieruszów, tel. 062/784-46-66
MASZYNA STOLARSKA, 1998 r. oklejarka wąskich płaszczyzn, pe
łen automat, -17.000 zł (brutto). Wrodaw, tel. 0501/48-26-88 
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson, zasilanie 
akumulatorowe - 2.500 zł, Wetrok, zasilanie akumulatorowe - 2.500 
zł. Gutbrod -1.500 zł. Wrodaw, tel. 369-52-81 w godz. 8-14 
MASZYNY DO PRODUCKJI OKIEN PCV, 1995 r. kompletna linia 
produkcyjna, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, pomoc przy 
formalnościach celnych i przy negocjacjach, cena 55.000 DEM. Żary, 
tel. 0602/69-21-86
O MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO

WEJ uniwersalne, również do siatki z plastiku, wy
dajność - 10 rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata gwaran
cji • 3.800 zł oraz urządzenia do siatek zgrzewanych 
• 4.200 zł/kpi. „METALPLAST", Wisznia Mała, tel. 
0603/88-26-10,071/312-74-92 82000981

MASZYNY DO PRODUKCJI ZASŁON DRZWIOWYCH z wikliny + 
technologia, -1.300 zł. Namysłów, tel. 077/410-13-72 
MASZYNY DO PRODUKCJI ZNICZY wkładów, wyprasek, 2 szt, kom
plet, - 2.800 zł. Legnica, tel. 0601/57-86-63 
MASZYNY DO WYROBU PAPIERU TOALETOWEGO z technolo
gią, zapewniam surowce, • 35.000 zł. Lubin, tel. 0602/21-34-18 
MASZYNY INTROUGATORSKIE: gilotyna B-1 - 22.000 zł, zszywar
ka • 2.000 zl. Opole, tel. 0501/35-38-67 
MASZYNY KRAWIECKIE linia produkcyjna, ok. 100 szt, - 96.000 zł. 
Jugów, tel. 074/873-31-15
MASZYNY KRAWIECKIE 1-igłówki, stebnówki typ F 2122-101 .Mi- 
nerwa*, nowe, sprawne, 6 szt - 600 zł/szt Oleśnica, tei. 0608/24-73-41 
MASZYNY KRAWIECKIE oraz materiały do prod. obuwia, z powodu 
zmiany branży, tanio. Oleśnica, tel. 071/398-42-69 
MASZYNY KRAWIECKIE możliwe raty, cena: od 200 do 3.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/851-38-38
MASZYNY KRAWIECKIE: stebnówki, overfocki, dziurkarki, guzikar- 
ki. rygłówka, podszywarka, dwuigiówka, noże krojcze oraz urządze
nia prasowalnicze, w cenie 250-5.000 zl/szt. Świdnica, tel. 
074/852-69-55, 074/852-05-90, 0601/79-68-40 
MASZYNY KRAWIECKIE: dwuigiówka Special, z włączaną igłą - 750 
zł, stebnówka łańcuszkowa Yamato - 700 zł, stoły montażowe • 100 
zl/szt i inne. Wieruszów, teł. 062/784-51-79 
MASZYNY MASARSKIE: .Kuter*. .Wilk', .Atmos*, pakowaczka próż
niowa i inne, • 12.000 zł. Janków, tel. 071/313-03-90 
MASZYNY MASARSKIE: kuter 120 (k.o.), wilk 130 i 1601, nadzie- 
warka, młynek koloidalny, ceny od 2.500 zł, oparzarka-szczedniarfca, 
piły ubojowe i do półtusz, stoły rozbiorowe, kfipsownica 2-rzędowa 
(pneumatyczna) oraz inne, ceny od 800 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-88-93, 0603/67-30-57
MASZYNY PIEKARNICZE mieszałka, 3 koiły po 180 I, 2 szafy ga- 
rownicze, -1.500 zł. Dzierżoniów, teł. 074/832-04-19 po godz. 18 
MASZYNY ROZLEWNICZE DO NAPOJÓW XRB-15, XAA-12, kap- 
slownica taśma, - 3.200 zł. Lubań, tel. 0602/25-38-73 
O MASZYNY STOLARSKE : wyrówniarki 50 i 40, stół 

2.50; frezarka Go mad, 4  szybkości, z posuwam; piła 
poprzeczna Reszel, 1995 r.; szlifierka taśmowa, stół
2.50 i 3 m, el. podnoszona; grubościówkowyrów- 
niarka; piła Dyma - 1.100 zł; piła wzdłuż- 
no-poprzeczna DMMA 40 Reszel i DMMA 35; tokar
nia 1.50 Gomad; pistolet ciśnieniowy Kremlin. Cena
30.000 zł, Wrocław, tel. 071/346-40-43 02024061 

MASZYNY STOLARSKIE: tokarka do drewna, posuw poprzeczny i 
podłużny, dł. 90 cm, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/887-19-25 
MASZYNY STOLARSKIE : piła tarczowa, średnica do 40 cm, stół 
stalowy 60x100 cm, silnik 3-fazowy, 380 V, 1.5 kW, wyrówniarka
4-nożowa, skośna, wałek 25 cm, całość • 1.000 zi lub zamienię na

przyczepę bagażową N-250C, lekką z dopi. Lubin, tel. 076/749-45-90, 
0606/81-83-72
MASZYNY STOLARSKIE do renowacji, antyków-galanterii: tokarka, 
wyrówniarka, piła z wiertarką • 3.500 zl. Namysłów, tel. 077/410-13-72 
MASZYNY STOLARSKIE : piły tarczowe, wyrówniarka, wiertarka 
pozioma, szlifierka taśmowa, nowa, cena 1.500 • 5.000 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-17-02,0605/65-58-37 
MASZYNY STOLARSKIE stan‘b. dobry: wyrówniarka 40 • 1.250 zi, 
wiertarka pozioma -1.200 zł, piła taśmowa -1.300 zł lub zamienię. 
Polanica Zdrój. teł. 0605/37-73-41
MASZYNY STOLARSKIE grubościówka .60’ , piła taśmowa, automat 
do ostrzenia pił, podłogówka, frezarka gómowrzecionowa, 23800 
obr./min, DYMA z przystawkami, - 9.000 zł. Świdnica, tel. 
0603/92-97-25
MASZYNY STOLARSKIE różne, profesjonalne - 8004.000 zł. Wro
daw, tel. 071/368-11-52
MASZYNY STOLARSKIE, 1986 r. 30-50 kW, trak pionowy, zielony, 
kpi., sprowadzony z Niemiec, podwójne wałki, możliwość dęda krót
kich elementów, stan b. dobry, - 15.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/93-82-49
MASZYNY WULKANIZACYJNE montażownice, wyważarki, podno
śniki, nowe i używane, gwarancja, serwis, dokumentacja - od 2.500 
zl. Zielona Góra, tel. 0608/08-81-80
MIERNIK DO PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNEJ UNILAP100, 
pomiar pętli zwarda, różnicówek, rezystancji izolacji, uziemienia, kom
pletny, w walizce, • 1.200 zl. Złotoryja, tel. 0602/31-28-77 
MIESZADŁO DO KLEJU cena - 300 zł i inne, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
MIESZALNIKI DO LAKIERÓW 2 szt, cena • 2.000 zł/szt. Wlrodaw. 
tel. 0602/80-01-02
MIESZAŁKA CUKIERNICZA ubijaczka, 2 5 1, z pompą powietrza, -
2.500 zi. Żary, tel. 068/374-83-51,0606/85-79-44
MIKROMIERZ, -150 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-38-49 po godz. 20
MŁOT kujący, ze stopką do ubijania, -1.600 z ł.., tel. 0502/36-08-65
MŁOT SPIT 350, - 500 zł. Wrodaw. tel. 0501/40-31-54
MŁOT HYDRAULICZNY do koparki, - 4.000 zł. Wolibórz, tel.
074/872-12-68
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szt. • od 600 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MŁOT RESOROWY z wyposażeniem, stan b. dobry, - 5.000 zł. Uda
nin. tel. 076/871-93-15 wieczorem
MŁOT UDAROWY KANGO stan b. dobry. - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
MŁOTKI BLACH ARSKIE  zestaw, - 100 zl. Wrocław, tel. 
071/329-05-79
MŁOTOWIERTARKA BOSCH GBH 7/45 DE oraz Makita HR 2010, 
cena - 600 zł. Wrodaw, tel. 0501/40-31-54 
MŁOTOWIERTARKA BOSCH GSB 20-2 RE. - 300 zi. Wtodaw, tel. 
0501/40-31-54
MŁOTOWIERTARKA HILTI, 1998 r. w pudełku, stan b. dobry, -1.300 
zł. Bdesławiec, tel. 0601/57-13-39
MONTAŻOWNICA 0 0  OPON UNI-TROLZ-28,1990 r. do samocho- 
dów osobowych, stan b. dobry, prod. pdskiej, zbijak u góry, -1.200 zł. 
Prudrwk. tel. 0603/44-57-32
MOTOPOMPA POLONIA M 800 nowa, 800 l/min, rozruch bateryjny i 
nożny, • 3.500 zł. Wierzchosławice, tei. 075/741-43-32 
MOTOREDUKTOR 0,8 kW, 15 obr/min, • 160 zł. motoreduktor 1,1 
kw, 160 obr7min, - 200 zi, nowa przekładnia zębata, 1 - 24 obr. • 110 
zł. Legnica, teł. 0609/27-48-40
MOTOREDUKTOR 17 obrTmin i 75 obr/min, - 350 zł. Paszowice, tei. 
076/870-14-51
MOTOREDUKTOR 7,5 kW, obroty wyjściowe 250, nowy -1.000 zł/szt, 
silniki różne 0,5 kW do 7,5 kW • od 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
0603/54-37-38
MOTOREDUKTOR 380V 0,8 kW, 24 obr/min - 350 zł. Wrodaw. tel. 
071/346-47-80
MOTOREDUKTORY 16-30 obr./min, od 120 zł. Jurków, tel. 
076/818-97-49
MOTOREDUKTORY 63 obt/min.. 1.5 kW, 28.7 obr/min., 0.95 kW, 
38 obr/min., 0.37 kW. 111 obr/min., 0.37 kW. 12.5 obr/min, 0.37 kW, 
7.62 obr/min., 0.37 kW. 148 obr/min., 0.25 kW, 1400 obr/min., 0.37 
kW. cena 400 zl/szt. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
MOTOWIERTĄRKA HILTI TE15C 710 W. 3.5 A. • 1.350 zl. Wrocław, 
tel. 0602/17-67-13
MYJKA CIŚNIENIOWA KOSMIC JET, 1990 r. 220/380 V, 129 bar. 10 
l/min, 70 stopni C. diesel, - 2.500 zł. Zielona Góra. tei. 0601/43-48-52 
MYJKA CIŚNIENIOWA SAMOCHODOWA z podgrzewaczem wody 
(150 stC), 250 bar, stan b. dobry, -1.300 zł. Wiązów, tel. 071/393-11-82 
MYJNIA SAMOCHODOWA KLEJNDIENST, 1997 r. w ciągłej eksplo
atacji, konserwowana, po bieżących przeglądach, stan techniczny b. 
dobry, • 28.000 zł. Milicz, tel. 071/384-24-77,0603/92-52-88 
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 18 kW, 3 x 380 V, - 250 zł. Wro
daw, tel. 0601/08-44-59
NAGRZEW NICA ELEKTR YCZN A  - 300 zł. Wrocław, tel. 
0600/53-82-23
NAGRZEWNICA GAZOWA Einhell hgg 170, 10-17.5 kW - 590 zi. 
Wrodaw. tel. 0603/99-98-77
NITOWNICA PNEUM ATYCZNA. - 950 zł. Ratowice, tel. 
071/318-92-03 s
NIWELATOR WILD NA 2000 z komputerem, prod. szwajcarskiej. -
7.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/742-31-95.0605/43-73-16 
NOŻE DO GILOTYNY - 200 zł/szt.. teł. 0502/36-08-65 
NOŻYCE gilotynowe, - 1.800 zł. Wrocław, tej. 071/345-36-97, 
0600/80-55-47
NOŻYCE NU 13A, 1983 r. uniwersalne, wycinanie i cięcie blachy 3 
mm, zapasowe noże i matryca, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-54-60 
NOŻYCE ZIMMERMANN, VJ, 1987 r. gilotynowe, do 20 mm. dł. dę
cia 400 mm. nadsk 60 L - 3.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/08-44-59 
NOŻYCE DO BLACHY ELNA na stojaku, 1 kW, zasilanie 380 V. gr. 
cięda do 3.5 mm, - 450 zl. Wrodaw, tel. 071/346-45-39 
NOŻYCE DO BLACHY skokowe, 380V, do 3,5 mm, stan idealny - 
450 zł, filtr antyzakłóceniowy 380V, duża moc, nowy - 250 zi, stół ob
rotowy fi 250 mm, stan bardzo dobry • 550 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
NOŻYCE DO PRĘTÓW N-M4-40 do cięcia prętów o fi 40 mm, stan 
idealny, - 2.700 zl. Sława, tel. 068/356-63-59 
NOŻYCE DO PRĘTÓW I PIASKOWNIKÓW mechaniczne, stan ide- 

. alny, - 3.500 zł ♦ VAT. Wrodaw, tel. 372-62-45,318-03-43 
NOŻYCE GILOTYNOWE NG 5 gr. dęda 5 mm x 2500 mm, -12 zl. 
Wrodaw, tel. 0602/46-58-51
NOŻYCE GILOTYNOWE, - 1.800 zi. Wrodaw, tel. 0600/80-55-47, 
071/345-36-97 do godz. 15 ,
NOŻYCE MECHANICZNE do cięcia prętów, brak silnika. -1.000 zł. 
Wrodaw, tei. 071/783-29-12
OBROTOMIERZ ELEKTRONICZNY warsztatowy, z dokładnością 7 
obr/min, - 250 zi. Opole. tel. 077/454-38-79 
ODKURZACZ LAKIERNICZY. - 800 zł. Wrodaw, tel. 372-63-09 
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER, -1.500 zł. Wrodaw, tel. 
369-52-81 w godz. 8-14
ODKURZACZ SPAWALNICZY GILSAF 2 3 kW, nowy, - 550 zł. Wro
daw, teł. 071/349-44-19, 071/786-95-86 
OGRZEW ACZ WENTYLATOROWY, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-57-78
OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE sufitowe, norweskie, pilne. • 3.000 
zł. Wrodaw, tel. 0607/30-63-67
OSCYLOSKOP DT3100 prod. polskiej, 2-kanałowy, 20 MHz, stan b. 
dobry, - 430 zł. Wałbrzych, teł. 0602/47-18-21 
OSTRZAŁKA DO P U  TAŚMOWYCH OPT130, profesjonalna, nowa, 
-1.800 zł. Biedrzychowice, tei. 0605/46-83-67 
OSTRZARKA DO PIŁ TAŚMOWYCH szrankownik, 2 stojaki, kom
plet (piy wąskie meblowe), • 900 zł. Zielona Góra, tel. 0604/83-14-92 
OSUSZACZ POMIESZCZEŃ 2000 W, waga 90 kg, wydajność 4.5 
l/doba, - 2.500 zł. Jelcz-Laskowice. td. 071/318-65-37,071/318-21-02 
OSUSZACZ POMIESZCZEŃ freonowy, 530 W, - 600 zł. Jełcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318-65-37, 318-21-02
OSUSZACZE DO POMIESZCZEŃ ceny 600-2.000 zł. Jelcz-Lasko
wice. tel. 071/318-21-02,071/318-65-37
0  PALNIKI CO OLEJOWE produkcji zachodniej, róż

ne, duże i małe moce grzewcze, regulacja i dopaso
wywanie mocy na miejscu. Części. Montowane do 
pieców węglowych, olejowych, ogrzewają domki, 
hale, garaże • od 300 zł. Brzeg, tel. 0604/97-37-47 
02024351

PIASKARKA 801, nowa, kompletna, z zaworami i wężami do piasko
wania konstrukcji stalowych oraz liter, wzorów i ornamentów na szkle
1 granicie, -1.000 zł. Zbąszynek, tei. 068/384-94-07 wewn. 357 
PIASKARKA BEZPYŁOWA PIZR-45 zbiornik o poj. 45 I, agregat 
wyciągowy 1100 W, 220 V, regulacja a  śnienia pracy, komplet węży ♦ 
głowica ze szczotką fi 80 mm, • 2.540 zł. Brzeg, tei. 0601/91-9946 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
A00509 www.autogielda.com.pl)
PIASKARKA PIOR 45 zbiornik o poj. 451, małe zapotrzebowanie na 
sprężone powietrze, węże, pistolet z dyszą z węglików spiekanych, • 
810 zł. Brzeg, teł. 0601/91-99-46
PIASKARKI kompletne, z wyposażeniem, do liternictwa i grafiki w 
kamieniu i na szkle, cena - 3.000 zł. Kaczorów, teł. 075/741-21-20 
PIEC CUKIERNICZY firmy .Miwe’ , 4-blachowy. 40 x 60 i 2 komory 
wsadowe z garownicą oraz chłodnię z szokowym mrożeniem, • 3.000 
zł. Wrodaw. td. 0502/44-16-96
PIEC LABORATORYJNY elektryczny, prod. niemieckiej. 4 kW. maks. 
temp. 1400 stopni C, 2 segmenty, • 1.900 zl. Lwówek Śląski, teł. 
0502/95-34-75
P E C  PIEKARNICZO-CUKIERNICZY *  4 wózki, stan b. dobry, • 9.000 
zl. Oława, tel. 071/313-90-43
O PIEC PIEKARNICZY MATADOR 8,10 m2, Winkler 12 

m2, dzielarka Fortuna, automat, ubijaczka Rego,

ZAGĘSZCZARKI
MŁOTY WYBURZENIOWE
agregaty - minikoparki - przecinarki
I WYNAJEM- SERWIS - SPRZEDAŻ] m m .

BMC Maszyny Budowlane 
54-201 Wrocław 
ul. Przedmiejska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
tol./tax 071/355-77-54 . 

350-04-46 
350-04-57

25-45 I, mieszarka spiralna Kemper, 120-180 I, prze- 
siewacz, patelnia, linia do bułek 4-rzędowa, kajze- 
rówka Kenig Regina. Legnica, tel. 076/850-21-26, 
0607/35-46-37 84014411

PIEC PIEKARNICZY automatyczny, - 450 zł. Małomice, tel. 
068/376-91-23
PIEC PIEKARNICZY WINKLER, 1985/88 r. 10 m2,5-półkowy, olejo
wo-gazowy, 3 szt. - 25.000 zł + VAT oraz wałkownica do ciasta Sever 
Rondo - 7000 zł ♦ VAT i 3500 zł t  VAT, znacznik do kajzerek • 2500 zł 
♦ VAT. Żelazno, td. 074/868-50-04 do godz.15.0602/72-88-93 
PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny, nowy, obudowa żeliw
na, prod. niemieckiej, bardzo ładny, - 800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95, 0605/43-73-16
PIEC DO WYPALANIA ZDJĘĆ NAGROBKOWUCH, - 2.500 zł. Świd
nica. td. 074/852-20-73
O PIECE PIEKARNICZE MATADOR, WINKLER 8-20 m2, 

piec piekarniczy „Matador”, obrotowy, piec konwek
cyjny (5 blach), mieszałki spiralne i łapowe „Dio- 
sna”, „Kemper", wagodzielarka do chleba, dzielar- 
kozaokrąglarka do bułek „WP”, „Fortuna”, stoły z 
„kwasiaka”, patelnia do pączków (z wywrotnicą) si
los na mąkę, 3 x 5 t, walcarki, ubijaczki cukierni
cze. (16-30 I) i inne, Legnica, tel. 076/854-40-71, 
0601/93-69-45 84015451

PIECE PIEKARNICZE półkowe i obrotowe, sterowane ręcznie i kom
puterowo. - 25.000 zł. Wałbrzych, td. 074/842-3641 
PILARKA - FREZARKA oryg. żeliwna, podnoszone 2 wrzeciona. 3 i
5.5 kW, - 3.800 zł. Grzegorz, Oborraki Śląskie, td. 071/310-29-91 po 
godz. 17
PILNIKARKA- PILARKA HK-3SL stół 400x400 mm, max. grub. ob
rabiania przedm. 80 mm, - 5.200 zł. Brzeg, td. 077/404-55-60 
PIŁA HUSOUARNA 180 3.5 kW, - 400 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
PILA SAM .patedarka’ . dł. wózka 2.5 m, średnica tarczy do 700 mm, 
-1.600 zł. Grzegorz, Obomici Śląskie, td. 071/310-29-91 po godz. 17 
PIŁA DO DREWNA stan b. dobry, 220 V, zapasowy łańcuch, • 500 zł. 
Lądek Zdrój. td. 074/814-28-03.0609/16-67-88 
PIŁA DO DREWNA HUSQVARNA 365 stan dobry. • 700 zł. Legnica, 
td. 0602/10-30-27
PIŁA DO DREWNA podwójna, używana, sinika 15 kW, dł. materiału 
ciętego do 2.5 m, 3 prędkośd posuwu, - 4 .000 zł. Parchów, gm. Cho
cianów. td. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
PIŁA DO DREWNA tarczowa, nowa, kompletna, 8 kW, - 950 zł. Ujazd 
Ddny, gm. Udanin, td. 0608/10-50-68
PIŁA DO DREWNA spalinowa, łańcuchowa. - 380 zł. Wrocław, td. 
071/341-20-22, 0603/55-59-58
PIŁA DO KAMIENIA zautomatyzowana, średnica do 3 m, - 25.800 zł.
Dzierżoniów, td. 074/831-98-77, 0603/35-9646
PIŁA DO KAMIENIA tarcze fi od 320 do 400, bez sinika, regulacja
wysokośd, - 400 zł. Paszowice, td. 076/870-14-47
PIŁA DO KAMIENIA 60x80, stół uchylny, tarcza fi 600.4 kW, • 3.200
zl. Św. Katarzyna, Id. 071/311-62-81,311-62-15
PIŁA DO KAMIENIA mała, stół posuwny, prawie nowa - 1.000 zł.
Wrodaw, td. 071/783-29-12
PIŁA DO METALU BTC-50 automat, tarczowa, stan b. dobry, -1.700 
zł lub zamienię na inne maszyny. Konary, gm. Miejska Górka, td. 
065/547-76-38
PIŁA DO METALU ramowa - cena 250 zł, piki do pił ramowych, 3 
opak. • cena 30 zł/opak. Miękinia, td. 0605/36-00-51 
PIŁA DO METALU BKA 30 ramowa, - 1.800 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
PIŁA DO METALU ramowa, technicznie sprawna, -13.900 zł. Wro
cław, td. 318-80-30,318-82-78
PIŁA DO METALU: hydrauliczna, tarczowa - 2 000 zł. Wrocław, td. 
071/363-61-56
PIŁA DO METALU nowa, średn. tarczy 400 mm, faktura VAT, -1.500 
zł. Żary, tel. 0602/83-67-02
PIŁA DO PŁYTEK 220 V/2.700 obr., tarcza diamentowa, regulowany 
strumień wody, uchwyt mocowania automatyczny, podświetlenie tar
czy, -1.500 zł. Legnica, td. 076/852-47-27 
PIŁA ŁAŃCUCHOWA BLACK&DECKER elektryczna, stan b. dobry,
- 210 zl. Psary, td. 071/387-86-62
PIŁA RAMOWA BKA-30, 1985 r., - 1.500 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-51-39
PIŁA SPAUNOWA HUSQVARNA 254 stan dobry, - 700 zł. Bdesla- 
wiec, td. 075/644-12-56
PIŁA SPAUNOWA - 800 zl. Karpacz, tel. 075/761-13-64 
PIŁA SPALINOWA oraz łańcuchowa, mała galęziówka, stan b. dobry
- 250 zł. Lwówek Śląski, td. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 
do godz. 17
PIŁA SPALINOWA duża, stan b. dobry, - 380 zł. Psary, tel.

' 071/387-86-62
PIŁA SPALINOWA STIHL prowadnica 35 cm ♦ druga 40 cm, zadba
na, mało używana, kupiona w sklepie, instrukcja, paragon, - 700 zł. 
Środa Śląska, td. 071/317-25-62 lub 0603/19-52-12 
PIŁA SPALINOWA STIHL, - 1.320 zl. Wrocław, tel. 346-23-10, 
0601/70-33-89
PIŁA TARCZOWA zamontowana przy stole, • 300 zł. ., tel. 
0604/36-22-18
P L A  TARCZOWA JAROMA DMMA35 stan b. dobry, • 5.900 zł. Brzeg, 
ld . 077/416-50-15, 077/444-50-15 
PIŁA TARCZOWA do drewna, • 680 zl. Lubin. tel. 076/847-20-86 
PIŁA TARCZOWA żeliwna oraz gąsienicowa, -1.800 zł. Wałbrzych, 
td. 074/843-36-25 po godz. 21
PIŁA TARCZOWA BTC-50,1979 r. automatyczne podawanie mate
riału. - 3.500 zl. Wrocław, td. 071/373-54-60 
PIŁA TAŚMOWA .Kirchner Leipzig', śred. kd  100 cm, -1.200 zł. Ro
bert Machel, 67-240 Kotla 224/6
PIŁA TAŚMOWA do drewna oraz ramowa do metalu - 1.200-2.600 
zł. Wałbrzych, tel. 0503/35-63-82 
PIŁA TAŚMOWA • 1000 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-43 
PIŁY oraz strugarki, wyrzynarki, szlifierki, opdarki i inne elektronarzę
dzia, od 60 zl. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
PISTOLET DO KOŁKÓW HILTI typ DX 450, • 650 zł. Wrocław, td. 
0501/40-31-54
PISTOLET DO MALOWANIA prod. pdskiej, cena - 75 zł. Wrodaw, 
td. 071/322-21-13
PISTOLET LAKIERNICZY. 2000 r. prod. włoskiej, stan b. dobry, mało 
używany, mały i lekki, precyzyjny, 2 szL - 250 zl/szt Wrocław, tel. 
0609/38-92-52
PODAJNIK ROLKOWY maszynowy, • 500 zl. Wrocław, td. 372-62-45, 
318-03-43
PODNOŚNIK SDO 6-kdumnowy, 12.5 tony, - 3.000 zł. Legnica, tel. 
076/850-62-62
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kdumnowy mechaniczny, udźwig 
2.51, - 3.000 zł. Głogów, td. 0602/85-34-20 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-kolumnowy, po remoncie, stan 
dobry, - 2.600 zł. Kamienna Góra, td. 075/744-53^00 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY udźwig 2.000 kg, wys. podnosze
nia 1.9 m, prod. niemieckiej, - 2.200 zł. Krotoszyn, td. 0602/83-17-51 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY SDO 4-kdumnowy, udźwig 2 tony,
- 3.000 zł. Legnica, td. 076/850-62-62
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kdumnowy. udźwig 3.5 L stan b. 
dobry, 2 silniki, - 2.000 zł. Luboszyce, woj. opdskie, td. 0601/47-81-76 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kdumnowy prod. niemieckiej, -
5.500 zł. Oleśnica, td. 071/314-96-27
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kdumnowy. udźwig 2.5 tony, hy
drauliczny, 2-ietni, prod. firmy .Gabiga’ , - 7.000 zł. Świdnica, teł. 
074/640-63-67, 0601/71-05-50
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY kanałowy, pneumatyczny 101 -1280 
zł. Wrocław, td. 0603/99-98-77
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY .ŻABA’  hydrauliczny, udźwig 2.5 
tony, dł. 62 cm, - 220 zł. Wrodaw, teL 071/322-21-13 
PODZIELNICA DO FREZARKI NARZĘDZIOWEJ. - 250 zł. Wrocław, 
td. 071/346-63-43
POGŁĘBIARKA DO OPON samochodów osobowych i ciężarowych, 
na gwarancji, - 400 zł. Radwanice k. Polkowic, tel. 076/831-13-81 
POLERKA DO GRANITU tzw. kolanówka, osprzęt elektryczny, mała, 
wózek, • 2.800 zł. Jugowa, tei. 074/858-63-73 po godz. 20, 
0600/36-65-64
POMPA chromoraklowa, do cdów spożywczych, 5 kW, -1.000 zł. św. 
Katarzyna, td. 0602/12-00-92

POMPA DO DESZCZOWNI nowa,-z silnikiem 22 kW, -1.200 zl. Bde- 
sławiec, td. 075/736-11-14
POMPA DO PŁYNÓW ręczna, • 160 zł. Łagiewniki, tel. 071/346-28-96 
POMPA DO SZAMBA, • 200 zł. Wrodaw. tel. 351-10-29 
POMPA DO SZLAMU silnik spdinowy. duża, na postumencie meta
lowym, przenośna, na gwarancji, -1.500 zl. Leszno, td. 0608/23-60-32 
POMPA DO WODY APOLLO 4 kW, 1.440 obrimin, • 800 zł. Chobie- 
nia, tel. 0600/85-89-25
POMPA DO WODY Gardena, nowa, nie używana, wyd. 9 tys. l/h, - 
400 zl. Niemcza, tel. 074/837-69-50
POMPA DO WODY HONDA WB-15, benzyna spalinowa, • 1.200 zł. 
Oleśnica, td. 071/398-51-61
POMPA DO WODY SK6.05, z silnikiem 11 kW, - 600 zł. Oława, tel. 
071/303-26-55, 0605/64-29-48
POMPA DO WODY ręczna, ogrodowa, duża, -180 zł. Strzdin, td. 
071/796-12-77 po godz. 16
PPMPA DO WODY kpi. z sinikiem 7,5 kW - 820 zł, grzejnie na gaz, z 
katalizatorem i butlą, stan b. dobry - 260 zl. Twardogóra, tel. 
071/399-89-63
POMPA DO WODY, 1988 r. przebieg 1 mtg, spalinowa, wyd. 300 l/min, 
diesel, silnik Zetor, na podwoziu 1-osiowym, • 6.500 zł. Krotoszyn, tel. 
0605/27-23-51
POMPA GŁĘBINOWA ASS-1032 kW, 9-stopniowa, nowa, - 6.000 zł. 
Legnica, td. 0608/72-44-45
POMPA GŁĘBINOWA SIGMA nowa, 380 V, 6 m3/h,. 2.2 kW, 6 Atm,
-1.200 zł. Wrodaw, tel. 071/393-91-31 po godzM6
POMPA HYDRAULICZNA ręczna, 20 A t - 200 zł.8oguszÓ£-Gorce,
td. 074/844-89-26
POMPA HYDRAULICZNA P-5, P-6 pompa hamulcowa LK-1. Ścina-' 

. wa, tel. 0600/26-38-75 
POMPA KOMPRESOR do beczki asenizacyjnej, -1.200 zł. Ozimek, 
td. 077/465-22-60, 0606/74-32-28
POMPA PRÓŻNIOWA duża, do wozu asenizacyjnego, cementowo- 
zu, nie używana, -1.000 zł. Głogów, tel. 076/832-10-61 
POMPA PRZEPONOWA z silnikiem spalinowym -1.500 zł, membra
ny gumowe szl10 -100 zł. Chobienia, td. 0600/85-89-25 
POMPA SPALINOWA MAG stan dobry - 700 zł, pompa do wody Sie
mens, elektryczna - 500 zł. Paszowice, td. 076/870-14-51 
POMPY DO WODY PJM oraz SK, nowe • od 500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-77-54
POMPY HYDRAULICZNE różne - od 100 zł/szt. oraz inne elementy 
hydrauliki siowej - od 50 zl/szt Bralin, woj. kaliskie, td. 0609/47-08-87 
O POMPY NABIAŁOWE, sprężarki, pompy, silniki, ar

matura kwasoodpoma, chłodziarka do piwa, zbior
niki kwasoodpome i stalowe, zbiornik KRL komplet
ny, matecznik kwasoodpomy, komora i duża chłod
nica, spawarka Tig, maszyny stolarskie, młynek., 
tel. 062/785-65-75 01028271

POZIOMICA DO USTAWIANIA MASZYN. -150 zł. Zidona Góra. tel. 
068/320-38-49 po godz. 20
PRASA wyaskarka ręczna, 50 cm - 500 zł. Wrodaw, td. 342-37-40 
po godz. 17,0603/16-48-44
PRASA BALANSOWA nadsk 20 t, -1.000 zł. Środa Śląska, td. 
071/317-44-74 po godz. 20
PRASA DO MAKULATURY elektryczna, kostki wagi 100 kg-120 kg, -
1.000 zł. Szczawno Zdrój, td. 074/843-85-84 
PRASA HYDRAULICZNA cena 1700 zł, pneumatyczna - 2200 zł, 
ścieniarka - 2200 zł, szczyszczarka - 1400 zł. Koźmin Wlkp., tel. 
062/721-65-12, 0600/66-05-58
PRASA HYDRAULICZNA ramowa, nacisk 801 - 3.400 zł. Oława. tel. 
071/303-26-55, 0605/64-29-48
PRASA HYDRAULICZNA nacisk 100 t  - 10.000 zł. Ostrów Wlkp., 
td. 062/592-03-44
PRASA HYDRAULICZNA nacisk 2501, • 20.000 zł. Ostrów Wlkp., 
td. 062/592-0344
PRASA HYDRAULICZNA PH-2P W. 90 ton, stan dobry, • 11500 zł. 
Wrodaw, td. 071/363-61-56
PRASA MIMOŚRODOWA PMP-63T. - 6.000 zł. Dzierżoniów, tei. 
074/831-27-99 wieczorem
PRASA MIMOŚRODOWA od 63 do 1001 - od 6.900 zł. Krotoszyn, 
td. 0602/13-94-73
PRASA MIMOŚRODOWA nacisk 63 t, - 7.000 zł, nacisk 100 L -10.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-25-45
PRASA MIMOŚRODOWA nadsk 16 L - 2.000 zł. nacisk 401 - 5.000 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 0605/30-14-57
PRASA MIMOŚRODOWA LENR 25 mało używana ♦ wykrojnik do 
produkcji zaczepów do skoroszytów, - 7.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/88-02-77
PRASA MIMOŚRODOWA PMS 10 ton, - 2.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/346-6343
PRASA MIMOŚRODOWA z oprzyrządowaniem do produkcji podkła
dek papowych, meblowych i rombowych, * wykrójniki, - 4100 zł. Wro
daw, td. 352-90-19
PRASA  MIMOŚRODOWA 3.5 tony, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-35-65
PRASA SZEWSKA nowa, - 300 zl. Wrodaw, td. 071/338-29-95, 
0604/62-98-44
PRASA ŚRUBOWA do makulatury, - 3.600 zł. Wrocław, td. 339-2045, 
0602/76-28-77
PRĄDNICA PRĄDU ZMIENNEGO 220/380 V, 1 25 kW, nowa. ze 
skrzynią regdacji napięcia, nadającą się do turbin wodnych, - 4.000 
zł. Wojnowice, gm. Czernica Wrocławska, tel. 071/318-06-61 
PROSTOWNIK BAC do ładowania wózków dektrycznych, 3 sztuki - 
400 zł/szt. Oława, tel. 071/301-54-78,0602/48-54-40 
PROŚCIARKA DO DRUTU ZREMB, - 3.600 zl. Bolesławiec, td. 
075/736-11-14
PRZEBIJAK PNEUMATYCZNY do otworów drogowych, średnica 80 
mm, dł. 160 cm - 2.000 DEM. Iłowa, tel. 068/377-45-29 
PRZECINAKI DO BETONU na SDS plus - 22 zł/szL Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
PRZEKAŹNIKI KONTAKTRONOWE 6/12/24 V, około 10.000 sztuk, 
lampy elektrodowe (np. EL-34) itp. • 0.3 zł/szt. Wrocław, tel. 
0605/31-99-88
PRZEKŁADNIA z płynną regulacją, 120-600 obr./min., 0.25 kW, od 
40-210 obr./min., 0.37 kW, od 23-137 obr./min., 0.37 kW, cena 450 
zł/szt Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 380V 0,18 kW 2 obr/min -150 zł, prze
kładnia kątowa 20/1,2/1 - 200 zł/szt Wrodaw, tel. 071/346-47-80 
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA silnik 1.1 kW, przd. 1/30 - 220 zł, przd. 
1/60, duża. wciągarka - 600 zł. Bielawa, tel. 0604/44-05-98 
PRZENOŚNIK TAŚMOWY automatyka, hydraulika, • 9.000 zł. Opo
le, tel. 0602/36-26-28
PRZEWÓD CIŚNIENIOWY FESTO 50 m, fi 4, - 50 zł. Świdnica, tel. 
074/853-36-26
O PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do VW, Mercedesa, 

BMW, Fiata i innych. Służy do diagnozowania i usu
wania wszelkich usterek w układach silnika, ABS, 
poduszek pow. itp. Cena od 300 zł, możliwość pre
zentacji i przeszkolenia. Oława, tel. 071/303-31-99 
warsztat, 071/313-55-08, 0603/44-75-89
0502/86-14-08 81010901

PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY BOSCH MOT 240, tester silników ♦ 
polski moduł programowy, nowy, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY analizator spdin, cyfrowy, CO. C02, 
CO korygowane, prod. niemieckiej, • 22.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/78-83-70
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY HHT serwisowy, do Mercedesa. -
1.300 zł. Wymysłowo, tel. 0603/05-8447 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY BOGE, 1980 r. do sprawdzania 
amortyzatorów, stan b. dóbr/, • 1.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-01-55 do godz. 9
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY, 1998 r. do badania układu hamul
cowego, uniwersalny, nie używany, • 8.000 zł. Góra, td. 065/543-33-02 
PRZYRZĄD DO CIĘCIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH do fi 20 mm. na 
krótkie oddnki, do zamontowania na prasie, technologia cięcia, - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0600/45-98-60
RAMA BLACHARSKA nowa, płyta z łapami, do Mercedesa, BMW 
oraz aut prod. japońskiej, - 5.800 zł. Królikowice, gm. Kobierzyce, woj. 
wrocławskie, td. 0605/54-44-94
RAMA BLACHARSKA profesjonalna, • 7.000 zł. Ostrów Wlkp., td. 
062/592-67-83, 0607/09-33-75
RAMA BLACHARSKA pine. - 800 zł lub zamienię na przyczepę ba
gażową zarej., stan obojętny. Maniów, td. 071/316-82-05 
RAM A BLACH ARSKA  6.500 - 10.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-48-72 po godz. 20.0602/19-12-76 
RAMA BLACHARSKA, - 5.500 zł. Wrocław, td. 372-634)9 
REDUKTOR TLENOWY reduktor acetylenowy, palnik do cięcia stali, 
całość -150 zł. Lubin. tel. 076/74945-90,0606/81-83-72 
REDUKTOR TLENOWY RTB-1 nowy. - 100 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
REDUKTOR TLENOWY z dozownikiem, typ A36, nowy - 500 zł, bu
tla tlenowa - 400 zł. Wrodaw, td. 071/344-19-14 po godz. 17 
ROŻKARKA DO PRODUKCJI KUBKÓW STOŻKOWYCH do lodów, 
60 szL w jednym cyklu, dektr., stan b. dobry, - 950 zł. Wrocław, td. 
071/390-97-03
SEPARATOR MAGNETYCZNY rusztowy, do wtryskarek, nowy, - 550 
zł. Jdenia Góra, td. 075/752-15-63
SILNIK ELEKTRYCZNY 4 kW. 1.460 obt/min. 380 V, - 220 zł. Bida
wa, tel. 0604/44-05-98
SILNIK ELEKTRYCZNY pierścieniowy, 960 obrimin, - 600 zł. Bogu
szów-Gorce, td. 074/844-89-26
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.5 kW, 1.410 obr/min. -100 zł. Grodków, 
td. 077/415-51-89

SILNIK ELEKTRYCZNY 4 kW. 1.420 obr /min -180 zł. Grodków, tel.' 
077/415-51-89
SILNIK ELEKTRYCZNY 0.5 - 30 kW. od 50 zł. Jurków, tel. 
076/818-97-49
SILNIK ELEKTRYCZNY 0.09 kW. 220 V, fabrycznie nowy, bez gwa
rancji, 100 szt - 30 zł/szt oraz dużej mocy, 11 kW, nowe. Lubawka; 
td. 075/746-76-70
SILNIK ELEKTRYCZNY do pralki automatycznej Pdar PS 663 S Bio.

'  programator, pompa wodna, kondensator rozruchowy, nowy • 30 zł. 
Lubin, tel. 076/7494)6-06
SILNIK ELEKTRYCZNY 11 kW, do śrutownika, stan b. dobry, - 300 
zł. Mierczyce 92, gm. Wądroże Widkie, tel. 076/887-44-97 
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW. Milicz, td. 0607/11-34-93 wieczo
rem
SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW - 300 zł/szt Nysa, td. 0602/51-07-86 
SILNIK ELEKTRYCZNY 3, 4, 2.5 kW - 300 zl/szt Oława. tel. 
071/313-86-76
SILNIK ELEKTRYCZNY 16 kW lub 18 kW. 1470 obr/min. - 500 zł. 
Parzyce, tel. 075/736-32-26
SILNIK ELEKTRYCZNY 0.37 kW -120 zł, 0.65 kW -130 zł, 0.9 kW - 
100 zł. Paszowice, tel. 076/870-14-51 
SILNIK ELEKTRYCZNY na łapach, jamnik', 2.2 kW, 2800 obr/min, • 
230 zł. Paszowice, tel. 076/870-14-51 
S|LNIK ELEKTRYCZNY CELM A132 kW, 2970 obr./min, nie używa
ny, pompa wodna o wydajności 43 m3/godz., H-520 m, • 4.000 zł. 
Puszczykowo, tel. 061/813-35-39,0605/58-06-65 
SILNIK ELEKTRYCZNY 2 szt. o mocy 22  kW oraz 1.1 kW - 250 
zł/szt. Samy Małe, gm. Lewin Brzeski, td. 077/412-89-77 

. SILNIK ELEKTRYCZNY 750 kW, prod. pdskiej, wykonanie przeciw- 
wybychowe, nowy • 500 zł. Świdnica, tel. 074/852-51 -96 wieczorem 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1,5 kW, 380 V, 1440 obr/min, -120 zł lub 
zamienię. Twardogóra, tel. 071/399-89-63 
SILNIK ELEKTRYCZNY 220/380 V, 4 kW, z elektromagnetycznym 
hamulcem, nadający się do windy budowlanej, nowy, - 350 zł. Wójno- 
wice, gm. Czernica Wrocławska, tel: 071/318-06-61 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1-37 kW, cena 100-700 zł. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15.0606/73-39-15 
SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW. 2.900 obr./min, nieużywany. - 530 zł. 
Wrocław, tel. 339-20-45,0602/76-28-77 
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW, 1455 obr./min, na łapach, z kdem 
pasowym, stan b. dobry,'mało używany, • 300 zl. Wrocław, tel. 
0608/16-65-48
SILNIK ELEKTRYCZNY 22,5 KW, 1440 obrotów, - 1.000 zl lub za
mienię na mniejszy. Wschowa, td. 065/540-11-30 
SILNIK HYDRAUUCZNY REXPORT prod. niemieckiej, typ MZD-210, 
nowy - 500 zl/szt Wschowa, tel. 0501/62-27-65 
SILNIK SPALINOWY 16 KM. do kosiarek, traktorków. agregatów, 
pomp, itp, -1.300 zl. Karpacz, tel. 075/761-13-64 
SILNIK SPALINOWY SACH, • 450 zł. Paszowice, tel. 076/870-14-51 
SILNIKI ELEKTRYCZNE nowy, 22 kW, 2900 obr/min. Sg 180 M2, 
380 V - 800 zł, 11 kW, 2900 obr./min, Sg 160 MZA, 380 V. 2 sz t - 500 
zł/szt, 7.5 kW • 400 zł. Świdnica, td. 074/858-854)4,0605/60-93-15 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 17 kW/925 obr/min. na łapach - 500 zł. dek- 
tryczny, 7.5 kW/1.440 obr., na łapach - 480 zł. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
SILNIKI ELEKTRYCZNE 0.8,1.2,1.8, 2.2 kW/220 V oraz 3 kW i 4 
kW/380 V, cena od 80 do 300 zl. Jurków, tel. 076/818-99-53 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 3 szL, 2 po 10 kW i 18.5 kW, cena 500 
zł/szt Platerówka, td. 075/722-16-89,0604/38-79-27 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 2850 obt/min., 1.5 kW, 2800 obr/min.. 1.1 
kW, 1390 obr./min., 1.1 kW, 1385 obrJmin., 0.37 kW, 1310 obr/min.. 
0.22 kW - 300 zl/szt Świebodzice, td. 074/854-32-29 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 5,5 kW, 2900 obr/min - 290 zł. 3 kW, 940 
obr/min -190 zł. 0,8 kW, 1400 obr./min - 80 zł. 0.8 kW. 950 obr/min - 
80 zł, 0,55 kW, 1400 obr./min - 60 zł. Wrodaw, tel. 0606/73-7545 
SILOS DO TROCIN z instalacją wyciągową, • 3.500 zł. Legnica, td. 
0601/21-33-41
SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE LK-1, LK-2, łożyska toczone - różne. 
Ścinawa, tel.-0600/26-38-75
SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE różna dugość - od 80 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-32-29
SMAROWNICA SNPM-350 nożna, - 400 zł. Wrodaw, td. 342-37-40 
po godz. 17,0603/16-48-44
SPAWARKA Uenowo-gazowa, kpi, -1.200 zl. Cigacice, gm. Sdechpw, 
td. 068/385-91-40
SPAW ARKA 250-500 A  ♦  kable. - 1.200 zł. Gierałtów, tel. 
075/736-83-54
SPAWARKA acetylenowa, kompletna, stan dobry, - 350 zł. Gryfów 
ŚL. lei. 075/781-36-83
SPAWARKA transformatorowa sam, 2 sz t - 250-450 zł. Legnica, td. 
0609/27-4840
SPAW ARKA 300 A, bez regulatora, • 600 zł. Parowa, tel. 
075/732-18-45
SPAWARKA do spawania w osłonie argonu, stan b. dobry, - 4.000 zł. 
Wrodaw. tel. 0608/89-05-55
SPAWARKA 220 V, -170 zł. Wrodaw, td. 0605/54-59-14 
SPAWARKA ALTIG 500 MIGOMAT, 1989 r. do spawania aluminium,
- 3.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-58-44
SPAWARKA BESTER 315 z kompletem przewodów, 450 A, stan b. 
dobry. - 950 z ł... td. 062/761-43-56
SPAW ARKA BESTER  315 A. - 1.400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
SPAWARKA BESTER 315 prostownikowa, -1.100 zł. Brzeg Opdski. 
td. 077/444-15-87 po godz. 21
SPAWARKA BESTER 400 A, stan dobry, -1.100 zł. Gryfów Śl., td. 
075/781-36-83
SPAWARKA BESTER SPB-315 * przystawka BOC do spawania stali 
nierdzewnej. • 3.000 zł. Lubin. td. 076/841-53-65,0603/62-07-04 
SPAWARKA BESTER STA 630. - 950 zł. Oława. tel. 071/313-86-76 
SPAWARKA BESTER 315, -1.000 zł. Wrodaw, td. 071/353-204)1 
SPAWARKA BESTER SPB-315 z przewodami, stan bardzo dobry - 
1250 zł, spawarka AGA R-302, prostownikowa do 300A z przewoda
mi, s(an bardzo dobry 1100 zł. Wrodaw, tel. 071/346-47-80 
SPAWARKA MIGOMAT 140 nowy, z reduktorem, zapakowany, - 730 
zl. Lwówek Śląski, lei. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do 
godz. 17
SPAWARKA MIGOMAT 400 A, kompletna, - 2.200 zł. Nowa Sd, tel. 
068/387-71-54, 0601/16-13-66
SPAWARKA TIP dektryczna, 140 A, nowa, 220 V, elektrody 2.5 mm,
• 200 zł. Lwówek Śląski, td. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 
dogodź. 17 -
SPAWARKA TIP elektryczna, nowa, z wentylatorem, 210 A, elektro
dy 4 mm, 220/380 V, - 500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 
godz. 20, 075/782-43-16 do godz. 17 
SPAWARKA WIROWA dektryczna, stan b. dobry, • 1.200 zł. Krze- 
czyn Wielki, tel. 076/844-80-39
SPAWARKA WIROWA - 600 zł. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-80-16 
SPAWARKA WIROWA 350A  -1 -000 zł. Wrocław, tel. 071/368-7843 
SPAWARKI WIROWE 300 A - 550 zl/szt. Radwanice, tel. 
071/311-77-48. 0603/54-37-38
SPRĘŻARKA na kołach, silnik diesla, ciśnienie 6 atm., wydajność 180 
m3/h, gotowa do eksploatacji, - 2.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-10-46, 0601/28-61-58
SPRĘŻARKA powietrza, przemysłowa, waga 700 kg, - 1.200 zł. Bo- 
leslawiec, tel. 075/736-11-14
SPRĘŻARKA WAN poj. butli 300 I, - 2.000 zł. Jemielno, tel. 
0601/75-65-75
SPR ĘŻAR KA  3-cylindrowa. 2.2 kW, - 700 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-42-66, 0601/56-53-19
SPRĘŻARKA WD-52 silnik 150 KM Deutz, - 6.000 zł. Lubin, td. 
076/841-53-65, 0603/62-07-04
SPRĘŻARKA 3JW60 16 m3/h, po remoncie, • 850 zł. Oława, td. 
0607/42-55-19
SPRĘŻARKA 2HV1-80, zbiornik 4001.12 atm. 31 m3/h. nowy silnik
7,5 kW, • 2.500 zł. Ostrów Wlkp., td. 0601/58-67-04 
SPRĘŻARKA 50-litrowa, • 500 zl. Paszowice, td. 076/870-14-51 
SPRĘŻARKA WAN 2-cylindrowa, wyd. 16 m3/h. zbiornik 1501,10 
atm., pełne oprzyrządowanie, stan b. dobry • 1.600 zł. Piława Górna, 
td. 0602/45-25-95
SPRĘŻARKA INGESTROLL 4 M3 stan b. dobry, - 6.800 zł. Św. Kata
rzyna. tel. 071/311-62-81.311-62-15
SPRĘŻARKA 2-głowicowa, bez zbiornika, 220 V, 100 Atm, - 400 zł. 
Świdnica, td. 074/853-35-21
SPRĘŻARKA do prób ciśnieniowych, legalizacji butli i gaśnic, dla ser
wisu przeciwpożarowego, • 1.500 zł. Wałbrzych, td. 074/847-32*34 
SPRĘŻARKA sinik SW-400, młot, węże, kompletna, - 5.000 zł. Wiry. 
td. 0603/06-2045
SPRĘŻARKA WAN. -1.000 zł. Wrodaw. td. 372-634)9 
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa. 380V. wydajność 32 m2/min. • 1.100 zł. 
Wrocław, td. 0607/76-15-90
SPRĘŻARKA do chłodni, 220 V, z wentylatorem i chłodnią, -100 zi. 
Wrodaw, td. 345-68-78
SPRĘŻARKA DEUTZ 45.1979 r. s in*  3-cylindrowy, zbiom* 3.4 m3,
1.800 obr./min, waga 1.350 kg - 6.500 zł + VAT. Kalisz, teł. 
062/751-79-20, 0502/01-59-38
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA 3-cylindrowy s in* diesd. kompre
sor na kołach, - 3.000 zl. Moda. td. 076/817-22-19.0604/91-37-08 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA 1997 r. duża. 2 kompresory, stan 
idealny, prawie nowa, cena nowej 28.000 zl, sprzedam za?- 8.900 zł 
. faktura VAT. Wrocław, td. 0602/8001-02 
SPRĘŻARKA SPALINOWA 3-cylindrowa, • 800 zł.* Małomice, td. 
068/376-91-23
SPRĘŻARKA TŁOKOWA ASPA 3 6 atm., stan b. dobry. -1.000 zł. 
Mirków, gm. Długołęka, td. 071/315-12-18 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA ASPA 1 cylinder, nowa. prod. pdskiej, kom
pletna, zbiornik 50 I, zasilanie 380 V, - 500 zł. Wrodaw, tel. 
071/346-45-39
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MIGOMATY KARCHERY £

np. jednocylindrowa, 200 l/min, zbiór. 25 I, cena 565 zł (rata już od 95 zł) 
dwucylindrowa, 240 l/min, zbiór. 50 I, cena 1.385 zł (rata już od 204 zł) 
dwucylindrowa, 850 l/min, zbiór. 3001, cena 4.254 zł (rata już od 290 zł)

niemieckie, na 220 i 380 V; do stali i aluminium+reduktor, drut, maska 
np. TURBO 220 V, it40 A, drut 0,8 mm, cena 975 zł (rata już od 72 zł) 

TURBO 220 V, 170 A, drut 0,8 mm, cena 1.221 zł (rata już od 91 zł)

bez podgrzewania wody, 110 atm, 500/h, cena 483 zł (rata już od 37 zł) 
na gorącą wodę, 130 atm, 550 l/h, diesel, cena 2.279 zł (rata już od 169 zł) 
na gorącą wodę, 150 atm, 140 st. C, cena 4.300 zł (rata już od 200 zł)

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
W YSYSARKI OLEJU , PRZYRZĄD DO REG. REFLEKTORÓW WYWAŻARKI, M0NTAZ0WNICE RATY W DOMU KLIENTA!!!

Dowóz, szko len ie g ratis!!! CENY NETTO

A & ć  KŁODZKO, u l Zamiejska 18, tel 074/867-87-54,867-88-03 (wyjazd w kierunku Wrocławia)
SPRZĘGŁA ELEKTROMAGNETYCZNE maszynowe • od 200 zł/szt. 
Bralin, woj. kaliskie, tel. 0609/47-08-87
SPRZĘT i narzędzia inst. sanitarnych • do 6.000 zł. Wałbrzych, tel: 
074/665-34-30
STANOWISKO DO METALIZACJI TOP/JET prod. francuskiej, •
17.500 zł. Lubin, tel. 076/841-53-65, 0603/62-07-04
STOJAK DO WIERTARKI stalowy, cena • 85 zl. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
STOJAK HYDRAULICZNY PIONIER, - 100 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-32-96
STOŁY ROLKOWE 2 sztuki po 3 m.b., szer. robocza 50 cm, cena - 
300 zł. Kaczorów, tel. 075/741-21-20 
STÓŁ DO MASZYNY KRAWIECKIEJ UNION SPECIAL z silnikiem 
„Elka* i sterowaniem elektronicznym, model z igłami w gómym poło
żeniu, stan b. dobry, - 500 zł. Legnica, tel. 0607/82-80-12 
STÓŁ DO SITODRUKU wymiary: 70 x 100 cm, naświetlarka do sit, 
suszarka tunelowa, inne akcesoria, - 3.500 zl. Wrocław, tel. 
071/373-39-55, 0607/07-65-62
STÓŁ PROBIERCZY PW 8,1987 r. do sprawdzania pomp wtrysko
wych, stan dobry, - 2.800 zł. Wrocław, teł. 348-33*79 
STÓŁ ŚLUSARSKI metalowy, stan b. dobry - 250 zł, regał na opony,
3,5 x 2,0 x 0,6 m - 250 zł. Piława Górna, tei. 0602/45-25-95 
STÓŁ WARSZTATOWY szer. 200 cm + imadło - 450 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
STÓŁ OBROTOWY DO FREZARKI NARZĘDZIOWEJ. - 250 zl. Wro
cław. tel. 071/346-63-43
STRUGARKA i piła, 3 noże 26.5 cm, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
STRUGARKA DO METALU AB-40, • 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-32-34
STRUGARKA DO METALU PAB-40,1990 r. 1.31, stan b. dobry, kom
pletna, - 4.500 zł. Prudnik, tel. 0503/68-97-45 
SUSZARNIA sterowana elektrycznie, 12 m, używana jeden sezon, -
16.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-49-94
SUSZARNIA DO DREWNA DOKD2 aluminiowa, 2-komorowa, wym.
9 m x 5 m x 3 m, poj. suszenia do 24 m3, technicznie sprawna, tory,
wózki, - 20.000 zł. Byczyna, tel. 077/413-43-66
SUWNICA z wciągnikiem, 1-belkowa, udźwig 5 1 i rozpiętość 19 m,
możliwość skrócenia, - 38.000 zł. Wałbrzych, tel. 0605/28-58-10
SZATKOWNICA DO KAPUSTY silnik 220 V, stan b. dobry, średnia. •
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-54-28
SZLIFIERKA stołowa. - 500 zł. Oława. tel. 0603/23-32-76
SZLIFIERKA 2-tarczowa, • 600 zł. Świdnica, tel. 0601/94-30-99
SZLIFIERKA SASE 200x 450. • 4.000 zł. Świebodzice, tel.
074/854-49-51
SZLIFIERKA 380V. - 250 zl. Trzebnica, teł. 071/387-07-47 
SZLIFIERKA bezkłowa, typ 3E 180 B, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/328-16-11
SZLIFIERKA ATLAS COPCO kątowa, 9,5 A, 2000 V, - 450 zł. Wro
cław. tel. 0602/17-67-13
SZLIFIERKA MAKITA kątowa, 220 V, 2000 W. • 450 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
SZLIFIERKA DO KAMIENIA~zautomatyzowana, - 12.500 zl. Dzier
żoniów. tel. 074/831-98-77. 0603/35-96-46 
SZLIFIERKA DO KAMIENIA łamana, ramię 280,2.5 kW. - 2.800 zł. 
Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81.311£2-15 
SZLIFIERKA DO LASTRIKA kolankowa, ścienna, 380 V, • 600 żł. 
Kamionki, gm. Pieszyce, tel. 0600/81-70-64 
SZLIFIERKA DO LASTRIKA 6 głowic, szer. szlifu 30 cm, docisk pneu
matyczny, regulacja posuwu. - 6.000 zł. Sosnówka, tel. 075/761-04-10 
wieczorem
SZLIFIERKA DO OTWORÓW. - 6.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/08-74-51
SZLIFIERKA DO OTWORÓW SOH-10 automatyczna, średn. 10-100 
mm, stan b. dobry, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/780-85-91 
SZLIFIERKA DO PARKIETÓW stan b. dobry, sprawna, nowy typ, -
2.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-93-78 po godz. 20 
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SPC-20A z elektromagnesem 
200x500 mm. - 7.500 zł. Brzeg, tel. 077/404-55-60 
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN, • 14.000 zl. Kamienna Góra, tel. 
0605/08-74-51
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SH P1 elektromagnes, 200 x 500
cm, - 2.200 zł. Oława, tel. 071/313-89-05
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN 200x500, - 3.000 zł. Wrocław, tel.
071/346-63-43
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
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW BTU 32/1000, prod. czeskiej, - 8.000 zł. 
Lubin. tel. 076/841-53-65,0603/62-07-04 
SZLIFIERKA UNIWERSALNA NUA 25 narzędziowa, z wyposaże
niem, - 4.000 zł. Konin, tel. 063/244-26-36,0605/03-25-64 
SZLIFIERKA UNIWERSALNA narzędziowa, typ NVA 25, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-16-11
SZLIFIERKA UNIWERSALNA NARZĘDZIOWA NUA 25,1985 r. wy
posażenie, - 6.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
ŚCIĄGACZ BEZWŁADNOŚCIOWY SB-2, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/342-37-40 po godz. 17, 0603/16-48-44 
TARCZE DO CIĘCIA BETONU diamentowe, fi 230 • 40 zl. fi 110 -15 
zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57
TAŚMA DO PAKOWANIA MIROLL prod. niemieckiej, szara, w rol
kach, wym. 5 cm x 66 m -1 zł/rdkę.Wrodaw, teł. 071/341-61-54 
TAŚMA DO TAŚMOCIĄGU 500 - 100 zł/m.b. Oława, tel. 
071/313-54-69, 0501/54-70-41
TESTER DO SILNIKÓW SPALINOWYCH i spalin diesla, • 1.500 zł. 
Opole, tel. 077/455-45-69
TOKARKA TUG 40 dł. toczenia 2.5 m. fi 70, przelot 60, stan idealny, 
• 6.000 zł. Górki, tel. 034/319-19-14
TOKARKA prod. francuskiej, - 4.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/08-74-51
TO KARKA IJ 611P, - 5.000 zl. Lubań, tel. 075/646-29-04. 
0609/53-39-72
TOKARKA TUD-50 przyśpieszony posuw, toczenie 1500, • 5.400 zł. 
Lubań, tel. 0602/25-38-73
TOKARKA REWOLWEROWA precyzyjna, po remoncie kapitalnym, •
5.800 zl. Mirków, tel. 071/315-13-08
TOKARKA dwusuportowa, z programowaniem - 2.000 zł, tokarka 
uniwersalna • 4.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 0602/12-00-92 
TOKARKA. -1.000 zł. WTocław, tel. 071/346-40-43 
TOKARKA REWOLWEROWA. - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-62-54 
po godz. 15,0606/73-39-15
TOKARKA REWOLWEROWA .Konsomolec', - 3.000 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 346-23-73
TOKARKA .Strzelczyk'. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-35-65 
TOKARKA CEGIELSKI, RVL 63,1960 r. sprawna, stan dobry, - 2.200 
zł. Nowa Ruda, tel. 0606/67-24-19
TOKARKA DO DREWNA PORĘBA dl. 1.5 m. z osprzętem, • 3.500 zł 
lub zamienię na materiały budowlane. Nowa Sól, tel. 0606/15-85-89 
TOKARKA DO DREWNA. - 400 zł. Wiązów, teł. 071/393-10-40 
TOKARKA DO DREWNA ręczna, dł. toczenia 1 m. wykonana profe
sjonalnie, • 400 zł. Wieruszów, tel. 062/783-65-13 
TOKARKA DO METALU stołowa, technicznie sprawna, - 1.700 zl. 
Nowa Ruda, tel. 0606/67-24-19
TOKARKA DO METALU REWOLWEROWA prod. ZSRR, z podajni
kiem hydraulicznym, 2 szt. - 3.000 zł/szt. Ostrów Wlkp., tel.’ 
0601/58-67-04
TOKARKA DO METALU TUC 40x1000, z ekranem do nastawiania 
szybkości, śnjbą pociągową i dwoma wałkami, - 3.900 zł. Wrodaw, 
teł. 071/339-83-99
TOKARKA DO METALU REWOLWEROWA, 1970 r. Cegielski, średn. 
40 cm. -1.600 zł. Wrocław, tel. 0601/78-33-66,071/341-63-14

TOKARKA UNIWERSALNA TVC 50 (500x1500), mało używana, stan 
idealny, wszystkie funkcje, oprzyrządowanie, możliwość sprawdzenia, 
- 5.500 zł. Głogów, tel. 076/834-87-16 
TO KAR KA  UNIW ERSALNA TUE 35, - 2.800 zl. Konin, tel. 
063/244-26-36. 0605/03-25-64
TOKARKA UNIWERSALNA (2 szt.). 500x 1.000, mało używana •
7.000-10.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/39-55-71 
TOKARKA UNIWERSALNA 40x1400 mm, prześwit, wrzeciona 52 
mm, przyspieszony posuw, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 0602/46-58-51 
TOKARKA UNIWERSALNA TUM 25x 800, z 78 r., mało użwyana, 
stan b. dobry, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31 po godz.16 
TOKARKA • KOPIARKA TGC-8 do metalu, stan b. dobry, - 8.500 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-49
TOKARKI DO METALU TUB 32 LK -1.800-3.700 zł. Wałbrzych, tel. 
0503/35-63-82
TRAK taśmowy. -15.000 zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-01
TRAK na 3 piły oraz wielopiła. do produkcji europalet, cena • 5.500
żł/szt. Kraszewice, tel. 0607/57-63-44
TRAK tarczowy, widja średnica 800 mm, 15 mb dęda, torowisko,
mech. posuw t  tarcze zapasowe, 3 szt, • 2.600 zl. Oborniki śląskie,
teł. 071/310-29-91 po godz. 17
TRAK CZ-2 NIREX 2-taśmowy, poziomy, -15.000 zł + VAT. Ruszów, 

'gm. Węgliniec, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/14-37-52,0608/40-47-95 
TRAK 2-taśmowy, z posuwem, - 30.000 zł. Wrodaw, tel. 346-23-10, 
0601/70-33-89
TRAK CZ-2,2000 r. 2-taśmowy, -16.000 zł ♦ VAT. Ruszów, gm. Wę
gliniec, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/14-37-52,0608/40-47-95 
TRAK, 2001 r. taśmowy, nowy, • 12.000 zl. Biedrzychowic^, tel. 

>Q605/46-83-67
TRAK DO DREWNA wydajność 30 m3/zmianę, d. cięcia 0,6 - 5,5 m, 
grubość do 40 cm. płynna regulacja posuwu 0 -15  m/min, • 15.000 zl 
♦ VAT.., tel. 076/749-39-20.0601/70-92-37 
TRAK DO DREWNA TAŚMOWY do cięcia wzdłużnego. średnica cię
cia 120 cm, długość dowolna, nowy, z 2001 r, • 13.800 zł. Sława, tel. 
068/356-63-59
TRAK DO KAMIENIA z posuwem hydraulicznym. • 1.500 zł. Sosnów
ka. tel. 075/761-04-10
TRAK DO PIASKOWCA prod. niemieckiej, stan b. dobry, -19.000 zł 
lub zamiana na łupiarkę do kostki. Sady Dolne, tel. 075/741 -35-89 
O  TRAKI TAŚM O W E ostrzałk i, szrankow nik i, raty, le

asing, uproszczona procedura.tel. 032/219-82*52 
03002931

TRANSFORMATOR 220/110 V, 75/300 W, stan dobry • 50 zł/szt. 
Lwówek Śląski, teł. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16 do 
godz. 17
TRANSFORMATOR 250 KVA • 4.500 zł, 400 KVA- 9.000 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-32-29
TWARDOŚCIOMIERZ BRINELLA, • 900 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-89-26
UBIJACZKI CUKIERNICZE - 5.000-6.000 zł/szt. Wałbrzych, tel. 
074/842-36-41
UCHWYT TOKARSKI fi 315,4-szczękowy, samocentrujący, nowy, z 
tarczą zabierakową - 350 zł. Lubań, tel. 075/646-35-16 
UCHWYT TOKARSKI nr 150, prawe i lewe szczęki oraz wiertła nr 30, 
35,41,47, - 250 zl. Oława, tel. 071/313-68-78,0600/38-30-72 
UCHWYT TOKARSKI 315 4-szczękowy, novty~- 650 zł. Witoszów 
Dolny 120, td. 074/853-85-63,0502/43-39-36 
UCHWYT TOKARSKI fi 200,4 szczęki samocentrujący, nowy • 450 
zł. uchwyt tokarski fi 100, 3 szczęki, nowy - 300 zł. Wrodaw, tel. 
071/346-47-80
UCHWYT TOKARSK1100 i 80 mm, w cenie 216-270 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
URZĄDZENIA W ENTYLACYJNE ,  ̂ 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/355-73-73
WAGA ELEKTRONICZNA do dźwigu, • 4.000 zł. Wrodaw, tel. 
.071/345-36-97, 0600/80-55-47
WAGA SAMOCHODOWA 401, stan b. dobry, zdemontowana do trans
portu, - 14.000 zfc Świebodzin, tel. 0601/21-77-48, 068/382-56-31, 
068/382-97-43
WAGA ZEGAROWA udźwig 2.000 kg, - 2.000 zł. Miękinia, tel. 
0605/36-00-51
W ALCARKA DO BLACH elektryczna i ręczna, szer. 1 m, cena 
300-700 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -27-99 wieczorem 
WALCARKI DO GWINTÓW UHW 12.5 x 70, dodatkowe wrzedona i
2 kpi. walców, -18.000 zł. WTodaw, tel. 349-44-19,786-95-86 
WAŁ NOŻOWY, dł. 30 cm, 3 ostrza, stan dobry, -130 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/323-59-86
W AŁEK STALOWY fi 35-90, cena 0.70 zł/kg. Wrocław, tel.
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15
WAŁKI DO PIŁY TARCZOWEJ nowe, • 120 zł. Paszowice, tel.
076/870-14-51
WCIĄGARKA BALKANKAR 1 tona, z najazdem pneumatycznym 
wózka, - 500 zł. Raciborowice, tel. 076/818-97-49 
W CIĄGARKA LINOWA b. mocna, kpi, • 900 zl. Lubsza, tel. 
077/416-87-61. 0602/18-21-80
WCIĄGARKA LINOWA typ WL, 1.6t, -150 zł. Wrocław, tel. 355-31-12, 
0605/07-77-88
WCIĄGARKA LINOWA, - 1.500 zł. Wrodaw, teł. 071/353-62-54 po 
godz. 15, 0606/73-39-15
WCIĄGARKA LINOWA ZBA-150 380V, udźwig 150 kg - 700 zł, wy
ciąg pyłu do szlifierki NVA-25 lub podobnej 400 zł, szlifierka stołowa 
380V1 kW 2800 obr/min - 350 zl. Wrodaw, tel. 071/346-47-80 
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA wysokość podnoszenia 12 m, udźwig
3 tony, - 750 zl. Wrodaw, tel. 071/781-64-79
WENTYLATOR turbinowy, fi 100, silnik 380 V, 2800 obr./min, 11 kW, 
nowy, możliwość sprawdzenia, -1.400 zł. Leszno, tel. 0608/23-60-32 
WENTYLATOR 1000 R osiowy, do obiektów przemysłowych, wydaj
ność 20.000 m3, silnik 4 kW, 1430 obr./min, • 250 zł. Leszno Górne, 
td. 068/376-63-66
WENTYLATOR walcowy, 1-stanowiskowy, - 200 zł. Wrodaw, teł. 
.071/341-01-46
WENTYLATOR duży, stojący, z wbudowanym zegarem. Wrocław, tel. 
071/363-48-89 ‘
WENTYLATOR sufitowy, duty. -190 zł. Wrodaw, tel. 393-91-31 po 
godz. 16
WENTYLATOR DACHOWY WARSZTATOWY - od 100 zł/szt. Wolsz
tyn. tel. 0605/27-01-59
WENTYLATOR DACHOWY wyciągowy. 380V. nowy - 250 zł. Wro
daw, tel. 071/346-47-80
WENTYLATOR DACHOWY typ WPD 5/7/M , wydajność 15-m3/s, •
1.200 zł. Wrodaw, tel. 071/363-61-56

WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY 1400 obr./min, śmigła 50 cm, 0.75 
kW, 380 V, -125 zł. Wrodaw, tel. 0608/16-52-81 
WENTYLATOR ŚCIENNY wyciągowo-nadmuchowy 380V • 200 zl. 
Wrodaw, tel. 071/346-47-80
WENTYLATOR ŚCIENNY w obudowie, średnica 45 cm, 380 V, 2.700 
obr., stan b. dobry, • 270 zł. Wrodaw, tel. 071/781-64-79 
WENTYLATOR WYCIĄGOWY dachowy, 380 V - 260 zł, wentylator 
wyciągowo-nadmuchowy, 380 V -120 zł. Wrodaw, td. 0606/73-75-45 
WIELOPIŁA wys. dętych elementów 160 mm, szerokość ciętych bru
sów 450 mm, regulacja posuwu 3-stopniowa, • 15.000 zł * VAT.., tel. 
076/749-39-20, 0601/70-92-37
WIELOPIŁA i trak 2-tarczowy, nowe, z regulowanymi pasami i zabez
pieczeniem przeciw odrzutowym, • 16.000 zł. Lubin, td. 076/840-82-02 
WIELOPIŁA PWR 201, - 35.000 zl * VAT. Ruszów, gm. Węgliniec, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0604/14-37-52,0608/40-47-95 
WIERTARKA HILTI SR 16 włącznik z dektroniczną regulacją prędko
ści obrotowej, obroty lewe/prawe, przycisk pracy ciągłej, uchwyt szyb- 
kozaciskowy, uchwyt boczny, ogranicznik glębokośd, moc 600W, 
nowa, na gwarancji. Wrodaw, td. 0605/43-40-80 
WIERTARKA BOSCH HAMMER GBH, 4/DSCE, - 600 zl. Wrodaw, 
td. 0501/40-31-54
WIERTARKA HITACHI SDS w walizce, wiertła, odprowadzenie tyn
ku, - 400 zl. Wrodaw, td. 0503/77-75-23 
WIERTARKA, 1982 r. ręczna, 220 V, 1050 W, nowa, • 540 zł. Wro
daw, teł. 071/322-21-13
WIERTARKA KABŁUBOWA WKA 40, - 3.500 zł. Kamienna Góra, 
td. 0605/08-74-51
WIERTARKA PROMIENIOWA WR 50/2, - 4.500 zl + VAT. Nysa. tel. 
077/433-76-07
WIERTARKA PROMIENIOWA HCP, • 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-32-34
WIERTARKA PROMIENIOWA ZISPO wiertło maks. fi 75 mm, • 4.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-32-34
WIERTARKA.STOJAKOWA WS-15,1959 r., - 400 zł. Złoty Stok. tel. 
074/817-51-39
WIERTARKA STOŁOWA. • 800 zł. Bdesławiec. tel. 075/736-11-14 
W IERTARKA STOŁOWA WS 16. - 500 zł. Nowa Ruda. tel. 
0606/67-24-19
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan b. dobry, -1.000 zł. Oława. td. 
0603/23-32-76
WIERTARKA STOŁOWA WS 15. - 700 zl. Syców. tel. 062/785-26-38

WIERTARKA STOŁOWA 220 V. mało używana. • 200 zł. Wrocław, 
td. 0606/33-16-94
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 4-biegowa. prod. Strzegom, - 800 
zł. Wrodaw. td. 071/346-45-39
WIERTARKA STOŁOWA WSD-16, duża. stan idealny • 1600 zl. Wro
daw. td. 071/346-47-80
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 cena 1000 zl. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
WIERTARKA STOŁOWA WS 15, -450 zl. Wrodaw, tel. 071/348-39-04 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 technicznie sprawna, • 800 zł. Wro
daw, tel. 071/788-87-75
WIERTŁA DO BETONU WIDIOWE na SDS plus, dl. 450 mm, fi 10-16
- od 35 zł/szt, wiertło do betonu Kango, mocowane na stożek Morsa,
nowe - od 15 zł/szt. Wrodaw, tel. 0502/12-55-57
WIERTŁA DO METALU stożkowe, z płetwą -15 zł/szt. WTocław, tel.
0502/12-55-57
WIERTŁA DO STALI frez trzpieniowy, fi 6-37 mm, nowe, • 280 zł. 
Leszno, td. 0603/84r39-23
WIERTŁO DO METALU ULTRA stopniowe, fi 6, fi 37 mm, nowe, • 
280 zł. Leszno, tel. 0603/84-39-23
WIERTNICA HYDRAULICZNA do przewiertów poziomych. • 6.000 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/484-57-35 
WKRĘTARKA ATLAS C O P C 0 12 A, 2 akumulatory, profesjonalna, - 
450 zł. WTodaw, tel. 0602/17-67-13
WKRĘTARKA DEWALT elektryczna, 750 W. 220 V, - 300 zł. Wro
cław,lei. 071/338-39-80
WKRĘTARKA HILTI nowa. - 600 zł. WTodaw. td. 071/349-30-07 
WKRĘTARKA MAKITA 6822 nowa, elektryczna, moc 570W. prawe i 
lewe obroty, reguł, obrotów, reguł, wkrętu, • 360 zł. Trzebnica, td. 
071/387-18-83, 0604/24-37-20
WÓZEK AKUMULATOROWY, 1985 r., prod. bułgarskiej, bez aku
mulatorów, -150 zł. Jerzmanice Zdrój, tel. 076/878-18-64 
WÓZEK HYDRAULICZNY podnośny 4 KN. wymiar 1130x710 mm. 
wysokość podnoszenia 1200 mm, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
WÓZEK NARZĘDZIOWY ręczny, hydrauliczny, - 750 zł. Wrocław, tel.
355-31-12, 0605/07-77-88
WÓZEK PALETOWY prod. niemieckiej • 500-550 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-53-10
WÓZEK PALETOWY wysokiego podnoszenia, ręczny, udźwig 1 t. 
Wrodaw, tel. 0607/57-36-37
WÓZEK PALETOWY elektryczny, paledak -1 500 zł. Wrocław, tel. 
071/363-61-56
WÓZEK PALETOWY udźwig 1.51, stan b. dobry, - 350 zł. Wrodaw, 
td. 325-07-71, 0602/64-24-10
WÓZKI PALETOWE udźwig 2 1 - 430 zł, udźwig 1 tona, na wys. 1.5 m
-1.500 zł. Jurków, tel. 076/818-99-53
WÓZKI TARTACZNE szynowe, kda metalowe, - 300 zł. Legnica, tel.
0601/21-38-41
WTRYSKARKA KUASY 150/50, ślimak fi 40 mm, 80 gram wtrysku. -
8.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-39-30 
WTRYSKARKA do cynku i aluminium, z piecem, - 6.000 zł. Wrodaw, 
td. 071^48-39-04
WTRYSKARKA BITFELD, 1980 r., 40 g. 20 t, automatyczna, prod. 
niemieckiej, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-33-66,071/341-63-14 
WTRYSKARKI ŚLIMAKOWE prod. niemieckiej, 2 szt., 60 i 120 g 
wtrysku - 8.000-13.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-44-42 wewn. 20 
WYKRYWACZ METALI MICRONTA 4300 VLF, TR1, TR2, mało uży
wany, • 700 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
WYKRYWACZ METALI z dyskryminacja, zerowanie. vlf, gwarancja, 
możliwość wysyłki za pobraniem, - 550 zł. Sopot, teł. 058/551-42-98 
WYKRYWACZ METALI 2 wymienne sondy, zasięg'1’,5 m; - 500 żł lab 
zamienię na noktowizor. Wrodaw, tel. 071/788-78-37 
WYPOSAŻENIE KUŹNI. - 3.200 zł. Lubań, tel.v0602/25-38-73 
WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO rama do na
praw samochodów powypadkowych, na kdach, łańcuchy, uchwyty 
BMW i Mercedes. - 7.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-20-49 
WYPOSAŻENIE WARSZTATU BLACHARSKO - LAKIERNICZEGO' 
rama naprawcza, migomat duży, profesjonalny, palniki, szlifierki, pi

stolety i inne, • 11.000 zł lub zamienię. Polkowice, teł. 060.1/97-06-24 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU KRAWIECKIEGO maszyny krawieckie, 
szwalnicze, 200-3.000 zł. Świdnica, tei. 074/851-38-38 
WYRÓWNIARKA dł. 1.8 m, szer. 0.4 m - 800 zł: Opole, tel. 
077/464-46-69
WYRÓWNIARKA prod. niemieckiej, źdiwna, szer. wału 60 cm, 4 nowe 
noże, dł. stołu 3 m, - 4.200 zł. Stare Siołkowice, teł. 077/469-21-55 
WYRÓWNIARKA SW 40 d . 180 cm, - 3.500 zl. Zieleniec, gm. Pokój, 
td. 077/469-31-59
WYRÓWNIARKA DO DREWNA .TAMEL' fabryczna, • 2.000 zł. Ro
bert Machel, 67-240 Kotla 224/6
WYSYSARKA DO OLEJU, -1.200 zł. Parowa, td. 075/732-18-45 
WYTACZARKA DO BĘBNÓW HAMULCOWYCH samochodów cię
żarowych i dostawczych, typ TO-161S, oryginalna, prod. polskiej .WU- 
TECH*, -1.100 zł. Konotop, td. 068/352-44-64,068/352-44-54

WYWAŻARKA DO KÓŁ HBK 3000 stan dobry • 7.200 zł. Międzyle
sie, td. 074/812-60-85
WYWAŻARKA DO KÓŁ oraz montaźownica-pająk, prod. szwajcar- 
sko-niemieckiej SFM BREW-HOFMANN, stan dobry, -15.000 zł. Rud
na, woj. legnickie, tel. 0606/50-83-95 
WYWAŻARKA DO KÓŁ, - 2.000 zł. Wrodaw, td. 0501/25-09-82 
WYWAŻARKI DO KÓŁ ER-2 HOFMANN stan dobry, - 500 zł. R. Nie- 
wieściuk, 55-320 Mazurowice, gm. Malczyce, ul. Górna 2 
WYWIETRZNIKI GRAWITACYJNE z tarciąy, duże (głowice), do po
mieszczeń gosp., 5 szt. • 35 zł/szt., zbiorniki hydrof. o poj. 3001, o.c., 
2 szt. -100 zl/szL Leszno Górne, tel. 068/376-63-66 
ZAGĘSZCZARKA DO FOLII, - 4.000 zł. Wrodaw, tel. 071/781-39-60 
ZAKRĘCARKA DO BUTELEK na nakrętki metalowe, monopolowe, 
automatyczna, 4-głowicowa, wydajność 5000 butelek/godz, -18.000 
zł. Wrodaw, td. 071/372-56-34,0602/10-81-81 
ZAMIENIĘ TRAK PIONOWY t  osprzęt, na ciągnik rdniczy lub kom
bajn zbożowy Bizon. Strzyżew, tel. 062/739-81-51 
ZAMIENIĘ TRAKI TAŚMOWE, 2001 r. profesjonalne. 2 szt. nowe. z 
komputerem, na mieszkanie lub dom (ok. 45.000 zł). Biedrzychowice, 
td. 0605/46-83-67
ZGRZEWARKA DO DRUTU dł. 50 cm. • 3.500 zł. Syców, tel. 
062/785-46-34. 785-27-97
ZGRZEWARKA CZOŁOWA do drutu, średnica 0.2 - 2 mm. -1.900 zł. 
Trzebnica, td. 0607/52-64-42
ZGRZEWARKA PUNKTOWA ZPF-16 ASPApo remonde kapitalnym, 
płynna regulacja, dodsk mechaniczny, gr. zgrzewanych blach 4 + 4 
mm - 5.500 zl ♦ VAT. Zawonia, td. 071/312-81-27,0601/76-35-64 
ZSZYWACZE STOLARSKIE , wiertarki pneumatyczne, pistolet do 
impregnatów, kompresor, pełny osprzęL cena od 700 zł lub zamienię. 
Wrodaw, td. 0603/84-78-77 —

MATERIAŁY
I SPRZĘT BUDOWLANY

O „AMA-BALEX" producent blachodachówki I blachy 
trapezowej. Teraz raty!. Długołęka, ul. Wrocławska 
42, tel. 071/315-16-11 01029251

O  „ARMBUD” - SUPERCENY1I! Blachodachówka w 30 
kolorach, gont bitumiczny w 50 kolorach, wełna mi
neralna, regipsy, płyta OSB, okna dachowe, rynny, 
podbitka. Wykonawstwo (raty), bezpłatne I facho
we doradztwo. Wrocław, ul. Krakowska 37/45, tel. 
071/370-62-09, 0502/41-46-82 01029371

O „BLACHY PRUSZYŃSKI” - PRODUCENT BLACHO
DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 
kol.), mat (6 kot.), 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. Ka
sety i panele ścienne. Obróbki do 6m. Ceny produ
centa! Dla odbiorców hurtowych. • korzystne raba
ty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocławska 48, tel. 
071/311-26-21,0601/70-15-77 01028361

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 - ocynko
wane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 kol. Kasety i 
panele ścienne. Obróbki do 6m. Ceny producenta! Dla 
odbiorców hurtowych. - korzystne rabaty, Wrocław, 
Bielany, ul. Wrocławska 48, tel. 071/311-26-21, 
0601/70-15-77 01028371 

O „BLACHY PRUSZYŃSKI” • PRODUCENT BLACHODA
CHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 kol.), mat 
(6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość pural 15 lat gwaran
cji. Blachy trapezowe T:6,8,18,20,35,45,55,135, od lip
ca T50 i T60 • ocynkowane, alucynkowe, powl. polie
strem, 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 : blachodachów
ka powlekana od 21.5 zł/m2 brutto, trapez alucynk 
od 17 zł/m2 krycia brutto. Cięta na wymiar, produk
cji firm Rautaruukki, Ouamac, Borga. Dachówki ce
mentowe IBF, Braas, Euronit; ceramiczne Ruppce- 
ramika, Wiekor, Pfleiderer, Creaton. Karpiówka 
380x180x14,1 gat. -1 zł/szt. brutto. 50 lat gwar.pisem- 
nej. Mat. ociepleniowe, łaty, 55-200 Oława, Godzikowi- 
ce 132 (teren Polmozbytu), tel. 071/313-59-69 
01023801

O „DACHY Z BLACHY" : blachy trapezowe docinanie 
na wymiar, T-6, T-8, T-14, T-16, T-18, T-20, T-35, T-45, 
T-55, T-135, ocynk • 12.80 zł/m.b., powlekane -19 
zł/m.b., alu-cynk. -16 zł/m.b., aluminium - 31 zł/m.b. 
oraz łaty, kontrłaty, więżby, orynnowania PCV, 
ocynk, miedź tytan-cynk, okna dachowe, wyłazy. 
Marek OliChwer, Marcinkowice koło Oławy, ul. Sło
wiańska 6, tel. 071/302-84-14, 0604/25-35-44 
01024771

O  „DACHY Z BLACHY” - CENTRUM DACHOWE : bla
chodachówka docięta na wymiar, powlekana - 20 
zł/m2 brutto, plastizol - 26 zł/m2, mat - 23 zł/m2 (3 
wzory, 20 kolorów, 3 powłoki); blachy trapezowe 
alu-cynk • 16 zł/m2 krycia (brutto); dachówki cemen
towe i ceramiczne renomowanych firm. Raty transport 
gratis. Marek Olichwer, Marcinkowice k. Oławy, ul. Sło
wiańska 6, tel. 071/302-84-14,0604/25-35-44 01024781 

O A MOŻE DACH Z BLACHY? Importer oferuje Wachy 
dachówkowe trapezowe, akcesoria dachowe. U nas 
skompletujecie cały dach! Wycena i obmiar gratis. 
Ratyl Autoryzowani wykonawcy. „GRAD”, Im- 
port-Export, Sp. z o.o., Wrocław, ul. Mrągowska 76, 
tel. 071/354-11-89, 0603/67-20-85 80007901

AGREGAT TYNKARSKI DUO-MIX, 1993 r. kompletny, przystawka 
do pracy z silomatem, - 11.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-67-29, 
0604/29-71-76
AGREGAT TYNKARSKI MIXOKRET ATM 36 giętarko-nożyce, pom
pa do wody 20 kV, - 6.000 zł. Wrodaw, tel. 0502/37-13-83 
O AGREGAT TYNKARSKI PUTZMEISTER kompletny, 

sprawny, - 7.500 zł., tel. 0604/66-37-82 01028191
AGREGATY MALARSKIE Add. fabrycznie nowy - 5000 zł, Add, uży
wany, 100 mtg - 4000 zł. Głogów, td. 076/835-20-20 
APARATURA kompl., do wtryskowego ocieplania budynków i stry
chów pianką kryłaminową - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 0607/76-15-90 
BARAK BUDOWLANY w Kamieńcu Wr., stan dobry, - 500 zł. Kamie
niec Wr., td. 071/781-63-48,0602/47-61-54 
BARAK BUDOWLANY na płozach, konstrukcja stdowa, stan dobry, 
»1.000 żł. Nowogrodziec, tel. 0603/69-05-41

BARAK BUDOWLANY, - 400 zł. Świętoszów. tel. 075/735-63-01 
BARAK BUDOWLANY przerobiony na kemping, wym. 6 x 1,5, meta
lowe drzwi, żaluzje na okno, wykładzina podłogowa, wytapetowany, 
kuchenka gazowa, stan dobry, - 2.500 zł. Wałbrzych, td. 076/844-56-35 
BARAK BUDOWLANY stan b. dobry, • 1.000 zł. Wilkszyn, woj', wro
cławskie, tel. 0501/57-45-56
BARAK BUDOWLANY po remonde, na metalowym postumencie,
6.2 x 2.2 m, 1 okno, -1.200 zi. Wrocław, tel. 071/369-54-31,342-01-63, 
0605/62-02-20
BARAKOWÓZ na kdach, • 2.500 zl. Chobienia, woj. legnickie, ter. 
0600/85-89-25
BARAKOWÓZ nie zarejestrowany, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/321-86-54
BARAKOWÓZ na płozach, wym. 2.4x2.4x5.7 m, obłachowany, ocie
plony, boazeria, instalacja el., licznik, 2 okna, podwójnie okratowane, 
z żaluzjami, • 7.000 zł. Wrodaw, td. 071/354-16-10 
BARAKOWÓZ na kołach, po remoncie, 2 okna, wnętrze laminat, 6.5 
x 2.2 m, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/369-54-31, 342-01-63. 
0605/62-02-20
BARAKOWÓZ do remontu, - 1.550 zł. Wrodaw, tel. 349-20-34, 
391-95-06
O BARDZO TANIO SPRZEDAM PŁYTKI CERAMICZNE 

lepik oraz maszynę stolarską DYMA (nową)., tel. 
071/346-63-25,0609/48-01-85 81011711

BEDNARKA CHROMONIKLOWA 2x40 mm. 1000 kg, nowa • 4 zł/kg. 
Wojnowice, gm. Czernica Wrodawska, tel. 071/318-06-61 
BEDNARKA STALOWA 2x40 mm, lOOOkg, nowa - 0.7 zł/kg. Wojno
wice, gm. Czernica Wrodawska, tel. 071/318-06-61 
BELKI STROPOWE używane - 300 zł/m3. Wojcieszów, teł. 
075/751-22-44 po 20
BETON KOMÓRKOWY wym. 24x24x59 cm, cena - 4.80 zł/szt Lesz
no, tel. 065/529-61-96
BETON LOCO B10 -157 zł. B15 • 180 zł. B20 -195 zł. WTocław. tel. 
071/353-59-79
BETONIARKA 2501,380 V. - 700 zł. Damianowo 54. gm. Udanin, tel. 
076/871-93-46
BETONIARKA 140 I, 220 V, - 610 zł. Głogów, tel. 076/835-69-37, 
076/833-48-00
BETONIARKA 2501, silnik 1.5 kW. 380 V -1.100 zł, słupy energe
tyczne, 2 szt., betonowe - 300 zł. Gośdszów, td. 075/736-74-69 
BETONIARKA 4501, -1.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-13-93 
BETONIARKA 150 litrów, • 1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-72-25 
BETONIARKA 2501, po remoncie. - 850 zł. Lubań, tel. 075/722-14-03. 
0602/11-36-16 v V
BETONIARKA 1501,380 V, 6 m kabla, na 4 kdach. nowy lakier (po
marańczowy), technicznie sprawna, zadbana, stan b. dobry, - 890 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-31.0608/87-87-35 
BETONIARKA 3-fazowa, poj. 200 I, - 750 zł. Miękinia, tel. 
0603/36-77-41
BETONIARKA 140 I, stan b. dobry, • 850 zł. Oleśnica, tei. 
071/314-98-47
BETONIARKA 250 I - 900 zł. Oława, tel. 071/313-68-78. 
0600/38-30-72
BETONIARKA 801, 220 V. - 540 zi Raciborowice, gm. Legnica, tel. 
0503/58-20-74
BETONIARKA 250 I, stan dobry, - 1.000 zi. Ścinawa, tei. 
0604/20-58-30
BETONIARKA 400L na kdach, z koszem zasypowym, technicznie 
sprawna, • 600 zł. Tomaszów Boi., gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-94-84
BETONIARKA poj. 4001, na kołach, z koszem zasypowym, technicz
nie sprawna, - 600 zł. Tomaszów Bdesławiecki 36, gm. Warta Bd., 
td. 076/818-94-84
BETONIARKA 50L silnik 1-fazowy, - 450 zi. Wrocław, tel. 
071/346-63-92
BETONIARKA 250I sprawna, stan dobry, • 700 zł. Wrodaw, tel. 
0605/64-23-31
BETONIARKA 120 I, prod. niemieckiej, - 550 zł. Wrodaw, tel. 
0606/44-87-60
BETONIARKA 80 I, 220 V, na gwarancji, • 590 zł. Wrodaw, tel. 
071/336-03-26
BETONIARKA 150 I, nowa, z powozem - 1.300 zł. WTodaw, tel. 
074/315-70-51 po godz. 20
BETONIARKA WONOSPADOWA150,220 W, - 800 zł. WTodaw. td. 
071/351-14-23
BETONIARKA BWE 150 3C, 1997 r., • 1.000 zl. Wrodaw, tel. 
351-14-23
BETORNIARKA1501.380 W, - 850 zł. Bdesławiec, td. 075/732-77-54
BLACHA obustronnie ocynkowana, grubość 1mm, w arkuszach,
120m2, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46
BLACHA na burty samochodów dężarowych i przyczep, oryginalnie
tłoczona -120 zł/kpi. Wojnowice, gm. Czernica Wrocławska, tel.
071/318-06-61
BLACHA ALUMINIOWA gr. 1 mm, arkusz 110 cm x 200 cm lub w 
zwoju -10 zł/kg. Nowa Sól, tel. 068/387-61-47 
BLACHA CZARNA z demontażu, arkusze 120 x 300 cm - 0.60 zł/kg. 
Bolesławiec, tel. 0502/30-38-96
BLACHA CZARNA grubość 2 mm, 2x1 m - 55 zł, grubość 3 mm, 
3x1.5 m -140 zł. Lubin, tel. 076/844-74-78 
BLACHA NIERDZEWNA • 12 zł/kg. Marciszów, tel. 075/741-02-28 
BLACHA OCYNKOWANA gr. 0.41 mm, 0.54 m x 0.77 m - 3 zł/szL 
Świdnica, tel. 074/853-35-21
BLACHA OCYNKOWANA powlekana, trapezowa, gr. 0.75 cm. 5 ar
kuszy, dł. 125 cm -120 zł/całość. WTodaw, td. 0601/16-78-57 
BLACHA RYFLOWANA grubość 6 mm, 3x1.5 m - 230 zł. Lubin. tel.

1076/844-74-78
BLACHODACHÓWKA szwedzka, oryg. - 20 zł/m2. Dzierżoniów, tel. 
0603/07-10-54
BLACHODACHÓWKA i blacha trapezowa, firm Lindab, Rautaruuk
ki, Włastal - od 22 zł/m2. Dzierżoniów, td. 074/831-49-13 
BLACHODACHÓWKA ciemna wiśnia • 25 zł/m2. Prochowice, tel. 
076/858-44-71, 0602/82-11-26
O BLACHY TRAPEZOWE T-14, T-18, T-20, ocynk, krycia 

0.81 m, 2 m - 25 zł/szt., 3 m - 37.50 zł/szt., 4 m - 50 
zł/szt, 6 m - 75 zł/szt., 7 m - 87 zł/szt; trapez alu-cynk, 
krycia 1.06 m, 2 m - 31 zł/szt., 3 m - 46 zł/szt., 5 m - 77 
zł/szt., 6 m - 93 zł/szt.. Możliwość docięcia na wymiar. 
Ceny brutto, możliwość dowozu, raty, rabaty. Marek 
Olichwer, 55-242 Marcinkowice k. Oławy, ul. Słowiań
ska 6, tel. 071/302-84-14,0604/25-35-44 01024761

0  BLOCZKI BETONOWE o wym. 12x24x38 cm, cena -1.6 
zł/szt. (netto), pustaki żużlobetonowe o wym. 24x24x38 
cm, cena -1.8 zł/szt., 12x24x38 cm • 1 zł/szt. (netto), 
możliwość transportu i rozładunku, faktura VAT. Góra, 
tel. 0605/20-02-25 84016361

BLOCZKI BETONOWE M6 cena 1.50 zł/szt. Chojnów, tel. 
076/817-89-85
BLOCZKI BETONOWE M-6 -1.70 zł/szt. Legnica, td. 0607/34-31-28 
BLOCZKI BETONOWE M-6 nórpia B-15, 12 x 24 x 38 cm - 1.65 
zł/szt. Stary Lom, tel. 076/817-74-76 
BLOCZW BETONOWE wym. 12 x 24sx 38 cm -1.60 zł/szt. Toma

szów Bolesławiecki, tel. 0602/87-86-91,07Ś/736-95-74 po godz. 20 
BLOKI PIASKOWCA GRANITU na mury opotowe -120 zł/LBardo.

. td. 0605/20-84-40 ' v  U »
BOAZERIA SOSNOWA pandowa. gr. 16 mm {ściany, sufity, podbit- 
ki) -17 zl/m2, gr.-12 mm • 14 zł/m2. Mąkoszyce, td. 077/416-77-04 po 
godz. 16 ... ; ,
BOAZERIA SOSNOWA cena od 18 zl/m2, deska podłogowa - bd 36 
zł/m2. Wrodaw. td. 336-24-59
BOAZERIA ŚWIERKOWA cena 17 zl/m2, listwy wykończeniowe, traBfci
1 słupy schodowe, kamisze drewniane, produkcja - sprzedaż. Wojdę* -., 
szyce, tel. 075/755-29-39
BRAMA GARAŻOWA segmentowa, nowa, na gwarancji, wym. 250 x 
225 cm, - 2.100 zł. Długdęka, td. 071/315-30-91,0600/82-04-86 
BRAMA GARAŻOWA podnoszona lub dwuskrzydłowa, cena 700 
zt/szL Jaźwina 96, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-80-47 
BRAMA GARAŻOWA elektryczna, aluminiowa, zwijana, z silnikiem,' 
szer. 7.5 m, dł. 2.9 m. nowa, • 7.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-17-23 
BRAMA GARAŻOWA segmentowa, ocieplona* bida i brązowa, wym.

REM ONTY SILNIKÓW DO ZA G ĘSZC ZA R EK
S p r z e d a ż  c z ę ś c i  -  r o z p y la c z e ,  p o m p y  w try s k o w e , filtry, u s z c z e lk i i in n e

Hatz, Farymann, Yanmar, KHDeutz i Honda
SKLEP WARSZTAT MOTOR - DIESEL. OP010746I

|W-w, ul. G re c k a  26 -28  róg  S zko ck ie j, tel/fax 071/37-37-470,0601-~55-47-67|

Posiadamy do sprzedaży ładowarki kołowe typu Ł-34, 2 szt.:
1. Ładowarka, typ. Ł-34, nr fabryczny 10408, 1985 r., stan techniczny dobry, 

cena do negocjacji.
2. Ładowarka, typ Ł-34, nr fabryczny 12591,1987 r., stań 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. 0TO12139
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P R O M O C J A  ! ! ! r  19 ,14 zt/m* 
b ru tto H I__ _ r uru iu

Do końca maja 
na blachodachówkę powlekaną

TEL, (0603) 256-430, (0604) 990-180, TEI~/FAX (071) 359-36-46
2.50 x 2.25 m (możliwe inne wymiary), • 2.100 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-18-47, 0601/89-32-39
BRAMA PRZEMYSŁOWA segmentowa, wym. 3 * 3m, nowa - 3.900 
zł, brama do szerokiego garażu, wym. 5 x 2.1 m, nowa - 4.900 zł, 
automat do bram, 3 piloty - 850 zł, możliwość montażu. Niemodlin, 
tei. 077/460-60-60, 0601/5^-60-60

BRUSY DĘBOWE sezonowane, 12 m3, gr. 5 cm, dł. 2.5-3 m, tylko w 
całośd, -15.000 zł. Nowogrodziec, teł. 075/731-73-63 po godz. 20 
CEGŁA KLINKIEROWA z demontażu, żółta • 50 grfczt Nowa Sól. 
woj. zielonogórskie, tel. 0608/61-20-73 
CEGŁA KLINKIEROWA, z rozbiórki, oczyszczona-0.50 zł, nieoczysz- 
czona - 0.40 zł, ok. 10.000 sz t Szprotawa, tel. 0602/17-93-65

BLACHA DACHOWA

PRODUCENT
: A M A - B A L E XDŁUGOŁĘKA K. WROCŁAWIA 

ul. Wrocławska 42 tel. 071/3151611

,m A a l e x
W RO CŁAW  ul.Kurkowa 25. tel.071/328 73 17. "  
ul.Karmelkowa 29-41 tel.071/ 364 38 00 w.314,315 
LEGN ICA  ul.Rataja 26 teł.076/862 37 31 
LESZNO  uLEstkowskiego 30 tel.065/526 80 27 

P Y T A J  O  N A J B L I Ż S Z E G O  D O S T A W C Ę

BRAMA SEGMENTOWA przemysłowa, biała, gwarancja, ocieplona, 
gr. 40 mm, aprobata techn., wym. 3 x 3 m (możl. inne wymiary), -
4.100 zł. Trzebnica, tel. 071/387-18-47,0601/89-32-39

O K A Z J A  - S P R ZE D A M
- P ły ty  dachow e żelbetonow e 

o rozpiętości 4 ,0  m> Sżer. 1,5 m  - 65 szt.
» Płyty drogow e PD 2 - 7  szt.

- Zbiorn ik i stalow e <J> lOOO m m , L—2m  - 2 szt. 
-. R egały  s ta lpw e - różne  

- E lem ent ścienny 
że lbetonow y 2 ,5  m  x 5 m  - 95 szt.

- Słupy ośw ietlehiow e 
żelbetonow e podW ójne - 10 szt.

OP012171
Kontakt 071/ 340 01 73, 0605 66 88 30.

BRAMA WJAZDOWA 2-skrzydłowa, kuta. wym. 400 x 165 cm. -1.100 
zł. Radwanice, tel. 071/311-73-17,0601/83-46-96 
BRAMA WJAZDOWA do ogrodzenia z bramką, - 850 zl. Szprotawa, 
tel. 0606/26-81-92
BRAMA WJAZDOWA skrzyda 104 cm x 160 cm. kątownk i siatka. 2 
szt -120 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-21 
O BRAMY GARAŻOWE podnoszone do góry, na spręży

nach, nowe, częściowo uszkodzone, 4 szt, wys. 210 
cm, szer. 260 cm - tanio. Drzwi wejściowe, oszklone, 
aluminiowe, wys. 218 cm, szer. 188 cm, drzwi wejścio
we, białe i brązowe, aluminiowe, z szybą ozdobną i 
pełne, nowe, wys 200-210 cm, szer. 90-100 cm. Choj
nów, tel. 0604/81-79-99 84016401

TAR ^ TAK
•  WIĘŹBY DACHOWE •§  
DREWNO BUDOWLANE •

S ied le c  Trzebnicki, te l. 071/398-76-13

O BRAMY GARAŻOWE , przemysłowe, ogrodzeniowe, 
najbogatszy wybór w mieście, automatyka do bram, 
ogrodzenia, okna, rolety, kompleksowe zamówienia, 
gwarancja najkorzystniejszej ceny, bezpłatne do
radztwo, montaż, serwis. FIRMA „OLAF”, Wrocław, teL 
071/332-32-67 (fax), 0602/77-79-43 01024881 

BRAMY GARAŻOWE uchylne, fabrycznie nowe, wym. 2.7x1.98 m, z 
ociepleniem - 990 zl, 26x2.1 m, 2.41x2 m - 690 zl/szt Wrocław, tel. 
071/332-32-67, 0602/77-79-43
BRAMY GARAŻOWE 5 sz t - 600 zł/szt. Ząbkowice śląskie, teł. 
0603/27-34-03
BRAMY PRZESUWNE i skrzydłowe oraz ogrodzenia proste i kute, 
ceny 110-300 zł/mb, wys. 120 cm. kraty, konstrukcje stalowe. Strzelin, 
tel. 071/392-24-67, 0604/21-74-76 
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, teł. 
071/310-15-49,071/310-33-21 82001091

Firma "SCHO D Y" g§§|g  
H O LZTR EPPEN  BAU

producent wszelkiego rodzaju
SCH O D Ó W

okrągłych, zabiegowych, wpuszczanych 
podwieszanych, nasadzanych itp. 

CENY KONKURENCYJNE 
lel./fax 065/546-19-94.0-604-876-376

A
i l
I PR

S srO K N A
ROPLASTO z PCV i ALU

PRODUCENT -zadzwoń!II
Tei. 0 7 1 / 7 8 -8 6 -7 1 2
TAN 10-25% rabatu!

p P O L S T Y L ”  ul. P retficza  4| 
I - parapety GRATIS!!!
V  - raty - 0% wpłaty

termin do 5 dni IH .

FIRMA „PREDOM”
POSZUKUJE TRANSPORTU POWYŻEJ 251 
D0 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

A U TO M A TY K A  BRAM  ; 
PR O D U K C JA  I M O N TAŻ |

Automatyka do bram przesuwnych -1.525 zł brutto, * 
wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szt. 

Zniżki dla instalatorów 
ASTEL S.C., teljfax 074/853 94 08

CEGŁA KLINKIEROWA cena - 80 gr/szt Wrocław, teL 336-24-54, 
0605/33-11-71
CEGŁA ROZBIÓRKOWA pełna, 4000 sztuk - 0.20 zł/szt Kłodzko, 
tel. 074/865-91-32
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, poniemiecka, duża io ś ć -0,15
zł/szt. Kamienna Góra, teł. 075/645-45-38
CEGŁA ROZBIÓRKOWA pełna oraz standardowa, duża, nadaje się
do konserwacji zabytków, stan b. dobry • od 25 gr/szt Ostrów Wlkp.,
tel. 062/735-17-82 wieczorem. 0601/56-02-56
CEGŁA ROZBIÓRKOWA czyszczona, ok. 35,000 sz t - 25 gr/szt
Wrocław, tel. 071/352-96-90
CEGŁA SZAMOTOWA z rozbiórki, 5.000 szt - 0.30 zl/szt Żagań. teł. 
0503/04-88-97, 0605/264)4-75
CEGŁA SZAMOTOWA - 1.10 zl/szt Żary, teł. 068/374-05-20, 
0608/38-76-57
DACHÓWKA wypalana, 3000 szt. - 50 gr/szt Modęcin, woj. wałbrzy
skie, tel. 0607/63-0943
DACHÓWKA .mnich i mniszka', nowa. 4.500 szt. pow 110 m2 ♦ 70 
gąsiorów, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0604/38-54-85 
DACHÓWKA CEMENTOWA OLDENBURG nowa. 650 sz t - 1.50 
zł/szt Chobienia, woj. legnickie, teł. 0600/85-89-25 
DACHÓWKA CEMENTOWA IBP Braas - od 2.70 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-22-07
DACHÓWKA CEMENTOWA nowa. 800 sz t - 400 zł. Ewa Urban, 
59-227 Krzywa 32, gm. Chojnów
DACHÓWKA CERAMICZNA ROBEN Wiekor. Creaton - od 3 zl/szt 
Dzierżoniów, tel. 074/831-22-07
DACHÓWKA KARPIÓW KA czerwona - 0.50 zl/szt. Łuki. tel. 
074/830-27-18
DACHÓWKA KARPIÓWKA poniemiecka, stan idealny, do 10 tys. szL 
- 0.50 zł/szt. Nawojów Luż., woj. jeleniogórskie, tel. 0602/86-39-85 
DACHÓWKA KARPIÓWKA ceramiczna. 6000 szt, cena -1.33 zł/szt 
Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-71-38 
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki, ok. 5 tys. sz t - 20 gr/szL Ryb- 
nica, gm. Kąty Wrocławskie, teł. 071/316-86-53 
DACHÓWKA KARPIÓWKA cena - 85 gr/szL Wrocław, teł. 336-24-54, 
0605/33-11-71
DACHÓWKA KARPIÓWKA. nowa, 3200 sz t - 90 gr/szt Złotoryja, 
teł. 076/878-32-21. 0602/2^67-27
DACHÓWKA ROZBIÓRKOWA PONIEMIECKA w szpic • 0.15 zł/szt 
Dzierżoniów, tel. 074/831-234)5
DACHÓW KA ROZBIÓRKOW A 30 gr/szt. Wojcieszów, tel. 
075/751-22-44 po 20
DACHÓWKA ROZBIÓRKOWA czerwona - 0.18 zł/szt Wrocław, tel. 
0607/75-62-44
DESKI BUKOWE, dębowe, grubość 55 mm - 700 zł/m3. Wielgie Mi- 
lickie, tel. 0602/22-12-33

225x175, 240x98. 212x112. 216x92-99 cm, drzwi wejściowe białe i 
brązowe, 220-210x90-105 cm, ceny od 460 zl/szt. Chojnów, tel. 
0604/81-79-99
DRZWI BALKONOWE 215 cm x 77 cm - 400 zł, 225 cm x 98 cm - 
400 zł, 231 cm x 88 cm - 450 zł, 230 cm x 116 cm - 750 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/713-22-44,0601/34-06-21 
DRZWI BALKONOWE Stołbud. używane. 220 x 86.2 szt -180 zł/szt 
Małomice, teł. 068/376-94-60
DRZWI BALKONOWE 12 szt. oszklone, zespolone, wym. 210 x 90 
cm - 50 zl/szt Strzelin, teł. 071/392-33-96 
DRZWI BALKONOWE, plastikowe, nowe, wym. 80 x 210 cm - 500 zł, 
możliwe inne wymiary. Włóki k. Dzierżoniowa, tel. 074/830-28-33 
DRZWI BALKONOWE plastikowe, nowe, 224 x 85. nowe - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-23-10, 0601/70-3349 
DRZWI BALKONOWE wym. 210 x 80 cm. możl. dowozu. -160 zł. 
Wrocław, tel. 0604/37-84-73
DRZWI BALKONOWE plastikowe, fabrycznie nowe, wzmocnione, 
zamykane na klucz - 700 zł. Wrocław, teł. 071/342-70-41 wewn. 306, 
0604/63-89-93
DRZWI DREWNIANE z demontażu, wewnętrzne, pełne, szer. 90 cm, 
wys. 2 m, z klamką,- ościeżnicą - 60 zl/szt. Korzeńsko. tel. 
071/385-61-77
DRZWI DREWNIANE dębowe, nowe, lewe. z szybkami, o,wym. 
218x100 cm, lakierowane. - 800 zl. Lubań. tel. 075/721-72-88 
DRZWI DREWNIANE wejściowe, 2 szt., sosna, 90 cm, bez ościeżni
cy, lewe, ciężkie, pełne, potrójne zawiasy, solidne wykonanie, start 
bardzo dobry - 280 zł/szt Oława. tel. 071/313-72-98 lub 0603/96-83:11 
DRZWI DREWNIANE z ościeżnicą, z demontażu (z żaluzjami alumi
niowymi), wym. 865 x 2295, stan dobry, - 50 zł. Świdnica, tel. 
074/853-19-72
DRZWI GARAŻOWE drewniane, oszklone, wym. 2.38 x 1.98 m, •
100 zł. Zielona Góra. teł. 068/320-41-91
DRZWI GARAŻOWE drewniane -150 zł. Złotoryja, tel. 076/878-22-64
DRZWI SKLEPO W E aluminiowe, nowe. Ostrów Wlkp., tel.
062/593-04-88
DRZWI WEJŚCIOWE wym. 210 x 100 cm. - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-22-44. 0601/34-06-21
DRZWI WEJŚCIOWE używane, stan b. dobry. 2 x 120 cm. 2-skrzy- 
dłowe, z szybką, - 500 zL Kamienna Góra, tel. 075/744-72-02 
DRZWI WEJŚCIOWE po renowacji, wym. 2.15x 1.30 m, ciemny brąz, 
dwuskrzydtowe, -1.800 zł. Sulechów, teł. 068/352-92-08 
DRZWI WEJŚCIOWE plastikowe, z szybą, szpros, wym. 100 x 210 
cm -1.300 zl/szt Włóki k. Dzierżoniowa, teł. 074/830-28-33 
DRZWI WEJŚCIOWE typ .UrzędowskT, koloru palisander, stan ide
alny. -1.000 zł. Wrocław, tel. 0503/93-44-13 
DRZWI WEJŚCIOWE 205x150 cm. - 720 zł. Wrocław, tel. 346-23-10. 
0601/70-33-89
DRZWI WEWNĘTRZNE, szer. 80 cm. - 80 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
DRZWI WEWNĘTRZNE Porta, Polskone, Classen, cena od 140 zł/szt. 
schody modułowe Rintai - od 2380 zl/11 stopni. Bolesławiec, tel. 
075/732-37-33. 0603/51-70-38
DRZWI WEWNĘTRZNE z futrynami metalowymi, zwykłe, 10 szt, cena 
60% ceny detalicznej. Świątniki, gm. Trzebnica, td. 071/387-01-40 
rano lub wieczorem
DŹWIG BUDOWALNY .żuraw', elektryczny. • 590 zł. Kłodzko, tel. 
074/812-11-49
ELEMENTY DACHU WIATY Mirosławice. trójkątne, d. 7.5 m - 300 
zł/szt Świdnica, tel. 074/852-51-96 wieczorem 
O ELEMENTY OGRODZENIOWE : groty kute, motywy 

kwiatów i liści, trałki do ogrodzeń i balustrad, trawer
sy, elementy stalowe typu C, E, S, H, 6. Remonty i kon
serwacja dachów. Wrocław, tel. 071/339-84-43, 
0608/62-42-48 01027061 

FARBA SUCHA .srebrzanka*. 5 kg. • 150 zł. Świdnica, tel. 
074/853-35-21
FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ oraz wybijaki, ok. 
1400 szt. 2-6 cm. -1.500 zł. Wołów. tel. 071/389-29-90 
GRZEJNIKI nowe. na gwarancji, ceny od 200 zł/szt Oława. tel. 
071/303-34-91
GRZEJNIKI BRUGMAN nowe, slałowo-płytowe, wszystkie wymiary - 
od 80 zl/szt Wrocław, tel. 0608/27-28-37 
GRZEJNIKI BUDERUS używane, różne wymiary - od 60 zl/szt. Ząb
kowice Śląskie, teł. 0603/46-09-74.074/815-76-12 do godz. 15 
GRZEJNIKI FAWIRA nowe. ocynkowane, fi 3.5 - 4 cm. dl. 2 - 2.5 m • 
15 zł/mb. Wrodaw. teł. 071/368-78-43

BRAMY
□  K N A ,  D R Z W I
t@l. 337-20-83

53-110 Wrocław ul.Ślężna 163
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DESKI DĘBOWE jesionowe, czereśniowe, klonowe - 800 zł/m3. Lu
bań. tel. 075/722-27-39
DESKI ROZBIÓRKOWE 360 x 13x2 cm, 1.5 m3,-300 zł. Wrodaw, 
td. 341-48-43. 0601/75-82-22
DESKI SOSNOWE PODŁOGOWE cena - 34 zt/m2. Oława. td. 
071/313-15-31
DESKI SOSNOWE osftowe, na zamówienie, różne dugośa i grubo- 
śa. Raszówka, gm. Lubin, teł. 076/844-81-73.0603/83-4066 
DESKI SOSNOWE PODŁOGOWE - 41 zt/m2, podbitka. grubość 16 
mm. sosnowa -17 złAn2. Wrocław, teł. 0501/31-08-40 
DO WYNAJĘCIA RUSZTOWANE PLET-TAC dewacyjne. systemo
we, ramowo-rurowe, cena 0.20 zł/m2 (doba). Wrocław, tel. 
071/362-81-32, 0501/10-14-80
DRABINA ALUMINIOWA 3-segmentowa, dł. 7 m. - 700 zł. Chocia
nów, woj. legnickie, td. 0601/87-2866 
DRABINA MALARSKA 2 m, - 50 zł. Świdnica, td. 074/853-35-21 
DREWNO BUDOWLANE krawędziaki. wym. 14 x 14 cm, 4 . 3 m. 5 
sz t • 500 ztfm3. Wrocław, td. 361-99-35 
DREWNO DĘBOW E w pniach - 300 zł/m3. Grodków, tel. 
077/415-13-77
DREWNO JESIONOWE w klockach 2-metrowych lub w postad tarci
cy. Bierutów, td. 071/314-68-16,0606/80-86-05 
DREWNO JESIONOW E - 1.000 zł/m3. Środa Śląska, tel. 
0604/39-30-22
DREWNO OLCHOWE 42 m3. ścięte bale. dł. 7 m. -10.000 zŁ Wro
cław. Id. 071/352-91-26. 090/34-10-16 
DRUT KOLCZASTY 65 kg. - 200 zł. Świątniki, gm. Trzebnica, teł. 
071/387-01-40 rano łub wieczorem
DRZWI ALUMINIOWE 100x205 cm, bez szyby, z demontażu, - 400
zł. Wrodaw; td. 346-23-10.0601/70-33-89
DRZWI BALKONOWE plastikowe. 200x200. 250x150, 230x130.

GRZEJNIKI FAWIRA ocynkowane, z demontażu, stan dobry - 4.50 
zl/m.b. Zielona Góra, td. 0607/25-42-02 
GRZEJNIKI KOMPAKTOWE prod. niemieckiej, około 3-letnie. typ 21, 
wym. 70 x 50 cm -100 ztfszt Żerniki Wr.. td. 071/311-32-12 
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE różne wymiary, z termostatem Dan- 
fos, ceny od 200 do 400 zł. Królikowice, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-10-78. 0605/54-44-99
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE pawiowe. 100 x 40 (6 szt). 120 x 
40 (3 szt). 80 x 95(1 szt). 80 x 66(1 szt). 90 x 73(1 szt). 67 x 80(1 
szL). Nowogrodziec, td. 075/735-18-93 
GRZEJNIKI SLANT RN prod. amerykańskiej, wym. 9x1.5 m. 3x2 m, 
440 W -1200 zt/kpl. Kiełczów, td. 071/398-84-07 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 100 szt. -10 zl/szt. rury żeliwne, fi 100 i fi 150 
-1 0  zł/szt., trójniki żeliwne, kdanka. rewizje - 4 zł/szt Jawor. td. 
076/870-41-51 w godz. 8-11
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 5 zł/żebeiko. Kobierzyce, td. 071/311-13-22
GRZEJNIKI ŻELIWNE (żeberta). wys. 60 cm. 90 s z l (21 20 s z l i 5 *
10 szt), w komplecie termoregulatory, odpowietrzniki i nóżki, stan b.
dobry, - 600 zł. Oława, td. 0601/57-29-23
GRZEJNIKI ŻELIWNE 50 szt. cena 5 zł/żeberko. Trzebnica, td.
071/312-17-19 wieczorem. 0603/95-52-09
GRZEJNIKI ŻELIWNE używane, 60 cm, 34-żeberkowe, i grzejniki 70
cm - 3 zł/żeberko. Wrodaw, td. 352-41-84
GRZEJNIKI ŻELIWNE wys. 60 cm - 3.50 zł/żeberko. Wrocław, td.
0604/46-55-71
GWOŹDZIE 28 mm. 30mm, 35 mm, 40 mm, 60 mm - 2 zł/kg. Świdni
ca, td. 0607/38-99-70
HYDRANT drogowy, aluminiowy, - 40 zł. Jawor, td. 076/870-41-51 w 
godz. 8-11
KABEL ELEKTRYCZNY XDY, YDY, Yadyp, ADY-1, K-15 - 0.6-1.30 
zł/mb. Kłodzko, teł. 074/867-38-40.0606/83-42-41 
KABEL ELEKTRYCZNY elastyczny, 4x6 mm. 65 mi). - 500 zl. Wro
cław. td. 071/363-49-13
KABEL ELEKTRYCZNY LY 6 mm2 - 1 zl/m.b. Otmuchów, tel. 
077/431-55-46 po godz. 18
KABEL ELEKTRYCZNY linka OW. 3x2.5 mm2 - 2 zl/m.b. Otmuchów, 
td. 077/431-55-46 po godz. 18
KABEL ELEKTRYCZNY 3-. 4-żyłowy. ziemny - od 2.5 zł/m. 5-żyłowy 
5 x 0.75-2 zl/m, telefoniczny 4 x 0.12, przewód koncentryczny - od 90 
gr/m. Wrocław, td. 0502/12-55-55
KABEL ELEKTRYCZNY 4-żytowy, miedziany gumie. 68 mb. na przed
łużacz do betoniarki, - 300 zł. Wrocław, td. 352-41-84 
KABEL ENERGETYCZNY AS XSM 4x25 mm2.100 mb. - 7 zl/m.b. 
Bolesławiec, td. 0600/69-37-55
KABEL ENERGETYCZNY 4 x 16, nowy, dl. 47. m • 10 zł/m. Bolków, 
td. 075/741-45-68 po 18,0605/93-65-20 
KAFELKI ścienne. 20x20 cm, kolor żółty. I gat., 29 m2.- 650 żł. Wro
cław. td. 325-07*71,0602/64-24-10
KAFELKI biało-brązowe, 10 m2 -140 zł. Wrocław, td. 0603/99-98-77 
O  KAM IEŃ  Ł U PA N Y  I katergoria, ceny do uzgodnie

nia, możliwa faktura VAT. Wrocław, tel 0503/66-96-49 
02024371

KAMEN PIASKOWIEC różne wielkość, grubości, na ogrodzenia, 
skalniaki itp. -130 zł/m3. Brzeg, td. 077/415-21-53 
KAMIEŃ POLNY ok. 201- 25 zł/t Dobroszyce, td. 071/314-15-85 po 
południu

KONSTRUKCJE STALOWE
dachów dwuspadowych do 15 m 

na hale, magazyny, wiaty 
PPU "KOM" . O P010771 

tel. 076/862-84-60, tax 076/857-00-22

BCTOn KOmÓRKOUJU lH O R M A N N
Bramy garażowe i drzwi stalowe" P R E F B E T "  M IL IC Z

TRRIISPORT Z HDS °P0 0409
tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

Wrocław, ul. Karmelkowa 41 
tel. 364 38 00 w. 316

KAMIEŃ POLNY - 50 zl/t. Włóki. tel. 074/830-27-94, 830-27-95 
KOLEBA BUDOWLANA spalinowa, po remoncie, brak akumulatora 
i przerywacza zapłonu, stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 
071/781-64-79
KOMIN STALOWY, • 350 zl. Kalisz, tel. 062/764-92-54 po godz. 20 
KOMPLEKS BETONIARSKI w cenie złomu użytkowego • 700 zł/t. 
Oława, td. 071/313-66-05, 0601/05-83-22 
KONSTRUKCJA STALOWA 14 słupów dl. 7 m oraz kratownica 7 szt. 
po 9 m. z rozbiórki - 1.1 zł/kg. Żagań, tel. 0603/04-88-97, 
0605/26-04-75
KONSTRUKCJA DACHU wiaty, stalowa, z rury i kątownika, pow. 50 
x 12 m, 42 przęsła, nowa, - 12.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 
062/721-31-43, 0605/73-03-12
KONSTRUKCJA DACHU metalowa, do demontażu, pow. 2500 m2 - - 
90 gr/kg. Żary, tel. 068/374-05-20,0608/38-76-57 
KONSTRUKCJA HALI metalowa. 12 x 3.7 x 0.6 m, • 10.000 zl + VAT. '  
Ruszów, gm. Węgliniec, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/14-37-52, 
0608/40-47-95
KONSTRUKCJA HALI stalowej. 48x13 m. wys. 10 m, * 50.000 zl.
Strzdce Opolskie, tel. 0608/84-75-10
KONSTRUKCJA HAU typ .Mirosławice', 3 przęsła, kpi., wys. 4,80
m, szer. 15 m, • 2.000 zł. Wrodaw, tel. 372-49-56,0603/84-84-05
KONSTRUKCJA WIATY nowa, 2-spadowa, stalowa, 7 m x 12 m x 4
m, - 3.500 zl. Legnica, tel. 076/855-35-73
KONSTRUKCJA WIATY stalowa. 50x12 m - 2 zł/kg. Wdów. tel.'
071/389-31-59
KONSTRUKCJA WIATY MAGAZYNU stalowa, bez pokrycia, wym. 
42x6x3.5 m. zdemontowana i zakonserwowana, stan idealny, • 5.500 
zł. Wrodaw. tel. 0503/93-44-13
KONSTRUKCJA WIATY wym. 36 x 42 x 4 m. pokryta blachą trape
zową, stan b. dobry, - 30.000 zl + VAT (możl. wysl fakt. VAT). Ząbko
wice śląskie, tel. 0601/73-65-99
KONTENER BUDOWLANY pow. 16 m2. drzwi, okna. instalacja d . -
2.500 zl. Brzeg Ddny. tel. 0609/27-11-17 ,
O KONTENETY BUDOWLANE - podwójny, biurowy, z sa

nitariatem, 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

Super >0 K N A
ceny
ROPLASTO z PCV i ALU

PR O D U CEN T -zadzwoń!!!
Tel. O T 1 / 3 2 7 -7 0 -T 3
Wiosną najtaniej!!!

- raty - 0% wpłaty |
- rabaty do - 25% j
- termin do S dni !!! “ 

“POLSTYL” ul. Szczytnicka 28

KOSTKA BETONOWA wibrowana • od 21 zł/m2. Kożuchów, tel. 
068/387-30-68. 0600/19-28-49. 0600/82-81-59 
KOSTKA BRUKOWA trylinka, cena 10 zł/m2. Strzelce Opolskie, tel. 
0608/84-75-10
O KOSTKA GRANITOWA szara i kolorowa, od 180 zł/t, 

ozdobny kamień ogrodowy na ścieżki, murki, oczka 
wodne, skalniki. Wrocław, ul. Wiejska 27, w 
godz. 9-17, tel. 071/364-55-66, 0602/46-73-66 
01028691

KOSTKA GRANITOWA wym. 8 x 10 cm (ruda) -170 zl/t, 8 x 10 cm 
(biała) -190 zl/t, 4 x 6 cm (biała) - 200 zł/l Strzegom, td. 074/855-05-88, 
0601/57-24-58
KOSTKA GRANITOWA 3/7,7/11 -120 zł/tona. 4/6 - 200 zł/tona, ka
mień okładzinowy, granitowy, grub. 2-4 cm - 80 zł/toina. Strzelin, tel. 
0602/53-00-88. 0604/53-87-06

KUPIĘ BLACHĘ NA POKRYCIE DACHU falistą lub trapezową, z 
rozbiórki: ok. 250 m2. -1.800 zl. Kąty Wr., tel. 071/789-15-40 
KUPIĘ BLACH Ę  TRAPEZOW Ą z rozbiórki. Wrocław, tel. 
071/357-79-47
KUPIĘ BRAMĘ GARAŻOWĄ uchylną, szer. 275 Cm, wys. 230 cm, 
okazyjnie. Trzebnica, td. 071/387-07-72 
KUPIĘ CEGLE KLINKIEROWĄ. Mrozów, tel. 071/317-07-05 
KUPIĘ DACHÓWKĘ KARPIÓWKĘ ceramiczną, czerwoną, nową. 
Lubań, td. 0603/12-38-26
KUPIĘ DRZWI DREWNIANE ocieplane, szer. 90-105 cm. wys. do 
230 cm, Opde lub najbliższa okolica. Opole, tel. 077/455-75-25 
KUPIĘ DRZWI GARAŻOWE szer. 4 m. wys. 4.20 m. Zgorzelec, tel. 
0601/64-17-31, 075/775-22-73
KUPIĘ DRZWI STALOWE mało używane, odeplone, z okolic Lubi
na. Lubin, tel. 076/847-20-86 po godz. 16 
KUPIĘ DRZWI WEJŚCIOWE drewniane: sosnowe, dębowe lub ma
honiowe firmy Urzędowski oraz okna i drzwi balkonowe. Lubań, tel. 
0603/12-38-26
KUPIĘ DRZWI WEJŚCIOWE plastikowe lub aluminiowe. 3 szL Zgo
rzelec, tel. 0601/64-17-31.075/775-22-73 
KUPIĘ DRZWI WEWNĘTRZNE przeszklone z futryną 80 cm, farbę 
podkładową i nawierzchniową. Wrocław, tel. 355-31-12,0605/07*77-88 
KUPIĘ ELEMENTY RUSZTOWANIA PLETTAC siatka, kółka,, stopy 
boczne, deski, inne. Wrocłąiy, tel. 346-23-10.0601/70-33-89 
KUPIĘ FARBĘ NAWIERZCHNIOWĄ na blachy - 6 żł/l. Korfantów, 
td. 077/431-26-56
KUPIĘ FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ grub. 6-8 
cm, 100-150 sztuk. Szprotawa, tel. 068/376-69-36 
KUPIĘ FORMY DO PŁYTEK POSADZKOWYCH lub kostki bruko
wej, wzór .romb". Świerczów, tel. 077/419-65-13 wieczorem 
KUPIĘ KABLE ELEKTRYCZNE YDYp 3x2,5 m, 3x1.5 m. dużą ilość, 
własny transport. Sobótka, tel. 0604/40-19-54 
KUPIĘ KONTENER BIUROWY ocieplony, stan dobry. Wrocław, td.
373-72-15 w godz. 9-18
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ może być lypu .puzzle', mało używa
ną, tanio. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-02,0604/06-54-93 
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ BETONOWĄ PUZZLE z demontażu 
lub nową. Wrodaw, tel. 346-23-10,0601/70-33-89 
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ 8-10 cm, na 20 m2. Wrocław, tel. 
0603/56-03-97
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ z dowozem na terenie Wrocławia, w 
cenie do 40 zł/t. Wrocław, td. 368-75-88,0602/66-49-88 
KUPIĘ KRĘGI STUDZIENNE fi 0.9 m, dowolna wysokość. Krzdów, 
td. 071/389-93-33
KUPIĘ MASZYNY DO PRODUKCJI CEGŁY. Ostrów Wlkp., td. 
062/735-17-82 wieczorem, 0601/56-02-56 
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałośd po budowie, kro
kwie 18/8 lub 18/7, murtaty 12/12,13/13,14/14, fdię dachową (paro- 
przepuszczalną), klamry do mocowania gąsiorów, brązowe. Trzebni
ca. tel. 071/312-30-05 po godz. 20
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budowie: styro
pian, płyty gipsowo-kartonowe. papę bitumiczną. Wrocław, tel. 
0601/70-76-51
KUPIĘ ODPADY BLACHY poprodukcyjne, grub. 1.5-3 mm, minimal
ne wym. 11x25 cm. Wrodaw, tel. 071/339-83-99 
KUPIĘ ODPADY PRĘTA ŻELAZNEGO o średnic/10-14 mm, mini
malna długość 55 cm. Wrodaw, tel. 071/339-83-99 
KUPIĘ OKNA z montażem. Legnica, td. 0603/91-44-33 
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE 2 sztuki, z roletą, szer. do 2 m. drzwi 
wejściowe aluminiowe, również wełnę mineralną, styropian. Złotory
ja, tel. 076/878-16-63. 0602/18-19-30 
KUPIĘ OKNO wym. 120 x 95 cm lub wystawowe. Wrocław, tel. 
071/325-23-34
KUPIĘ PARKIET drewniany, co najmniej 30 m2, tylko duże klepki lub 
panele. Wrodaw, tel. 0603/56-03-97
KUPIĘ PŁOT drewniany, ogrodzeniowy, może być z demontażu. Bo
lesławiec, tel. 075/734-74-19 ■/ •.
KUPIĘ PŁYTY BETONOWE do których mocuje się belki drewniane
stosowane w TP. Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41
KUPIĘ PŁYTY OBORNICKIE. Zgorzelec, tel. 0601/64-17-31,
075/775-22-73
KUPIĘ RUSZTOWANIE ELEWACYJNE , taśmociąg, wyciąg WBT. 
żurawiki, zagęszczarkę gruntu 50-100 kg, stemple metalowe. Wolsz
tyn, tel. 068/384-86-25
KUPIĘ SPRZĘT BUDOWLANY elektronarzędzia. Wrodaw, tel. 
0501/40-31-35

“BPBTOSIT

^ A N E R
WYROBY HUTNICZE (w w w  .a n e r .c o m .p l)  
W rocław, ul. L igocka 1, tel. 071/372-79-59, 365-70-27  

Kudowa Zdrój, tel. 0-608 774 061

BLACI1A DACiIOWA
RATY GWARANCJA MONTAŻ AKCESORIA

BLACHY
Powlekane
Ocynkowane

Gr. 0,55 mm, M AT  

21 .00 zł/m2

TRAPEZY
T6-T160

KRATY OKIENNE wym. 1.2 * 0.8 f i  2 szt, - 80 zl. Wrodaw. lei. 
071/341-01-46
KRUSZYWO do utwardzania placów, z transportem - 20 zł/tona kru
szywa, transport naczepą 30 tonową. Legnica, tel. 076/887-19-19 po 
godz. 20.0607/22-36-87.0601/05-29-57 
KSZTAŁTKI HYDRAULICZNE , nowe - 3 zl/szt Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
KUPIĘ BETONIARKĘ poj. do 150, 220 V. Mieroszów, tel. 
074/845-88-23
KUPIĘ BETONIARKĘ oraz rusztowania, stemple budowlane lub przyj
mę w komis. Wrodaw, td. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
KUPIĘ BETONIARKĘ poj. 1501. Wrodaw, td. 071/789-35-79 
KUPIĘ BETONIARKĘ 50 I - 80 I, z okolic Wrodawia. Wrocław, tel. 
0606/73-75-45
KUPIĘ BLACHĘ MIEDZIANĄ w arkuszach lub rolce. Lubań. tel. 
0603/12-38-26
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IlL Robotnicza l i  Teren Ajchimedesu 
[RASTICS tel. (071) 781 8122

KUPIĘ STAL CEOWNIK 80 E, około 2300 kg. Wrocław, tel. 
0501/79-43-50
KUPIĘ STÓŁ WIBRACYJNY do produkcji pustaków, kostki bruko
wej. Szprotawa, tel. 068/376-69-36
KUPIĘ WĘZEŁ BETONIARSKI. Wrocław, tel. 071/311-41-54, 
311-62-15
KUPIĘ WKŁAD KOMINOWY żeliwny, minimum 12*14 kW, może być 
używany. Szprotawa, tel. 068/376-69-36 
LAKIER BEZBARWNY ftalowy, możliwy transport - 5 zł/kg. Chojnów, 
td. 076/818-82-73
LAKIER BEZBARWNY SERAL AL0202 do podłóg drewnianych, bo
azerii. jedwabisty, wodorozcieńczalny, jednokomponentowy -15 zł/l, 
.Arabal’  AL2002.2-składnikowy, chemoutwardzalny • 20 zł/l, obydwa 
bezaldehydowe. bezwonne. szybkoschnące (2-6 godz.), w kanistrach
5-101. prod. niemieckiej. Wrodaw, tel. 062/739-82-75 w godz. 20-21 
LEPIK ASFALTOWY - 0.30 zł/kg. Bdesławiec, tel. 0502/30-38-96 
LICZNIK ELEKTRYCZNY trójfazowy, używany. -130 zł. Świdnica, 
td. 0603/16-22-49
LINA STALOWA fi 6-18 mm, cena: od 3 zl/kg. Zduny, tel. 

.0602/83-17-03
LINKA MIEDZIANA 4x6 mm, dastyczna, w pancerzu gumowym, do 
zasilania budowy, betoniarki, 85 m - 800 zl. Wrodaw, td. 0608/10-75:47 
LINY KONOPNE zarobione, atest. 30 mb. • 45 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12, 0605/07-77-88
LISTWY PRZYPODŁOGOWE dł. 2.5 m, cena 5 zł/szt. Mąkoszyce. 
td. 077/416-77-04 po godz. 16
ŁATY SOSNOWE wym. 6 x 4 m - 2.50 zł/m. Prochowice, tel. 
076/858-55-05
ŁATY ŚWIERKOWE dług. 6 m - 720 zl/m3. Jawor, tel. 0604/20-94-66 
ŁATY ŚWIERKOWE 5x5. dł. 2.80. 200 szt. • 500 zł. Świątniki, gm. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-40 rano lub wieczorem 
MATY POSADZKOWE zgrzewane - 2.70 zl + VAT. Bolesławiec, td. 
0604/91-92-27
MIKSOKRET PUTZMEISTER 2 szt, do remontu, ważny dozór. • 3.500 
zl /szt. Opole, tel. 0603/78-27-23
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa i jesionowa, grubość 10.5 mm. I 
gat - 21 zł/m2, II gat -15 zi/m2, bezpośrednio od producenta, ceny 
15-21 zł. Siechnice k. Wrodawia. tel. 071/311-57-41.0503/61-22-61 
NADPROŻE żelbetonowe, do garażu, rozpiętość 5 m, w kształcie 
nawiasu kwadratowego, - 400 zł. Mrokocim, td. 074/817-70-71 
O NOWOCZESNE OGRZEWANIA, POMPY CIEPŁA • 

ogrzewanie domów energią środowiska, kolektory

Rusztowania warszawskie
wyrób, sprzedaż

W ro c ła w , u l. P e ł c z y ń s k a  101 
te l. 0-71 322-7*9-58, 0601-777-416

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA , 96 spis treśoi-pairz strona(rozkładowa) 29.05.2001



S k ła d  d re w n a
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbitka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118 

tel. 071/325-42-69
OP000976

słoneczne, ogrzewanie wody energią słoneczną. Pro
fesjonalne porady i projektowanie. „RENTPOL", Wro
cław, ul. Widok 10, pok. 41, tel. 071/782-75-77, 
0602/31-90-93 02023731

ODDAM GRUZ ceglany, dużą ilość. Lipowa, tel. 077/415-26-53 
ODDAM GRUZ ok. 251, Opole • Gosławice. Opole, tel. 077/455-75-25 
ODDAM OKNA rozbiórkowe, drewniane, bez ram. Opole, tel. 
077/455-75-25
ODDAM ZIEMIĘ I GRUZ z wykopu, z transportem, rejon Biejany Wro
cławskie, Krzyki, Domasław i okolice. Wrocław, tel. 0502/58-46-83 
ODDAM ZIEMIĘ z wykopu. Chróstnik, tel. 076/844-80-51 
OGRODZENIE BETONOWE tralki, wys. 1.25 m. ok. 70 przęseł - 48 
zł/przęsło. Namysłów, tel. 077/419-65-13 wieczorem 
OGRODZENIE BETONOWE ozdobne • 19 zł/m2. Strzelin, tel. 
071/392-21-10,0602/24-82-22,0602/44.72-55 
O OKNA - bogaty wybór, rolety, żaluzje, roletki mate

riałowe, w promocji • karcher gratis lub inne nie
spodzianki, bezpłatne doradztwo, montaż, serwis, 
FIRMA „OLAF”, tel./fax 071/332-32-67, 
0602/77-79-43, ratyl Nowośćl 10 lat gwarancji na 
śnieżną biel okien.. 01024871

O OKNA • duży wybór, nowe i używane, z PCV, drew
na i aluminium, drzwi zewnętrzne, balkonowe, wi
tryny, prod. niemieckiej, w cenie od 100 zł. Możliwy 
transport, sprzedaż ratalna. Komorowo, gm. Trzebni
ca, tel. 0602/15-31-41,071/312-30-89 82000981

OKNA PLASTIKOWE brązowe, szer. 135 x 125 - 290 zl, szer. 135 x - 
110 >270 zł, prod. niemieckiej, stan b. dobry. Wrodaw, tel. 391-9541 
OKNA PLASTIKOWE prod. niemieckiej, używane, 4 szt., wys. 130 
cm, szer. 210 cm • 500 zl/śzt. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
O  OKNA PÓŁPLAST1KOWE duże ilości, różne rozmiary, 

drzwi balkonowe półplastikowe, wym, 70 x 210 cm, 
nadają się również na przeszklenia hal, budynków 
gosp., niska cena. Jasień, tel. 0603/68-58-58 84015611 

OKNA ROZBIÓRKOWE i skrzydła okienne. Kobyla Góra, tel. 
0627731-68-93
OKNA ROZBIÓRKOWE skrzynkowe, oszklone, z demontażu, wym. 
145 x 175 cm, 3 szt. - 50 zł/szt., wym. 145 x 210 cm, 2 szt. - 50 zl/szt. 
Strzelin, tel. 071/392-33-96
OKNA SKRZYNKOWE, drewniane pokostowane, z demontażu, 1 szt. 
150x267 cm, 6 - 150x141,1 r 101x168,1 -87x138,1 - 87x117, cena 
-150 zl/szt. (przy sprzedaży całośd cena do uzg.), drzwi balkonowe, 
zespolone, z oknem skrzynkowym, drewnianym, 2-dzielnym, wym. 
237x267 cm, 3 szt, całość • 600 zł, 2 bramy garażowe, drewniane, 
195x235 cm. • 600 zł, Brzeg, tel. 077/404-61-61 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00507 www.autogiel- 
da.com.pl)
OKNA SKRZYNKOWE drewniane, nowe, oszklone, 11 sztuk, 140 x 
150 cm - 500 zl/szt. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
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. wysŁ faktury VAT. 
Budziechów 73, tel. 0603/60-38-57 84015391 

OKNO THYSSEN nowe 2.5x2.04 m - 1.990 zł, Wrocław, tel. 
071/332-32-67, 0602/77-79-43
OKNO ALUMINIOWE białe. 145 x 125 cm. nowe. - 500 zł. Kamienna 
Góra, teł. 075/744-72-02
OKNO ALUMINIOWE bez szyb. wys. 227.5 cm, szer. 103.5 cm oraz 
drzwi aluminiowe, bez szyb, wys. 203 cm, szer. 103.5 cm, gr. 5.5 cm, 
niebieskie, nowe, - 500 zł. Wrocław, tel. 325-07-71,0602/64-24-10 
OKNO DACHOWE FAKRO 55x78 cm ♦ kołnierz, • 600 zl. Pęgów, tel. 
071/310-73-68
OKNO DREWNIANE skrzynkowe, 144 x 144 cm -100 zl, ościeżnice 
metalowe 70 lewe, 3 szt., 80 prawe, 2 szt. - 20 zł/szt. Jawor, tel. 
076/870-41-51 w godz. 8-11
OKNO DREWNIANE 2-dzielne, 115x117 cm, okno drewniane, dwu
dzielne, 115 x 146 cm • 180 zł/szt Kłodzko, tel. 074/867-97-06

PŁYTY STROPOWE korytkowe, Wym. 6 x 1,5 m -150 zł/szt. Nowa
Sól, woj. zielonroórskie, tel. 0608/61 -20-73
PŁYTY STROPOWE kanałowe, wym. 1.2 x 6 m, 0.9 x 6 m, cena 100
zł/szt. Świdnica, tel. 074/852-38-93 po godz. 21
PŁYTY STROPOWE 150 x 60 cm, 3 szt. -120 zl/szt, 120 x 60 cm. 2
szt. • 100 zl/szt. Wrocław, tel. 343-18-19
POMOST ROBOCZY mechaniczny, roboczy, zastępuje rusztowania,
-11.000 zł. Brzeg. tel. 077/416-91-51
POMOST ROBOCZY TAKRAF FM, zastępuje rusztowanie, udźwig
200 kg, na wys. do 10 m, mało używany, po przeglądzie głównym,
pełna dokumentacja, w kraju miesiąc, - 6.000 zł. żary, tel.
0602/69-21-86
POMOST ROBOCZY TAKRAF zastępuje rusztowanie, udźwig 200 
kg, wysokość maks. 10 m, napęd elektryczny 380 V, z własnym pod
woziem, po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, • 5.000 zł. Żary, tel. 
0602/69-21-86
PRĘTY STALOWE kwadratowe 16x16 mm, St3S, 4 tony. ., tel. 
0603/10-06-91
PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO z pozwoleniem, z osob
nym wejśdem dla seniorów, -1.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-23-05 
O PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

„MAJKARD” s.c. oferuje produkty metalowe w na
stępującym asortymencie: ąiatka ogrodzeniowa 
ocynkowana i powlekana plastikiem, słupki ogro
dzeniowe powlekane, asortyment ogrodzeniowy, 
gwoździe budowlane i paletowe, maty zgrzewane po
sadzkowe • ceny producenta. 59-700 Bolesławiec, Kra
śnik Dolny 41 a, tel. 075/736-98-40, 0604/50-83-75 
01014911

PRZYJMĘ ASFALT NA BUDOWĘ DRÓG duże ilości. Wrocław, tel. 
071/318-18-08
PRZYJMĘ ZIEMIĘ. Domasław, tel. 071/789-35-79 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ bez gruzu, pod budowę drogi, nieodpłatnie. Lu
bin, tel. 0601/44-03-42
PRZYJMĘ ZIEMIĘ. Małkowice, tel. 071/316-84̂ 54
PRZYJMĘ ZIEMIĘ lub gruz, szlakę, każdą ilość. Małomice, tel.
068/376-99-38
PRZYJMĘ ZIEMIĘ nieodpłatnie. Wrodaw, teł. 350-06-11 wieczorem 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ nieodpłatnie, z wykopu, z okolic Obornik Śl. Wro
cław, tel. 372-56-98 po godz. 16
PRZYJMĘ ZIEMIĘ każdą ilość, okolice ul. Kamieńskiego, możliwość 
współpracy z firmą budowlaną. Wrocław, tel. 071/387-80-41 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ GRUZ. Wrodaw. tel. 0602/40-63-84

centrum podłogowe
G łU ATRO  0P012126
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W-w, ul. Kamieńskiego 4 
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RUSZTOWANIE RAMOWE do elewacji. 200 m2, • 30 gr/m2. Wro
cław. tel. 0601/41-31-93
RUSZTOWANIE RAMOWE, 1990 r. ocynk, technicznie sprawne, •
14.300 zł. Wołczyn, tel. 077/418-84-39, 0604/24-64-95 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE nowe, lekkie, możliwość transpor
tu - 35 zł/ramka. Oborniki śląskie, tel. 071/310-24-02,0604/06-54-93 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekkie, pomalowane, 100 ramek - 
32 zł/szt. Radwanice, tel. 071/311-77-48 
RUSZTOWANIE WISZĄCE typu .Zremb*, - 800 zl. Wałbrzych, tel. 
074/847-32-34
RUSZTOWANIE WISZĄCE udźwig 300 kg, • 2.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-31-59
RYNNY ocynk, 40 m • 5 zi/m. Milików, gm. Nowogrodziec, tel. 
075/731-72-20
SCHODY ŻELBETOWE szer. 1.23 m, 2 szL • 150 zł/szt. Chobienia. 
tel. 0600/85-89-25
SCHODY i parapety, z granitu strzegomskiego i w innych kolorach - 
od 60 zl/mb do 240 zł/m2. Strzegom, tel. 074/855-82-53

PARAPETY-ZALUZJE-ROLOSY

W m  ® 344 75 86
Wrocław _  4 E A  n C  CO Białowieska 4 ® ODU UD 00

słupki, drut, napinacze. montaż. Żukowice 75. tel. 076/838-40-65. 
0605/07-87-90
SIATKA PLASTIKOWA wym. 2 x 50 m, - 500 zl. Jelcz-Laskowice. tel. 
071/381-20-11, 0502/41-58-40
SIATKA PODTYŃKOWA PCV, 50 m.b. - 160 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
SIATKA ZGRZEWANA posadzkowa, 10 x 10, cena 2.7 zi/m2. Wro
daw, tel. 071/325-40-73
SILOS NA CEMENT 25 t - 2.300 zl/szt. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-13-93
O SIPOREX - różny asortyment, producent Milicz, Ska

wina. Bloczki betonowe, cegła pełna, dziurawka, K-1, 
K-2, pustaki, nadproża, kształtki U-36, U-24, cement, 
wapno, zaprawy i kleje. Wymienione towary posiadają

Wrocław, ul. Łęczycka 19 n il 
(50 m od HIT-u, T U
boczna Poznańskiej)
tel/fax 071 359 18 63

GOLISZEK
C E N T R U M  P O D Ł O G I

OKNA rozwiemo-uchylne, szer. 110 cm • 60 zł/szt. Marszowice, tel. 
071/303-02-86
OKNA BALKONOWE (5 szt.) oraz drzwi balkonowe, typowe z nowe
go budownictwa .♦ 2 ramy okienne, stan b. dobry - 300 zł/kpi. Legnica, 
tel. 076/856-45-43, 0607/53-13-68
OKNA BALKONOWE i drzwi balkonowe, z demontażu, z podwójny
mi szybami, - 30 zł. Miękinia, tel. 071/317-80-89 
OKNA DACHOWE wym. 118 x 78 - 650 zl, 140 x 78, z kołnierzem • 
750 zl. Kamienna Góra, tel. 0606/39-52-35 
O OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, rozwier- 

no-uchylne, drzwi balkonowe, tarasowe, stan b. do
bry, różne wymiary, w cenie od 100 zł, drzwi wejścio
we PCV, aluminium, nowe, w cenie 800 zł/szt. Ząbko- 
wice Śląskie, tel. 0601/76-16-86 03001151 

OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane, wym. 105x135 
cm -170 zł/szt.; wym. 210x135 cm • 340 zł/szt. oraz drzwi balkonowe 
o wym. 210x70 cm - 200 zl/szt. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-23-49, 0603/98-21-35
OKNA DREWNIANE 130x120 cm, podwójne szyby, skręcane, stan 
dobry • 10 zł/szt. Biskupice Oławskie, tel. 071/318-66-14, 
0606/34-80-58
OKNA DREWNIANE .Urzędowski*. nowe, mahoń, palisander, wym. 
88x118, zespolone z szybą K=1.1, uchylno-rozwieralne, cena -120 

* żł. Czernica Wrocławska, tel. 071/318-02-66 
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, drzwi balkonowe, różne rozmiary, 
stan b. dobry - 50 zł/szL Malczyce, tel. 071/317-96-84 
OKNA DREWNIANE Stolbud, 6-letnie, z żaluzjami aluminiowymi, 148 
x 178,4 szt -150 zl/szt. Małomice, tel. 068/376-94-60 
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, nowe, oszklone, 3 szt - 380 zł/szt. 
Wałbrzych, tel. 074/846-40-13

PODŁOGI HUM • PODWOJNA PROMOCJA MONTAŻ
TRANSPORT GRATIS!! S U P E R

C E N Y
OKNO DREWNIANE 3-skrzydłowe, nowe, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0608/34-07-58
OKNO PLASTIKOWE białe. nowe. 1130 x 1495 cm. - 450 zł. Wro
cław. tel. 0602/63-39-83
OKNO PLASTIKOWE 2-skrzydłowe, fabrycznie nowe 165x145 cm - 
700 zł. Wrodaw, tel. 071/342-70-41 wewn. 306.0604/63-89-93 
OŚCIEŻNICA STALOWA 2 szt.. 70 cm - 28 zl/szt. Wrodaw. tel. 
0605/60-21-10
OŚCIEŻNICE STALOWE .60'. lewe, 3 szt. - 20 zl/szt. Wrodaw, tel. 
071/362-84-55 wieczorem
O PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE sprzedaj, mon- 

taż, Classen, Kronopol, Egger, Diamond, 60 kolo* 
rów i wzorów, 11.000 obrotów, już od 27.80 zł, montaż 
12.00 zł/m2, pianka pod panele i transport gratisl ul. 
Swobodna 41, czynne w godz. 10*17, ZAPRASZAMY!. 
Wrocław, tel. 071/783-25-26 (fax) 81011271 

PARKIET BUKOWY 5 x 25 x 1,8, 200 m2 - 60 zł/m2. Wrocław, tel. 
357-50-47

PUSTAKI połówki, wym. 10.5 x 24 x 49 cm -1.50 zł/szt. Tomaszów 
Bolesławiecki, tel. 0602/87-86-91.075/736-95-74 po godz. 20 
PUSTAKI ALFA całe - 2.70 zł i połówki • 1.70 zł (możl. wyst. fakt. 
VAT). Świdnica, tel. 074/850-97-60,640-77:27 
O PUSTAKI CERAMICZNE THERMOPOR niemieckiej fir

my Eder: 365x247x238 - 5 zł/szt., 300x247x238 • 4.15 
zł/szŁ, 240x497x238 - 7.15 zVszŁ, 115x497x238 • 3.75 
zł/szŁ; styropian FS15 -105 zł/m3, FS 20 -150 zł/m3. 
Wrocław, tel. 0601/79-25-60,071/363-54-68 01029241 

PUSTAKI CERAMICZNE POROMUR bez konieczności docieplania, 
wym. 440x250x220.360x250x220 - 3.60-3.90 zł. Nowogrodziec, tel. 
0606/15-66-75
PUSTAKI CERAMICZNE cena - 2.35 zł/szl Wrodaw, tei. 336-24-54, 
0605/33-11-71
PUSTAKI ŻUŻLOBETONOWE 24x24x38 cm - 2.30 zl/szt z VAT-em. 
Góra. tel. 0605/20-02-25
PUSTAKI ŻUŻLOWE wym. 24 x 224 x 49 cm - 2.80 zł/szt. Tomaszów 
Bolesławiecki, tel. 0602/87-86-91,075/736-95-74 po godz. 20

PRODUCENT BLACHY
RATY!

IDŁUGOŁĘKA k.WROCŁAWIAl A
tel. 071 /  315 16 11 I  A M ^ f L
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SCHODY panelowe, regulacja wysokości stopni, + 13 stopni drew
nianych, 78 cm, nowe, -1.500 zł. Wrodaw, tel. 0608/31-71-47 
O SIATKA z włókna szklanego, stosowana w budownic

twie, niezbędna do dociepleń budynków. Zapraszamy 
do współpracy odbiorców indywidualnych, sklepy, 
hurtownie., tel. 0602/38-53-38, 071/328-50-42 
01029411

O SIATKA powlekana, cena • 3.80 zł/m2, siatka ocynko
wana, powlekana, cena - 4.10 zł/m2, siatka ocynkowa
na, cena • 4.50 zł/m2, drut naciągowy 0.30 zł/mi)., na
pinacze, drut montażowy. Krzyków, ul. Zagrodowa 4, 
tel. 071/318-98-56 81011131 

O SIATKA ocynk, powlekana PCV - 4.20 zł/m2; siatka 
„goły ocynk” - 4.50 zł/m2; siatka ocynkowana i po
wlekana PCV, z grubego drutu - 4.50 zł/m2; siatka 
zgrzewana do betonu - 2.70 zł/m2; słupki ogrodze
niowe *13 zł/szt.; bramy standardowe z furtką • 680 
zł/kpi.; bramy kute - 200 zł/m2. „METALPLAST", 
Wisznia Mała, tel. 0603/88-26-10, 071/312-74-92 
82000951

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, w cenie 3.5-5 zł, przy większych zamówie
niach transport gratis, możliwość montażu. Pęgów, teł. 
071/310-73-02,0609/64-36-98 81010261 

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, słupki ogrodzenio
we i inny asortyment, możliwość montażu i negocjacji 
cen. Prusice, ul. Ogrodowa 19, tel. 071/312-64-33, 
0603/42-83-91 81010271 

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
poliestrem, dowolna wysokość, wysoka jakość dru
tu - 4.20 zł/m2. Ponadto posiadamy drut naciągowy, 
napinacze, słupki ogrodzeniowe. Przy większych za
mówieniach dostawa gratis. „PLAST-MEF, Świdnica, 
ul. Willowa 22a, tel. 074/852-16-95, 074/853-58-31, 
0602/10-44-51 01025761 

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana

atesty i certyfikaty. Transport gratis. Wszystkie wyro
by w cenach promocyjnych, prowadzimy sprzedaż 
ratalną. Góra, ul. Poznańska 21, tel. 065/543-36-40 (fax), 
0601/57-14-04 84014641 

O SIPOREX 24 x 24 x 59 - 4.90 zł/szt., 12 x 24 x 59 - 2.65 
zł/szŁ, znak jakości, certyfikat, transport gratis. Góra, 
tel. 0601/56-95-61 01024001 

SIPOREX 24x24x59, 200 szt. - 4.60 zł/szt. Poniatowice, tel. 
071/315-58-17
SIPOREX 24 x 24 x 59 cm, ok. 1.000 szL - 4.8 zł/szL, 12 x 24 x 59 cm. 
ok. 100 szL - 2.6 zł/szl Wrodaw; tel. 071/362-85-52,0604/65-22-22 
SŁUPKI OGRODZENIOWE z rur o średnicy 80 tran, cena 4 zł/m.b. 
Brzeg. tel. 0503/86-46-09
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 38 mm, dł. 220 cm, z daszkiem, poma
lowane -13 zł/szt. Radwanice, tel. 071/311-77-48 
SŁUPKI OGRODZENIOWE z rur zwykłych i ocynkowanych, fi 6 cm - 

-od 15 do 18 zl/mb, z rur fi 10 cm - 20 zł/mb. Wrodaw, tel. 071/368-78-43 
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 38, dł. 220 cm, z daszkiem, pomalowa
ne, 200 szt -13 zl/szt oraz słupki bramowe i narożne z podpórkami. 
Wrodaw, tel. 0603/54-37-38
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 40. dł. 2 m, z daszkami, połakierowane 
-11 zł/szt. Wrodaw. tel. 071/369-54-31.342-01-63.0605/62-02-20 
SŁUPKI OGRODZENIOWE różne grubości, ceny 8-12 zl/szt. Zielona 
Góra. tel. 0607/25-42-02
SŁUPY BETONOWE energetyczne. 3 szt - 300 zł/szt Mrokocin, tel. 
074/817-70-71 .
SPRĘŻARKA BUDOWLANA na podwoziu jezdnym Irmer, 3 m3/min,

METALOPLASTYKA
O0rodzenia 

h  - B i - a m y
talustrady 

Kraty 
ozdobne 
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1 TATORl
Wrocław, ul. Głogowska 6
(wejście z tyłu pawilonu)
tel. 35-95-195 lub 78-17-717, tax 78-17-716
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WSZYSTKIE MARKI CZĘŚCI ZAMIENNE OSPRZĘT, RATY
OKNA DREWNIANE wym. 250x150 cm, szyba termoizolacyjna, ża
luzje, stan idealny • 250 zl, drzwi balkonowe, wym. 120x210 cm - 450 
zł. Wrodaw, tel. 071/353-47-72
OKNA OREWNIANE skrzydła, podwójne szyby, skręcane, używane,
1.37 x 0.87 m, 2 szt. - 35 zł/szt. Wrodaw, tel. 071/364-26-63, 
0602/44-79-79
OKNA DREWNIANE nowe, 3 szt., szyba k=1.1, białe, wym. 145x178 
cm -1.150 zl/szt. Wrodaw, tel. 321-16-56 po godz. 18,0607/47-29-00 
OKNA DREWNIANE oblewane plastikiem, używane, uchyl
no-rozwieralne, 1 lub 2-skrzydłowe, wym. (wys. x szer.) 142 x 110 ęm
• 160 zl, 140 x 170 cm - 250 zł, 140 x 220 cm - 320 zł, możl. dowoził. 
Wrodaw, tel. 0604/37-84-73
OKNA DREWNIANE, oblewane plastikiem, używane, uchytno-roz- 
wieralne, 1-2-skrzydłowe, wys. 140 x szer. 60,140 x 110,140 x 170,. 
140 x 220 - od 150-320 zł, możliwość dowozu. Wrocław, tel. 
0604/37-84-73
OKNA DREWNIANE zalane plastftiem, białe, szer. 110 x 145 cm - 
260 zł. Wrodaw, tel. 391-9541
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane, próżniowe, 
2-szybowe, uchylno-rozwieme, wymiary 140 x 110 -150 zł, 140 x 220
- 300 zł, możliwy transport Wrodaw, tel. 0606/62-30-96
OKNA METALOWE ocynkowane, dł. 6m, szer. 1m 300 zł/szL. Nowa 
Sól, tel. 0608/62-74-56
OKNA METALOWE ocynkowane, wym. 220 x 140 cm, 145 x 140 cm
• 180 zl/szt Wrodaw, tel. 071/363-43-30
OKNA PLASTIKOWE Panorama, Veka, KBE, Rehau, Deceuninck, 
Salamander, 60 x 60 - od 190 zł, 150 x 150 R+RU • 680 zł, okna 
drewniane Taras, Polskone, Ferno, Stolbud 60 x 60, cena od 180 zł, 
okna dachowe ROTO, 54 x 70 - 448 zl, 78 x 118 - 633 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-37-33, 0603/51-70-38
OKNA PLASTIKOWE 142x140,135x136,135x90,160x62,175x165, 
152x190, 135x215, 136x111, 100x100,120x95, 120x105 cm. ceny 
od 300 zl/szt Chojnów, tel. 0604/81-79-99 
OKNA PLASTIKOWE białe, 70 cm x 73 cm -170 zł, 110 cm x 110 cm
- 340 zl, 130 cm x 108 cm - 200 zł, 125 cm x 100 cm - 330 zł, 145 cm 
x 92 cm - 250 zł, 174 cm x 118 cm - 370 zł, 210 cm x 117 cm - 500 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/713-22-44,0601/34-06-21
OKNA PLASTIKOWE rozwierno-uchylne, 210 x 140 cm - 340 zł/szt.
Kobierzyce, tel. 071/3-11-13-22, 0609/59-01-17
OKNA PLASTIKOWE wym. 105x135 cm, cena -170 zł, 135x210 cm,
cena - 340 zł, rozwieralno-uchylne, stan b. dobry. Królikowice, gm.
Kobierzyce, teł. 071/311-10-78,0605/54-44-99
OKNA PLASTIKOWE nowe, wymiary na zamówienie, ceny od 350
zl/szt Oława, tel. 071/303-34-91
OKNA PLASTIKOWE używane, wym. 147 x 143 cm, 80 x 80 cm, 
drzwi balkonowe, wym. 90 x 230 cm, drzwi garażowe o wym. 145 x 90 
cm. Oława, tel. 071/313-24-33
OKNA PLASTIKOWE, nowe. wym. 80 x 100 cm - 350 zl. 90 x 120 cm
- 320 zł, 57 x 106 cm - 320 zł, możliwe inne wymiary. Włóki k. Dzierżo
niowa. tel. 074/830-28-33
OKNA PLASTIKOWE szer. 120,150,180 cm, w cenie od 450 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 0501/80-52-65

DACHOWE, STRETCH
Wrocław, ul. Mydlana 3A 
tel. 071/348-77-41

PIASEK z transportem, 12 t, • 220 zł. Wrocław, tel. 355-31-12, 
0605/07-77-88
PIASEK 121 - 240 zł/t z transportem. Wrodaw, tel. 0602/23-46-80 
PIASEK na podsypkę, 22 L transport - 350 zl, do tynków, 221. trans
port - 400 zł, ziemia I i ll-klasy, 221 transport - 450 zł. Wrodaw, tel. 
090/38-70-04, 0501/63-15-89
PIŁA DO ASFALTU STIHL 760,1997/98 r. nowy wózek, tarcza, pa
sek zapasowy, stan b. dobry, • 3.700 zł. Świdnica, tel. 074/852-61-33 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU DOLMAR, kompletna, z wózkiem i 
zbiornikiem na wodę, z tarczą, stan b. dobry • 2.400 zl. Bolesławiec, 
tel. 0603/10-25-21, Niemcy, tel. 0049/17-46-66-67-69 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS-360 AVS stan b. dobry. -
I.200 zł. Lubań, tel. 0603/7*1-92-95
PIŁA DO ASFALTU I BETONU DIESEL 0500 samojezdna. Veber, -
II.700 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81,311-62-15
PIŁA DO BETONU STłHL 760,1999 r. ręczna. -1.600 zł. Nowogro
dziec. tel. 075/731-73-86,0603/97-56-96 
PIŁY DO CIĘCIA PIASKOWCA i BETONU od fi 1000 mm do 320 
mm, w cenie 100-1000 zł. Kaczorów, tel. 075/741-21-20 
PISTOLET DO GWOŹDZI STANLEY duży N80CB, 45-80 mm -1.500 
żl, mały N57C, 25-49 mm - 1.500 zł. Wrodaw, tel. 071/339-10-02, 
0604/07-57-59
PŁYTA GUMOWA twarda, wym. 1 mx 0.9 m x 3 mm, • 30 zl. Wrocław, 
tel. 071/341-01-46
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PŁYTA OBORNICKA 11 szt. po 9 m.b. oraz 30 szt. po 2.5 m.b., z 
rozbiórki, - 2.000 zł. Żagań, tel. 0503/04-88-97,0605/26-04-75 
PŁYTKI CERAMICZNE 15 x 15 cm, jasne -12.5 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/346-23-10, 0601/70-33-89,.
PŁYTKI CERAMICZNE paski ozdobne, pozostałość po produkcji, 
różne rozmiary i wzory, gładkie i zdobione szkłem, cena od 0.50-2 
zl/szt lub 15 zl/m2. Wrodaw. tel. 071/348-39-63 
PŁYTKI CERAMICZNE 15x15 cm. jasne -12.5 zt/m2. Wrocław, tel. 
346-23-10,0601/70-33-89
PŁYTKI Z PIASKOWCA 30 m2 - 60 zł/m2. Legnica, teł. 076/871 -02-37 
PŁYTY DROGOWE 3 i 1.5 m, 26 szt. - 80 zł/sżt. Chobienia, woj. le
gnickie, tel. 0600/85-89-25
PŁYTY DROGOWE JUMBO trelinki. Grodzisk, tel. 061/444-34-96, 
0602/35-89-80
PŁYTY DROGOWE 130 x 300 x 16 - 100’ zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0606/98-44-36
PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE GKB KNAUF gr. 12.5 mm oraz 
9.5 mm • 16.70 zł/szt. Wrocław, tel. 363-54-62 do godz. 16, 
0601/79-25-60
PŁYTY OBORNICKIE 100x100 cm. grubość 6 cm 20 zł/szt. Nowa 
Sól. tel. 0608/62-74-56
PŁYTY PILŚNIOWE 20 szt. - cena 3 zł/szt.. rynny ocynkowane fi 150, 
10 szL • cena 3 zl/szt. Miękinia, tel.'0605/36-00-51

ROZBUAK SPALINOWY WACKER, 2000 r. stan b. dobry - 3.300 zl. 
Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21
RURA KAMIONKOWA fi 150 mm. 3 szt, - 45 zł. Wrodaw. tel. 
071/781-41-54 wieczorem
RURY wym. 150 x 1000 mm, cena 7 zl/szt. Wrodaw, tel. 071/351-75-12 
RURY KANALIZACYJNE żeliwne, fi 100, 3 szt, dł. 2 m - 30 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 071/362-84-55 wieczorem 
RURY ROZBIÓRKOWE 280 m, fi 50, do demontażu - 6 zł/m.b. Biela
ny Wrocławskie, tel. 071/311-20-43
RURY ROZBIÓRKOWE fi 32. na ogrodzenia, dł. 2 m, 28 szt - 7 zł/szt. 
Zawonia, tel. 071/312-93-31
RURY SPUSTOWE do gruzu, segmentowe ♦ kosz zasypowy z pode
stem, nowe, idealne dla dekarzy - 250 zl/segment o dł. 1 m oraz • 500 
zł/podest (możl. wyst. fakt. VAT). Ziębice, tel. 074/819-15-60, 
0606/99-05-65
RURY STALOWE z rozbiórki, śred. 38, dług. 3 m, 6 ton - 500 zł/tona. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/484-57-35 
RURY STALOWE z nierdzewnej stali, fi 120, dł. 6 m - 500 zł/szt. Nysa, 
tel. 0602/51-07-86
RURY STALOWE śr. 160 x 8, 12 mb, - 350 zł. Opole, tel. 
0606/53-97-67
RURY STALOWE zwykłe i grubościenne, cena 0.70 zł/kg. Wrocław, 
tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
RURY STALOWE II gat, dług. 4-8 m, rury stalowe odpadowe, dług. 
1.5-2.2 m - 950 zlA, szeroki zakres średnich i grubych ścianek • 1.290 
zł/t. Zawadzkie, tel. 0606/33-61-57,077/461-67-79'
O WYPOŻYCZALNIA RUSZTOWAŃ ceny od 25 gr/m2 

na dobę oraz stempli budowlanych - od 18 gr/szt. 
na dobę., tel. 0602/33-05-85,071/399-99-99 01029541 

RUSZTOWANIE KOPERTOWE używane. 300 m2 - 43 zł/m2. Wro
daw, tel. 357-51-46,0601/77-39-68
RUSZTOWANIE PLETTAC 70 cm, ocynk • 55 zł/m2. Wrodaw, tel. 
0502/37-13*83 .
RUSZTOWANIE RAMOWE używane, szer. 0.70 m, 200 m2 zabudo
wy - 70 zl/m2. Z. Janiak, 62-860 Opatówek, Szulec 25

plastikiem • 4.30 zł/m2; ocynkowana • 4.50 zł/m2. Peł
ny asortyment, możliwość całkowitego montażu (wy- 
lewki, osadzanie słupów). Transport gratis. Trzebnica, 
tel. 0601/84-19-35,071/387-13-32 82000991 

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, dowolna wysokość, cena od 3.50 do 4.50 
zł/m2. Ponadto posiadamy w sprzedaży słupki ogro
dzeniowe, drut naciągowy, napinaęze 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
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Wiosną najtaniej!!!

VELUX
OKNA DO PODDASZY

PEŁNY ASORTYMENT
C-GIPS - Z.G. Sp. z  o .o . 
Wrocław, ul. Krakowska 93/105 

tel./fax 071/342-27-55, 341-55-64 
0-604 619 739
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SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana, - 4 zł ♦ VAT. 
Bolesławiec, tel. 0604/91-92-27
SIATKA OGRODZENIOWA PCV i ocynk, 2 x zabezpieczona, wys. 
od 50 do 500 cm, na duże zamówienia transport gratis • od 3.80 zl do 
7 zł/m2. Piotrowice, gm. Kostomłoty, tel. 071/390-57-17.0606/59-51-97 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynk, 20 x 1.5 m, w rolce -100 zł/szt. 
Radwanice, tel. 071/311-75-43
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana - 4 zł/m2. powlekana - 3.90
zł/m2. Syców. tel. 062/785-46-34, 785-27-97
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana powlekana • 4.1 z!/m2 oraz
ocynkowana - 4 zł/m2. Wrodaw, tel. 0606/40-29-56
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana PCV, różne kolory - 3.5 zł/m2.
Wrodaw, tel. 071/325-40-73
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana, PCV - 4.5 zt/m2, 
nie powlekana, ocynkowana - od 4.5 zł do 5 zl/m2 ♦ koszt słupków i 
montażu. Zaręba, tel. 075/724-80-34, 0602/57-00-03 
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana pcv, cena • 3.60 
z|/m2, ocynkowana, powlekana pcv, cena - 4.45 zt/m2 oraz słupki, 
drut naciągowy, napinacze, drut kolczasty (możliwość transportu). Zie
lona Góra, teł. 068/327-43-70
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa • 3.30 zl/m2. stalowa powlekana 
• 4.20 zł, ocynkowana - 4 zł/m2,. ocynkowana powlekana • 4.60 zł/m2,

1993 r„ prawie nie używana, sprowadzona z Niemiec, pełna doku
mentacja, -12.500. zł. Lubsko, tel. 0605/06-64-98 
STAL profil zamknięty, 12x12x300 cm - 100 zł. Lubin, tel. 
076/844-74-78
STAL DWUTEOWNIK dł. 2.5 - 3.2 m, cena - 0.60 zł/kg. Bolesławiec, 
tel. 0502/30-38-96
STAL DWUTEOWNIK 280 x 6.5 ni - 70 gr/kg. Kamienna Góra, tel. 
075/744-53-00
STAL DWUTEOWNIK 200 mm x 5,5 m - 25 zl/mb. Pilawa Górna k. 
Dzierżoniowa, tel. 0602/45-25-95
STAL DWUTEOWNIK ceownik i inne. różne wymiary - 0.70 zł/kg. 
Strzelce Opolskie, tel. 0608/84-75-10
STAL DWUTEOWNIK 120 mm, dl. 12 m, 19 sztuk - 15 zł/m.b. Ze- 
brzydów, tel. 074/858-54-08
STAL KĄTOWNIK 120 m, słupy 120 x 110 cm - 0,90 zł/kg. Prochowi
ce, tel. 076/858-44-71,0602/82-11-26 
STAL ZBROJENIOWA fi 6, fi 8, fi 10, ok. 5000 kg • 70 gr/kg. Lądek 
Zdrój. tel. 074/814-62-60
STAL ZBROJENIOWA gładka, śred. 18 mm i 22 mm - 0.80 zł/kg. 
Prochowice, tel. 076/858-55-05
O STEMPLE SOSNOWE - 1 zł/mb, deski szalunkowe i 

na podbitkę - 220 zł/m3, więżba dachowa, możliwa 
impregnacja i transport. Lubin, tel. 0607/47-26-43 
84016451

STEMPLE BUDOWLANE 140 szt, • 400 zl. Kamieniec Wr., tel. 
071/781-63-48, 0602/47-61-54
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe - cena od 1 zł/m.b. Oława. tel. 
071/303-09-20, 0604/26-78-97
STEMPLE BUDOWLANE -1 zł/m. Prochowice, tel. 076/858-55-05 
STEMPLE BUDOWLANE dł. 3 m - 3 zł/szt., sztachety ogrodzeniowe, 
8 x 120 cm - 2 zł/szt. łaty ogrodzeniowe, listwy montażowe - od 1.5 
zł/szt. Prochowice, tel. 076/858-49-10 
STEMPLE BUDOWLANE ocynkowane. 50 szt. - 79 zł/szt., stalowe, 
12 szt. - 35 zł/szt Wrocław, tel. 071/346-23-10.0601/70-33-89 
STOPY BETONOWE 11 szt. -100 zł/szt Wrodaw, tel. 071/349-23-78, 
0603/63-45-35
STÓŁ WIBRACYJNY 2.5 x 1 X 0.7 m,'kpl. -1400 zl, stół z formami do 
pustaków Alfa i bloczków Bet M-6. stoły 1x1m ,2x1m -od  300-1100 
zł. Wrodaw, td. 796-17-34
STÓŁ W IBRACYJNY  100x200 cm, - 1.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-29-90
STÓŁ. WIBRACYJNY DO PRODUKCJI PUSTAKÓW 2 lormy, cale i 
połówki, + szlaka leżakowana 10 la t - 650 zł. Bystrzyca Kłodzka, tei. 
074/811-15-18
STYROPIAN do ociepleń dachowych, 16 opakowań. Wrodaw, tel. 
0502/07-84-17
STYROPIAN FS-15-105 zl/m3 oraz FS 20 (na posadzki) • 150 zł/m3. 
Wrodaw, tel. 363-54-62 do godz. 16, 0601/79-25-60 _ , 
STYROPIAN FS-15 • 90 zł/m3, FS-20 • 130 zl/m3 oraz siatka i klej. 
Wrodaw, tel. 0603/10-24-41
SZALUNKI STALOWE KS 60 prod. niemieckiej, do głębokich wyko-

S C H O D Y
wszelkiego rodzaju
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wg. wzoru klienta OP012283 

Osola. tel. 071/310-62-18,310-61 -48
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pów, kpi. z nadstawkami, atest, -12.500 zl (możl. wysLfakl VAT). ł  
Ostrów Wlkp., teł. 062/735-17-82 wieczorem, 0601/56-02-56 
SZTACHETY OGRODZENIOWE ozdobne, szlifowane • 1.8 zł/szl 
Kamienna Góra, tel. 0602/67-93-64
SZTACHETY OGRODZENIOWE szlifowane, 120 x 9 x 2 cm. cena 
1.70 zł/szt. Kłodzko, tel. 074/867-91-23 
SZTACHETY OGRODZENIOWE heblowane, zaokrąglone, wym. 125 
x 9 x 2.3 cm - 2.20 zł/szt. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
SZTACHETY OGRODZENIOWE sosnowe, wym. 80 x 8 x 2 cm, 600 
szt. • 1.50 zl/szt Świeradów Zdrój, tel. 074/781 -74-01,0606/16-39-18 
SZTACHETY OGRODZENIOWE zaokrąglone, 1.6x7x100,320 sztuk 
-1.70 zl/szt. Wołów, tel. 071/389-44-53 
SZTACHETY OGRODZENIOWE różne wzory - 2.7 zł/szt. oraz inne 
wyroby (altanki, studnie itp.). Wrocław, tel. 071/341-44-16. 
0600/66-62-55
SZYBY hartowane, wagonowe, 86 x 47 x 5,71 x 39 x 5,52 x 42 x 5 
cm, łącznie 400 szt.. żaroodporne, nadają się do kominków, cena 3 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81
SZYNY KOLEJOWE S-49, nie używane - 0.60 zł/kg. Bolesławiec, tel. 
0502/30-38-96
SZYNY KOLEJOWE dł. 525 cm, 8 sztuk,.-1.300 zł. Nowe Miastecz
ko, tel. 068/388-80-16
TACZKA budowlana: 50 zł. Wrodaw. tel. 0608/10-75-47 
TACZKA na gumowych kołach (do naprawy), 3 szt. • 50 zł/szt. Wro
cław, tel. 325-07-71,0602/64-24-10
TAPETY, tłoczone, prod. niemieckiej, do malowania - 3 zł/rolka. Ża
gań, tel. 0607/31-84-26
O TARCICA SUCHA : dębowa - 1.900 zVm3, bukowa - 

1.450 zł/m3, jesionowa • 1.500 zł/m3. Oława, tel. 
071/303-89-69 w godz. 8-15, 0602/59-14-30 
01029311

O TARTAK w Oławie sprzeda tarcicę, więźbę dacho
wą, krawędziaki, podłogę, boazerię, podbitkę. Im
pregnacja ciśnieniowa i zanurzana. Sztachety, prze
cieranie materiałów powierzonych. Dziś zamiawiasz 
• jutro odbierasz!. Oława, ui. Sikorskiego 10, tel. 
071/313-24-05, 071/313-88-83, 0606/12-42-14 
01026721

TARCICA BUKOWA sucha, grub. 50 mm, • 1.450 zł. Bystrzyca Oław
ska, tel. 071/303-09-36,0606/98-40-66 
TARCICA BUKOWA • 1.200 zl/m3, dębowa -1.100 zł/m3, wilgotność
8-10%, gr. 50 mm. Głuchołazy, tel. 077/439-64-57 
TARCICA BUKOWA jesionowa, dębowa, po suszami, cena 1.200 •
1.600 zł/m3. Trzebnica, tel. 0600/31-93-19 
TARCICA DĘBOWA sezonowana, grubość 50 mm -1.100 zl. Kieł
czów. tel. 071/398-84-01
TARCICA DĘBOWA sucha, gr. 50 mm oraz klejonka dębowa, gr. 20 
mm, -1.100 zł. Lubin, tel. 076/844-60-48 
TARCICA DĘBOWA sucha - 1.500 zł/m3 Nowa Sól, tel. 
068/388-60-13. 0501/70-38-03
TARCICA DĘBOWA powierzchniowo sucha, wilgotność ok. 21%. dł.
3 m, gr. 55 mm, cena 1.000 zł/m3. Opole, tel. 0605/52-99-47 
TARCICA DĘBOWA l i II kl„ gr. 50 mm, • 1.400 zł. Rawicz, tel. 
0604/87-63-76
TARCICA DĘBOWA 50-60 mm - 1.000 zł/m3. Strzelin, tel. 
071/392-21-10, 0602/24-82-22 *
TARCICA DĘBOWA gr. 25-50 mm -1.250 zl/m3. Środa Śląska, tel. 
071/317-25-79. 0604/95-48-36
TARCICA DĘBOWA sucha, dębowa, klonowa, czereśniowa, buko
wa. ceny od 800 zl/m3. Wałbrzych, tel. 074/845-33-47,,0605/64-41 -08 
TARCICA IGLASTA II kl., sosnowa, dł. 6.300 mm, gr. 22-30 mm - 600 
z!/m3, świerkowa, dl. 6.000 mm, gr. 22-35 mm - 550 zl/m3. Leszno, 
tel. 065/529-92-44, 0603/26-24-90
TARCICA JESIONOWA dębowa, czereśniowa, gr. 50 mm - 800 zł/m3. 
Lubań, tel. 075/722-27-39
TARCICA JESIONOWA 50-60 mm • 900 zł/m3. Strzelin, tel. 
071/392-21-10, 0602/24-82-22
TARCICA OLCHOWA gr. 25-50 mm - 800 zł/m3. Środa Śląska, tel. 
071/317-25-79. 0604/95-48-36
TARCICA SOSNOWA sucha i mokra, więżba dachowa, sosnowa • 
od 550 zł, jesionowa • 1.000 zł, dębowa • 1.250 zł, różne grubośd i 
długości. Ciechów, woj. wrocławskie, tel. 0605/07-44-43 
TARCICA SOSNOWA gr. 25-50 mm • 800 zł/m3. Środa Śląska, tel. 
071/317-25-79, 0604/9548-36
TARCICA SOSNOWA sucha. gr. 25 mm i 50 mm, I klasa • 800 zł/m2. 
Wrodaw, tel. 0501/31-08-43
TAŚMOCIĄG BUDOWLANY dł. 10.5 m, - 1.700 zł. Wrzeszów, teł. 
071/389-84-90
WALCARKA DEKARSKA do rynien, mało używana, -1.500 zł. Brzeg 
Opolski, tel. 077/444-15-87 po godz. 21 
WALEC WIBRACYJNY W  3403, 1989 r. prowadzony. • 5.500 zł. 
Wolibórz, tel. 074/872-12-68
WAŁEK MOSIĘŻNY fi 50,150 cm - cena 8 zł/kg, koleba budowlana 
bez podwozia - cena 70 zi. Miękinia, tel. 0605/36-00-51 
WEŁNA MINERALNA każda ilość, gr. 20 cm - 9 zl/m2. Legnica, tel. 
0601/57-86-63
WĘZEŁ BETONIARSKI BMK 500 ♦ 2 silosy, wibroprasa do blocz
ków, wym. 38 x 24 x 14 cm, z całą linią technologiczną, do dokończe
nia, - 30.000 zł. Witoszów Dolny. gm. Świdnica, tel. 074/853-83-78, 
074/852-04-62
WIATA stalowa, 600 m2 - 80 zł/m2. Wołów, tel. 0602/33-58-92
WIBRATOR 380V. Nysa. tel. 077/433-56-31
WIBROPRASA HK-6 BIS krocząca, do prod. bloczków betonowych,
pustaków, trylinki, krawężników, - 29.000 zl. Osieczna, tel.
065/535-06-87
O WIĘŻBA DACHOWA tarcica, łaty, impregnacja - 640 

zł/m3. Montaż więżby. Węgry k. Żórawiny, tel. 
0502/38-66-09 01029211 .

WIĘŻBA DACHOWA - 600 zł/m3, deski sezonowane - 400 zł. Brze
zia Łąka, tel. 0608/70-69-25,071/314-82-36 po godz. 20 
WIĘŻBA DACHOWA 60 krokwi, 16 x 8 x 7,5 m, deski 25 mm • 640 zł. 
Piława Górna k. Dzierżoniowa, tel. 0602/60-19-47 '
WINDA BUDOWLANA MPR 600 do robót elewacyjnych, szer. robo
cza 8 m, wys. 28 m, udźwig 600 kg, • 15.000 zł lub wynajmę. Nysa, 
tel. 077/433-02-36
WINDA DEKARSKA BACKER, 1995 r. udźwig 220 kg na wys. 22 m, 
zasilana silnikiem spalinowym Honda, z własnym podwoziem 2-osio- 
wym, hak kulisty, stan b. dobry, cena 10.000 DEM. Żary, tel. 
0602/69-21-86
WKŁADY KOMINOWE kwasoodpome, z atestami, cena - 34 zł/m.b. 
Legnica, tel. 076/857-51-05,0608/49-55-34 
WŁAZ ŻELIWNY gi 60, wys. 15 cm, typ średni, z rozbiórki, - 80 zł. 
Wrodaw, teł. 362-80-24
WYCIĄGARKA BUDOWLANA, - 400 zł. Kłodzko, tel. 074/867-72-25 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA WBT-600 udźwig 500 kg, stan b. do
bry. • 2.200 zł. Nowa Sól. tel. 0603/92-82-50 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA linowa, 750 kg, slup z wysięgnikiem 
10 m, silnik 380V, • 1.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-02, 
0605/65-58-37
WYCIĄGARKA BUDOWLANA linowa nowa, - 950 zł. Oława. tel. 
071/313-86-76
WYCIĄGARKA BUDOWLANA do zakładania dachówki, z własnym 
silnikiem spalinowym, napęd hydrosilnikami, stan b. dobry, - 7.000 zł. 
Sieradz, teł. 043/829-33-21,0603/68-20-20 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA. - 600 zł. Wrodaw, tel. 071/354-35-67 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA - 650 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10, 
0601/70-33-89
WYCIĄGARKI BUDOWLANE 2 szt. - 500 zł i 1.500 zł lub zamienię 
na Żuka, pilne. Maniów, tel. 071/316-82-05 
WYKŁADZINA PCV 16 m2 - 5 zł/m2, dywanowa, zieleń, 250 x 400, 
150 x 400. nowa. obszyta -150 zl. Brzeg Dolny, tel. 0502/43-40-75 
WYŁĄCZNIKI PRĄDU natynkowe, 60 sztuk -1 zl/szt. Otmuchów, tel. 
077/431-55-46 po godz. 18
O ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER piły do betonu, 

tarcze diamentowe, wibratory do betonu, walce gład
kie i okołkowane, części do silników Hatz, Robin, 
Lambordini, e-mail: zenker@sisko.pl. 84015961 

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER .skoczek", 1998 r., 70 kg, stan 
b. dobry, - 2.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 lub Niemcy, 
0049/17-46-66-67-69
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER silnik diesel, duża. prod. za
chodniej, stan b. dobry, - 4.000 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 po 
godz. 16
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER .skoczek', stan dobry. • 2.000 
zl. Grodków, tel. 077/415-50-62,0608/74-56-84 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU .stopa’ , pół roku gwarancji, faktura YAT.
- 6.500 zł. Nysa. tel. 077/433-34-10
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU stopa wibracyjna. - 2.400 zł. Oława, tel. 
071/313-23-33, 0603/45-08-50
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER typu .skoczek*, • 2.800 zł. 
Pęgów, tel. 071/310-76-70
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER stopa wibracyjna, 70 kg. stan 
b. dobry, -1.600 zL Raciborowice, tel. 076/818-97-49 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER, diesel, • 3.200 zł. Św. Kata
rzyna, tel. 071/311-62-81,311-62-15 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER, - 3.000 zl. Wrocław, tel. 
325-18-48, 0502/61-10-53
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU stopa wibracyjna. • 2.400 zł. Wrodaw, 
tel. 346-23-10,0601/70-33-89
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 .skoczek’ , 
stan b. dobry. -^.100 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 lub Niemcy, 
0049/17-47-71-21-78

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMANN AVH 40-20,1996 r. płytowa, 
400 kg, rewers, diesel, Hatz-Supra, stan b. dobry • 7.300 zl..Strzelin, 
tel. 0604/1$-05*80
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 r. 105 kg, diesel, stan 
b. dobry. • 3.700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1998 r. płytowa, silnik Hondy, 
90 kg, - 3.000 zł. Głogów, teł. 076/835-69-37. .0605/43-32-91 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER TS720,1999 r. typ .stopa’ , 
diesel, 75 kg, • 3.500 zl. Bolesławiec, tel. 0501/46-79-67 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1999 r. 235 kg, silnik diesel 
Hatz, - 5.700 zł. Bolesławiec, (el. 0601/57-13r39 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER S 600, 2000 r. .skoczek'
3.100 zi. Nowogrodziec, tel. 075/731 -73-86,0603/97-56-96 
ZBIORNIK NA SZAMBO betonowy od 5 do 20 m3, od 1.700 zł. Wro
daw, tel. 0601/91-62-11 
ZBIORNIKI NA SZAMBO 2.0001, 20.0001, cena 600 • 3.000 zł. By 
śtrzyca Oławska, tel. 071/303-04-78 
ZBIORNIKI NA SZAMBO metalowe, poj. 10000 i 250001, konserwo 
wane, stan b. dobry, od 1.800 zł. Lubin, tel. 0502/60-93-39 
ZBIORNIKI NA SZAMB0 150001, wym. 2.2x4.3 m - 3.000 zł/szt. Zie 
lona Góra, tel. 0607/25-42-02
ZĘBATKA DO BETONIARK11501,15 zębów, • 40 zł.'Wrodaw, tel. 
355-97-32 po godz. 16
ZIEMIA I i II klasa. 22 t, z transportem -"450 zł/t. Wrodaw, tel. 
090/38-70-04, 0501/63-15-89
ŻURAWIK BUDOWLANY udźwig 500 kg, wys. podnoszenia 4 m, -
500 zł. Mrozów, tel. 071/317-07-05
ŻWIR .POSPÓŁKA’  271, - 700 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96

SPRZĘT SPORTOWO- 
TURYSTYCZNY

BROŃ PISTOLET hukowo-rakietowy, z wyposażeniem, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/785-67-32
BROŃ MYŚLIWSKA BROWNING automat śrutowy, kaliber 12, • 2.000 
zł. Lubań, tel. 0600/10-14-22,075/722-25-15 
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA MERKEL SHUL oraz luneta 
Bushnell 3-9x40, prod. japońskiej, pokrowiec, oryginalne opakowa
nie, stan b. dobry, horyzontalna, kaliber 12/70 mm, - 1.800 zł. Wro
daw, tel. 071/341-90-91
BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER OWG 7.62x53R, z lunetą 3-9x42, 
dubeltówka 16/70, broń używana 2 sezony, stan b. dobry, nowa lunę 
ta Artemis, prod. czeskiej, lornetka 10x50,2 futerały, pas na naboje 
amunucja kulowa i śrutowa, - 2.500 zl (za całóść). Jawor, tel 
076/871-13-47 po godz.20
BUTLA TURYSTYCZNA, 2 kg. nie używana. • 50 zł. Wrodaw. tel 
071/373-48-43 wieczorem
BUTY SCOTT rozm. 44 i pedały SPD, gwarancja, - 300 zł. VWodaw 
tel. 071/789-38-70
BUTY DO JAZDY KONNEJ brązowe, nr 41, -150 zł. Wrodaw, tel 
071/786-77-75
BUTY DO JAZDY KONNEJ oficerki, z prawidłami, stan b. dobry, 
200 zł. Wrodaw, tel. 0606/33-84-94 
BUTY DO KUNG-FU oryginalne, prod. chińskiej, 1500 szt. -10 zł/pa 
ra. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
BUTY RAJDOWE SPARCO nowe, niskie 42, wysokie 42.5, z homo
logacją ceny 200 i 280 zł lub zamienię na kierownicę sportową do 
Fiata 126p, fi 280-320 mm. WTodaw, teł. 0600/87-89-28 
DESKA WINDSURFINGOWA idealna do nauki, d. 320 cm, wypor
ność 1601, - 600 zł. Legnica, tel. 0604/56-81-00 
DESKA WINDSURFINGOWA HI FLY 320 cm, 1601, mieczowa - 900 
ztoraz żagle 6,5 m2 - 200 zl, 7,5 m2 - 250 zł. Lubin, tel. 0601/55-57-21 
DESKA WINDSURFINGOWA WALVE 250-854 • 120 zł. Lubsko, woj. 
zielonogórskie, tel. 0605/21-07-56
DESKA WINDSURFINGOWA kompletna, dwa żagle, stan dobry, • 
750 zl. Świdnica, tel. 074/853-36-26 
DESKA WINDSURFINGOWA Mistral, dla początkujących, 2 żagle, 
kamizelka, stan b. dobry, - 850 zł. Świdnica, tel. 074/853-36-26 
DESKA WINDSURFINGOWA kolorowa, dl. 3.6 m, maszt 4 m, 2 ża
gle, czerwony z oknem (napis Coca-Cola), drugi z dużym oknem (ja
sny), bom, nowy model, - 800 zl. Wałbrzych, teł. 074/665-27-58 
DESKA WINDSURFINGOWA do nauki, kompletna, • 420 zl. Wrodaw, 
tel. 071/318-52-81 po godz. 20,0602/84-61-56 
DESKA WINDSURFINGOWA BIC TECHNO. - 2.400 zl. WTocław, tel. 
0602/27-57-47
DESKA WINDSURFINGOWA F-2, • 900 zł, MISTRAL, - 600 zł. Wro
daw, tel. 071/363-10-82
DESKA WINDSURFINGOWA On Slalom Medium. 275 cm, wypor
ność 102 I, Hawai Design, stan idealny, - 520 zł. Wrodaw, tel. 
0606/18-76-74
DESKA WINDSURFINGOWA KLEPPER żagiel, maszt, bom, ideal
na do nauki, • 980 zl. WTodaw, tel. 071/357-21-64 
DESKA WINDSURFINGOWA BIC TECHNO, • 2.400 zł. Wrodaw, tel. 
0502/27-57-47
DESKA WINDSURFINGOWA COBRA dł. 2.75 m, wyporność 90 I, 
maszt dzielony, żagiel 4.7 m2, • 2.000 zl, FANATIC dł. 3.66 m, bom, 
miecz, żagiel 6 m2, maszt, - 700 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
DESKA WINDSURFINGOWA F2 COMET 315 cm, wyporność 1491, 
bom z klamrą maszt, żagiel 6.4 m2. -1.700 zł. F2 SPUTNIK 285 cm, 
115 litrów, stopa masztu, statecznik, - 1.300 zł, FANATIC LITE BAT 
320 cm, 160 litrów, pędnik dziecięcy 2.9 m2, -1.300 zl. WTocław, tel. 
071/361-64-39
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BAT, 1996 r. dł. 325 cm, ża
giel, bom na klamrę, maszt dzielony, stan b. dobry, • 1.706 zł. Legni
ca, tel. 076/721-67-19, 0602/82-13-54 
DESKI WINDSURFINGOWE KLEPPER, Hi Fly, Fanatic - od 150 zł, 
maszty -100 zł, żagiel • od 30 zł, trapez - od 40 zł, pianki na deskę i do 
nurkowania - od 50 zł. Leszno, tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20, 
0608/27-86-58
DWA TORY KRĘGIELNI automatycznej, wraz z powrotem kuli, pełne 
wyposażenie, -19.000 zł. Opole, tel. 0608/62-46-77 
ECHOSONDA WĘDKARSKA EAGLE cerata 128 Plus, z walizką na 
gwarancji, • 1.600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-33-81 
KAJAK gumowy, ze stelażem, 2-osobowy, dł. 5 m, - 550 zł. Milicz, tel. 
0603/96-27-15
KAJAK dmuchany, 2-osobowym 5-komorowy, nowy, - 250 zł. Psary, 
teł. 071/387-86-62
KAJAK składany, prod. niemieckiej, stan dobry, - 490 zł. Wrodaw, tel. 
071/373-05-56, 0502/37-74-66
KAJAK GUMOWY 5-komorowy, 2-osobowy, stan idealny, - 220 zł.
Bolesławiec Śląski, tel. 0603/56-16-31
KATAMARAN 22 m2, 3-osobowy. • 17.000 zł. Wrocław, tel.
0502/27-57-47
KATAMARAN, 1998 r. składany, 4-osobowy, duży, 6 m x 3 m, 10 m2, 
z pełnym osprzętem, sprawny, lekki, nie wymaga uprawnień i reje
stracji. * 2.000 zl lub zamienię na łódź kabinową z przyczepą. Siedlce, 
tel. 0602/32-86-64
KATAMARAN SUN TRAKCER BIG FOOT, 1999 r. silnik Hercules 60 
KM, 12-osobowy, mało używany, zarejestrowany, • 45.000 zł. Kędzie- 
rzyn-Koźle, tel. 0607/61-34-14 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w intemede pod numerem - AC0228 www.autogielda.com.pl)
KIJE DO GO LFA  piłki, wózek, torba - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/347-81-86
KOMBINEZON RATUNKOWY typ pełnomorski, nie używany, - 700 
zł. Pieszyce, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/54-66-20 
KRĄŻEK DO SZTANG115 kg (3 szt.) i 20 kg (4 szt.) wraz ze stojaka
mi, -1.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/71-57-78 
KUPIĘ BROŃ SPORTOW Ą pneumatyczną. Wrocław, tel. 
0502/50-86-13
KUPIĘ KAJAK plastikowy, 2-osobowy. stan dobry, tanio. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-69-43
KUPIĘ KOMBINEZON DLA LOTNIARZA tanio. Wałbrzych, tel. 
074/846-10-84
KUPIĘ ŁÓDŹ WĘDKARSKĄ drewnianą lub plastikową w cenie do 
350 zł. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
KUPIĘ MATERAC DMUCHANY 2-osobowy, prod. polskiej. Wrocław, 
tel. 090/27-74-47, 071/781-88-73
KUPIĘ PONTON 6-12-osobowy, z twardym dnem. Wrocław, tel. 
0602/57-90-30
KUPIĘ PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ławeczkę z regulacją kąta ł  sto- 
jak, sztanga zwykła, łamana, obdążenie 100 kg oraz hantle po 20 kg. 
Wrodaw, tel. 0503/92-79-60
KUPIĘ ROWERY WODNE używane, 5 szt. lub wydzierżawię. Wro
daw, tel. 343-24-63
KUPIĘ STÓŁ BILARDOWY. Zielona Góra, tel. 068/374-28-30 
KUPIĘ ŻAGIEL 5.5 oraz statecznik Antygrass Power Box. Lubsko, 
tel. 068/372-05-37,0605/21-07-56 -  . 4
LODÓW KA TURYSTYCZNA 12 V, - 150 zł. Świdnica, tel. 
074/853-36-26
ŁÓDKA z tworzywa sztucznego, możliwość zamontowania silnika, dł.
3.50 m, nowa, nie używana, dodatkowo 2 wiosła i 2 kamizelki ratun
kowe, -1.200 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-02 
ŁÓDKA DREWNIANA pokryta poliestrem, silnik 15 kM, - 2.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57
ŁÓDŹ typu Norton, stan idealny * wiosła, kapok, zarejestrowana, - 
900 zł. Lubań, teł. 075/721-32-44
O ŁÓDŹ MOTOROWA prod. holenderskiej, dług. 6 m, ka

bina, sypialnia 3-osobowa, stolik, umywalka, sterów
ka zadaszona, zegary, oświetlenie itd., silnik Mercury 
50 KM, dozownik oleju, el. rozruch, + przyczepa 2-osio
wa prod. niemieckiej. Zestaw oclony, zdjęcia, - 23.500 
zł. Wrocław, tel. 071/352-44-45, 0502/95-90-10 
80009761

ŁÓDŹ MOTOROWA, 1000 ccm piękna łódź z mahoniu, dla konese
ra, dno z polistyrenu, 4 osobowa ♦ zapasowy silnik 1,8 OHC, napęd 
śrubowy, stan idealny, • 9.900 zł lub zamienię na samochód. Dzierżo
niów, tel. 074/832-07-57
ŁÓDŹ MOTOROWA dł. 5,5 m, silnik 1600 ccm, stacjonarny, kierownk 
ca, manetka gazu, prod. niemieckiej ♦ wózek, • 5.800 zł. Świdnica, 
tel. 074/851-38-38,0601/79-67-62
ŁÓDŹ MOTOROWA, 2000 r. laminat, podwójne dno, schowek, dł.
4.2 m, + silnik Suzuki, 4 KM, zaburtowy, • 4.000 zł. Nysa,-tel. 
077/435-22-27
ŁÓDŹ MOTOROWA GLASTROM, 1992 r.. 3000 ccm, benzyna LX 
Mercuruses, przekładnia ZET, 140 KM, kabina do spania, dł. 6.5 m, 
tylko 40 godzin w wodzie, wersja USA  radioodtwarzacz t  przyczepa 
podlodziowa, ocynkowana, zarejestrowana, - 43.000 zł. Jelenia Góra ,. 
teł. 075/752-49-12 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w intemecie 
pod numerem • AE0056 www.autogielda.com.pl)
ŁÓDŹ MOTOROWA HURRICANE EVlNRUDE, 70 KM, kadłub ro
biony w Niemczech na zamówienie, szybka, zwrotna, niezwykle efek-, 
towna, idealna do uprawiania sportów wodnych, przyczepa, • 32.000 
zl. Opole, tel. 077/453-79-51 wieczorem, 0601/48-01-48 
ŁÓDŹ MOTOROWA JOHNSON mala. z silnikiem 6 PS. - 1.200 zl. 
Gubin. teł.,068/359-55-75
ŁÓDŹ MOTOROWA MERCRUISER. 1995 r. 30 KM. prod. USA, pał-' 
na dokumentacja, stan idealny, - 5.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0501/62-40-39, 0608/84-92-20
ŁÓDŹ PNEUMATYCZNA GRYF 4 pełne wyposażenie, wiosła, koło 
ratunkowe, podłoga ze sklejki mahoniowej, deska do silnika, silnik 8 
kW, - 2.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-22-27 "
ŁÓDŹ WĘDKARSKA niebieska, 1-osobowa, zabudowana, z włókna, 
waga 16 kg, do przewożenia na bagażniku dachowym, dł. 190 cm, 
szer. 95 cm, • 650 zł. Legnica, tel. 076/862-04-76 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA drewniana, nowa, 350 x 120 x 40 cm, - 500 zł. 
Przemków, tel. 076/831-90-77, 0604/66-04-86.
ŁÓDŹ W ĘDKARSKA z przyczepą, • 1.350 zł. Rychtal, tel. 
062/781-62-66
ŁÓDŹ WĘDKARSKA 3-osobowa, długie wiosła, możliwość montażu 
silnika, stan bardzo dobry, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-06-35, 
0600/30-91-86
ŁÓDŹ WĘDKARSKA nowa, biała, nie używana, dł. 3.6 m, szer. 1.3 
m, 2 komory wypornościowe, można oglądać przy ul. Krakowskiej 15,
- 1.700 zł. Wrodaw, tel. 0607/62-52-87
ŁÓDŹ WĘDKARSKA 1.2x2.6 m, płaskodenna, żywiczna, stan b. do-.
bry, - 950 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85
ŁÓDŹ ŻAGLOWA prod. niemieckiej, pow. żagli 8.5 m2, nie wymaga
uprawnień, - 3.000 zł. WTodaw, tel. 071/363-10-82
ŁÓDŹ ŻAGLOWA plastikowa; 12 m2 żagla, dł. 4 m, maszt dzielony,
wózek do slipowania, plandeka, pianki, - 3.500 zl. Wrodaw, tel.
0606/96-03-34
ŁÓDŹ ŻAGLOWA prod. niemieckiej, dł. 4.2 m, + wózek transportowy 
i dodatki, -1.900 zł. WTodaw, tel. 071/373-05-56,0502/37-74-66 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA KATAMARAN HOBBY żagiel 14 m2, kompletny 
sztormiak, pianki, kamizelki ratunkowe, • 3.900 zł. Wrodaw, tel. 
0606/96-03-34
ŁYŻWOROLKI zielono-czame metalic, używane, stan b. dobry, na 
klamry, rozm. 42 - 50 zł. fioletowoczame oraz rozm. 39. porysowane - 
25 zł, buty do jazdy konnej .Aigle’ , rozm. 39 • 100 zł, buty piłkarskie 
Puma, z korkami, rozm. 11.5, używane - 30 zł. Wrocław, tel. 
071/781-98-99 w godz. 20-21
ŁYŻWOROLKI stan dobry, rozm. 38/39, but zewn. wentylowany, kół
ka gumowo-kauczukowe, - 50 zł. Wrodaw, tel. 328-68-38 
ŁYŻWOROLKI BAUER FX3 stan dobry, kółka kauczukowe, kolor 
żółtosrebmy, płoza odkręcana. -100 zł. Góra, tel. 065/544-41-35 
ŁYŻWOROLKI K2 FATTY ochraniacze, kask, • 450 zł. Jacek. Wro
daw, tel. 071/341-21-14,065/520-18-32 Leszno 
ŁYŻWOROLKI ROCES rozm. 43-44, mało używane, -170 zł. Wro
daw, tel. 345-73-86, po 15
ŁYŻWOROLKI ULTRAFIYE miękki but, niebiesko-szare, rozm. 36, 
jeden sezon używane, - 50 zi. Wrodaw, teł. 0602/59-50-38 
MATERACE DMUCHANE. • 150 zł. Psary, tei. 071/387:86-62 
MOTOLOTNIA 2-osobowa, Stranger, Rołax 503 zdwojony, wózek Duo 
Spioler, komplet przyrządów, śmigło 3-łopatkowe, nowy (z metryką), 
możliwość nauki pilotażu, - 25.000 zł. Świdnica, teł. 074/640-53-98 
wieczorem, 0601/14-39-79
MOTOLOTNIA wyszkolę w lataniu, - 6.000 zł. Wrocław, teł." 
071/357-37-64
MOTOLOTNIA LIBRA wózek 1-osobowy, sinik Trabanta, - 3.500 zł. 
Żary. tel. 0503/52-91-11
NAMIOT doemk, 4-osobowy, prawie nowy, + 2 sypialnie, stan ideal
ny, • 1.200 zł. Boguszów-Gorce, tel. 0606/17-03-92 
NAMIOT 3-osobowy, nowy, wym. 2.4x2.2x1.4 m. z tropikiem, - 250 zł. 
Chojnów, tel. 0502/41-80-65
NAMIOT 2-osobowy, typu .domek’ , sypialnia podwieszana, duży 
przedsionek, okna, moskitiera, prod. zachodniej, nowy, - 480 zl. Gło
gów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16
NAMIOT KORMORAN nowy, 4-osobowy, z przedsionkiem, • 1.300 zł. 
Pilawa Górna, teł. 074/837-12-54
NAMIOT 4-osobowy, z tropikiem, przedsionek, sypialnia, 2-osobowy 
materac. - 320 zl. Świdnica, tel. 074/856.91-46.0606/17-57-26 
NAMIOJ 3-osobowy, tropik, materace, łóżko polowe. Wrocław, tel. 
071/321-44-87'
NAMIOT 2-osobowy, typu .domek’, bez tropiku, nowy • 70 zł oraz 
ponton 2-osobowy -100 zł, wędka Jaxon Concerto, dł. 3.6 m, nowa z 
przelotkami -100 zł. Wrodaw, tel. 0608/09-33-19 
NAMIOT 4-osobowy, • 500 zl. Wrodaw. tel. 788-60-35 po godz. 17 
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 „DOMEK" 3-osobowy, stan dobry, - 300 zl. Wrocław, tel.
348-26-58
NAMIOT 4-OSOBOWY typu .domek’ , z dopinaną przystawką kuchen
ną mało używany, stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/321-47-21 
NAMIOT IGLOO nowy, 3-osobowy, - 240 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-53-16
NAMIOT IGLOO 4-osobowy, duży przedsionek, wym. 490 x 210 x 

. 140 cm, waga 5.4 kg, - 350 zł. Wrodaw, tel. 071/336-43-41 
NAMIOT IGLOO 4-osobowy, ziprzedsionkiem, nowy, powłoka termo
izolacyjna, 2 osobne sypialnie, prod. niemieckiej, kompletny, - 400 zl. 
Wrodaw, tel. 071/355-90-79,0604/18-28-61 
NAMIOT ONTARIO 3-osobowy, z przedsionkiem, firmowy, High-Pe- 
ack, wodoodporność 1000 mm • 230 zł. Oleśnica, tel. 071/398-86-88 
po godz. 15
NAMIOT TURYSTYCZNY TRAPER 3 3-osóbowy, typu .szałas’ , dwu- 
powłokowy, wymiary 2370 x 4000 x 1450 mm, masa 14 kg, nie uży
wany • 500 zł. Świdnica, tel. 074/640-46-89 
NAMIOT WEEKEND DISCOVERS, 2000 r. 5-osobowy, używany je
den sezon, 2x 4.8x 3 m. 2 wejścia, - 450 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
NAMIOT WILLOWY prod. niemieckiej firmy Meerane, nie używany, 
wym. 3.25x3.80, kabina sypialna 2.00x2.00 m. śr. wys. 2.05, ciężar 
namiotu 16 kg, stelaża 19 kg, -1.200 zl. Wrodaw, tel. 071/373-48-43 
wieczorem
NAMIOT WOJSKOWY duży, 6-okienny, stan b. dobry, • 1.850 zł. Wro
daw, tel. 071/373-03-98
NAMIOT WOJSKOWY, - 700 zl. Wrodaw. tel. 0602/49-01-58 
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 najtaniej!!!. Wrocław, te!. 071/318-57-05, 
0502/12-57-11 02023541

NAMIOTY używane, w cenie od 50 zl/szŁ Leszno, tel. 065/529-29-45 
w godz. 19-20,0608/27-86-58
NAMIOTY 2-osobowe, 3 szt., nowe - 220-260 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-28-00
OCHRANIACZE CRANE komplet, czarne, rozm. L, raz użyte,'- 30 zł. 
Wrodaw, tel. 0602/59-50-38
PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80-110 kg, stan b. dobry, -
2.400 zł. Wrodaw, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45 
PARALOTNIA UP FLASH żółta, mało używana, wraz z uprzężą •
1.400 zł. Strzelin, tel. 0602/68-86-14
PARALOTNIA VOYAGER PL 12/27 stan b. dobry, - 1.780 zl. WTo
daw, tel. 071/372-63-69
PISTOLET GAZOWY HW-94 kal. 9 mm, + kabura i naboje, wymaga
ne pozwdenie, • 250 zł. Wrodaw, tel. 071/328-03-31 
PLANY TRENINGOWE z najlepszych siłowni, opisy ćwiczeń, tabela 
idealnych proporcji, opisy wszystkich sterydów, ćwiczenia dla kobiet • 
20 zł. Leszno, tel. 0606/16-45-71
PLECAK ZE STELAŻEM nowy, - 200 zł. WTodaw, tel. 071/363-94-94 
PLECAKI WOJSKOWE szwedzkie, polskie, południowo-amerykań- 
skie, norweskie, torby wojskowe, ładownice, paski, menażki, kubecz
ki, niezbędniki, itp. - od 3 do 70 zl. Wrocław, tel. 071/362-65-93, 
0605/76-57-97
PONTON 3-osobowy, 3-komorowy, nowy, możliwy montaż silnika, dług. 
231 cm, - 550 zł. Jelcz-Laskowice.. tel. 071/318-67-18.
PONTON 3-osobowy, 3 komory powietrza, nowy, uchwyty do silnika, 
dł. 231 cm, - 550 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
PONTON 2-, 3-osobowy, 3-komorowy, 2 pary uchwytów na wiosła, + 
wiosła, możliwość montażu silnika, - 500 zł. Oława, tel. 071/313-90-40 
PONTON 3-osobowy, wym. 262x115 cm. - 320 zl. Strzelin, tel. 
071/796-12-77 po godz. 16
PONTON 3-osobowy, z silnikiem Suzuki, 10 KM, - 2.000 zł. WTodaw, 
tel. 071/355-71-72
PONTON 2,3-osobowy -170 zł, 4-osobowy --230 zł. Wrocław, tel. 
0603/40-09-94
PONTON „ZEFIR" z masztem żaglowym i drewnianą podłogą -1.500 
zł. Wrodaw, tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 £
PONTON METZELER gumowy, 2-osobowy, z mocowaniem na silnik,
wiosła, - 490 zł. Psary, tel. 071/387-86-62
PONTON POSSAT 250 4-komorowy, tkaninowo-gumowy, 2,5x1,2 m,

drewniana ławka, kpi., nie używany, -1.100 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-43-88
PONTON WĘDKARSKI OSA 2 2 ławki (sklejka liściasta), deska do 
silnika, wiosła, • 800 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-22-27 
PONTON WĘDKARSKI 2-3-osobowy, 4-komorowy, grube tworzywo,
- 230 zl. Psary, teł. 071/387-86-62
PONTON WOJSKOWY z silnikiem Jonson (3.5 KM), • 1.500 zł. Opo
le, tel. 077/45-56-25
O PONTÓN ZODIAK profesjonalny, dług. 5.3 m, sztyw

na podłoga, kokpit Jokey, zegary itd., silnik John
son (140 KM), ♦ przyczepa amerykańska • 27.000 zł. 
Ponton Wikingr dług. 4.1 m, podłoga składana, sil
nik Mariner (55 KM), ♦ przyczepa -15.000 zł. Ponto
ny Metzelar, pod silniki i zachodnie silniki doczep- 
ne. Wrocław, tel. 071/352-44-45, 0502/95-90-10 
80009771

PONTONY 1-8 osobowe, ceny 100 - 1600 zł. Wrocław, tel. 
071/341-20-,22, 0603/55-59-58
O PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS KETTLER - 950 zl, 

Alex • 650 zł, Chris-Top - 900 zł, stepery - od 200 zł, 
wiosła - od 200 zł, ławki • od 200 zł, bieżnia - 350 zł, 
rower Mars • 200 zł, Kettler Ex - 750 zł, bieżnia el. 
„Kettler Marathon” • 3.700 zł, Orbitrek Magnetik - 
500 zł i inne sprzęty do siłowni. Kije do gry w gołfa • 

■3 00 zł/szt. Legnica, tel. 076/866-34-07 84016431 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS wielofunkcyjny, stan dobry, - 490 
żł. Bolków, tel. 0603/08-04-75
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS na wszystkie partie mięśni, nowy,
- 600 zł. Wrodaw, tel. 0608/34-07-58
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS kpi. oraz ławka Kettler, ze sztan- 
gą i obdążeniami, kpi. • 300 zl/szl Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 
po god2. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS KETTLER, -1.600 zl. Namysłów, 
teł. 0608/05-76-47 '■
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ aparat do rozciągania, do szpagatu tu
reckiego, dla początkujących karateków lub kickbokserów, cena 180 
zł. Wrodaw. tel. 0606/47-42-89
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ .MOTYLEK* firmy Hess, nowe - 800 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/70-33-74
PRZYRZĄD DO ROZCIĄGANIA, - 270 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0602/70-29-39
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ stepper z twisterem - 250 zł. bieżnia • 
260 zł. wioślarz z licznikiem - 300 zl, stół pionizacyjny Kettler • 280 zł, 
ławkeczka Kettler do ćwiczenia mięśni brzucha -120 zl, chodziarz - 
280 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47
RAKIETY TENISOWE Prince Mono, Head, Kenex, Wilson Prostaff, 
Wilson Staff Series, Dunlop Fury • 100-200 zł. Wrocław, tel. 
071/321-51-44, 0608/67-07-34
RAKIETY TENISOWE WILSON HAMER nowe, cena 350 zł/szl Wro
daw, tel. 071/355-40-22, 0601/69-67-22 
ROWER TRENINGOWY KETTLER komputer, nowy, - 350 zl. Gło
gów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16

^^AMIOTY - MATERACE - BASEN^S
PONTONY - KAJAKI DMUCHANE
• Namioty turystyczne, nicmicckic, firmowe: igloo 
od 130 zl, tunelowe, domki, willowe, z bawełny lub 
z nylony, 2-,6-osob., I -,3-sypialnianc, namioty do 
busów, vanów

• Materace welurowe (grube):. I-osob..,- 38 zl, 
2-osob. • 70 zł, 3 osob. - 150 zl i inne gumowe, sofy 
2-osob. składane + 2 poduszki - IOO zł _

• Baseny rozporowe pompowane: owal, koło, pro
stokąt, np. 260x163x53 - 99 zł

► Sprzedaż Wrocław, ul. Karkonoska 45 (teren Po- 
Imozbytu obok stacji ESSO, 2 km od autostrady), 
lcl./lax 071/366-22-12, kom. 0-601 469 184 

>■ Sprzedaż Wrocław, ul. Kosmonautów pr/y trasie na

\Lubin przed Wrocław-Leśnicą, tel. 071/351-56-03, 
kom. 0-603 502 453 V -
^  OP012087________  f

ROWER TRENINGOWY stan idealny, - 160 zł. Kłodzko, tel. 
074/812-11-49
•ROWER TRENINGOWY KETTLER ASTRA magnetyczny, - 400 zl i 
BOSCH magnetyczny, - 400 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47 
ROWER TRENINGOWY HANSEATIC, - 250 zł. Legnica, tel. 
076/862-15-47
ROWER TRENINGOWY KETTLER licznik zwykły oraz z pełnym kęm- 
puterem, mierzy puls serca, kpi., technicznie sprawny, stan b. dobry, 
od 140 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17 |  s
ROWER TRENINGOWY rehabilitacyjny, komputer, stan b. dobry, - 
300 zl lub zamienię na rower górski. Sobótka, tel. 0606/20-57-10 
ROWER TRENINGOWY ARAL SPORT. - 250 zł lub zamienię na tele
fon. Wrodaw, tel. 0602/06-93-81
SILNIK DO ŁODZI ENVIRUDE 9 KM, zaburtowy. • 900 zl. Sulejewo, 
gm. Lipno, tel. 065/534-07-83
SILNIK DO ŁODZI EVINRUDE 6 kW -1.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-68-73
SILNIK DO ŁODZI JOHNSON 25 KM, Suzuki 25 KM, Envirud 75 KM 
- 2.500-5.000 zl. Milicz, woj. wrocławskie, tel. 0603/96-27-15 
ŚILNIK DO ŁODZI MERCURY 6 kW -1.500 zł. Jelcz-Laskowice. tel. 
071/318-68-73
SILNIK DO ŁODZI MERKURY 2.2 KM. - 1.200 zł lub zamienię na 
większy, z dopłatą. Kobierzyce, tel. 0602/63-87-99, 071/311-15-39 
SILNIKI MERCURY ZABURTOWE 15 kM i 30 kM, od 3.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 0604/46-67-64
SIODŁA DO JAZDY KONNEJ używane + ogłowie • 250 zł/szL Porę
by, tel. 071/398-73-79
SIODŁO na kuca lub konika pony, 15*, nowe, - 600 zl. WTocław, tel. 
391-12-02, 0605/06-72-22
SIODŁO wz. 36, nowe (replika), doskonale do wyśdgów konnych, -
1.700 zl oraz wz. 25, prod. niemieckiej, doskonałe do wyśdgów kon
nych, -1.000 zł. Wrocław, tel. 391-12-02,0605/06-72-22 
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry, cena do uzgodnie

nia -1.500 zł. Wrodaw, tel. 0602/57-90-30

S K L E P  W I N D S U R F I N G O W Y

M A L I  B U
SZKOLĄ, SERWIS ŻAGLI, ul. Dokerska 30 (pawilon) 
TEL. 071/353-53-54, 0-603 677 747

O P O H 2 8 1

SKUTER WODNY BOMBARDIER 750,1993 r. stan dobry, - 5.000 
zł. Wrodaw, tel. 0501/23-54-36
SKUTER WODNY YAMAHA, 1994 r. 2-osobowy, uszkodzony silnik, •
2.800 zl. Dzierżoniów, tel. 0606/10-16-21 
SPADOCHRON PARA FOIL 282 kpi., zarejestrowany, • 4.700 zl. 
Wrodaw, tel. 0605/63-71-00
SPODNIE DO SNOWBOARDU firmy Vesper, ciemnogranatowe, 
model 2000, rozm. S, raz użyte, - 300 zł. Wrodaw, tel. 0602/59-50-38 
SPRZĘT DOĆWICZEŃ (bieżnia, rower, wiosełka), możliwość wyko
nywania 11 ćwiczeń, - 350 zł. WTOdaw, tel. 071/372-22-35 
SPRZĘT DO NURKOWANIA PODWODNIK nowy, nieużywany, z kpi. 
części, -1.000 zł. Wołów, tel. 0604/60-89-09 
STEPPER z licznikiem, -100 zł. Bielawa, tel. 074/645-31-71 
STÓŁ BILARDOWY 6-stopowy, na żetony - 1.700 zl. Legnica, tel. 
076/852-34-08
STÓŁ BILARDOWY do domu lub lokalu, 8-stopowy, prawie nowy, - 
2.350 zl. Wrodaw, tel. 0608/10-75-47 
STÓŁ BILARDOWY prod. zachodniej, stan idealny, 8-stopowy, pra
wie nowy, - 2,250 zl. Wrodaw, tel. 071/363-49-13 
STÓŁ BILARDOWY zarobkowy, 6- stopowy, - 2.000 zl. Żagań, tel. 
068/478-35-13
STÓŁ DO PING PONGA KETTLER. - 350 zl. Góra, tel. 065/543-38-01, 
0605/09-42-12
STÓŁ DO PING-PONGA KETTLER aluminiowy i zwykły, kpi., stan 
dobry, od 300 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
STÓŁ DO PING-PONGA na nogach, składany - 250 zł oraz drugi na 
kołach' (aluminiowy wózek), stan dobry • 300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-27-58
STRÓJ nieprzemakalny, dla myśliwych i wędkarzy, - 85 zł. Wrodaw, 
teł. 071/362-65-93, 0605/76-57-97
STRÓJ PŁETOWNURKA kompletny, z osprzętem, bez butli, • 2.000 
zł. Milicz, tel. 0602/12-54-73
TOALETA TURYSTYCZNA chemiczna, stan idealny. - 180 zł. Gło
gów. tel. 076/834-46-34 po godz. 16 
WĘDKA dł. 3.6 m, - 300 zł. Oława. tel. 0601/05-83-20 
WIOSŁA TRENINGOWE KETTLER kompletne oraz bieżnia, równo

ważnia, stepper, z komputerem, ławeczki i inne, od 100 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-22 pó godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
WYPOSAŻENIE KORTU TENISOWEGO różny sprzęt - od 1.500 zl. 
Głogów, tel. 076/833-52-35
WYSOKOŚCIOMIERZ samolotowy, - 300 zl. Wrodaw. tel. 373-03-98 
ŻAGIEL 4.3 m2, monofilm, - 250 zł. Wrodaw, tel. 071/361-64-39 
ŻAGIEL CASTRA 5.0, - 100 zł. Wrodaw, tel. 071/339-79-33 po 
godz. 20
ŻAGIEL RUSCHW1ND 6.5, - 200 zl. WTodaw, tel. 071/339-79-33 po 
godz. 20
ŻAG IEL SAIL W O RKS 6.5 maszt, • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/339-79-33 po godz. 20
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY Neil Pryde VX, 7,3 m2. • 520 zl. Lesz
no, tel. 065/520-08-92
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY NP-VX50 stan idealny, - 200 zł lub 
zamienię na statecznik Antygrass Power Box. Lubsko, tel. 
068/372-05-37, 0605/21-07-56

TURYSTYKA
•  i  .ABC’ WCZASÓW NAD BAŁTYKIEM. .U Jacka’ , pensjonat

położony zaledwie 15 m od plaży w Mielnie. Pokoje z łazien
kami, TV lub tańsze ze wspólną łazienką TV, sprzętem plażo
wym, czajniki i szklanki w każdym pokoju. Zobacz zdjęda, 
www.ta.pl/jacek, rezerwacje. Koszalin, tel. 094/318-92-96 

. 99000001
•  .ADHARA* NAD MORZEM w Sarbinowie k. Mielna. Przepięk

ny nowy obiekt turystyczny (ok. 200 miejsc). Bardzo wiele atrak- 
, cji, pokoje i apartamenty, wyżywienie, drink bar, sauna, sola
rium itp., www.adhara.ta.pl, ceny promącyjne, dzwoń i pytaj.., 
tel. 094/316-55-69 9900000T

•  .TROJANOWSKI* nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 osobowe 
z łazienkami, telefonami,TV sat, barek, restauracja, bilard, sau
na, solarium, siłownia, parking, NISKIE CENY, www.trojanow- 
ski.ta.pl.., tel. 059/814-89-65 i 814-89-64 99000000

0  „TWÓJ PRYWATNY AGENT TURYSTYCZNY” ponad 
350 ofert turystycznych na całym świecie. Ponad 100 
tras do 500 miast na MIĘDZYNARODOWE PRZEWO
ZY AUTOKAROWE. Zadzwoń, w twoim imieniu zała
twimy wszystko, e-mail: tam@mediatour.ig.pl. Wro
cław telJfax 071/785-96-56,0504/93-92-11. 81011261

•  .U IWONY’  w Mielnie. Kameralny, tani pensjonat, położony 
blisko morza. Bardzo dobre warunki wypoczynku, teren zielo
ny, ogrodzony, parking. Zobacz w intemecie www.ta.pl/iwona. 
rezerwacje. Koszalin, tel. 094/318-95-57 99000001

•  .WILLA PARADISE* w Mielnie, poleca wczasy w kameralnych 
warunkach, pięknym otoczeniu soczystej zieleni, za niewielką 
cenę, pokoje 2-, 3-. 4-osobowe z TV śat, lodówki na piętrach, 
parking na miejscu, pełna wizja www.ta.pl/paradise. .. tel. 
094/318-90-67 99000001

•  AAALE OKAZJA! weekendowy wyjazd do Pragi w promocyj
nej cenie 139 zl (z VAT). w cenie nocleg ze śniadaniem, prze
jazd lux autokarem, opieka pilota, 2-dniowe zwiedzanie mia
sta, ubezpieczenie. .WRATISLAVIA TRAVEL’ , Wrodaw, ul. 
Gwarna 21. teł. 071/789-90-09 99000001

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieźyniu (okolice 
Krzywinia, woj. wielkopolskie), blisko lasy; jeziora, zaprasza na week
endy i wczasy, w oferde jazda konna, domowa kuchnia, cena • 20 
zł/os./dobę. Bieżyń, teł. 065/517-75-46 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zajazd k. Deszczna, 
woj. lubuskie, zakwaterowanie w kameralnym pokoju. * b. dobr ca
łodzienne domowe jedzenie, cena 25-35 zł/doba od osoby/ prze
jażdżki konne. Deszczno, tel. 0601/56-82-36 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pensjonat w Drohiczy
nie n. Bugiem, lasy, plaża, rzeka - Zaprasza na wczasy, kolonie, zie
loną szkołę - 35 zł/osoba (z wyżywieniem). Drohiczyn, tel. 
085/655-70-62. 0602/73-08-83
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zajazd, stadnina koni. 
•w Gliniku k. Skwierzyny, zakwaterowanie i calodzinne wyżywienie, 
cena 25-35 zł/doba, przejażdżka konna • 10 zł/h. Glinik, tel. 
095/720-11-39. 0604/41-11-11
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Wałbrzyskich, 
tani wypoczynek w b. dobrych warunkach, las; zabytki, w pobliżu 
zalew i stawy rybne, cena 20 zł/os. Grzędy Górne, tel. 074/845-01-83 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Jarnołtowie, na Ma
zurach, dsza, las, pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami, pełne domo
we wyżywienie, własne warzywa i wyroby wędliniarskie, duży taras 
z grillem, sala TV z kominkiem, boisko do siatkówki i minikoszyków- 
ki, unikalny szlak wodny, cena 40 zł. Jarnołtowo, tel. 089/758-11-14 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Izerskich, 
koło Szklarskiej Poręby, blisko lasu, wśród pól, komfortowe warun
ki, dsza, możliwość wyżywienia wycieczki - 30 zl/doba. Kopaniec 
69, tel. 075/754-14-33
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Laskówka koło Kłodz
ka, Góry Bardzkie, piękne widoki, okolice jeziora, szlaki turystyczne, 
strumyk i staw na posesji, b. spokojna okolica. Laskówka, tel. 
074/817-15-54, 0607/51-03-39
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad Jeziorem Otmu^ 
chowskim, bilard, ping-pong, parking, duży ogród, cena: od 15 do 
20 zł. Ligota Wielka, tel. 077/435-42-75 
AGROTURYSTYCZNE- GOSPODARSTWO, przy tras irKęp - 
no-Namysłów, cisza, spokój, wokół lasy pełne grzybów i jagód, duży 
ogród i grill, ognisko, wygodne pokoje, kuchnia, możliwość wyży
wienia, cena noclegu -1 5  zl. wyżywiente - 20 zł. Piotrówka, tel. 
062/781-54-34
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad j. Otmiichowskim 
woj. opolskie, pokoje 2- i 4-osobowe, kuchnia, łazienka, 10 km do 
granicy czeskiej -15/20 zł/doba. Ligota Wlk., tel. 0601/16-79-29 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO domek wolno stojący.
2 kuchnie, 2 łazienki, w Górach Sowich, las, grzyby, trasy rowerowe
1 piesze • 20 zł/osóbę/dobę. Lubachów, tel. 074/850-99-62 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Sowich, po
koje 1 -4 osobowe, staw, las, strumyk, w odl. -ok. 1 godz. jazdy sa- 
moćhodem z Wrocławia - 15 zł/osoba. Mićhałkowa, tel. 
074/845-33-20
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Sudetach, nowa wil
la, nowczesne pokoje, apartamenty, z łazienkami, TV SAT lub bez 
już od 15 zl/doba od osoby, możliwość wyżywienia 8-15 zl/osoba, 
jakuzzi, sala balowa na 30 osób, przepiękne widoki, liczne trasy, 
grill, ogniska, parking, rowery, konie jezioro, zamki promocje. Mi- 
chaikowa, gm. Walim, tel. 074/845-33-43 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza w góry. k. Mię
dzygórza, do wynajęcia przyczepy kempingowe z pełnym wyposa
żeniem, cicha okolica, blisko szlaki turystyczne, cena -15 zł/os./do
bę. Międzygórze, tel. 074/813-51-64 po godz. 20 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w miejscowości ścię- 
gny, 1 km od Karpacza, 2 pokoje, 3 ,4-osobowe, grill, boisko, blisko 
trasy turystyczne, kort tenisowy Western City, baseny • 20 zl/osoba. 
Miłków, gm. Podgórzyn, tel. 075/761-83-50 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Niegoszcz k. Mielna, 
nad morzem, do wynajęcia pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, od zaraz do 
listopada, 18 zł/osobę/dobę poza sezonem, w sezonie • 22 zł/os./do
bę, kuchnia, WC, łazienka, parking. Niegoszcz, tel. 094/318-91-95 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO u podnóża Gór Stoło
wych, blisko las. rzeka, kraina pstrąga, szklaki turystyczne, pokoje 
2-, 3- i 4-osobowe, z TV, łazienka, WC, kuchnia, grill/plac zabaw, 
parking - 20 zł/doba. Nowa Ruda, tel. 074/873-36-10 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Nysie - 20 zł/os./do- 
ba. Nysa, tel. 077/431-05-21
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Osiecznej k. Leszna 
zaprasza na wczasy i weekendy, w ofercie jazda konna, nauka, węd
karstwo, biesiady przy ognisku, przy własnym zespole muzycznym - 
15 żł/dobę/osobę. Osieczna, tel. 065/535-01 -70 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza do wolno sto
jącego domu nad Jeziorem Rogowskim (Nizina Gnieźnieńska), 2 
sypialnie, pokój dzienny, kuchnia ♦ łazienka, dostosowany dla nie
pełnosprawnych, możliwość pływania na kajakach, łodziach węd
karskich i rowerach wodnych, grill, plac zabaw cena -18-20 zl/oso
ba. Rogowo, tel. 052/302-42-43
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Dolina Roztoki, w Ko
tlinie Kłodzkiej, wakacje z j. angielskim, pokoje 3- i 4-osobowe. ła
zienka, WC, taras z widokiem na góry, plac zabaw, grill, parking, 
domowa kuchnia -15-18 zl. Roztoki, tei. 074/812-66-79 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Dom nad jeziorem’  za
prasza, komfort, pokoje 2 lub 3-osobowe, osobna łazienka, lasy, je
ziora, grzyby, ryby, trasy rowerowe, cisza, czyste powietrze -'16 
zł/osoba, domowe obiady -13 zł, Kaszuby • Sominy k. Bytowa. So- 
miny 2, gm. Studzienice, tel. 059/821-60-02 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w barokowym pałacy
ku, w Górach Stołowych, pokoje z łazienkami, salon z plafonem 120 
m2, kominki, park, parking, psy myśliwskie, 4 km od przejśda gra
nicznego w Tłumaczowie, ceny 30-35 zl/doba. ścinawka Średnia, 
teł. 074/871-17-11. 0602/31-91-94
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pokoje 2*. 3-. 4-osobo
we, z łazienkami, w Górach Sowich, trasy turystyczne, lasy, woda. 
spokój, nodeg • 20 zł/os., wyżywienie domowe • 25 zł/os. Walim, 
tel. 074/845-75-57 '
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pokój letniskowy, samo
dzielny, z kuchnią i łazienką, na wsi. dla 2 osób, na okres 4 mies.. 
kompleks lasów i jezior Przemęckiego Parku Krajobrazowego. 30 
km od Leszna, płatne z góry, cena - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/365-92-83
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE nad sta

wami, zaprasza na weekendy i wczasy oraz bezpłatne wędko
wanie, w malowniczo położonym obiekde otoczonym stawa
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mi, lasem i ciszą, do dyspozycji sala taneczna, kominkowa, 
rekreacyjna, taras widokowy, sprzęt pływający, Serwujemy po
siłki domowe, cena 25-35 zł/doba. Gryfów Śląski, tel. 
075/781-26-61, 075/781-48‘ 5r'(1ajc)', 0606/55-34-28 
99000001

•  AGROTURYSTYKA • zapraszamy na wypoczynek w Ciszy i 
• spokoju, dookoła góry, lasy, rzeka, czystą woda i powietrze,

park krajobrazowy, niedaleko Jaskinia Niedźwiedzia, wyciąg 
widokowy, kryty basen, na miejscu kuchnia, bilard, altana z 
kominkiem, parking, bogate runo leśne , cena 15 zl. ., tel. 
074/814-27-48 99000001

•  AGROTURYSTYKA - atrakcyjne miejsce na wypoczynek w gó
rach, na wsi, wśród ciszy i zieleni, w parku krajobrazowym, 
niedaleko Jaskinia Niedźwiedzia, wyciąg widokowy, kryty ba
sen, pstrągi, trasy wycieczkowe piesze i rowerowe, do dyspo
zycji bilard, TV, kominek w altanie kuchnia, parking -15 zł. 
Stronie Śląskfe, tel. 074/814-27-48 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY Chorwacja Vodice, arartamenty, pen
sjonaty, wille, 9 noclegów, autokar, pilot, ubezpieczenie, wy
żywienie, ceny od 899 zł, www.atut.icenter.pl, zniżki 5 i O oso
ba w apartamencie oraz dla dzieci w pensjonatach i willach. 
Wrocław, tel. 071/373-26-81 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY Grecja Nei Pori, apartamenty, hotel,
9 noclegów, autokar, pilot, ubezpieczenie, wyżywienie (w po
szczególnych turnusach), ceny od 995 zl, www.atut.icenter.pl, 
atut@icenter.pl. Wrocław, tel. 071/373-26-81, 071/367-70-72 
99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY obóz młodzieżowy, Chorwacja, wy
spa Obonjan, namioty, pawilony, hotel, 9 noclegów, autokar, 
pilot, kadra pedagogiczna i medyczna, wyżywienie i ubezpie-> 
czenie, cena turnusu od 945 zl. Wrocław, tel. 071/373-26-81, 
0*1/367-70-7.2 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY obóz młodzieżowy, Grecja Nei Pori, 
hotel, pensjonat, 9 noclegów, autokar, pilot, kadra pedagogicz
na i medyczna, wyżywienie i ubezpieczenie, cena od 1.335 zl, 
e-mail: atut@icenter.pl. Wrocław, tel. 071/373-26-81, 
071/367-70-72 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA kameralny pensjonacik .Ml- 
STRAL* położony 50 m od plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-oso- 
bowe z łazienkami i TV, piękny zielony teren, grill, cisza i spo- 
kói rowery, www.ta.pl/mistral, rezerwacja.., tel. 095/316*55-68, 
0602/71-42-85 99000001

•  BAŁTYK • DĄBKI K. DARŁOWA O.W. Dukat poleca pokoje i 
domki kempingowe, murowane (ok. 300 miejsc), wiele atrak
cji, wyżywienie, kawiarnia, parking strzeżony, sauna, boiska 
sportowe, plac zabaw, www.ta.pl/dukat, rezerwacje. ., tel. 
094/314-80-51 do 53 99000001

•  BAŁTYK • ŁAZY K. MIELNA pensjonacik .Gema' poleca po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, położony 30 m od plaży, 
blisko lasu, zamknięty parking dla wszystkich gości, www.ge- 
ma.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, wyżywienie, kawiar
nia, 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 pensjonacik .Dajana*, położony w cichej 

dzielnicy, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, parking, 
duży ogród, zaplecze kuchenne, obok wypożyczalnia sprzętu 
sportowego, rowery wodne, www.ta.pl/dajana, rezerwacje.., 
tel. 094/318-94-14 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO pensjonat .Laguna', położony 80 m od pla
ży. pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, możliwość par
kowania, wyżywienie, drink bar, pobyty świąteczne, weeken
dowe i wczasy, tanio, zadzwoń to się przekonasz, www.ta.pl/la- . 
guna.., tel. 094/316-62-54 99000001:

•  BAŁTYK - MIELNO 30 m od plaży, pokoje gościnne, 2-, 3-, ;
4-osobowe, TV, zaplecze kuchenne, sprzęt plażowy, parking.
., tel. 094/316-62-79,0603/63-73-66 99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, polecamy pokoje 
2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i TV, UWAGA!!! 55 zł/osoba z 
pełnym wyżywieniem, jadalnia i drink bar na miejscu, cicha 
kameralna atmosfera, pełna wizja, www.krzys.ta.pl. ., tel. 
094/351-60-36 99000001-

•  BAŁTYK • MIELNO FWP proponuje p̂ nad 1000 miejsc w do- ■: 
mach wczasowych w Mielnie, Sarbinowie i Chłopach. Pokoje
o zróżnicowanym standardzie w różnych cenach. Nasze hasło . 
to .wczasy na każdą kieszeń'. Zobacz w intemecie 
www.fwpita.pl, zadzwoń, zarezerwuj. ., tel. 094/318-93-97 
99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat .Helena', poleca pokoje 
2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami!* TV, niektóre z balkonami, po
łożony bardzo blisko plaży w strefie wydmowego lasu sosno
wego, cicha okolica, pełna wizja www.helena.ta.pl, rezerwa
cje. ., tel. 091/386-42-25 99000001

•  BAŁTYK • POBIEROWO K. REWALA pensjonat .Roda’ poło
żony w zacisznym miejscu, blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-,
4-osobowe z łazienkami i TV, sala bilardowa, parking, wyży
wienie 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’, położo
ne w niewielkiej odległości od morza, polecamy pokoje 2-, 3-,
4-osob. z łaz. i TV, wyżywienie na miejscu, wszystkim zmoto
ryzowanym zapewniamy parking, pełna wizja www.toda.ta.pl, 
091/386-27-12, www.sedina.ta.pl 091/386-25-72.. 99000001

•  BAŁTYK • BASENY niskie ceny, Dąbki koło Darłowa, O.W. .Ho
ryzont*, wspaniały obiekt z kompleksem basenów, kortami te
nisowymi, sauną, siłownią, bilardem, kawiarnią i własnym wy
żywieniem, pokoje, apartamenty i domki kempingowe, pełna 
wizja www.ta.pl/horyzont, rezerwacje. ., tel. 094/314-80-07 
99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA .DOM NAD MORZEM' poło
żony na szczycie wydmy, 30 m od brzegu morskiego, pokoje 
2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami. TV i widokiem na morze, wy
żywienie 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 - DARLÓWKO ośrodek Róża Wiatrów, położony przy 
samej wydmie, pokoje, apartamenty i domki kempingowe, ka
wiarnia, siłownia, drink bar, sala ćwiczeń, jaccuzi, wyżywienie 
na miejscu, parking, pełna wizja, www.ta.pl/roza, rezerwacje.
., tel. 094/314-21-27 99000001

•  BAŁTYK - DARLÓWKO pensjonacik .Na fali', położony w ci
chej dzielnicy niedaleko plaży, poleca pokoje 2-. 3-, 4-osobo- ̂  
we z łazienkami, TV i zapleczem kuchennym (każdy), www.na- ” 
fali.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/340-80-23 99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK O.W. Portamare, położony przy sa
mej plaży, kilkaset miejsc wczasowych w pokojach z łazienka
mi i TV, wyżywienie, tereny rekreacyjne, parking, pełna wizja 
www.portamare.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 091/381-11-62 
99000001

% BAŁTYK • DZIWNÓWEK O.W. Relax, położony blisko plaży, 
poleca pokoje z łazienkami i TV, domki kempingowe z pełnym 
wyposażeniem, parking i wyżywienie na miejscu, pełna wizja 
www.rezydencja.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 091/381-10-52 
99000001

• BAŁTYK - DZIWNÓWEK OW .ZEFIR' wspaniale położony przy ' 
plaży w pasie lasu sosnowego, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobo-' 
we z łazienkami, boiska, korty tenisowe, solarium, fryzjer, plac 
zabaw, www.ta.pl/zefir,. rezerwacja. ., tel. 091/381-12-00 
99000001

•  BAŁTYK - JASTRZĘBIA GÓRA ośrodek .Gwarek* (194 miej
sca), przepięknie położony przy samej plaży, poleca pokoje
2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, wyżywienie na miejscu, par
king, boiska, plac zabaw, rezerwacje telefoniczne. 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 zaplecze ku
chenne, parking zamknięty, rozległy, ogrodzony teren zielony, 
wspaniała kameralna atmosfera, www.ta.pl/atrium, rezerwa
cje. .. tel. 094/352-83-65 990000

BIURO PODROŻY 
WRATISLAV(A TRAVEL

poleca atrakcyjne wczasy 
w Chorwacji nad przejrzy
stymi wodami Adriatyku.
W ofercie również obozy 

młodzieżowe. 
Wratislavia Travel 

Wrocław, ul. Gwarna 21 
tel.789-90-09

OPOH943

we z łazienkami, świetlica, parking, stołówka, drink-bar, możli
wość zabiegów rehabilitacyjnych, jazda konna, www.mazow- 
sze.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 059/866-18-70, 059/866-18-98 
99000001

•  BAŁTYK • MIELNO O.W. Irena, pokoje 2-, 3*. 4-, 5-osobowe z 
łazienkami, kawiarnia, bilard, ping-pong, boiska sportowe, par
king samochodowy, b. blisko morza, NISKIE CENY, 
www.ta.pl/irena... tel. 094/318-95-78 99000000

•  BAŁTYK - MIELNO Interszyk, ogólnie dostępny basen kryty, 
wypożyczalnia sprzętu pływającego, piękny, duży, ogrodzony 
teren z parkingiem, pomost dla wędkarzy, pokoje z łazienkami 
i TV, pełna wizja www.ta.pl/interszyk, rezerwacje. ., tel. 
094/316-61-05 99000001

ZŁOTA PRAGA
DLA WSZYSTKICH MŁODYCH 

DUCHEM
Zwiedzanie miasta, nocleg ze 

śniadaniem, autocar Lux, opieka 
pilota - wszystko to w promocyjnej 

cenie 139 zt (w tym VAT). 
Terminy: 12-13.05.2001 

9-10.06.2001 
Wratislavia Travel 

Wrocław, ul. Gwarna 21 
tel. 789-90-09

•  BAŁTYK - MIELNO O.S.W. .Unitral', poleca pokoje 2-, 3-, 
4-osobowe z łazienkami i TV, zapewniamy parking, saunę, 
solarium, atrakcje dla dzieci, kawiarnia i pełne wyżywienie na 
miejscu, rezerwacje telefoniczne. tel. 094/318-92-31 
99000001

•  BAŁTYK • MIELNO D.W. .Duet*, położony w cichej okolicy nie
daleko morza, poleca pokoje 2-', 3-, 4-osobowe, z łazienkami, 
TV, czajniki i szklanki, wyżywienie na miejscu, czynny cały rok, 
www.ta.pl/duet, rezerwacje... tel. 094/318-98-79 99000001

•  BAŁTYK -MIELNO willa .Faraon*, położona przy samej fflaźy, 
poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienką telefonem i TV, 
obiekt czynny cały rok, pełna wizja www.ta.pl/faraon, rezerwa
cje. ., tel. 094/318-95-13, 0608/62-99-20 99000001 ■

•  BAŁTYK - MIELNO i Łazy, dwa domy wczasowe położone przy 
samej plaży, ok. 800 miejsc w pokojach 2-. 3-, 4-osobowych z 
pełnym wyposażeniem, stołówka na miejscu, zamknięty par
king, boiska, plac zabaw, rowery, sprzęt plażowy, www.ta.pl/puf. 
., tel. 094/341-18-67, 094/342-65-97 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO D.W. Admirał poleca pokoje 1-, 2-, 3-,
4-osobowe z łazienkami i TV, wyżywienie, drink bar, kawiarnia 
na miejscu, zapewniamy wszystkim parking, TANIO I 
www.ta.pl/admiral, rezerwacje. ., tel. 094/318-99-32 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO lub Ustronie Morskie, pokoje z łazienkami 
i TV, w pensjonacie lub domu wczasowym, domki lub kempin
gi w ośrodku kempingowym, www.furmanek.ta.pl, rezerwacje. 
., tel. 094/318-96-08 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat Lazur położony przy głównym 
wejściu na plażę, polecamy pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe z ła
zienkami i TV oraz apartamenty, na miejscu wyżywienie, bi
lard, drink bar, plac zabaw i parking zamknięty, pełna wizja 
www.lazur.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/318-93-34 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO pensjonat .Bartek’  i ośrodek kempingowy 
.Złota Plaża* przy samej plaży, polecamy pokoje, domki i przy
czepy kempingowe z pełnym wyposażeniem, wyżywienie, 
www.ta.pl/plaza, rezerwacje. ., tel. 094/342-41 -84, 
094/341 -42-87 po godz. 16 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat Jonatan* z 
basenem, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami i TV, ja
dalnia, parking, solarium, duży teren zielony z placem zabaw,

. grillem, boiskiem, stawy hodowlane dla wędkarzy, ceny pro
mocyjne, www.ta.pl/jonalan, rezerwacje.., tel. 094/316-62-97, 
0606/35-42-53 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO .U JACKA* pensjonacik z bezpośrednim 
wyjściem na plażę, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, wyposażone w 
TV sat, sprzęt plażowy, czajniki bezp. i szklanki, ogród z gril
lem 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* położony bar
dzo blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienka
mi i TV, w niskiej cenie. Wokół bardzo wiele atrakcji, teren zie
lony, ogrodzony, parking. Zobacz w intemecie www.ta.pl/filip, 
rezerwacje.., tel. 094/318-96-69 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie położona 
w lesie sosnowym, przy samym morzu, poleca pokoje, 2-, 3- i
4-osobowe, z łazienkami i TV, zaplecze kuchenne, 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, pięknie po- 
j łożony przy samej plażu, w otoczeniu leśnym (1.5 ha), pokoje 

z łazienkami i balkonami, sprzęt plażowy, jadalnia, solarium, 
siłownia, kawiarnia, parking, www.ta.pl/miedzycechowy. :, tel. 
091/381-38-11 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE koło Międzyzdrojów/O.W. Karel- 
ma, bezpośrednio przy plaży, pokoje Z łazienkami, parking, wy
żywienie, wieczorki, kawiarnia, sauna, solaria, plac zabaw, 
www.karelma.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 091/381 -38-93 
99000001 -

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, piękna, spo
kojna okolica, nad morzem, od czerwca do września, także w 
weekendy, rezerwacja - 18-35 zl/osoba. Międzywodzie, tel. 
091/381-48-35,0604/14-26-12 99000001

•  BAŁTYK • MIĘDZYZDROJE O.W. Grodno, ośrodek położony 
na samej wydmie, pokoje z łazienkami, parterowe domki fińi-

K o C o h i a  n a d  m o r z e m  1  P o G i c r o w o
dom ki kem pingow e

tel. 0-601 766 070, 071/367-39-50
•  BAŁTYK • ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik, blisko pla

ży, z dużym terenem zielonym i parkingiem, polecamy pokoje
2-, 3-, 4-osobowe, niektóre z tarasami, do dyspozycji czajniki i

, lodówka, do wynajęcia również domek letniskowy, 
www.ta.pl/orka. ., tel. 094/318-29-77 99000001

•  BAŁTYK • ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik .Alga", po
łożony w dzielnicy willowej (blisko plaży), pokoje 2-, 3-, 4-oso
bowe z łazienkami, tarasami, TV i lodówkami, parking zamknię
ty • tanio! Również weekendy, www.ta.pl/alga, rezerwacje.., 
tel. 094/318-29-79 99000001

•  BAŁTYK • LEBA DW KOWELIN pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, TV 
sat, parking dozorowany, bilard, odległość do morza 400 m, 
organizujemy: wczasy, wypoczynek weekendowy, szkolenia, 
obozy, www.kowelin.ta.pl. ., tel. 059/866-14-40 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA ZWR .MAZOWSZE* pokoje 1-, 2-, 3-osob*

skie, parking, wyżywienie, na terenie również jezioro, 
www.owgrodno.pl, rezerwacje. .. tel. 091/328-0.7-55 
99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYZDROJE pensjonat .Perła*, położony przy 
Promenadzie Gwiazd, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazien
kami, TV, lodówką i telefonem, na parterze restauracja z drink 
barem, 100 m od morza, www.peria.ta.pl, rezerwacje.., tel. 
091/328-25-13,328-13-03 99000001

•  BAŁTYK - MRZEŻYNO DOM WCZASOWY JUBILATKA* po
leca kilkaset miejsc w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych, z łazien
kami i TV. Przepięknie położony, blisko morza, kawiarnia, drink 
bar, bilard i inne atrakcje, parking strzeżony, zobfcz w interne
cie www.ta.pl/jubilatka, rezerwacje. Mielno, tel. 091/386-62-59 
99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, poleca 2-,
3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami i TV, możliwość wyżywię-

pia, b. duży zielony, ogrodzony teren rekreacyjny,, plac.zabaw, 
cisza, kameralna atmosfera, pełna wizja www.mariola.ta.pl, re

zerwacja, tanjo!!!. ., tel. 091/386-43-66 (fax). 386-44-28 
9900Ó001

O BAŁTYK - POBIEROWO komfortowe pokoje do wy
najęcia, łazienki, TV, 200 m od plaży, parking, ceny
25-40 zł. Pobierowo, tel. 091/386-44-12 02022451

•  BAŁTYK - POGORZELICĄ O.W. Stocżriiowiec; baseny z pod
grzewaną wodą, pokoje i domki kempingowe z łazienkami i 
TV, kawiarnia, korty tenisowe, sauna, solarium, wypożyczal
nia sprzętu turystycznego, www.stoczniowiec.ta.pl. ., tel. 
091/386-31-25 99000001

•  BAŁTYK • SARBINOWO k. Mielna, pensjonat BRYŚ, położo
ny na szczycie wydmy (30 m od brzegu morza), poleca pokoje 
z łazienkami i TV, wyżywienie na miejscu, pełna wizja 
www.ta.pl/brys, rezerwacje.., tel. 094/316-55-47 99000001

•  BAŁTYK • SARBINOWO kolo Mielna, kameralny pensjonat 
.Natalia’ poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, 
wyżywienie i parking na miejscu, wyprawy wędkarskie na lo
dzi, pełen komfort za niską cenę, pełna wizja www.ta.pl/nata- 
lia, rezerwacje.., tel. 094/316-56-92 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO DOM WCZASOWY .ADHARA’ otwar
ty w 2000 r., poleca 150 miejsc, w ładnie urządzonych poko
jach i apartamentach. Bardzo wiele atrakcji, duży ogrodzony 
teren zielony, jadalnia, drink bar, parking, przy plaży. Zobacz 
w intemecie www.adhara.ta.pl, niskie promocyjne ceny.., tel. 
094/316-55-69,094/347-03-03 99000001

•  BAŁTYK • USTKA biuro turystyczne .Dorna’ poleca wczasy w 
pensjonatach, mieszkaniach samodzielnych, apartamentach i 
kwaterach prywatnych przez cały rok, rezerwacja, www.do- 
ma.ustka.pl.., tel. 059/814-56-23,0601/65-28-63 99000001

•  BAŁTYK - USTKA OW JANTAR pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, 
apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac zabaw, rowery 
górskie, sala konferencyjna (A-V), parking dozorowany, odle
głość od morza 250 m, www.jantaf.ta.pl. ., tel. 059/814-40-93 
99000001

•  BOLESŁAWIEC • MOTEL ELITE www.hotelelite.ta.pl, pokoje
1-, 2-osobowe z łazienkami, telefon, TV-sat, lodówka, restau
racja, pokój .business* (30 miejsc, w pełni wyposażony), par
king, kuchnia staropolska i chińska, organizujemy przyjęcia, 
coctail-party, bankiety. MOTEL .ELITE’, 59-704 Bolesławiec, 
ul. II Armii Wojska Polskiego 26, tel. 075/734-74-01, 
075/734-74-03 (fax) 99000001

CZEK PODRÓŻNY wczasy 14 dni dla 2 osób, katalog - 600 zl. Kłodz
ko, teł. 074/647-09-65, 0604/87-53-33 
DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY na Pojezierzu Lubuskim, 
duży, maks. 8 osób, salon z kominkiem, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
garaż, TV sat, rowery, łódź, 100 m od jeziora • 140 zł/doba. Zielona 
Góra, tel. 0502/59-27-04, 068/326-42-13 
DO WYNAJĘCIA DOM NA WSI sypialnie 2-, 3-osobowe, łazienki, 
salon telewizyjny z kominkiem, kuchnia z pełnym wyposażeniem, 
komfortowe - 30 zł/osoba/doba. Goworów, gm. Międzylesie, tel. 
074/813-68-46, 813-68-47
O DO WYNAJĘCIA DOMEK NAD MORZEM, 4 pokoje, ła

zienka, kuchnia, ogrodzony • 15 zł/osobę/dobę. Dar
łowo, tel. 094/315-56-17 80009711 

DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY dla 5-7 osób. komforto
wy, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, TV, grill, pełne wyposażenie, par
king. las, jeziora • 120 zł/doba. Brenno k. Leszna, tel. 0608/25-91 -58 
DO WYNAJĘCIA DOMEK 60 m od morza, w Jastarni, nowy, WC, w 
cenie 100-170 zł/doba. Gdynia, tel. 058/623-88-55 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Brennie, nad jeziora
mi, w lesie, komfortowe warunki i wyposażenie -130 zl/dobę. Lesz
no, tel. 065/527-0043
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Górach Świętokrzyskich 
(za.Kielcami), koło j. Chańcza. wieś Rembów, turystyczne okolice, 
mikroklimat, lasy, źródlana woda ze studni, cisza i spokój, domek 
murowany, dla 6 osób. pokój, kuchnia, prąd, gaz, lodówka • 48 zł/do
mek/dobę, wrzesień 35 zł/domek, Lubiń, tei. 076/749-56-11, 
0605/46-65-86
DO WYNAJĘCIA DOMEK letniskowy o pow. 60 m2, WC. natrysk. 
50 m od jeziora, parking, łódź, zwierzęta mile widziane -150 zł/do
ba. Otmuchów, tel. 077/435-42-58
DO WYNAJĘCIA DOMEK murowany, nad Jez. Sławskim, 4-, 6-oso- 
bowy, kuchnia, 2 pokoje, łazienka, teren ograodzony, gwarantuje
my ciszę i spokój - 20 zl/osobę/dobę. Sława, tel. 068/356-69-86 
DO WYNAJĘCIA DOMEK JEDNORODZINNY w górach, nad rze
ką, komfortowy, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, tv sat, kominek, sauna, 
grill, 4-, 6-osobowy - '150 zł/doba. Stronie Śl., tel. 074/814-20-55, 
0607/36-32-81
DO WYNAJĘCIA DOMEK jez. Głębokie, w zielonogórskiem. 2 po
koje 2-osobowe, wc, kuchnia - 60 zł/doba. Świebodzice, tel. 
074/854-09-80 po 16
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Sławie, nad jeziorem, w pełni wyposa
żony, dla 8-9 osób, do dyspozycji łodzie • 130 zł/doba. Wrocław, tel. 
0606/96-03-34
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY nad morzem, w miej
scowości Chłopy koło Mielna, 6-osobowy, wyposażony, od czerwca 
(oprócz lipca) -1.400 zł/2 tyg. Wrocław, tel. 071/348-35-78 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w miejscowości Chłopy 
k. Mielna, nad morzem, prąd, gaz, ciepła woda, łazienka, WC • 1.000 
zł/2 tygodnie. Wrocław, tel. 071/788-69-75,0502/03-21-27 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem, w miejsco
wości Wleń, 2 pokoje, kuchnia, WC, prysznic -120 zł/doba. Lubin, 
tel. 076/749-07-74
O DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY W ŁEBIE, 

komfortowy, w pełni wyposażony, drewniany, piętro
wy (maksymalnie dla 6 osób), z tarasem, ogrodzona 
duża działka, zieleń, żywopłot, grill, ognisko, 1500 
metrów od morza. Wrocław, tel. 071/345-75-24, 
0607/54-49-88 85001821

0  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 w Kątach Rybackich, nad 
morzem, z wygodami - 200 zł/dobę. Elbląg, tel. 055/233-56-97, 
0608/33-14-50 ' >.
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETŃISKOWY w Lginiu, ok. 100 m od 
jeziora, wokół las, czysta woda, kompletne wyposażenie, 2 pokoje, 
kuchnia, w.c., prysznic, TV, grill, komplet ogrodowy, czerwiec i wrze- 

. sień • 80 zł/doba, lipiec i sierpień - 120. zł/doba. Góra, tel. 
065/543-33-96, 0603/70-95-24
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jeziorami w Turawie, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, pełne, wyposażenie, cena 100 zł/dobę. 
Opole. tel. 0602/52-34-83
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY z ogrzewaniem, taras, 
możliwość wypożyczenia łódki (10 zł/dobę), w okolicach Ostródy, w 
sierpniu -100 zł/dobę, czerwiec i wrzesień • 80 zł/dobę. Ostróda, 
tel. 089/646-67-86
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 7,8-osobowy, od 160-240 
zł/doba. Pobierowo, tel. 091/386-41-52 
DO WYNAJĘĆIA DOMEK LETNISKOWY BRDA w Sławie, dla 6 
osób, 2 sypilanie, salon z TV, w.c. z natryskiem, tarasy z widokiem 
na jezioro, czerwiec -100 zł, lipiec, sierpień • 150 zł/doba za domek. 
Wałbrzych, tel. 074/845-16-74
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Łebie, 4-6 miejsc, od 
czerwca do września, cena: 1.000-1.500 zł/za'2 tygodnie. Wrocław, 
tel. 071/361-53-26
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY komfortowy, nad jezio
rem w Boszkowie, dla 6-8 osób, działka 500 m2, ogrodzona i zago
spodarowana, zaplecze kuchenne i sanitarne, w sezonie -180 zł/do
bę. Wrocław, tel. 071/355-12-65, 0601/17-87-08 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY komfortowo urządzony, 
salon z kominkiem, kuchnia, 2 łazienki, 3 sypialnie, w miejscowości 
Lasówka k. Zieleńca, cena 200 zl/dobę. Zieleniec, woj. opolskie, tel. 
0605/27-38-43, 0607/58-43-13
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem, w Lginiu. 
w lipcu i drugiej połowie sierpnia, możliwość zakwaterowania 8 osób, 
pełne wyposażenie kuchenne, łazienka, telewizor kolorowy, teren 
.prywatny, ogrodzony - 20 zł/doba od osoby. Zielona Góra, tel. 
068/326-65-67
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w Jarosławcu k. Darło
wa, nad morzem, 300 m do plaży, czerwiec -12.15 zl/osoba, lipiec
1 sierpień - 20, 23 zł/osoba. Legnica, tel.- 076/862-96-73, 
0602/21 -17-34, 0602/68-35-26
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE nad morzem, w okolicach 
Ustki, zniżki dla dzieci - 20 zł/osobodoba. Objazda, tel. 
059/814-24-15, 0608/33-53-62
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE nad jeziorem Otmuchow- 
skim, pełne wyposażenie - 15 zł/osoba. Otmuchów, tei. 
077/435-42-58
DO WYNAJĘCIA DOMKI oraz pokoje, w Sarnowicach, nad Jezio
rem Otmuchowskim, spokój, miejsce na przyczepy kempingowe, 
energia el., woda, WC, lodówka itp. - 20 zł/osoba/doba. Samowice, 
tel. 077/431-42-48
DO WYNAJĘCIA DOMKI w Mikorzynie k. Kępna, z łazienką, anek
sem kuchennym, las. kąpielisko, staw rybny, mikroklimat - 60 zł/do
bę. Wrocław, tel. 360-14-28
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w Jarosławcu k. Darło
wa, drewniane, w zabudowie szeregowej, 300 m od plaży, czerwiec 
-15 zł/doba/osoba, lipiec i sierpień - 23 zl/doba/osoba. Legnica, tel. 
076/862-96-73, 0602/21-17-34
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE drewniane. 2 km od za
lewu Kobyla Góra - 50 zł/doba. Ligota, tel. 062/731-65-38,314-25-32 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE komfort, pełne wyposa
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żenie, nad J. Otmuchowskim, spokój, cisza, parking, sprzęt pływa
jący, cena 15 zł/doba. Otmuchów, tel. 0604/15-22-91 
O DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na MaZurach, 18 

m2 żagla, 4 koje, silnik Mercury, WC, pełne wyposa
żenie -100 zł/doba. tel. 0503/80-73-98 02023481 

DO WYNAJĘCIA KAWALERKA na wczasy, w Kołobrzegu, parking, 
TV, plaża 300 m, cena 20-26 zł/osobę. Kołobrzeg, tel. 094/354-32-98 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA W WOJSKOWYCH DOMACH WYPO
CZYNKOWYCH wczasy, kolonie, biesiady, weekendy, turnusy re- 
halibitacyjne, w Szklarskiej Porębie, od 40 zł/doba od osoby, w tym 
wszystkie świadczenia, b. dobra wojskowa kuchnia. Szklarska Po
ręba, tel. 075/717-20-21
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE (kawalerka), na wczasy, 300 m do 
morza - 25 zł/osoba. Kołobrzeg, tel. 094/354-32-98 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Mrzeżynie, samodzielne oraz nie
zależne pokoje, lipiec i sierpień - 23 zł/doba od osoby, czerwiec -18 
zł/doba od osoby. Mrzeżyno, tel. 091/386-62-80 wewn. 896, 
0603/51-54-63
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, łazienka, 
w miejscowości Ronino, nad morzem -15 zł/osobodoba. Ronino, 
gm. Postomino, tel. 059/810-82-79
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, 
na Mazurach (Poj. Ełckie), od 01.06.2001 - 20 zł/osobodoba. Stare 
Juchy. tel. 087/619-91-77
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE blisko morza • 130 zl/dobę. Ustka, 
tel. 059/814-56-19
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 20 m od morza - 60 żł/doba. Ustro
nie Morskie, tel. 094/351 -51 -68
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE samodzielne, w Ko
łobrzegu, blisko morza. Wrocław, tel. 071/352-61-28 po godz. 16

ul. Łaciarska 39^
50-146 Wrocław 

tel./fax 071/342-94-52
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od 600 zł/osobę 
; dojazd własny lub autokarem

DO WYNAJĘCIA NAMIOT WOJSKOWY w Kołobrzegu lub Unie- 
ściu k. Mielna, wyposażony w łóżka, materace, stół, taborety, dla 10 
osób - 60 zl/doba, całodzienne wyżywienie • 21 zł/osoba. Unieście, 
tel. 094/348-19-00, 0501/53-45-01
DO WYNAJĘCIA NAMIOT WOJSKOWY w Unieściu k. Mielna, 200 
m ód morza, dla 10 osób, wyposażony w łóżka, materace, taborety, 
stół, na wojskowym polu namiotowym - 60 zł/doba. Unieście k. Miel
na, tel. 094/348-18-71, 0604/18-75-71 
DO WYNAJĘCIA NAMIOT WOJSKOWY 10-osobowy, wyposażo
ny w łóżka, materace, stół, taborety, na wojskowym polu namioto
wym, w Kołobrzegu, 50 m od morza - 60 zl/doba ♦ całodzienne wy
żywienie - 21 zł/osoba. Wrocław, tel. 0501/53-45-01 
DO WYNAJĘCIA NAMIOT WOJSKOWY w Unieściu k. Mielna, 200 
m od morza • 60 zł/doba, + całodzienne wyżywienie - 26 żł/osoba. 
Wrocław, tel. 071/324-63-55
DO WYNAJĘCIA NAMIOTY WOJSKOWE 10-osobowe, na wojsko
wym polu namiotowym, w Unieściu k. Mielna - 60 zł/doba od osoby
1 w Kołobrzegu, 50 m od morza - 60 zł/doba, -t pełne wyżywnienie - 
21 zł/osoba. Mielno, tel. 0604/18-75-71,0601/58-23-22
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, nad morzem. Darło

wo, tel. 094/314-60-54,0607/29-71-05 99000001
O DO WYNAJĘCIA POKOJE W KOŁOBRZEGU, 2-, 3-,

4-osobowe, blisko plaży, cena 25-30 zł (w cenę wli
czone śniadania), po sezonie taniej. Kołobrzeg, tel. 
094/354-33-28, 0501/52-98-80, 094/351-61-14 
80009781

DO WYNAJĘCIA POKOJE z TVC, łazienka, kuchnia, w miejsco
wości pogórskiej koło Świdnicy, 60 km od Wrocławia, wspaniałe miej
sce wypadowe w Góry Sowie, Lochy Walimskie, do zamku Książ i 
Grodno, do Czech 30 km. teren ogrodzony, parking, ogród, grill. Ofe
rujemy domowe wyżywienie , masaż leczniczy i relaksujący, od 12 
zł za osobę na dobę. Bystrzyca Górna, tel. 074/850-99-59 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00518 
www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ciechocinku, willowa dzielnica, - 20 
zł /dobę, zniżka dla dzieci. Ciechocinek, tel. 054/416-12-89 wieczo
rem
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie nad morzem, 2-, 3-, 4- i
5-osobowe, z wszelkimi wygodami, od czewca do września, cena 
18-25 zł/os. Darłowo, tel. 094/314-26-81 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, kuchnia, czerwiec -15 zl, 
lipiec - 20 zł, sierpień -18 zł. Darłowo, tel. 0503/93-61-05 
DO WYNAJĘCIA POKOJE wyposażone - 20 zl/osobę. Darłowo, 
tel. 094/314-27-54
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, 2 km od plaży, w Darło
wie, od czerwca, rejsy Dartowo-Borholm, sklep wolnocłowy na pro
mie (cena biletu ok. 100 zł), - 20 zł/doba/osoba. Darłowo, tel. 
094/314-42-06
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w miejscowości Darłowo,
2 i 3-osobowe, RTV, kuchnia z pełnym wyposażeniem, łazienka z 
prysznicem, cena - 25 zl/os./dobę. Darłowo, tel. 094/314-42-59 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Darłówku, 250 m od 
morza - 22-30 zł/osoba. Dartówek, tel. 094/314-30-09,0606/80-68-38 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-5-osobowe, w Izbicy, nad jeziorem 
Łebsko, 14 km od Łeby -15-20 zl/osoba. Izbica, tel. 059/811-63-81 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3- i 4-osobowy, na terenie Pszczew
skiego Parku Krajobrazowego, 230 km od Wrocławia, wśród dzie
wiczych lasów, jezior, polecamy domowa obiady, ciszę, ryby, grzy
by, grill, TV sat. kuchnia, teren ogrodzony, przyjedź raz, będziesz 
wracał - 20 zł/osobę/dob. Jabłonka Stara, gm. Miedzichowo, tel. 
0604/26-60-24 po godz. 19
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Jastarni, pokoje 2, 3, 4-osobowe, 
wszystkie media, bez pośredników, cena od 35-40 zł/osobę/dobę 
oraz domek 4-5-osobowy, cena - 150 zł/dobę'. Jastarnia, tel. 
058/675-23-80
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 i 3-osobowe, w Karpaczu, ogółem 
10-12 miejsc, 3 łazienki, kameralnie i luksusowao, do dyspozycji 
salon (TV sat), kuchnia, dogodny dojazd • 30 zl/osobę/dobę. Kar
pacz, tel. 075/761-09-66
DO WYNAJĘCIA POKOJE w KOłobrzegu, 2-, 3-, 4-osobowe, z 
aneksem kuchennym, ogródek z grillem, cena 20-25 zl/doba od oso
by. Kołobrzeg, tel. 094/351-68-87 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, przy ul. Zygmuntowskiej 
41/5, niekrępujące, z aneksem kuchennym, dobry standard, 500 m 
od portu jachtowego, cena 20-30 zł/doba, rezerwacja. Kołobrzeg, 
tel. 094/352-50-84
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, kuchnia. TV, - 20 zł /oso
ba. Kołobrzeg, tei. 094/354-34-01, 0606/63-43-68 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, ul. Zygmuntowska 41/5, 
aneks kuchenny, dobry standard, niekrępujący wypoczynek - 20-30 ■ 
zł, rezerwacja. Kołobrzeg,.tel. 094/352-50-84 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w centrum Kudowy Zdroju, kuchnia, ła
zienka - 25 zł/dobę. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-25-90, 
0602/75-64-64
DO WYNAJĘCIA POKOJE TV, aneks kuchenny, łazienka, grill i par
king w ogrodzie, stawy, dzikie ptactwo, ryby, blisko góry i lasy, przej
ście graniczne, możliwość dojazdu do .Skalnych miast* wCzechach,
• 20 zł /dobę od osoby. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-34-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, kuchnia, praking, konie, 
ryby, VI - 20 zl/osoba. Łeba Nowęcin, tel. 059/866-26-06..
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Sudetach, w nowej willi, 2,314-oso
bowe, z łazienkami, TV SAT, możliwość wyżywienia, sala balowa na 
25 osób, taras widokowy, parking, liczne atrakcje turystyczne, od 15 
zl/doba od osoby. Michałkowa, gm. Walim, tel. 074/845-33-43 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, 2-, 3-, 4-osobowe, TV, ra
dio, łazienka, WC, kuchnia z wyposażeniem, grill, parking, możli
wość rozbicia namiotu, możliwość wynajęcia całego domku za 200 
zł/dobę lub 25 zl/osobę/dobę, • 25 zł /osobę/dobę. Międzyzdroje, 
tel. 091/328-04-20, 0604/69-65-84
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3- i 4-osobowe. łazienka, natrysk, 
blisko Karpacza - 20 zł/doba. Miłków, gm. Podgórzyn, tel. 
075/761-07-47
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mrzeżynie, 18 km od Kołobrzegu, TV, 
w.c., łazienki, piękny las i rzeka. 200 m od plaży i morza, czerwiec • 
23 zł/doba od osoby, lipiec i sierpień • 25 zł/doba od osoby (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0226 
www.autogielda.com.pl). Mrzeżyno, tel. 0607/56-94-08 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, do 5 osób, Niecho

rze/Pogorzelica - od 20 zł. Niechorze, tel. 091/386-32-24. 
0501/22-47-80
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ostrzycach na Kaszubach, 4 km od 
Wieżycy, jeziora, Kaszubski Park Krajobrazowy, 20 zl/osoba (VII - 
VIII), pozostałe miesiące -15 zł/os., kuchnia do dyspozycji, grill, ogni
sko. Ostrzyce, tel. 058/684-18-21
DO WYNAJĘCIA POKOJE w ośrodku wypoczynkowym, nad Jezio
rem Otmuchowskim, pokoje 2 i 3-osobowe, kawiarnia, jadłodajnia, 
smażalnia ryb. cena pokoju od 40-50 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-55-81
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4-osobowe, w Pobierowie, od 20-30 
zł/doba od osoby. Pobierowo, tel. 091/386-41-52 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-osobowe, nad morzem, w miej
scowości Gostyń koło Pobierowa, z łazienkami, do dyspozycji kuch-, 
nia, plac zabaw, grill, parking, cena 15-16 zł/osobodoba. Pobiero
wo, tel. 091/383-22-28, 0603/26-60-35 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Dziwnowie, ul. Szoso
wa - 35 zl. Pokój, Dziwnów, tel. 077/469-80-55,091/381-41-10 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie w Polanicy Zdroju, ide
alne warunki, 2 i 3-osobowe, z łazienkami i TV sat, w centrum, pięk
na okolica - 25-30 zl. Polanica Zdrój, tel. 074/868-17-91 
DO WYNAJĘCIA POKOJE WE WŁOSZECH w okolicach Cycyli, 
bez określonej ilości osób w pokoju • 200 DEM/tydz. Rzym. tel. 
0039/32-85-46-27-81
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem. 1.5 km od plaży, okolice 
Słowińskiego Parku Narodowego, w miejscowości Smołdziński Las 
nr 36, cena - 25 zl/doba. Smołdzino, teł. 059/846-44-09 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, 1.5 km od plaży, w okoli
cach Słowińskiego Parku Narodowego - 25 zł/osobodobę. Smołdziń
ski Las, tel. 059/846-44-09
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienką, TV, kuchnią, RTV, na week
endy oraz dłuższe pobuty • 20-25 zł. Sobótka, tel. 071/316-24-75 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, w Szczyrku - od 25 zł/oso
bę/dobę. Szczyrk, tel. 033/817-88-78 
DO WYNAJĘCIA POKOJE TV, parking, czyste powietrze, miła at
mosfera, blisko Polanicy Zdrój i Kudowy Zdrój, blisko granicy z Cze
chami, b. dobre warunki, • 20 zł /dobę od osoby. Szczytna, tel. 
074/868-34-75
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, w Szklarskiej Porębie, 100 
m od wyciągu, 400 m od centrum, cena: 25-30 zł/osobodobę. Szklar
ska Poręba, tel. 075/717-37-38
DO WYNAJĘCIA POKOJE luksusowe, z wyżywieniem, cena 70 
zł/os., w Szklarskiej Porębie. Szklarska Poręba, tel. 075/717-45-83, 
06Ó1/56-63-76
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3 osobowe, bardzo ładna okolica, wyj
ścia na szlaki, grill, ognisko, cena 23 zł/os. Szklarska Poręba, tel. 
0601/71-44-09
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie. 2-, 3- i 4-osobo
we, z używalnością kuchni, pięknie położone, blisko wodociągu na 
Szrenicę, możliwość palenia ogniska, huśtawka dla dzieci - od 23 
zł/osobę/dobę. Szklarska Poręba, tel. 075/717-33-12 
DO WYNAJĘCIA POKOJE GOŚCINNE 1, 2 i 3-osobowe, TV. ra
dio, telefon, kuchnia do dyspozycji, grill, ognisko, zamykany parking, 
blisko kryty basen, wyciąg na Szrenicę, szlaki turystyczne, możli
wość wyjazdu do Czech • 25 zł/doba od osoby. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-23-31
DO WYNAJĘCIA POKOJE okolice Sławy, las. jeziora, pokoje 2-6 
osobowe, wc, natryski, kuchnia ogólnodostępna - 30 zl/pokój/doba. 
Wrocław, tel. 071/369-33-78, 0501/34-09-97 
DO WYNAJĘCIA POKOJE Góry Stołowe, Kotlina Kłodzka, pokoje 
z TV, aneks kuchenny, ooród, rzeka, las, przejście graniczne do 
Czech - 20. zł. ścinawka Średnia, tel. 074/871-52-66 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem • 25 zł/osobę/dobę. Ustka, 
tel. 059/814-56-19
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, 2-5-osobowe, w maju i 
czerwcu -15 zl/osoba. Ustka, tel. 059/814-93-69 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA POKOJE: od 2- do 4-osobowe. część z łazienka
mi, w Górach Sowich • Sudety, na wczasy oraz weekendy, malowni
cza okolica, lasy, szlaki turystyczne, prakingi, plac zabaw, kuchnia 
domowa • 27 zł, noclegi od 16 do 19 zl/osobę/dobę, dla dzieci (do 
lat 10) zniżka. Walim, tel. 074/845-72-58 '
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, TV sat, pawilon przy pro
menadzie, 150 m od morza, w cenie 35-38 zl. Władysławowo, tei. 
058/674-05-81
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, we Władysławowie, do
stęp do wszystkiego, dzieci 50% zniżki, małe dzieci za darmo - do 
20 zl/osobę/dobę w zależności od standardu. Władysławowo, tel. 
058/674-21-07
DO WYNAJĘCIA POKOJE MAD MORZEM w Sztutowie, 2-, 3-,
4-pokojowe z TV, łazienka, WC, kuchnia z wyposażeniem, jadalnia, 
grill, parking - od 22 do 25 zl/osobę na dobę. Wrocław, tel. 
071/311-32-48, 0501/64-07-63, 0501/51-33-57
DO WYNAJĘCIA POKOJE NA MAZURACH w domu letniskowym, 
nad jeziorem, w lipcu i sierpniu, malownicza i spokojna okolica, las, 
grzyby, idealne warunki do wędkowania, surfingu i żeglowania • 25 
zł/doba/ósoba. Wrocław, tel. 071/363-41-48 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00520 www.auto- 
gielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM ośrodek wypoczynko
wy .Złota Kielnia’ • Dartówko Zachodnie, 30 m od morza, pokoje z 
łazienkami i bez oraz domki kempingowe, pełne wyżywienie, w ce
nie • 50-75 zł/osoba/doba, bezpłatny parking, plac zabaw. Dariów- 
ko, tel. 094/314-24-65
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA cena - 30 zl/doba.
Wrocław, tel. 071/786-77-91, 0609/35-26-62
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA w,Gdańsku, 4-,
5-osobowa, blisko morza, parking, woda - 50 zl/dobę ♦ prąd i gaz. 
Wrocław, tel. 071/783-77-58, 0604/06-83-67
O DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPY KEMPINGOWE zareje

strowane, 4-, 5-osobowe, 2 sypialnie, kuchnia, lodów
ka, umywalka, ogrzewanie, WC • 55 zł/doba.., tel. 
0503/80-73-98 02023491 

DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPY KEMPINGOWE 5-osobowe. w Ką
tach Rybackich • 80 zł/dobę. Elbląg, tęl. 055/233-56-97, 
0608/33-14-50
•  GRECJA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY wyżywienie (3x), hotel, au

tokar, cena od 1.299 zł. B.T. .INTUR*, Wrocław, ul. Powst. ślą
skich 118c, tel. 071/373-24-07, 071/336-35-49 99000001

•  GRECJA, CHORWACJA - WCZASY hotele, dojazd własny.
B.T. .INTUR*, Wrocław, ul. Powst. śląskich 118c, tel.

n 071/373-24-07,071/336-35-49 99000001
HISZPANIA - ATRAKCYJNE WCZASY NA COSTA BRAVA, 500 m 
do morza, w cenie 40-50 zł/doba/osoba. Wrocław, tel. 0501/34-15-15 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie 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 konferencyjne na 100 
osób, wyposażone w AV, parking monitorowany, www.azo- 
ty.ta.pl.., tel. 059/814-40-84, 814-68-95 99000001

•  JESIONKA K. SŁAWY NAD JEZIOREM www.ow-jesionka.ta.pl, 
domki kempingowe (4- i 5-osobowe) z pełnym węzłem sani
tarnym, pole namiotowe, własne strzeżone kąpielisko, pomost 
kąpielowy, pomost wędkarski, plac zabaw dla dzieci, wypoży
czalnie sprzętu wodnego i sportowego. ~3rink bar. bilard gry 
zręcznościowe, TV, sklepik wędkarski, boiska. OW .JESION
KA’, 66-135 Kolsko, Jesionka, tel. 068/352-41-80 (fax) w 
godz. 10-.18 99000001

•  KARPACZ - WILLA .AŚKA' www.ta.pl/aska. pokoje 1-, 2-,
3-osob., apartament, z łazienkami, radio, TV-sat, jadalnia, grill, 
parking zamykany, urocza domowa atmosfera, wyśmienita 
kuchnia. 2 km od centrum Karpacza, zaciszne miejsce, w po
bliżu 3 wyciągi narciarskie, kort tenisowy, miasteczko Western 
City. kryty basen. Willa .AŚKA', Karpacz, ul. Kościuszki 17, 
tel. 075/761-91 -28 (fax) 99000001

•  KARPACZ - DOM WCZASOWO - REKREACYJNY .ZGODA’ 
www.ta.pl/zgoda, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, ja
dalnia, sala bilardowa, sala konferencyjna, wyp. sprzętu sport., 
biblioteka, parking samochodowy (zamykany), dom położony 
w atrakcyjnym miejscu Karpacza, w pobliżu szlaków turystycz
nych i wyciągów narciarskich. 58-540 Karpacz, ul. Pusta 2, 
tel. 075/761-97-60 (fax), 075/671-97-67 99000001

•  KOLONIE'1- 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, OBOZY Ustka, Jastrzębia Góra, Bieszczady, Włochy, 
Chorwacja, cena od 590 zł, możliwe raty. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-77-72, 0601/71-89-58
KOLONIE I OBOZY, jazda konna, turnusy 14-dniowe, nad jezio
rem, woj. lubuskie - 850 zł. Wrocław, tel.354.-40-92,0601/73-70-68 
KOŁOBRZEG wczasy, kwatery, obiady domowe, cena wraz z obia
dem 30 zl/osobodzień, dla dzieci zniżka. Kołobrzeg, tel. 
094/354-63-03
•  KOWARY - ZAJAZD MOTEL ,VICTORIA’ www.victoria.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 oko
licznościowe i inne imprezy. 58*530 Kowary, ul. Rejtana 10, 
tel. 075/718-23-53 99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI • OW .LEŚNIK* www.ta.pl/lesnik, pokoje 
2-, 3-, 4-osobowe, apartamenty z łazienkami, radio, TV, świe
tlica, parking, jadalnia, przy jeziorze, sala konferencyjna, grill,
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wczasy, konferencje, szkolenia. OW .LEŚNIK', lagów, ul. Chro
brego 10, tel. 068/341-21-60, 068/341-25-09 99000001

•  LAGÓW LUBUSKI • OW .PROMYK' www.ta.pl7promyk, poko
je 2-, 3-, 4-osobowe, domki kempingowe, pole kempingowe, 
parking, jadalnia, własna plaża i kąpieliska, plac zabaw dla 
dzieci, boiska, grill, gry zręcznościowe, sklep spożywczy, wcza
sy, imprezy zakładowe, biwaki, kolonie. Lagów, ul. 1 Lutego 1, 
tel. 068/341-20-30 (fax) 99000001

O ŁAGÓW LUBUSKI • WCZASY • WEEKENDY - BIWAKI 
Łagów Lubuski, tel. 0602/48-06-85 87020131

•  NIECHORZE 15 m od morza, hotel, pensjonat, domki kem
pingowe, pokoje z łazienkami, TV, lodówka, restauracja na miej
scu, w domkach aneks kuchenny i łazienka, możliwość przy
jazdu ż psem, internet: www.lewgoland.itn.pl. ., tel. 
091/386-33-75,091/386-32-39 99000001

OBOZY I KOLONIE turnusy 10-dniowe, jazda konna, wspinaczka 
alpinistyczna, zjazdy na linach z mostu, strzelanie z łuków • 470-570 
zł. Srebrna Góra, tel. 074/816-02-77 
OBÓZ w Chorwacji. 6 miejsc, superprogram, 22.06 - 4.07,9 nocle
gów, wyżywienie • 1.090 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/342-94-52 
OŚRODEK „ZACISZE” w Sułowie k. Milicza, wynajmie tanio domki 
kempingowe, komfortowo wyposażone, przepiękna przyroda, spo
kój, cisza, plac zabaw, tenis, kosz, wędkowanie - serdecznie zapra
szamy. Trzebnica, tel. 071/312-42-29,0608/11-64-61
•  PAŁAC GRAŻYNA (LUBUSKIE) położony w zabytkowym par

ku w dużym kompleksie leśnym, w pobliżu jezioro, stadnina 
koni, pokoje z łazienkami, siła kominkowa, sauna, miejsce na 
ognisko, lasy pełne grzybów, cisza, spokój, oferujemy cało
dzienne wyżywienie. ., tel. 068/391-50-34, 091/386-33-75 
99000001

POLE NAMIOTOWE wojskowe, w Kołobrzegu i Unieściu k. Mielna, 
50 m do morza, 3 posiłki • 21 zł, nocleg we własnym namiocie • 9 zł, 
w przyczepie kempingowej z przyłączem -15 zł/doba, rezerwacja 
10-osobowego namiotu wojskowego z wyposażeniem • 60 zł/doba. 
Kołobrzeg, teł. 0501/53-45-01. 0601/58-23-11
•  PRZEŁAZY (NAD JEZIOREM) - OW .AGAWA* www.aga- 

wa.ta.pl, pokoje 1-, 2-, 3-. 4-osobowe z łazienkami, pole na
miotowe, radio, TV, jadalnia, parking samochodowy, kąpieli
ska, kawiarenka, wędzarnia ryb, ogniska, wypożyczalnia sprzę
tu wodnego, sportowego i świetlicowego. 66-232 Przełazy, gm. 
Mostki, tel. 068/381-12-22,068/383-51-77 (fax) 99000001

PRZYJMĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ na wojskowe pole namio
towe, w Kołobrzegu, w rozliczeniu możliowść pobytu - 30 zł/doba od 
osoby. Kołobrzęg, tel. 0501/53-45-01 -
•  REWAL ■ OŚRODEK DOMKÓW KEMPINGOWYCH .KASIA- 

. . unikalne położenie na wysokim klifie (9 m), domki z łazienka
mi, możliwość wyżywienia, świetlica, barek, plac zabaw dla 
dzieci, psy mile widziane, internet: www.lewgoland.itn.pl. ., tel. 
091/386-26-31 99000001

•  SŁAWA ■ TARNAWA ■ OŚRODKI WCZASOWE NAD JE2IO- 
REM www.ta.pl/koliberek,www.ta.pl/tamawa,.domki kempin
gowe, 2-. 3-, 4-, 5-osobowe, pokoje 2-, 3-, 4-, 5-, 6-osobowe, 
z łazienkami, aneksy kuchenne, TV-sat, lodówki, wyposaże
nie kuchni, plac zabaw, boiska, pola namiotowe, parkingi, ja
dalnia, nad jeziorem domowa kuchnia. OW .KOLIBEREK’, Sła
wa, 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-krysz- 
tal.com.pl, oddajemy do dyspozycji Paftstwa 76 miejsc nocle
gowych w pokojach 1-, 2-, 3-osobowych o wysokim standar
dzie, restauracja z dancingiem, drink bar, nowocześnie wypo
sażona sala konferencyjna, strzeżony parking, organizujemy 
konferencje, bankiety, szkolenia itp. 58-580 Szklarska Porę
ba, 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. poko- 
je 2-, 3-, 4-osobowe, apartamenty, z łazienkami, radio, TV, świe
tlica, jadalnia, parking zamknięty, sala TV-sat, bilard, drink bar, 
200 m od morza. DW .PORĄBKA*, Świnoujście, ul. Słowac
kiego 9/11, tel. 091/321-42-91, 091/321-42-92 (fax) 
99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - SANATORIUM UZDROWISKOWE .ENER- 
GETYK’ www.ta.pl/su_energetyk, pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobo
we, apartamenty z łazienkami, TV sat, balkony, jadalnia, ka
wiarnia, bogato wyposażona baza reh.-zabiegowa, organizu
jemy wieczorki taneczne, wycieczki 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 7-dniowe, dla 2 osób, w 300 ośrodkach na terenie całego 
kraju, do wykorzystania do 30.06.2001 r, - 200 zł. Bystrzyca Oław
ska, woj. wrocławskie, tel. 0604/90-86-69,0501/43-46-13. 
WCZASY w Radkowie, w Górach Stołowych, komfortowe domki tu
rystyczne, aneks kuchenny, łazienka, parking, 50 m od zalewu, ryby, 
grzyby, blisko Wambierzyce. Polanica Zdrój oraz przejścia granicz
ne z Czechami, od 30-35 zł/doba od osoby. Nowa Ruda, tel. 
074/872-33-44, 0600/69-21-19
WCZASY w Chorwacji 22.06 - 4.07,6 miejsc w autokarze, aparta
menty, 9 noclegów - 600 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/342-94-52
•  WCZASY NAD JEZIOREM www.intemauka.wczasy.ta.pl, w 

domkach murowanych z pełnym węzłem sanitarnym i bez, peł
nym wyposażeniem lub w pawilonie, pokoje 3- i 4-osobowe 
(wspólna łazienka i WC), pole kempingowe, tanie i smaczne 
. posiłki, własna plaża, wyp. sprzętu sportowego i wodnego, bo- 
. isko, płac zabaw dla dzieci, kawiarenka. Ośrodek .P. W. INTER- 
NAUKA’, Tarnów Jeziemy k. Sławy, tel. 071/342-2-1-57 (fax), 
071/343-91-68 99000001

WCZASY NAD JEZIOREM u rybaka, pokoje gościnne 3-, 4-osobo
we, z łazienką i aneksem kuchennym, pełne wyposażenie, wspa
niałe miejsce w parku krajobrazowym wśród lasów i jezior, możli
wość grillowania, suszenia grzybów, jazdy rowerami - 25 zł/osobę/do
bę. Trzciel, tel. 095/743-13-94
WCZASY NAD MORZEM koło Jastrzębiej Góry. blisko las. rzeka, 
dużo zieleni, dom wolno stojący, kuchnia do dyspozycji gości, -18 zł 
/osobę na dobę. Czamy Młyn, gm. Lebcz, tel. 058/673-83-67 
WCZĄSY NAD MORZEM w Grzybowie k. Kołobrzegu, przy ul. Nad
morskiej 34,200 m od morza, wysoki standard, niekrępujące poko
je, ceny 20-40 zł/doba. Grzybowo, tel. 094/358-11 -04 
WCZASY NAD MORZEM w Kołobrzegu, 600 m od portu jachtowe
go, pobyt w internacie, pokoje 2-, 4-osobowe - 45 zł/doba od osoby, 
w hotelu - 75 zł/doba od osoby, w tym całodzienne wyżywienie, re
zerwacja. Kołobrzeg, tel. 094/352-95-22,0601/58-23:11 
WCZASY NAD MORZEM w Kołobrzegu, pod namiotami, 50 m od 
morza, przy ul. Arciszewskiego 23, całodzienne wyżywienie (3 po
siłki) - 21 zł/osoba, nocleg we własnym namiocie - 9 zł/pole namio
towe od osoby, możliw. wynajęcia namiotu wojskowego 10-osobo- 
wego - 60 zł/doba. Kołobrzeg, tel. 0501/54-35-01 
WCZASY NAD MORZEM 50 m od wody, wojskowe pole namioto
we, możliwość rezerwacji namiotu wojskowego 10-osobowego, z wy
posażeniem - 60 zł/doba, całodzienne wyżwywienie • 21 zł/osoba, 
lub pobyt w internacie - 45 zł/, hotelu • 75 zł/odoba za dobę, w tym 3 
posiłki. Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-11,0501/53-45-01 
WCZASY NAD MORZEM 500 m od morza, na działce ogrodowej, 
w.c., łazienka, kuchnia, TV, radio, grill, możliwość rozbicia namiotu, 
parking • 25 zł/doba od osoby. Międzyzdroje, tel. 091/328-04-20, 
0604/69-15-84
WCZASY NAD MORZEM kwatery prywatne, 300 m od plaży, od 
18-22 zł/osoba. Władysławowo, tel. 058/674-35-46 
WCZASY MORZEM w namiocie wojskowym, 10-osobowym, 
na wojskowym polu namiotowym, w Kołobrzegu, 50 m od morza, 
wyposażony w łóżka, materace, taborety i stół - 60 zł/doba oraz ca
łodzienne wyżywienie - 21 zł/osoba. Wrocław, tel. 0501/53-45-01 
WCZASY NAD MORZEM w Dziwnowie, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, 
150 m do morza - 25 zl/osobodoba. Wrocław, tel. 0608/19-01 -49 
WCZASY W GÓRACH w Kudowie Zdroju, w .Rajskim Domu*, przy 
ul. Kombatantów 12, wypoczynkowe i rehabilitacyjne, pełne świad- 
. czenia • 840 zł/2 tygodnie. Kudowa Zdrój. teł. 074/866-39-63 
WCZASY W GÓRACH rehabilitacyjne, w Kudowie Zdroju, .Rajski 
Dom’, wybór zabiegów, domowe jedzenie, zakwaterowanie w ka
meralnych pokoikach • 840 zl za 14-dniowy turnus. Wrodaw, tel. 
071/361-65-00 .
WCZASY W GÓRACH rehabilitacyjne, w Kudowie Zdroju, 14-dnio
wy pobyt, w pensjonacie, domowe posiłki, wybór zabiegów, swojski 
klimat • 790 zł/turnus. Wrocław, tel. 071/361-08-14 
WCZASY W GRZYBOWIE k. Kołobrzegu ul. Nadmorska 34,200 m 
do morza, pensjonat, wysoki standard, niekrępujące pokoje, aneks 
kuchenny, rezerwacja. Grzybowo, teł. 094/358-11-04 
WCZASY W KOŁOBRZEGU całodzienne wyżywienie * nocleg, w 
internacie - 45 zł/doba/ osoba, w hotelu - 75 zł/osoba/doba, na polu 
namiotowym 30 zł/osoba/doba. Kołobrzeg, tel. 0501/53-45-01 
O WCZASY W SKORZĘCINIE, atrakcyjne domki kem

pingowe, położone bezpośrednio przy plaży - do wy
najęcia na okres wakacji. Zadzwoń teraz!, tel. 
062/736-56-62 01027731 

WCZASY IWEEKENDY W LUBUSKIEM okolice pełne jezior, rze
ka, parkjlifajobrazowy, stadnina koni, pokoje 3-osobowe • 20 zl/os. 
Trzcięl, tel. 095/743-13-17
WC2ASY, KOLONIE, OBOZY W KOŁOBRZEGU 20-osofcowe, zor
ganizowane grupy z wychowawcą, z całkowitym wyżywieniem, noc
legi, opieka medyczna i pedagogiczna, bogaty program pobytu, cena 
za 14 dni (turnus) pod namiotem - 560 zł, w salach 6-8 osobowych,. 
cena - 588 zł, w internacie pokoje 2-4 osobowe , cena • 630 zł. A. 
Czerniawski, Kołobrzeg, tel. 094/352-95-22,0501/53-45-01 
WOLNE MIEJSCA W BUSIE do Hamburga i okolic, 07-08.06.2001

r. oraz 15-16.06.2001 r. Dębowiec, tel. 074/819-19-17, 
0604/16-12-52
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE dla 2 osób, na wyjazd do 
Norymbergii, w dniu 1.06.200.1 r., ok. godz. 18.00, z Bolesławca lub 
okolic. Trzebień, tel. 075/736-54-69"
•  WRATISLAVIA TRAVEL poleca wczasy nad polskim morzem, 

kempingi, pensjonaty, pomocyjhe ceny i atrakcyjne miejsco
wości, zapraszamy do biura, wratislaviatravel@poczta.onet.pl. 
.WRATISLAVIA TRAVEL', Wrocław, ul. Gwarna 21, tel. 
071/789-90-09 99000001 

ZAPROSZĘ NA WYPOCZYNEK w Kołobrzegu, na polu namioto
wym, w zamian za korepetycje z j. angielskiego we Wrocławiu, po
ziom zaawansowany. Kołobrzeg, tel. 0501/53-45-01

NAUKA 
I PRACA

O ATRAKCYJNA PRACA PRZY ZBIORACH WINOGRON 
we Francji i w Niemczech, dobrze płatna, również ca
łoroczna w rolnictwie. Zarezerwuj miejsce wcześniej. 
Gwarantujemy uczciwą i rzetelną informację. Prosi
my dołączyć znaczek na przesyłkę poleconą ciężką 
za 5.95 zł. „IKAR", 50-950 Wrocław 2, box 288 
02022751

O AUTORYZOWANY DEALER GSM poszukuje przedsta
wicieli handlowych prowadzących działalność go
spodarczą, do sprzedaży aktywacji i produktów TAK 
TAK. Gwarantujemy szkolenie. Oferty prosimy prze
syłać 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, za
robki - 8000' DEM/mies. Niemcy, tel.
0049/17-59-01-87-32 84015531 

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW organizowanie zespołu menadże
rów, b. wysokie zarobki, nagrody do 100.000 zł. Jelenia Góra, tei. 
075/718-30-47 Poznań, 0503/56-87-95, 0606/82-31-64, Oleśnica, 
tel. 071/314-81-81 Opole. 0606/82-31-64 Długołęka, 071/315-14-31,' 
Wałbrzych, tel. 074/843-69-79 Bolesławiec, 075/734-61-21 po 
godz. 14, 0607/44-73-26
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ATW ż wyciągami homeopatycz
nymi, okolice Wrocławia. Wrocław, tel. 071/342-04-64 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW organizowanie zespołu menadże
rów, b. wysokie zarobki, nagrody do 100.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/53-75-56. 0502/59-82-87, 0600/24-98-93 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW -i środków czystości renomowa
nych firm zagranicznych, niskie ceny, wysoka jakość, duże zarobki. 
Żagań. tel. 068/477-25-79
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW, zarobki do 2.000 zł/mies., infor
macja bez pobrań, 2 znaczki po 1 zł, koperta. M. Jakubczyk, 55-340 
Konary 30, gm. Udanin
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓWw polskiej firmie kosmetycznej, 
network. Wrocław, tel. 0603/53:12-25 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW, już dzisiaj zostań konsultantką 
jednej z najlepszych firm kosmetycznych na świecie, z każdym za
mówieniem darmowe produkty, szkolenia, możliwość awansu. Wro
cław, tel. 321-09-33
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME praca dla doradcy 
kosmetycznego, dochody do 3.000 zł/mies. Bolesławiec, tel. 
075/734-61-21, 0605/30-59-03
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME jeżeli naprawdę 
chcesz pracować i zarabiać nawet do 3.000 zł, zapraszam do współ
pracy. Mirków, tel. 071/315-13-28,071/315-14-31. 0502/59-82-87 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME praca dla doradcy 
kosmetycznego, dochody do 3.000 zl/mies. Oleśnica, tel. 
071/314-82-08
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME organizowanie sieci 
sprzedaży, b. wysokie dochody. Opole, tel. 0502/99-50-54 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME praca dla doradcy 
kosmetycznego, dochody do 3.000 zł/mies. Środa Śląska, tel. 
071/317-83-64
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dla aktywnych na
grody. Wrocław, tel. 071/787-93-09, 0606/24-34-47 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME prezenty przez 4 mie
siące, marża 30% + rabaty od 3 do 21 %, budowa i kierowanie ze
społem doradców kosmetycznych. Wrocław, tel. 0606/24-34-47, 
0605/67-68-00, 071/784-84-95
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Wrodaw. tel. 
0607/82-23-67
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wysokie zarobki, za- 
dzwoń i zapisz się. Wrocław, tel. 0605/09-56-68 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki bez mar
ży, prezenty, szkolenia, wyjazdy, pokazy makijażu. Wrocław, tel. 
0607/53-75-56
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME praca dla doradcy 
kosmetycznego, dochody do 3.000 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/341-02-76, 071/398-69-37 *
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME tańsze produkty, 
możliwość uzyskania kredytu, uruchomienia własnego biznesu/Wro
cław, tel. 0601/49-55-49
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME możliwość urucho
mienia własnego biznesu, marża 30%, * rabaty 3-21%, dochody od
3.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0607/62-07-28 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME rekrutacja nowych 
dytstrybutorów, zacznij wreszcie zarabiać. Wrocław, tel. 
0608/11-77-93 Zielona Góra, 068/382-59-76 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME nauczę Cię zarabiać
3.000 zł/mies., nie tylko sprzedaż. Wrocław, tel. 071/784-84-95, 
0601/08-42-73, 0605/67-68-00
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME organizowanie sieci 
sprzedaży, b. wysokie dochody. Zielona Góra, tel. 0601/49-55-49 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME tańsze produkty, 
możliwość uzyskania kredytu, uruchomienia własnego biznesu. Zie
lona Góra. tel. 068/360-42-81. 068/382-59-76, 0608/11-77-93 
DYSTRYBUCJA PERFUM HUGO BOSS Cerutti 1891, 55 rodza
jów. Wrocław, tel. 0503/37-60-77
O FIRMA płaci do 3.000 zł za umieszczenie reklamy na 

samochodzie, domu, działce. Zgłoszenia „VEIN-INT”, 
Wrocław, tel. 071/355-58-21 01023991

FIRMA HANDLOWA ZATRUDNI OSOBY operatywne. Leszno, tel. 
0600/52-44-01
O FOTO I VIDEO PRODUCENT „FOTO MAX” ogłasza 

nabór na przegląd dziewczyn, chcących pozować do 
zdjęć o tematyce erotycznej. Zgłoszenia telefonicz
ne., tel. 0604/98-28-07 01026211 

KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO - 20 zł/60 min. Wrocław, tel. 
0503/98-52-16
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO udziela studentka, w zakresie 
szkoły podstawowej i gimnazjum, - 20 zł. Wrocław, tel. 0608/84-03-11 
KOREPETYCJE Z CHEMII udzielą studentki 5 roku chemii • 18 zł/h. 
Wrocław, tel. 071/328-31-59 wewn. 263, 0608/02-31-20 . 
KOREPETYCJE Z CHEMII udziela mgr chemii • 25-28 zł/godz. Wro
cław, tel. 321-09-33
KOREPETYCJE Z CHEMII zakres szkoły średniej i gimnazjum • 20
zł/godz. Wrocław, tel. 071/341-21-14
KOREPETYCJE Z FIZYKI I MATEMATYKI możliwy dojazd do ucznia
• 20 zł/godz. Wrocław, tel. 0608/85-44-51
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO • 25 zł/godz. Wrocław, tel.
359-05-53
KOREPETYCJE Z HISZPAŃSKIEGO absolwentka iberystyki, tłu
maczka, doświadczenie, • 35 zł/godz. Wrocław, tel. 0602/73-92-99 
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI obsługa komputera, Windows 
95&98, Word. €xcel, Access, internet, • 20 zł/godz. Wrocław, tel.
341-50-24 lub 0502/82-74-46
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI studentka IV roku • 18 
zł/godz. Wrocław, tel. 071/328-31-59 wewn. 263, Ewelina 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły .średniej, podsta
wowej i gimnazjum, cena 15 zł/godz. Wrocław, tel. 071/351-75-12 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela student V roku matema
tyki -18 zl/godz. Wrocław, tel. 0608/04-79-94 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela student Politechniki Wr., 
zakres szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej, przygotowanie 
do egzaminów, możliwość dojazdu • 20 zł/h, Wrocław, teL 
071/355-73-09
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI szkoła wyższa, średnia, podsta
wowa, statystyka, obliczenia inżynierskie statystyczne; inne, możli
wy dojazd • od 20 do 40 zł/godz. Wrocław, tel. 071/373*86-31 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawowej -'15 
zł/h, zakres szkoły ponadpodstawowej - 20 zl/h, dojazd do ucznia. 
Wrocław, teł. 328-95-77,0503/86-72-66 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO udziela studentka germanisty- 
ki • 20 zł/45-min. Wrocław, tel. 071/357-82-43 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO cena - 20 zł/h. Wrocław, tel. 
0601/08-42-87
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO zajęcia w małych grupach-10 
zl/h. Wrocław, tel. 0503/57-01-87

KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO cena 20 zł/60 minut. Wrocław, 
tel. 0601/08-42-87
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO wypracowania, mgr filologii pol
skiej. Wrocław, tel. 071/373-81-43 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO przygotowanie do wszystkich eg
zaminów, prace pisemne - 25 zł/godz. (zegarowa). Wrocław, tel. 
071/373-21-98
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI - 30 zł/45 minut. Wrocław, 
tel. 0602/85-79-30
POSZUKUJĄ PRACY renciści - murarz, ślusarz, elektryk. Wrocław, 
tel. 783-76-72
POSZUKUJĘ KOREPETYTORA z rachunku prawdopodobieństwa 
i statystyki matematycznej. Lubin, tel. 0608/26-31-14 
POSZUKUJĘ MĘŻCZYZN do pracy we Włoszech, przy zbiorach 
pomidorów, wyjazd ok. 10.07.2001 r. lub 20.07.2001 r. Lubin, tel. 
0607/46-86-73
POSZUKUJĘ OPIEKUNKI do dziecka, w Śródmieściu. Wrocław, tel. 
787-99-77 w godz. 10-14, 0601/08-44-28 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, wiek 42 lata, nowy samochód, dys
pozycyjny, wszelkie propozycje oprócz akwizycji. Lubin, tel. 
0607/42-25-84
POSZUKUJĘ PRACY ambitna, energiczna i dyspozycyjna emeryt
ka., tel. 071/345-65-07
POSZUKUJĘ PRACY mam duże doświadczenie w pracy w rolnic
twie, obsługuję wszystkie maszyny (uprawnienia), prawo jazdy kat. 
ABT, nienaganna opinia, dyspozycyjność, gotowość zmiany miej
sca zamieszkania, kawaler., tel. 0609/64-06-54 
POSZUKUJĘ PRACY przyjmę drobne roboty brukarskie, puzzle, 
kostka brukowa, solidne wykonanie, tel. 0608/42-19-30 
POSZUKUJĘ PRACY auto, prawo jazdy kat. BC, uprawnienia na 
wózki, pomieszczenia ok. 70 m2, nie akwizycja, z rejonu Bolesław
ca. Bolesławiec, tel. 075/734-20-66 
POSZUKUJĘ PRACY 3-osobowa ekipa, w branży budowlanej, zna
my nast. rodzaje prac: płyty G-K, glazura, tynki gipsowe i tradycyj
ne, docieplenie, tanio i solidnie. Bystrzyca Oławska, woj. wrocław
skie. tel. 0606/61-27-08
POSZUKUJĘ PRACY student, podejmę każdą pracę oprócz sprze
daży bezpośredniej. Dzierżoniów, tel. 0603/98-62-08 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, uprawnienia na wózki widłowe, 
prawo jazdy kat. B, operator suwnicy, pracował jako palacz i straż
nik przemysłowy, tylko poważne oferty, z okolic Częstochowy i Lu
blińca. Herby, tel. 034/357-48-18
POSZUKUJĘ PRACY w branży motoryzacyjnej, technik ekonomi
sta, młody, ambitnŷ obowiązkowy student. Jaźwina, tel. 
071/393-80-33
POSZUKUJĘ PRACY najlepiej jako kierowca, doświadczenie jako 
magazynier, posiadam świadectwo kwalifikacji, książeczkę zdrowia, 
znam obsługę komputera i posiadam samoćhód. Jaźwina, tel. 
0603/98-62-08
POSZUKUJĘ PRACY księgowa z doświadczeniem, po kursie gł. 
księgowego, prawa pracy, ZUS, obsługa komputera. Jelcz-Lasko
wice, tel. 0601/41-08-61
POSZUKUJĘ PRACY prace ziemno-wykopowe, kopanie stawu, 
plantowanie terenu - 50 zł/godz. Kłodzko, tel. 074/868-52-58 
POSZUKUJĘ PRACY odprawy celne lub inne propozycje. Lubań, 
tel. 075/646-12-74
POSZUKUJĘ PRACY dla dwóch fachowców w branży budowlanej, 
znajomość wykonywania dociepleń budynków, układania glazury, 
montażu paneli, wymiany okien, malowania, tapetowania, tynkowa
nia, gładzi gipsowych na mokro i innych. Lubin, tel. 076/846-56-46, 
0609/39-20-60
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. średnie, prawo jazdy, wiek 21 łat, dys
pozycyjny, komunikatywny, uczciwy, bez nałogów, chętnie w zawo
dzie (lakiernik samochodowy). Lubin, tel. 0607/38-57t58, 
076/749-08-77
POSZUKUJĘ PRACY w zawodzie ślusarz-spawacz. 21 lat, dyspo
zycyjność, uregulowany stosunek do służby wojskowej. Lubin, tel. 
076/842-51-87
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód osobowy, dyspozycyj
ny, telefon. Łagiewniki, tel. 0606/85-94-81 
POSZUKUJĘ PRACY w sklepie komputerowym, w serwisie, uczci
wy, bez nałogów, dyspozycyjny, komunikatywny, znajomość branży. 
Mirków, tel. 071/315-10-55 Piotr, 0503/73-18-47

■ 7 O P0116231Pracowałeś w 
RFN lub Holandii
Odbierz swój podatek!!!
Wszystkie formalności załatwiamy 

również korespondencyjnie 
Agetó^ O T^ tocł^ teL071/339-23^ 80

POSZUKUJĘ PRACY 2-letnie doświadczenie w firmie kurierskiej, 
posiadam samochód Peugeot J5 (dostawczy), dobra znajomość te
renów kotliny Kłodzkiej (nowa Ruda, Wałbrzych). Nowa Ruda, tel. 
074/872-18-31
POSZUKUJĘ PRACY młode małżeństwo, podejmie się prowadze
nia pensjonatu, restauracji lub gospodarstwa w Polsce lub za grani
cą, za mieszkanie, wynagrodzenie. Nowa Ruda, teł. 0606/34-30-47 
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, znajomość wykonywania do
ciepleń, tynków strukturalnych, montażu płyt g-k, malowania, mon
tażu okien i innych. Oborniki śląskie, tel. 071/310-34-38 
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany, uprawnienia, znajomość 
nadzoru, kosztorysowania. Oława, tel. 071/313-76-06 
POSZUKUJĘ PRACY na wakacje, studentka. Opole, tel. 
077/412-21-88
POSZUKUJĘ PRACY wykształcenie średnie. Opole, tel. 
077/412-21-50, Monika
POSZUKUJĘ PRACY w zakresie prowadzenia domu, ogrodu, opieki 
nad chorą osobą lub dzieckiem, w zamian za mieszkanie i pensję. 
Prudnik, tel. 077/436-14-18
POSZUKUJĘ PRACY - kosztorysant budowlany, niepełnosprawny. 
Przeworno, tel. 074/810-27-43
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, 2 osoby, do wykańczania 
łazienek, itp. mieszkaniowe, tarasy, praktyka na zachodzie. Stary 
Lom, gm. Chojnów, tel. 0604/73-86-57 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, prawo jazdy B, 10-letnie doświad
czenie w handlu. Ścinawa, tęl. 0609/16-37-03 . .
POSZUKUJĘ PRACY pielęgniarz dyplomowany, wiek 28 lat, sa
mochód osobowy, wolny czas, dorywczo. Ścinawa, tel. 
076/843-60-59
POSZUKUJĘ PRACY agronom, z długoletnim doświadczeniem, były 
pracownik PGR. środa Śląska, tel. 071/346-13-69
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POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 27 lat, wykszt. średnie technicz
ne, znajomość komputera, prawo jazdy kat. B, samochód osobowy. 
Środa Śląska, tel. 071/317-57-87, 0609/49-96-27 
POSZUKUJĘ PRACY studentka pedagogiki. Świdnica, tel. 
074/640-74-39
POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, rencista z samochodem, 
uczciwy, pracowity. Świebodzice, tel. 074/854-41-34 
POSZUKUJĘ PRACY z zakwaterowaniem, 24 lata, prawo jazdy kat. 
B * aktualne testy psychotechn. Świebodzice, tel. 0502/32-82-31 
POSZUKUJĘ PRACY młoda, 20 lat, wykształcenie średnie, zawód 
technik handlowiec, znajomość obsługi komputera, praktyka w biu
rze handlowym i urzędzie skarbowym, przy fakturowaniu, podstawy 
księgowości. Trzebnica, tel. 071/387-08-90 prosić Anię, 
0504/93-93-24
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany, uprawnienia, duże do
świadczenie w remontach i konserwacji zabytków. Trzebnica, tel. 
071/387-00-94
POSZUKUJĘ PRACY każdej, od zaraz, młody mężczyzna, piekarz 
z wykształcenia. Wałbrzych, teł. 781-87-73 '
POSZUKUJĘ. PRACY grafik komputerowy, drukarz, wykształcenie 
średnie, doświadczenie zawodowe, obsługa maszyn poligraficznych, 
samochód, komputer. Wałbrzych, teł. 074/849-23-74,0601/85-89-75 
POSZUKUJĘ PRACY 45-letnia kobieta, solidna, pełna dyspozycyj
ność. Wałbrzych, tel. 074/665-34*90 
POSZUKUJĘ PRACY student I roku, od lipca do września, na tere
nie Wałbrzycha łub Wrocławia. Wałbrzych, tel. 074/844-83-39 
POSZUKUJĘ PRACY - 31 lat, wykszt wyższe, komputer, j. niemiec
ki, dyspozycyjna, solidna. Tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 
071/785-96-69
POSZUKUJĘ PRACY jako inspektor BHP i p.poż lub elektrome
chanik, elektromonter. Wrocław, tel. 346-69-05 
POSZUKUJĘ PRACY elektryk, 23 lata. znajomość komputera, do
świadczenie w handlu, samochód. Wrodaw, tel. 0501/51-82-96

POSZUKUJĘ PRACY w sektorze prywatnym, ogólnobudowlanym. 
Wrocław, tel. 071/373-44-06
POSZUKUJĘ PRACY zlecenia na układanie bruku, montaż ogro
dzeń betonowych. Wrocław, tel. 0606/71-97-76 
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, znam prace ogólnobudow
lane, remontowe (glazura, panele, płyty G-K), wykończenia wnętrz. 
Wrocław, tel. 071/341-83-92,0604/61-75-55 
POSZUKUJĘ PRACY w biurze, w sekretariacie, zawód: pracownik 
administracyjno - biurowy, 23 lata, 2 lata stażu, znam podstawy księ
gowości, obsługę komputera i różnych urządzeń biurowych. Wro
cław, tel. 0608/52-78-92
POSZUKUJĘ PRACY jako pracownik administracyjno-biurowy, mło
da kobieta, 22 lata, wykszt. średnie ekonomiczne, obsługa kompu
tera i urządzeń biurowych, komunikatywna, miła aparycja. Wrocław, 
tel. 071/321-26-45, 0600/15-63-79
POSZUKUJĘ PRACY w godzinach popołudniowych, prawo jazdy 
kat. B, aktualne badania psychotechniczne. Wrocław, tel. 
0602/29-47-23
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 25' lat, po studiach, znajomość ob
sługi komputera i urządzeń biurowych, doświadczenie, prawo jaz
dy. Wrocław, tel. 0601/55-34-26
POSZUKUJĘ PRACY dla 2 panów, znajomość hydrauliki, elektryki, 
montażu płyt g-k, układania kafelek. Wrocław, tel. 071/357-92-47 
POSZUKUJĘ PRACY prowadzenie biura lub sekretariatu, jęz. hisz
pański, podstawy księgowości, biegła obsługa komputera; tylko po
ważne oferty. Wrocław, tel. 0602/73-92-99 
POSZUKUJĘ PRACY po wojsku, matura, prawo jazdy, komputer, 
Wrocław, Oborniki, Żmigród. Wrocław, tel. 071/385-31-88 w 
godz, 7.30-9.30
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie. Wrocław, tel. 071/355-73-73 
POSZUKUJĘ PRACY jako płytkarz, posadzkarz. Wrocław, tel. 
071/354-53-89 .
POSZUKUJĘ PRACY tokarz-ślusarz, spawanie, prace rem.-bud., 
znajomość montażu płyt G-K, wykończeniowe, posiadam prawo jaz
dy kat. B - może być również za granicą. Wrocław, tel. 071/341-52-14, 
0605/91-09-48
POSZUKUJĘ PRACY jakiejkolwiek fizycznej, mężczyzna • 28 lat, 
praktyka w handlu. Wrocław, tel. 0608/13-16-80 
POSZUKUJĘ PRACY przygotowanie praktyczne i teoretyczne do 
egzamoniów na prawo jazdy, wszystkie kategorie, cena kursu od 
560 zł. Wrocław, tel. 0601/84-45-33 
POSZUKUJĘ PRACY nauczę jazdy, przygotuję do egzaminów na 
wszystkie kategorie prawa jazdy, za 560 zł. Wrocław, tek 
071/343-60-18 wewn. 38 '
POSZUKUJĘ PRACY może być sprzątanie, lub handel, po kursie 
obsługi kas fiskalnych, 41 lal Wrocław, tel. 071/341-45-51 
POSZUKUJĘ PRACY prawo jazdy kat. A. B, C, D, E, świadectwo 
kwalifikacji, paszport, uprawnienia na wózki widłowe, 41 lat. Wro
cław, tel. 071/341-45-51
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, wiek 27 lat, wykszt średnie tech
niczne, doświadczenie w branży motoryzacyjnej, znajomość obsłu
gi komputera, prawo jazdy. Wrocław, tel. 071/361-79-51, 
0501/50-73-09
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany z uprawnieniami, emeryt, 
nadzór budowlany lub jako kierownik budowy. Wrocław, tel. 
071/363-14-23 \
POSZUKUJĘ PRACY plastyczka, dekoratorka, technik architekt. 
Wrocław, tel. 071/325-99-28
POSZUKUJĘ PRACY panna 21 lat, średnie wykształcenie, pracow
nik administracyjno-biurowy, znajomość obsługi komputera, urządzeń 
biurowych, podstawy j. niemieckiego.. Wrocław, tel. 071/342-09-81 
POSZUKUJĘ PRACY w nocy, posiadam samochód osobowy. Wro
cław; teł. 071/333-86-97 po godz. 21 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat. C, D, E, świadectwo kwalifika
cji, paszport doświadczony, pełna dyspozycyjność. Wrocław, tel. 
328-07-08
POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, glazurnik, znajomość regip- 
sów, malowania. Wrocław, tel. 0608/09-32-19 
POSZUKUJĘ PRACY wiek 23 lata, praktyka w zakładzie wulkani
zacyjnym oraz przy przeprowadzkach, bez nałogów, dyspozycyjny, 
oprócz akwizycji. Wrocław, tel. 071/788-75-71 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna 25-fetni, wykształcenie technicz
ne (informatyczne). Wrocław, tel. 0607/51-51-24 
POSZUKUJĘ PRACY w serwisie komputerowym lub podobnej, peł
na dyspozycyjność, praktyka, b. dobra znajomość techniczna sprzętu. 
Wrocław, tel. 0503/73-18-47
POSZUKUJĘ PRACY w solarium lub handlu, kobieta 24 lata. aktu
alna książeczka zdrowia, doświadczenie. Wrocław, tel. 357-81-39 
POSZUKUJĘ PRACY w serwisie komputerowym lub podobnej, peł
na dyspozycyjność, praktyka, b. dobra znajomość sprzętu. Wrocław, 
tel. 0503/73-18-47
POSZUKUJĘ PRACY pani lat 28, może być sprzątanie, pomoc do
mowa lub inne poważne oferty. Wrocław, tel. 0604/34-42-50 
POSZUKUJĘ PRACY prace budowlane. Wrocław, tel. 
0604/34-42-50
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec i administra
tor z samochodem. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 0601/76-37-32 
POSZUKUJĘ PRACY w ogrodnictwie, przycinanie drzew, zakłada
nie trawników. Wrocław, tel. 0601/57-47-49 
POSZUKUJĘ PRACY rencistka, operator komputera. Wtrocław, teł. 
321-60-32
POSZUKUJĘ PRACY po godz. 14, przy malowaniu, montażu drzwi, 
paneli i innych prac remontowych, posiadam narzędzia i samochód. 
Wrocław, tel. 071/346-51-42, 0601/55-76-51 
POSZUKUJĘ PRACY cykłiniarz, parkieciarz, z 20-łetnią praktyką, 
dam prowizję. Wrocław, tel. 071/372-91-38 
POSZUKUJĘ PRACY studentka polonistyki, jęz. niemiecki, jęz. an
gielski, obsługa komputera, prawo jazdy. Wrocław, tel. 355-51-80 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 24 lata, wykształcenie średnie, ob
sługa komputera i kasy fiskalnej, znajomość podstaw księgowości, 
3 lata pracy na stanowisku samodzielny referent księgowy. Wrocław, 
tel. 0607/32-73-49
POSZUKUJĘ PRACY młoda, miła, dyspozycyjna, kochająca dzie
ci, - 500 zł. Wrocław, tel. 0504/97-75-47 
POSZUKUJĘ PRACY w służbie ochrony, posiadam doświadczenie 
w tym’zawodzie lub prywatnie do pilnowania obiektów. Wrocław, 
tel. 0607/41-92-90
PpSZUKUJĘ PRACY młoda, 22 lata, poszukuje pracy w biurze, 
sekretariacie, wykształcenie średnie, administracyjno-biurowe, 2 lata 
praktyki * 2 lata pracy, telefon komórkowy, dobra znajomość kom
putera Word, Excel.' Wrocław, tel. 324-11-79 Agnieszka, 
0502/93-33-35
POSZUKUJĘ PRACY młoda, ambitna, lat 22, sprzątanie w biurach, 
sklepach (4 godz.dziennie), w okolicach Psie Pole, Kowale, ul.Jed
ności Narodowej. Wrocław, tel. 0600/25-05-37 
POSZUKUJĘ PRACY w gastronomii lub w handlu, 23 letnia, elo- 
kwentna, praktyka, książeczka zdrowiajobsługa kasy fiskalnej. Wro
cław, tel. 328-33-99 *
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, lat 22, po szkole zawodowej, 
ureg. stosunek do służby wojskowej, obsługa komputera, praktyka 
jako sprzedawca - kasjer oraz przy montażu drzwi. Wrocław, tel. 
0608/27-15-51
POSZUKUJĘ PRACY studentka, uczciwa, bez nałogów, od połowy 
lipca do końca sierpnia, akwizycja i towarzyskie wykluczone. Wro
cław, tel. 071/780-84-25 prosić Kamilę 
POSZUKUJĘ PRACY jako pomocnik na budowie, w rolnictwie lub 
innej, obywatel Ukrainy. Wrocław, tel. 0608/21-76-02 
POSZUKUJĘ PRACY 23-letni mężczyzna, prawo jazdy kat. BC, ob
sługa komputera, bez nałogów, wykszt. średnie, dyspozycyjny, po 
wojsku, nie karany. Wrocław, teł. 071/373-77-47 
POSZUKUJĘ PRACY 25-letni kasjer złotowo-walutowy, obsługa 
komputera, odpowiedzialny. Wrocław, tel. 0602/97-32-99 - 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam uprawnienia do pilotażapojazdów 
wietogabarytowych, profesjonalnie. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
POSZUKUJĘ PRACY dla brygady budowlanej z Tarnopola, gipsy, 
regipsy, tynki zwykłe i strukturalne, glazura, więżba dachowa, ocie
plenia, murowanie od podstaw, prace ogólnobudowlane. Wrocław, 
tel. 071/341-58-09 po godz. 21, 0603/44-02-02 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 32 lata, po kursie obsługi kas fiskal
nych, może być opieka nad dzieckiem, sprzątanie, na pierwszą zmia
nę. Wrocław, tel. 071/330-02-97
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. średnie, 22 lata, uregulowany stosu
nek do służby wojskowej, miła aparycja. Wrocław, tel. 0503/94-24-20 
POSZUKUJĘ PRACY przy remontach, zapewniam sumienność i 
dobre wykonanie, docieplanie budynków, regipsy, gładzie, malowa
nie, glazura, posiadam referencję. Wrocław, tel. 071/789-96-20 
POSZUKUJĘ PRACY 45 lat, uczciwa, pracowita, bezkonfliktowa, z 
Ukrainy, jako pomoc domowa, gosposia, z mieszkaniem. Wrocław, 
tel. 071/321-92-15
POSZUKUJĘ PRACY gipsiarz, malarz, monter płyt G-K. Wrocław, 
tel. 071/357-06-70
POSZUKUJĘ PRACY w branży, studentka zaocznego studium ko
smetycznego. WTocław, tel. 071/336-65-97 - 
POSZUKUJĘ PRACY emerytka 45-letnia, rzycie, chałupnictwo, 
sprzątanie. Wrocław, tel. 333*73-99 
POSZUKUJĘ PRACY solidny, dyspozycyjny, prawo jazdy kat. BCE, 
świadectwo kwalifikacji, grupa inwalidzka, Wrocław, tel. 354̂ 02-30 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 40 lat, prawo jazdy kat BC, świa
dectwo kwalifikacji, 20 lat praktyki, beż nałogów. Wrocław, tel: 
344-12-48
POSZUKUJĘ PRACY regipsy, glazura, gładzie, wykańczanie 
wnętrz, dla dwóch osób, w kraju lub za granićą. Wrocław, tel. 
071/788-67-55
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 26 lat, wykszt. średnie, prawo 
jazdy kat. B, obsługa komputera, najchętniej jako pracownik maga
zynowy. Wrocław, tel. 071̂ 322-97-47 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 40 lat, prawo jazdy kat. B, świadec
two kwalifikacji, paszport, książeczka zdrowia, spawanie elektrycz

ne i gazowe, mechanik samochodowy, pełna dyspozycyjność. Wro
cław, tel. 071/336-25-72 po godz. 16, 0503/74-20-68 
POSZUKUJĘ PRACY jako krawcowa lub ekspedientka, znajomość 
kas, 24 lata, tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 0607/12-37-36 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 52 lata, staż 25 lat jako księgowa, 
kasjerka i 5 lat jako ekspedientka, znajomość kas i komputera, może 
być pól etatu. Wrocław, tel. 0609/63-24-96 
POSZUKUJĘ PRACY prawo jazdy kat. ABCDE świadectwo kwalifi
kacji, 45 lat, solidny, od zaraz. Wrocław, tel. 071/341-28-01, 
0502/31-64-24
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, specjalista do spraw celnych, 
bardzo dobra znajomość procedury uproszczonej i obsługi kompu
tera. Wrocław, tel. 0602/62-25-33
POSZUKUJĘ PRACY znajomość prac ogólnobudowlanych (glazu
ra, płyty G-K, zakładanie paneli, malowanie). Wrocław, tel. 341-83-92 
POSZUKUJĘ PRACY jako elektromechanik, doświadczenie w na
prawie samochodów osobowych i dostawczych, łodzi motorowych, 
skuterów, wózków widłowych. Wrocław, tel. 0606/16-61 -00 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, wykształcenie średnie, kompu
ter, posiadam lokal przy trasie wylotowej z Wrocławia, kontakty han
dlowe, sprowadzę każdy towar z Turcji i Chin, przyjmę przedstawi
cielstwo. Wrocław, tel. 0504/98-14-65 
POSZUKUJĘ PRACY montaż mebli, 5-letnie doświadczenie, wła
sne narzędzia, dyspozycyjność. Wrocław, tel. 0503/54-18-73 
POSZUKUJĘ PRACY potrafię wykonywać tatuaże, 10-łetnia prak
tyka i doświadczenie. Wrocław, tel. 0607/82-23-41 
POSZUKUJĘ PRACY współpracy z właścicielami dyskotek, profe
sjonalny striptizer. Wrocław, tel. 0607/05-66-08 
POSZUKUJĘ PRACY magister analityki. Wrocław, tel. 322-78-28 
w godz. 8-10
POSZUKUJĘ PRACY dla dwóch osób, przy pracach budowlanych, 
wykończeniowych. Wrocław, tel. 071/788-67-55, 071/322-28-27, 
0502/45-12-96
POSZUKUJĘ PRACY prace porządkowe, sprzątanie, mycie okien, 
w mieszkaniach w biurach, kobieta 40 lat. Wrocław, tel. 
071/357-24-15, 0605/38-95-17
POSZUKUJĘ PRACY młody student (źaoczny), posprzątam dom, 
ogród, piwnicę, koszenie trawników. Wrocław, tel. 0607/73-56-42 
POSZUKUJĘ PRACY biurowej lub jako programista systemów kom
puterowych, znajomość MS Office, Visual Basic, Turbo Pascal, C++, 
SQL, Photoshop, Corel. Wrocław, tel. 0503/86-28-19 
POSZUKUJĘ PRACY roboty ogólnobudowlane i instalacje hydrau
liczne. Wrocław, tel. 071/346-51-33 wieczorem 
POSZUKUJĘ PRACY inżynier budownictwa, z uprawnieniami i 
10-letnim doświadczeniem zawodowym, podejmie nadzór nad bu
dową domków jednorodzinnych i innych oraz komputerowe koszto
rysowanie dla małych firm budowlanych. Wrocław, tel. 328-96-48 
po godz. 17, 0601/99,-70-35 •
POSZUKUJĘ PRACY germanistka, 43 lata, doświadczenie w tłu
maczeniach, marketingu, logistyce i turystyce, tylko poważne oferty. 
Wrocław, tel. 071/367-04-20, 0607/06-08-75 
POSZUKUJĘ PRACY .złota rączka’, emeryt kierowca kat. ABC
DE, stróżowanie, parking. Wrocław, tel. 071/372-73-55 
POSZUKUJĘ PRACY energiczny, 33-letni, możliwe przewozy mię
dzynarodowe. Wrocław,-tel. 0608/58-51-25 (także SMS) 
POSZUKUJĘ PRACY absolwent Politechniki Wrocławskiej, do
świadczenie w zarządzaniu grupą ludzi, znajomość obsługi kompu
tera, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 071/783-97-27,0503/85-40-39 
POSZUKUJĘ PRACY grafik komputerowy, młody, z doświadcze
niem, specjalista DTP, doskonała znajomość programów graficznych 
CorelDRAW, Adobe Photoshop oraz Adobe Pagemaker, pakiet MS 
Office, doskonała znajomość systemu Windows. Wrocław, teL 
0600/32-51-08
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ lub w sekretariacie, zawód pra
cownik administracyjno-biurowy, wiek 23 lata, 2-letnie doświadcze
nie zawodowe, obsługa komputera PC i urządzeń biurowych, zna
jomość podstaw księgowości. Wrocław, tel. 0608/52-78-92 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ Szycie w domu. Lubin. tel. 
076/846-27-43
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWE elektroinstalacje. Wrocław, tel.
341-59-09
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ mycie okien, sprzątanie, za
kupy itp. Sobótka, tel. 071/390-36-80
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ oprócz akwizycji. Świebo
dzice. tel. 074/854-22-20
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ może być chałupnictwo, Wał
brzych i okolice, posiadam lokal oraz samochód osobowy. Wałbrzych, 
tel. 074/841-89-63, 0601/47-16-53
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ sprzątanie, roznoszenie ulo
tek, inne, młoda kobieta, rzetelna i pracowita. Agata, Wrodaw, tel.
350-12-31, 338-09-68 ■
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako operator wózków wi
dłowych, prawo jazdy kat. B, aktualne badania. Wrocław, tel. 
0602/29-47-23
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako kierowca lub kurier. 
Wrocław, tel. 321-52-77
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ elektroinstalacje. Wrodaw, 
tel. 071/341-59-09
PpSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ 34 lata, mistrz sied wod
no-kanalizacyjnych, kierowanie bodowami, odbiory, własny samo
chód. Wrodaw, teL 071/359-37-77 po godz. 16 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako elektryk (elektroinsta
lacje). Wrodaw, tel. 071/302-71-34, 0607/61-68-60 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ kobieta, 48 łat. wykształce
nie średnie, opieka, sprzątanie, może być praca chałupnicza. Wro
daw. tel. 345-20-43 '
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiadający pod
stawowe wiadomośd w zakresie budownictwa, solidny, pełna dys
pozycyjność, prawo jazdy kat. B. Wrodaw, tel. 071/325-94-24 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ANKIETER studia socjologiczne (w 
trakcie nauki), najchętniej w ok. Legnicy. Witków, teł. 076/818-71-51 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ARCHITEKT praktyka w zawodzie, 
bez uprawnień, dobra znajomość programów projektowych, pełna 
dyspozycyjność. Wrocław, tel. 354-12-35 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO CIEŚLA dekarz, blacharz, murarz, przy 
drobnych remontach, naprawach dachów, rynien, przy kwiatach, 
trawnikach. Wrodaw, tel. 333-73-99 po godz. 18,0607/43-23-27 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO DEKARZ • BLACHARZ duża prakty
ka, własne narzędzia, chętnie na umowę-zlecenie. Wrodaw, tel. 
0502/57-68-93
POSZUKUJĘ PRACY JAKO FAKTURZYSTKA. Wrocław, tel.
328-94-66
POSZUKUJĘ PRACY JAKO FRYZJERKA 25 lat. Wrocław, tel. 
071/354-17-85
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GŁÓWNY KSIĘGOWY wykszt. wy- 
ższe, jęz. angielski. Wrodaw, tel. 0603/42-26-33 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSPEKTOR BHP I P. POŹ. lub elek
tromechanik, elektromonter. Wrodaw, tel. 071/346-69-05 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 26 lat prawo jazdy kat. 
ABCE, świadectwo kwalifikacji. Bolesławiec, tel. 075/735-14-31 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA - samochód osobowy, zie
lona karta, paszport. Dzierżoniów, tel. 0604/89-66-98 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA przedstawidel handlo
wy, 23 lata, uregulowany stosunek do służby wojskowej, prawo jaz
dy kat. BC, paszport, wykszt. średnie, mechanik samochodowy, prak
tyka w przewozach międzynarodowych i jako przedstawiciel han
dlowy. Marcinowice, gm. Świdnica, tel. 0607/35-30-31 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. .BC*. Prochowice, 
tel. 0606/59-07-31
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B i T. 
Prochowice, tel. 0606/59-07-31
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA przewozy międzynaro
dowe, doświadczenie w Angli, prawo jazdy kat. BCE, świadectwo 
kwalifikacji. Świebodzice, tel. 074/854-72-41 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat AB, mło
dy, dyspozycyjny, wykształcenie średnie, uregulowany stosunek do 
służby wojskowej, paszport. Trzebnica, tel. 071/387-08-90 prosić An
drzeja, 0607/10-95-50
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. ABCE. świadectwo 
kwalifikacji, doświadczenie, posiadam plac manewrowy na 2 zesta
wy. Wrodaw, tel. 398-96-22,0607/03-27-59 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lub jako mechanik, pra
wo jazdy kat. B, 20 lat, uczeń szkoły wieczorowej, uregulowany sto
sunek do służby wojskowej. Wrodaw, tel. 0603/57-31-40 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat B, świa
dectwo kwalifikacji, 23 lata. Wrocław, tel. 071/326-20-90 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. A, B. C, 
wiek 33 lata. Wrodaw, tel. 0608/10-66-07 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA uprawnienia na pojazdy 
uprzywilejowane kat. .B*, sumienny. Wrodaw, tel. 071/357-74-94 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat A. B, C. 
abstynent, znajomość transportu krajowego i międzynarodowego 
oraz ekspedycji, paszport. Wrocław, tel. 071/364-13-79, 
0605/54-23-59
DOSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA rencistwa, kat BCOE pra
wa jazdy, paszport, aktualne świadectwo kwalifikacji. Wroęfaw, tel. 
071/322-94-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA BCE. świadectwo kwali
fikacji, paszport, własny samochód, doświadczenie. Wrodaw, tel.
363-16-93, 0501/98-39-86
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA zmiennik w taxi, prawo 
jazdy kat. B, uprawnienia taxi, młody, dyspozycyjny. Wrodaw, (el.,
354-13-16
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kurier lub inne propozy
cje, 28 lat, uprawnienia na wózki widłowe, wykszt średnie. Wro
daw, teł. 312-68-42
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat A. B, C, D, E, prak
tyka, świadectwo kwalfikacji. paszport, samochód osobowy. Wro
daw, tel. 071/372-16-23, 0606/73-24-56
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POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. BCE, 
świadectwo kwalifikacji, 44 lata, dyspozycyjność* 26łat praktyki na 
ciągnikach siodłowych, sumienność. Wrocław, tel. 071 /339-90-49 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCDE, świadectwo, 
paszport, jęz. niemiecki, rosyjski, dyspozycyjny, dobra prezencja, bez 
nałogów, 26 lat. Wrocław, tel. 0601/87-25-63 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B, pasz
port, 33 lata, doświadczenie. Wrocław, tel. 0603/47-24-98 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA autobusu, busa, kat. 
ABCDE i ADR, cysterny, pełna dyspozycja. Zgorzelec, tel. 
075/778-93-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA-KONWOJENT zaopa
trzeniowiec, kurier, 43 Jata,-praktyka, solidny, kaC ABC, świadectwo 
kwalifikacji lub inne poważne oferty. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KONSERWATOR - ADMINISTRATOR 
w ośrodku wypoczynkowym, pensjonacie, domu wczasowym. Ole
śnica, teł. 0601/05-43-95
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA znajomość książki przy
chodów i rozchodów, rozliczeń ryczałtowych i ZUS-u. Wrocław, tel. 
0608/33-67-16
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KUCHARZ po technikum, praktyka w 
hotelu .Wrocław’, sumienny. Wrocław, tel. 071/357-74-94 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MALARZ • TAPECIARZ samodziel
ny, gipsogładzie bezpyłowo. Wrocław, tel. 327-42-79 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK SAMOCHODOWY lub 
inna propozycja, posiadam doświadczenie w zawodzie, 21 lat uczę 
się wieczorowo. Wrocław, tel. 0600/26-59-03 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER URZĄDZEŃ ELEKTRO
NICZNYCH uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wrocław, 
tel. 071/344-13-11
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER drzwi i okien, zanjomość 
układania glazury, ocieplania domów. Wrocław, tel. 0603/83-32-93 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR wózków widłowych, pod
nośnikowych, platformowych, ślusarz, spawacz, uprawnienia, wy- 
kszt. średnie. Świebodzice, tel. 074/854-25-57 ’
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR koparkoładowarki. klasa 
III, wszystkie typy, uprawnienia, kierowca prawo jazdy kat. B, ewen
tualnie inna praca; 33-łetni, pełna dyspozycyjność, samochód oso
bowy, możliwość zmiany miejsca zamieszkania. Wrocław, tel. 
0503/71-93-95
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPIEKUNKA DO DZIECKA sumien
na, uczciwa, w g. 8-14. Wrocław, tel. 071/355-92-06 w godz. 12-17 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PIEKARZ w Zielonej Górze, bez na
łogów, 32 łata, 7 lat praktyki, świadectwo czeladnika. Nysa, tel. 
077/433-83-57
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PREZENTER DYSKOTEKOWY prak
tyka, doświadczenie, własna płytoteka, możliwość wykorzystania 
własnego nagłośnienia i oświetlenia, tylko poważne oferty z całego 
kraju. Wałbrzych, tel. 0608/16-75-23 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PROJEKTANT konstrukcji stalowych. 
Wrocław, tel. 0603/29-30-90
POSZUKUJĘ PRACY JAKO REGIPSIARZ. Wrocław, tel. 
0600/12-29-78
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SEKRETARKA, asystentka, pracow
nik biurowy. Imbramowice, tel. 074/850-72-65 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SPRZEDAWCA rok pracy w handlu i 
rok jako kelner-barman, uregulowany stosunek do służy wojskowej, 
obsługa kas fiskalnych, książeczka zdrowia, wykształcenie średnie. 
Wałbrzych, tel. 074/666-27-29, 0603/62-22-37 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SPRZEDAWCA w sklepie, kiosku, w 
solarium lub na placu targowym, kobieta, wiek 22 lata, znajomość 
obsługi kasy fiskalnej, uczciwość, dyspozycyjność. Wrocław, tel.
342-24-13
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SfOLARZ wykonam drobne roboty 
stolarskie. Wrocław, tel. 0502/98-65-88 - 
POSZUKUJĘ PRACY NA BUDOWIE w charakterze pomocnika,
20-letni mężczyzna. Wrocław, tel. 071/338-39-70 -.
POSZUKUJĘ PRACY NA OKRES WAKACJI dziewczyna, prawo 
jazdy. jęz. niemiecki, dyspozycyjność, sklep, kawiarnia, bar. Wro
cław, tel. 071/372-16-07
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla 1 lub 2 osób, ogrodnic
two, sprzątanie, opieka. Bolesławiec, tel. 075/732-64-59, 
0608/75-04-44
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE , nie posiadam paszportu 
krajów Unii Europejskiej. Opole, tel. 077/457-00-79 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE auto, podstawy niemiec
kiego, ogrodnictwo, rolnictwo, inne, w zamian zabiorę 10. br., do 
pracy do Anglii • 10 funt./h. Wałbrzych, tel. 074/845-39-15, 
0608/13-24-80 grzecznościowy
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE legalnej lub nie, 42 lata, b. 
pracowity, solidny, uczciwy, poważnie traktujący obowiązki, bez na
łogów, dam prowizję. Wałbrzych, tel. 074/841-26-25 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE legalnej wraz z żoną, przy 
zbiorach lub sprzątaniu lub w ogrodnictwie. Wrocław, tel. 
0607/41-92-90
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE ślusarz, spawacz C02, 
konstrukcje stalowe, kute ogrodzenia, kraty, bramy, język niemiecki. 
Żmigród, tel. 071/385-22-15
POSZUKUJĘ PRACY PRZY CYKLINOWANIU i układaniu podłóg. 
Wrocław, tel. 071/372-85-16
POSZUKUJĘ PRACY STAŁEJ lub dorywczej, wykszt. średnie, 36 
lat, prawo jazdy kat. B, wózki widłowe, komputer, 5 lat praktyki w 
handlu również za granicą. Wrocław, tel. 071/359-09-71 
POSZUKUJĘ PRACY W BIURZE młoda, 23 lata, wykształcenie 
wyższe, obsługa komputera i sprzętu biurowego, tylko poważne i 
uczciwe propozycje. Dobromierz, gm. Świdnica, tel. 074/850-92-96 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH kobieta w średnim wieku, 
opieka nad dzieckiem lub starszą osobą. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-18-95
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH w budownictwie, doświad
czenie, 40 lat, umiejętność zakładania glazury, paneli, wykonywa
nia tynków, malowania. Legnica, tel. 076/870-54-71 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH prawo jazdy kat B, upraw
nienia na wózki widłowe, 3 lata przy budowie domów w systemie 
kanadyjskim, bez nałogów. Nowe Czaple, tel. 068/375-39-79 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH pani lat 22, bez nałogów, 
uczciwa, książeczka zdrowia, prawo jazdy - jako pomoc domowa, 
opieka nad osobami, sprzątanie, ogród, rolnictwo, podstawy niemiec
kiego. Otmuchów, Niemcy, tel. 0608/64-33-33 po 17, 
0049/16-04-68-74-63
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH Holandii lub Szwecji, męż
czyzna 25 lat, język angielski, uczciwy, pracowity. Sława Śl., teł. 
0603/57-92-47
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH. Wińsko, tel. 071/389-89-27 
POSZUKUJĘ PRACY W OGRODNICTWIE. Wrocław, tel. 
0601/57-47-49
POSZUKUJĘ PRACY W SKLEPIE KOMPUTEROWYM w serwi
sie, uczciwy, bez nałogów, dyspozycyjny, komunikatywny, znajomość 
branży. Mirków k. Wrocławia, tel. 071/315-10-55 Piotr, 0503/73-18-47 
POSZUKUJĘ PRACY WE WŁOSZECH lub w Niemczech, młoda, 
24 lata, najlepiej z możliwością wyjechaniâ  dzieckiem, np. do opieki 
nad starszą osobą. Kłodzko, tel. 0607/03-57-67 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ matura, prawo jazdy, technik 
meblarski, gastronomik (barman, kelner, kier. lokali), długoletnia pra
ca, referencje, prowizja, tylko poważne oferty. Dobroszyce, k. Wro
cławia, tel. 071/314-18-94
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ dam prowizję za pomoc, rozli
czenie po pierwszym miesiącu pracy, tylko uczciwe oferty. Dzierżo
niów, tel. 074/645-61-26
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ pilnie, każda, mężczyzna lat 
33, mechanik samochodowy, spawacz gazowy, elektryczny, MAG, 
MIG z uprawnieniami i doświadczeniem, prawo jazdy kat. B, wyso
ka prowizja po podjęciu pracy: Karłowice Wielkie k. Nysy, tel. 
077/431-45-68
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ kobieta 36 lat, mila aparycja, 
gastronomia, hotelarstwo, opieka nad dziećmi, sprzątanie, ogrod
nictwo, znajomość j. niemieckiego. Kłodzko, tel. 074/812-11-16 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ chłopak i dziewczyna, ogrod
nictwo, rolnictwo, hotelarstwo, gastronomia, Niemcy, Holandia, Wio
chy, prowizja. Lądek Zdrój, tel. 074/814-78-56 do 14 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna, 40 lat, wykształ
cenie średnie, prawo jazdy, uczciwy, kulturalny, solidny, odpowie
dzialny, z doświadczeniem, bez nałogów, pełna dyspozycyjność, 
zaopiekuję się dzieckiem lub starszą osobą (zakupy, gotowanie, 
sprzątanie), praktyka w Niemczech. Oleśnica, tel. 071/398-54-95 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ w zawodach, budowlanych, 
regipsy, gipso-gładzie, docieplenia, po miesiącu pracy dam prowi
zję. Wrocław, tel. 071/363-28-42
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ blacharz samochodowy, prak
tyka 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 bezpłatne wynaję
cie mieszkania (najchętniej studentce). Wrocław, tel. 071/325-94-24 . 
po godz. 20
PRACA dla byłych agentów OFE. wysokie prowizje. .r teł. - 
076/844-64-82, 0607/10-25-34
PRACA sprzedaż obuwia na targowiskach woj. dolnośląskiego i 
opolskiego, obuwie w komis. ., tel. 0605/09-09-39 dolnośl., a 
0608/25-08-33 opolskie
PRACA dla agentów ubezpieczeniowych, z licencją PUty-u, byłych 
akwizytorów II filaru. Bolesławiec, teł. 075/734-82-33.0604/17-75-84 
PRACA dodatkowa lub stała, dla osób posiadających średnie wy
kształcenie, samochód i telefon, nie akwizycja. Bolesławiec, tel. 
0601/25-69-36
PRACA atrakcyjna, dla zdecydowanych osób, chcących zdobyć nie
zależność finansową, posiadających telefon. Bolesławiec, tel. 
0501/624045
PRACA opieka nad dzieckiem, na terenie Europy, zakwaterowanie, 
wyżywienie. Jawor, tel. 0605/92-71-02

PRACA dla wychowawcy, za zorganizowanie maksymalnie 20-pso- 
bowej grupy i wychowawstwo w czasie 14-dniowego turnusu - 600 
zl/netto ♦ wszytskie świadczenia, w Kołobrzegu. Kołobrzeg, tel. 
0601/58-23-22
PRACA stała lub dodatkowa, informacja: koperta * 2 znaczki po 3. 
zł. Mariusz Sobecki, 59-220 Legnica, ul. Księżycowa 12/6 
PRACA rozwożenie i sprzedaży wydawinictw. Legnica, tel. 
076/854-30-27
PRACA dla dystrybutora, w najnowszej odmianie marketingu sie
ciowego, sprzedaż produktów do filoterapii. Lubin, tel. 076/749-31-79 
PRACA konsultantka, prezenterka art. gosp. domowego, praca do
datkowa dla operatywnych pań z ok. Wrocławia, Oleśnicy, Bieruto
wa, Twardogóry. Oleśnica, tel'. 071/314*3343 po godz. 20 
PRACA dla.kierownika zespołu, w sieci sprzedaży bezpośredniej, 
budowa, organizacja, kontrola, zarobki do 4.000 zł/mieś. Oleśnica, 
tel. 0604/8147-82
PRACA przy adresowaniu kopert. Umowa oraz inne oferty. Zarobki 
około 2000 zł/mies.. Bezpłatne informacje po przesłaniu koperty i 3 
znaczków. G. Kogut, 55-202 Oława 4, skr. pocztowa 6 
PRACA w międzynarodowej firmie. Świebodzice, tel. 0606/12-80-56 
PRACA dla 10-osobowej brygady ogólnobudowlanej! na dniówkę, 
we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/311-59-54 po godz. 15 
PRACA zlecę wykonanie szamba. Wrocław, tel. 0607/8149-78 
PRACA w towarzystwie ubezpieczeniowym, atrakcyjne warunki, II i 
III filar, ubezpieczenia posagowe. Wrocław, tel. 071/321-52-53, 
0609/51-23-95
PRACA w firmie zdrowotnej dla osób z nadwagą i problemami zdro
wotnymi. Wrocław, tel. 071/343-8447 w godz. 10-18 .
PRACA dla dyspozycyjnej, młodej kobiety, gastronomia. Wrocław, 
tel. 0603/28-75-86
PRACA w prywatnej firmie, od zaraz. Wrocław, tel. 071/339-91-56 
PRACA w domu, oferty do wyboru. Wrocław, tel. 071/788-84-39 
PRACA Otwarty Fundusz Emerytalny, współpraca dla aktywnych, 
wysokie dochody. Wrocław, tel. 351-24-59,0602/60-64-80 
PRACA przyjmę kosmetyczkę do salonu fryzjerskiego, z własnym 
wyposażeniem. Wrocław, tel. 329-24-28 
PRACA w Kołobrzegu, za zorganizowanie grupy 20-osobowej + 
wychowawstwo, wynagrodzenie 600 zł. Wrocław, tel. 0601/58-23-22 
PRACA roznoszenie ulotek, praca w soboty i niedziele, 8 godzin, 
stało zlecenia - 30 zł/1000 sztuk, Wrocław, Oleśnica, Jelcz, Oława. 
Wrocław, tel. 326-06-25
PRACA wysokie wynagrodzenie i prowizja, pensja stała, w soboty i 
niedziele na giełdach samochodowych, dodatkowo w tygodniu, wy
magana komunikatywność, mile widziami studenci i studentki, doty
czy Lubina, Kłodzka, Wałbrzycha i Wrocławia. Wrocław, tel. 
0502/82-84-97, 0501/8442-98
PRACA poszukujemy liderów do współpracy w sieci MLM, b. prosty 
i łatwy marketing. Wrocław, tel. 343-07-84 w godz. 20-22, 
0602/68-29-32
PRACA polegająca na niezależnej współpracy z międzynarodową 
firmą sieciowa sprzedaż nisko oprocentowanych kredytów na za
kup samochodów i nieruchomości, dla aktywnych stale rosnące do
chody. Wrocław, tel. 071/78444-57
PRACA dla młodej, energicznej pani do lat 30, dyspozycyjnej, do 
pracy przy sprzedaży warzyw i owoców, na terenie Wrocławia, może 
być do przyuczenia. Wrocław, tel. 0503/93-92-61 Andrzej 
PRACA dla stolarzy, hydraulików z uprawieniami do instalacji gazo
wych z manometrem i detektorem. Wrocław, tel. 071/347-75-88 wie
czorem, 0502/68-0240
PRACA na własny rachunek, w branży motoryzacyjnej, mały koszt 
uruchomienia zakładu. Wrodaw, tel. 0605/69-23-81 
PRACA bezpłatne szkolenie, możliwość podjęcia stałej pracy, wy
sokie zarobki. Wrocław, tel. 071/348-31-49 
PRACA remontowo-budowlane • 800 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 
071/339-87-67 wieczorem
PRACA lubisz kosmetyki, zostań naszą konsultantką, prezenty dla 
nowych, szkolenia, możliwość awansu. Wrocław, tel. 071/321-09-33 
PRACA dochodowa, z zakwaterowaniem, dla osoby ze zdolnościa
mi handlowymi, przy bezpośredniej sprzedaży art. dekoracyjnych 
wyposażenia mieszkań. Zielona Góra, tel. 090/65-70-02 
PRACA aby podjąć pracę przy kolportażu ogłoszeń zadzwoń. Żary, 
tel. 068/374-54-81
PRAC DLA AMBITNYCH do współpracy na zasadach partnerskich, 
nieograniczone możliwości. Szczytna, tel. 074/868-31-81 po godz. 21 
PRACA CHAŁUPNICZA możliwość b. dobrych zarobków, nagrody 
pieniężne i rzeczowe dla aktywnych, na umowę,-szybka odpowiedź, 
także prace za granicą proszę o przysłanie 3 znaczków. Helena 
Sadowska, 58-260 Bielawa, ul. 25-lecia 33/1 
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego: adresowanie, klejenie, skła
danie, regeneracja, dostawa, odbiór, umowa, zagwarantowane za
robki 500-3.000 zł/mies. Informacje bezpłatne, koperta + 2 znaczki 
za 1 zł. Dariusz Kończyk, 59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augu
sta 5b/2, tel. 0605/68-7348
PRACA CHAŁUPNICZA klejenie toreb papierowych, zgrzewanie 
worków z folii, umowa i zbyt gwarantowane, informacja bezpłatna, 
koperta ♦ znaczek za 1 zł. Bożków, tel. 074/873-01 -56 
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, w domu, od zaraz, na umo
wę, bez kaucji, dostawa i odbiór gwarantowane, dochód 2.000 
zł/mies., informacja bezpłatna. Dobrzeń, teł. 0607/43-16-99 
PRACA CHAŁUPNICZA na terenie całego kraju, umowa, zaopa
trzenie i zbyt gwarantowany, informacja bezpłatna po przesłaniu 
koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem na adres:. Piotr Kraszewski, 
58-500 Jelenia Góra, ul. P. Skargi 12 
PRACA CHAŁUPNICZA biurowa, dla każdego, adresowanie kopert, 
na umowę, uczciwa, wysokie zarobki, inf. podesłaniu znaczka za 
1 zl. Piotr Żłobecki, 57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 49/3 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, omowa w ciągu kilku 
dni, uczciwa, gwarantowana, stała współpraca, zarobki 1.500 - 4.000 
zł/mies. ♦ 2 rodzaje wynagrodzeń, informacja ♦ koperta i znaczek. 
Krystyna Szwalek, 63-720 Koźmin Wlkp., Nowa Obra 64 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, wyjątkowo dochodo
we, umowa w ciągu kilku dni, uczciwa, gwarantowana stała współ
praca, zarobki 1.5004.000 zł/mies., inf. po przesłaniu koperty i znacz
ka. Krystyna Szwałek, 63-720 Koźmin, Nowa Obra 64 
PRACA CHAŁUPNICZA przy adresowaniu kopert i rozsyłaniu in
formatorów, zarobek 1.200 - 4.000 zł/mies. ♦ prowizje i premie, le
galna i uczciwa, bez kaucji, informacja gratis + koperta i znaczek za 
1 zł. Robert Szwałek, 63-720 Koźmin, Obra Nowa 64 
PRACA CHAŁUPNICZA montaż, dystrybucja itp., umowa, zbyt, 
dostawa, koperta ♦ 2 znaczki. Legnica, teł. 076/721-94-57 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert (0.7 zł/szt.), zarobki
1.000-2.000 zł/mies., umowa, zbyt gwarantowany, inf. po przesła
niu 2 znaczków (luzem). Tomasz Kozłowski, 59-220 Legnica, ul. 
Działkowa 43/6
PRACA CHAŁUPNICZA przy przyjmowaniu zleceń we własnym 
domu, zarobki około 3000 zł/mies., bezpłatna informacja po prze
słaniu koperty i 3 znaczków, dopisek Inter. G. Kogut, 55-202 Oława 
4, skr. pocztowa 6
PRACA CHAŁUPNICZA przy montażu długopisów, biżuterii, ramek 
do zdjęć, zabawek i innych. Informacje bezpłatne po przesłaniu ko
perty i 3 znaczków. G. Kogut, 55-202 Oława 4, skr. pocztowa 6 
PRACA CHAŁUPNICZA dochodowa przy adresowaniu kopert oraz 
kolportażu druków i reklam. Wysokie zarobki ♦ premia. Bezpłatne 
informacje po przesłaniu koperty i 3 znaczków. G. Kogut, 55-202 
Oława 4, skr. pocztowa 6
PRACA CHAŁUPNICZA zarobki 1.500 zl/tydz., adresowanie kopert, 
montaż długopisów, badanie opinii publicznej, ankietowanie i wiele 
innych, informacja bezpłatna po przesłaniu koperty zwrotnej i 2 
znaczki po 1 zl. Tomasz Pudłowski, 59-230 Prochowice, ul. Golanka 
Dolna 52
PRACA CHAŁUPNICZA montaż, szycie, regeneracja kaset, wyci
nanie, zszywanie, thermopressing, dystrybucja, przedstawicielstwo, 
przyjmowanie zamówień, inf. po przesłaniu 2 znaczków za 1 zł. R, 
Jarmużek, 63-900 Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/3 
PRACA CHAŁUPNICZA 80 gr za zaadresowanie 1 koperty, info: 
koperta i znaczek. AGD BADEK, 96-100 Skierniewice, ul. Mickiewi
cza 24B/12
PRACA CHAŁUPNICZA oferty pracy, jesteś zainteresowany napisz 
i dołącz 2 znaczki luzem. Sylwester Gierlach, 57-550 Stronie śl., ul. 
Polna 7/7, tel. 0608/74-38-18
PRACA CHAŁUPNICZA na umowę, - 500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-66-88
PRACA CHAŁUPNICZA w firmie promocyjnej, bez kaucji, możli
wość, pracy bez rejestracji działalności gospodarczej, ilość miejsc 
ograniczona. Wałbrzych, tel. 074/848-8047 
PRACA CHAŁUPNICZA na umowę, bez kaucji, zarobki 4.000 
zł/mies., informacja bezpłatna, po przesłaniu koperty zwrotnej ♦ zna
czek za 1 zł. Marlena Makarczuk, 58-316 Wałbrzych, ul. Blankowa 
48/19, tel. 074/665-10-24 -
PRACA CHAŁUPNICZA różne oferty. Wrocław, teU-071/351-30-50 
PRACA CHAŁUPNICZA 40 ofert od 8 firm, bez pobrań i kaucji, zbyt, 
zaopatrzenie, umowa od zaraz, informacja po przesłaniu koperty i 3 
znaczków poi zł. Marcin Stworzeński, 50432 Wrocław, ul. Zgodna 
15/30
PRACA CHAŁUPNICZA na terenie całego kraju, montaż biżuterii.; 
spinek do.włosów, długopisów, maskotek, Informacja po przesłaniu 
zaadresowaną koperty zwrotnej I dwóch znaczków. Władysław Słoń-. 
ski, 50448 Wrocław, ul. Worcella 12/12 ;
PRACA CHAŁUPNICZA dochodowa, umowa, zbyt dostawa zapew
niane, inf. po przesłaniu koperty i dwóch zanczków za 1 zł. Walde* 
mar Kamiński, 50-354 Wrodaw, ul. Reja 8/37 
PRACA CHAŁUPNICZA zbyt gwarantowany, informacja bezpłatna. 
Wrodaw, tel. 0607/71-89-34,0605/33-7449 
PRACA CHAŁUPNICZA : adresowanie kopert, nasączanie kaset 
barwiących, napełnianie kartridżów, odbiór zapewniony, wysokie 
zarobki. Wrodaw, tel. 0604/84-0146 
PRACA CHAŁUPNICZA zbyt gwarantowany, koperta ♦ znaczek. 
Krystyna Bazanowska, 54-207 Wrodaw, ul. Na Ostanim Groszu 
46-25, tel. 0605/82-59-01

PRACA W ANGLII-LEGALNA
E U R O - A M  

tel. 071/344-39-51 
0-601 732 143, 0-601 502 153 

www.euro-am.pl ofcmMo

PRACA CHAŁUPNICZA stała współpraca, informacja bezpłatna. 
Wrodaw, tel. 071/321-17-10
PRACA DLA AKTYWNYCH w networku, nastawionych na duże 
efekty, sprzedaż samochodów i nieruchomości w najtańszym kredy
cie w kraju, najwyższe bonusy. Wrodaw, tel. 0601/73-21-43 
PRACA DLA BEZROBOTNYCH. Wrocław, tel. 071/348-31-49 
PRACA DLA HOSTESS. Wrodaw. tel. 0603/28-75-86 
PRACA DLA KAŻDEGO uczciwa, gwarantowany zarobek 2.200 zl 
netto ♦ prowizja. Podpisując umowę z naszą firmą nie ponosisz żad
nych kosztów. Informacje bezpłatne: koperta i 3 znaczki po 1 zł. fir
ma Handlowa .Piotrek’, 57-300 Kłodzko, ul. Spółdzielcza 27/1 
PRACA DLA MAŁŻEŃSTW wymagany samochódi telefon, Bole
sławiec, tel. 0600/67-24-16
PRACA DODATKOWA interesująca i dochodowa. Bolesławiec, tel. 
0502/50-4049
PRACA DODATKOWA dla pielęgniarek, wysokie zarobki. Lubin, tel. 
076/846-24-51 do godz. 17
PRACA DODATKOWA dla osób umiejących profesjonalnie malo
wać obrazy na płótnie, grafikę oraz akwarelę. Opole, tel. 
0601/89-14-34
PRACA DODATKOWA i stała, dla handlowca. Wrocław, tel. 
0501/45-68-52
PRACA DODATKOWA dla odpowiedzialnych z całego kraju, stała 
współpraca, zbyt gwarantowany umową 2 rodzaje wynagrodzeń 
(2.000 • 4.000 zł/miesiąc), informacja bezpłatna: koperta ♦ 1 zna
czek za 1 zł. WTodaw, tel. 071/359-27-06 po godz. 18 
PRACA DODATKOWA na umowę-zlecenie, w OFE, wysokie wyna
grodzenie (do 450 zł/umowa). Wrocław, tel. 071/316-63-04, 
0609/51-87-65
PRACA JAKO PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY kontakty z komi
sami samochodówymi, stała z pensją podstawowa ♦ prowizja, wy
magane wykszt. średnie i komunikatywność. Wrocław, tel. 
0607/66-69-80. 0607/66-69-70
PRACA NA ZACHODZIE platformy wiertnicze, wysokie zarobki. 
Legnica, tel. 076/722-68-34
PRACA NA ZACHODZIE na platformach wiertniczych, w krajach 
Unii Europejskiej, aktualne adresy przedsiębiorstw zatrudniających 
obcokrajowców, wymagany wiek 18-45 lat. Legnica, tel. 
076/85641-26
PRACA NA ZACHODZIE legalna, sezonowa, przy zbiorze winogron, 
stawka od 10 do 12 DEM, dla kobiet i mężczyzn. Wrocław, teł. 
0503/69-05-85 po godz. 17
PRACA NAD MORZEM zorganizuj grupę maks. 20-osobowąi bądź 
jej wychowawcą przez 2 tygodnie, otrzymasz 600 zł plus wszystkie 
świadczenia, uczestnik za pełne świadczenia, pobyt 2-tygodniowy 
w Kołobrzegu pład 588 zł, pobyt w salach 6-8 osobowych. Koło
brzeg, tel. 0601/58-23-22
PRACA SEZONOWA we Francji, Belgii, Szwecji, Holandii, od czerw
ca do 15 października, przy zbiorach winogron, truskawek, jabłek, 
runa leśnego, informacja po przesianiu koperty zwrotnej ze znacz
kiem. Władysław Słoński, 50448 Wrodaw, ul. Worcella 12/12 
PRACA STAŁA dla instalatorów wodno-kanalizacyjnych, kafelka- 
rzy, murarzy, gipsiarzy, na umowę o pracę, w Szklarskiej Porębie, 
możliwość zakwaterowania. Szklarska Poręba, tel. 075/717-25-51, 
0602/44-83-19
PRACA W ANGUI dla młodych ludzi, wszystkie świadczenia. Wo
łów, tel. 071/389-78-13
PRACA W ANGLII profesjonalne załatwianie, bez zaliczek i pośred
ników. Zgorzelec, tel. 0602/85-67-19 
PRACA W DOMU dla każdego, zadzwoń a prześlę informacje bez
płatnie. Kłodzko, tel. 074/647-1842 
PRACA W FINLANDII dla studentów, wakacyjna, sprzedaż obraz
ków, dobre zarobki, mile widziana znajomość angielskiego, niemiec
kiego. „ tel. 0607/05-05-96
PRACA W GRECJI dla kobiet w różnym wieku. Świebodzice, tel. 
0502/91-91-38
PRACA W GRECJI dla kobiet i mężczyzn, w różnym wieku, od za
raz. Wrodaw, tel. 071/341-77-79
PRACA W HANDLU dla technika budowlanego, wiek do 30 lat, prak
tyka w zawodzie, prawo jazdy kat. C. Wrodaw, tel. 071/373-90-79 
do godz. 17
PRACA W HOLANDII dla zbrojarzy, betoniarzy oraz deśli, dobre 
zarobki, praca dla osób z paszportem Unii Europejskiej. Głogów, 
tel. 076/837-10-62 lub Holandia, 0031/615-30-20-64 
PRACA W HOLANDII dla mężczyzn z niemieckim paszportem, na 
min. 6 tygodni, w zawodach: ślusarz, spawacz, tokarz, deśla oraz 
pomocnicy,' transport i zakawterowanie gratis. Opole, tel. 
0605/65-63-20 po godz. 17
PRACA W KOŁOBRZEGU 600 zł netto dla wychowawcy za zorga
nizowanie kolonii i opiekę nad dziećmi (maks. 20 osób),'opłata za 
pobyt dziecka - 630 zł, sale 4-8-osobowe. Kołobrzeg, tel. 
0601/58-23-11
PRACA W NIEMCZECH dla kobiet w charakterze pomocy kuchen
nej, sprzątaczek • 8 DEM/godz. ♦ zakwaterowanie i wyżywienie.., 
tel. 0502/65-8647
PRACA W NIEMCZECH dla bezpruderyjnej pani w wieku 18-35 
lat przy produkcji filmów erotycznych. Zarobki do 10.000 DM/dzień. 
Berlin, tel. 0049/16-01-24-78-88
PRACA W NIEMCZECH SEZONOWA dla kelnera, kelnerki, lodziar
nia włoska na terenie Niemiec, do 30 lat, znajomość j. niemieckiego
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lub włoskiego, zakwaterowanie, wyżywenie i wynagrodzenie zapew
nione. Chorwacja, tel. 0038/59-15-32-24-25 
PRACA W NIEMCZECH dla kobiety, w pizzeri włoskiej na terenie 
Niemiec, do 45 lat, znajomość j. włoskiego lub niemieckiego, za
kwaterowanie, wyżywienie i wynagrodzenie gwarantowane. Chor
wacja, tel. 0038/59-15-32-24-25
PRACA W NIEMCZECH dla pielęgniarki lub opiekunki do starszej 
pani. Wymagana znajomość jęz. niemieckiego. Niemcy, tel. 
0049/17-08-68-07-95
PRACA W NIEMCZECH dl* piekarzy. Niemcy, tel. 
0049/179-31-70-146
PRACA W NIEMCZECH dla mężczyzn i kobiet, wiele atrakcyjnych 
ofert. Wrocław, tel. 0605/07-9843
PRACA W NIEMCZECH w leśnictwie, przemyśle drzewn̂ m, gastro
nomii, hotelarstwie, górnictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, lunaparku 
oraz dla informatyków, średniego personelu medycznego, pomocy 
domowych, kontrakty stałe, od 4 do 24 miesięcy, informacja po prze- 
sałniu koperty. Władysław Słoński, 50448 Wrocław, ul. Worcella 
12/12
PRACA W NIEMCZECH dla osób posiadających paszport niemiec
ki, jako kierowcy TIR-ów. Wrodaw, tel. 322-6640,0605/51 -80-35 
PRACA W NIEMCZECH dla młodej kobiety, do 30 lat, od zaraz. 
Wrodaw, Niemcy, tel. 0608/7844-09, 0049/160-950-365-24 
PRACA W NORWEGII dla mężczyzn, w trudnych warunkach, wy
nagrodzenie 410 DEM/dzień. Żary, tel. 0604/85-06-36 
PRACA W SOBOTY I NIEDZIELE na giełdach samochodowych, 
wysokie wynagrodzenie, pensja stała i prowizja, wymagana komu
nikatywność i optymizm, osoby z Wrocławia, Lubina, Poznania, 
Opola, Kłodzka, Wałbrzycha. WTodaw, tel. 0607/66-69-80 
PRACA W SZWECJI przy zbiorach: jagód, malin, borówek - zarob
ki około 200 zł dziennie. Bezpłatne informacje po przesłaniu koperty 
i 3 znaczków. G. Kogut, 55-202 Oława 4, skr. pocztowa 6 
PRACA W SZWEC Jł przy zbiorach runa leśnego, mile widziani chęt
ni z własnym samochodem (bus). Wałbrzych, tel. 074/841-89-63r 
0601/47-16-53
PRACA W USA zaproszenia w dwa tygodnie, zarobki od 1.500 do
6.000 USD miesięcznie, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy i ,SS*. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0604/43-37-61 
PRACA W USA branża budowlana: murarze, malarze, hydraulicy, 
stolarze, cieśle, kierowcy z kat. C, D. E, mechanicy, wiek do 50 lat, 
informacja bezpłatna po przesłaniu koperty zwrotnej. Władysław 
Słoński, 50448 Wrodaw, ul. Worcella 12/12 
PRACA W USA I NIEMCZECH dla kobiet, kucharki, kelnerki, po
moce socjalne, pracownice do przyuczenia w zawodach lekkich, in
formacja po przesłaniu koperty. Władysław Słoński, 50448 Wrodaw, 
ul. Worcella 12/12
PRACA WE WŁOSZECH opieka nad starszymi osobami. Opole, 
tel. 0608/24-91-29
PRACA WE WŁOSZECH szczególnie dla pań, zakwaterowanie, 
wyżywienie, wysokie honorarium około 6.000 zł. Rzym, tel. 
0039/32-8546-27-81 (mówimy po polsku)

PRACA WE WŁOSZECH mężczyźni i kobiety, od zaraz, dobre za
robki. Ziębice, tel. 0601/19-21-31
O PRACA ZA GRANICĄ ogrodnictwo, rolnictwo, winni

ce, budownictwo, platformy wiertnicze, legalna. Lu
bin, tel. 0607/04-26-34 84016551 

PRACA ZA GRANICĄ legalna, dla drwali, budowlańców, górników, 
kobiet oraz autoreklama i wynajem kwater turystom zagranicznym. 
Wałbrzych, tel. 0503/3143-59
PRACA ZA GRANICĄ legalna, przeważnie na terenie Niemiec. 
Wrodaw, tel. ($07/19-76-68
PRZYJMĘ młodą dziewczynę ze średnim wykształceniem do przy
uczenia zawodu - bukieciarstwo. Wrocław, tel. 0607/26-04-28, 
071/349-37-79
PRZYJMĘ PRACE BRUKARSKIEzabruki, dojścia do domów,-̂ jaz
dy do garażu i tym podobne, cena * 15 zł/m?,* solidne wykonanie!:, 
tel. 0608/42:19-30
O PRZYJMĘ ZLECENIA dotyczące rozbiórki (budynki, 

szklarnie, hale I inne), w zamian za materiały rozbiór
kowe. Wrocław, tel. 0503/66-96-49 02024381 

PRZYJMĘ ZLECENIA TELEFONICZNE dyspozycyjna, rzetelna, 
umiejętność przyjmowania zgłoszeń. Wrodaw. tel. 0607/22-67-49 
RENCISTA posiadam doświadczenie w prowadzeniu stolarstwa 
ogólnego - meble, oczekuję propozycji. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-36-89, 0601/08-78-58
RENCISTA z grupą inwalidzką poszukuje pracy, najchętniej reno
wacja mebli lub inne. Wrodaw, tel, 783-64-39 
WSPÓŁPRACA w międzynarodowej firmie, pośrednictwo w kredy
towaniu aut i usług budowlanych. Wrocław, tel. 071/343-8447 w 
godz. 10-18
WYKONAM PRACE BLACHARKO-DEKARSKIE , adaptacje stry
chów, regipsy, panele itp.., tel. 0607/06-12-27 
O WYPRACOWANIA, referaty, prace kontrolne z 

wszystkich przedmiotów, zakres • szkoła irednia, po
licealna, studia wyższe. Również korepetycje., tel. 
0609/50-58-23 02023051

0  ZAKAZ WJAZDU DO NIEMIEC? Ten I inne problemy 
RFN profesjonalnie rozwiązujemy. „MCL KONTAKT”, 
Strzelce Krajeńskie, tel. 095/763-34-39,0601/92-68-57 
fax 095/736-91-09 87022121

ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, b. dobre warunki. 
Bielany Wrod., tel. 071/311-2448
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM dyspozycyjna, uczciwa, sumenna, 
wynagrodzenie 4 zł/godz. Jelcz-Laskowice, tel. 071/31J-32-24 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub dziećmi, doświadczenie, pełna 
dyspozycyjność, samochód. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub starszą"osobą. Wrodaw, tel. 
071/788-89-17
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Wrodaw, tel. 071/357-28-06 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. WTcpław, tel. 
071/781-02̂ 02
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, matka 2-letniej 
dziewczynki, dom z dużym ogrodem, nauka jęz. angielskiego, spo
kojna okolica, Wrocław-Zgorzelisko. Wrodaw, tel. 071/781-37-35 -- 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub niepełnosprawną starszą oso
bą pielęgniarka, dyspozycyjna, bez nałogów. Wrodaw, tel. 351-7243 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, pora dnia obojęt
na, 8-9 godzin dziennie, pełne wyżywienie, domek jednorodzinny, 
duży płac zabaw, cena 300 zl/m-c. WTodaw, tel. 0502/83-60-92 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM studentka polonistyki, posiadam 
doświadczenie. Wrodaw, tel. 328-01-86 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM pomogę odrobić lekcje, studentka
2-go roku polonistyki. Wrodaw, tel. 0602/4549-73 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIEĆMI u. siebie w domu, gwarantowana opie
ka pedagogiczna i logopedyczna, dobre warunki, okolice Dworca 
Głównego - 450 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/342-37-87 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ młode małżeństwo z dwójką 
dzied, w zamian za mieszkanie lub dzierżawę małego gospodar
stwa. Elżbieta Leśniak, 59-622 Pławną Górna 28, gm. Lubomierz 
ZATRUDNIĘ DIAGNOSTĘ z uprawnieniami do przeglądów techn. 
Wrodaw. tel. 071/339-93-63
ZATRUDNIĘ młodą, energiczną dziewczynę w charakterze sprze
dawcy. najchętniej studentkę, na okres wakacji (od VI-VIII), podanie
1 CV. .Centrum Bielany*, Bielany Wr., woj. sklep J(-Store’, ul. Cze
koladowa 9, tel. 071/311-03-85, 0606/36-08-10 
ZATRUDNIĘ młode, atrakcyjne kobiety, do pracy w Niemczech, 
wysokie zarobki. Jelenia Góra, tel. 0608/16-29-84, 
0049/17-58-33-20-54 .
ZATRUDNIĘ na atrakcyjnych warunkach w doradztwie finansowym, 
osoby z okolic Lubina, Legnicy. Głogowa. Legnica, tel. 0607/28-79-70. 
ZATRUDNIĘ praca stała (1.800 zł) lub sezonowa. Lubin, tel. 
076/847-84-89
ZATRUDNIĘ do prac kamieniarskich, obróbka ręczna, z ok. Łagiew
nik. Łagiewniki, tel. 0605/57-14-34
ZATRUDNIĘ instruktora jazdy konnej, z zakwaterowaniem. Nadoii-
ce Wlk., gm. Czernica, tel. 071/318-99-86
ZATRUDNIĘ byłych akwizytorów otwartych funduszy emertalnych z
okolic Wałbrzycha. Wałbrzych, tel. 074/842-97-20,0600/81-08-86
ZATRUDNIĘ osoby niepracujące. Wrodaw, tel. 071/348-3149
ZATRUDNIĘ młodą dziewczynę do restaurcji. Wrocław, tel.
0603/28-75-86
ZATRUDNIĘ w introligatomi osobę z praktyką z zawodzie introliga
tora galanteryjnego, oprawy w skórę, pudełka, menu itp. Wrodaw, 
tel. 32246-02, 0601/59-07-71
ZATRUDNIĘ do montażu aquaparków, osobę z busem. Wrodaw, 
teL 328-0849
ZATRUDNIĘ kolporterów ulotek, umowa zlecenie - 30 zł/1.000 szt. 
Wrodaw, tel. 071/326-06-25
ZATRUDNIĘ blacharza samochodowego, w wieku do 30 lat, samo
dzielnego. Wrodaw, teł. 0601/55-05-50 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW do przyjmowania zamówień z tere
nu całego kraju, na narzutu, kilimy, bieżniki, obrazy, portrety oraz 
inne art. dekoracyjne wyposażenia mieszkań, wynagrodzenie pro
wizyjne. Nowa Sól, tel. 068r388-33-64 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW osmozy, mat relaksacyjnych, na 
atrakcyjnych warunkach. Wrodaw, tel. 071/787-37*86 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW OFE. Wrodaw. tel. 351-18-78 
ZATRUDNIĘ ANKIETERÓW z woj. dolnośląskiego, przesłać: list 
motywacyjny, 1 zdjęcie, koperta ♦ 2 znaczki po 3 zl. Mariusz Sobec
ki, 59-220 Legnica, ul. Księżycowa 12/6 
ZATRUDNIĘ BARMANA • KELNERA restauracja Armine, ul. Bo
gusławskiego 83, uregulowany stosunek do służby wojskowej, wiek 
do 25 lat. Wrodaw, tel. 071/367-15-31 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA samochodowego. Wrocław, tel.
373-03-96
O ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO sa

modzielnego, uczciwego, bez nałogów - od zaraz. 
Wrocław, tel. 0601/72-24-92 02023331 

ZATRUDNIĘ BUDOWLAŃCÓW i regipsiarzy, chętnie brygady. Wro
cław, tel. 071/342-72-21.0501/25-98-38 
ZATRUDNIĘ DORADCÓW FINANSOWYCH osoby z okolic Lubi
na, Legnicy i Głogowa, w firmie z kapitałem zagranicznym, atrakcyj
ne warunki. Legnica, tel. 0607/28-79-70 
ZATRUDNIĘ DZIEWCZYNĘ do masaży, mieszkanie prywatne, miła 
atmosfera. Wrodaw, tel. 0502/94-06-15 
ZATRUDNIĘ FOTOMODELKI. Wrocław, tel. 0503/85-33-72 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męskąlub męską. Wrodaw, tel.
329-24-28
ZATRUDNIĘ HANDLOWCA www.ssalomon.pl. Wrocław, tel. 
071/328-0849 ą
ZATRUDNIĘ HANDLOWCA. Wrocław, tel. 0502/27-5747 
ZATRUDNIĘ INSTRUKTORA jazdy konnej. Jelenia Góra, tel. 
075/752-60-08 . - . "
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ wiek do 40 lat, z praktyką w transporcie 
międzynarodowym, jęz. angielski, jęz. niemiecki. Niemcy, tel. 
0049/17-14-70-24-02
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ stała współpraca, z samochodem dęźa- 
rowym. Wrocław, tel. 0607/2740-80
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z własnym mikrobusem, minimum 8-oso- 
bowym. Wrodaw, tel. 071/336-26-81,0604/52-23-79 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ prawo jazdy kat. C, rencistę. Wrodaw, 
tel. 373-03-96
ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW do działu handlowego, mile widziany 
samochód. Zielona Góra, tel. 068/32449-96 w godz. 9-17 
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW i agentów ubezpieczeniowych, ubez
pieczenie II i III filar. Wrodaw, tel. 0601/71-39-68 
ZATRUDNIĘ KOBIETĘ do pizzerii włoskiej, do 45 lat.> tel. 
0038/59-15-32-24-25
ZATRUDNIĘ KOREPETYTORA jęz. angielskiego, poziom akade
micki, w rozliczeniu wypoczynek na kempingu nad morzem. Wro
daw, tel. 0501/5345-01
ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ i manicurzystkę, w gabinede kosme
tycznym. Wrodaw. tel. 071/373-90-51,328-06-39 po godz. 20 
ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA SAMOCHODOWEGO we Wrocławiu. 
Wrodaw, tel. 0501/27-31-04 -
ZATRUDNIĘ LAKIERNIKÓW proszkowych, samochodowych. Le
gnica, tel. 0605/44-70-80
ZATRUDNIĘ MAGISTRA FARMACJI lub technika, do pracy w ap
tece, w Zielonej Górze, z mieszkaniem służbowym obok apteki. Zie
lona Góra, tei. 0601/72-97-04
ZATRUDNIĘ MONTAŻYSTĘ rusztowań systemowych i ramowo-sze- 
regowych. Wrodaw, teł. 071/362-81-32. 0501/10-14-80 s 
ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ do dziecka. Wrodaw, tel. 0601/0844-28 
ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ do 7-letniego dziecka w zamian za po
kój i wyżywienie. Wrodaw, tel. 071/321-75-02

ZATRUDNIĘ OSOBĘ do sprzedamy kosmetyków Biochemii, od za
raz. Oława, tel. 071/313-53-91. 0604/42-22-85 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do robót transportowo-porządkowych, na zle
cenie. Wrodaw, tel. 071/339-84-83 po godz. 18 
2ATRUDNIĘ OSOBĘ młodą, zdecydowaną, odważną prowadzą
cą działalność gosp., do dobrze płatnej pracy. Wrocław, tel. 
0606/53-0045
ZATRUDNIĘ OSOBY z licencją PUNU. w pełnym wymiarze czasu, 
na preferencyjnych warunkach.., tel. 0608/59-8340 
ZATRUDNIĘ OSOBY do pracy w handlu, od zaraz, chętnie absol
wentów. Legnica, tel. 076/854-30-27 
ZATRUDNIĘ OSOBY energiczne, z doświadczeniem w pozyskiwa
niu klientów, do pracy w wydawnictwie, wynagrodzenie prowizyjne. 
Wrodaw, tel. 0607/75-52-37
ZATRUDNIĘ OSOBY w sektorze ubezpieczeń, na terenie Dolngo 
śląska. Wrodaw, tel. 0501/40-33-62 
ZATRUDNIĘ OSOBY do montażu aquaparków, wiek do 30 lat. Wro
daw, tel. 071/328-08-49
ZATRUDNIĘ OSOBY z sam. dostawczym typu blaszak 5 m3. WTo
daw, tel. 071/351-55-10 /fax lub, 0503/99-55-81 
ZATRUDNIĘ OSOBY do składania i montażu mebli. Wrodaw, tel. 
0501/19-80-08, 071/337-12-44
ZATRUDNIĘ OSOBY bezrobotne, z samochodem. Wrodaw, tel. 
071/373-0043 w godz. 9-17
ZATRUDNIĘ OSOBY niepracujące, z samochodem osobowym. 
Wrodaw. tel. 071/348-3149
ZATRUDNIĘ PANIĄ z zakwaterowaniem, cel towarzyski, dyskrecja 
zapewniona, dobre zarobki, mieszkanie prywatne. Wrodaw, tel. 
0606/81-71-09
ZATRUDNIĘ PANIĄ do lat 30, do sklepu mięsnego w centrum Wro
cławia, wszystkie niedziele wolne. Wrocław, tel. 071/315-28-56, 
0501/73-38-78
ZATRUDNIĘ PANIE do towarzystwa, od zaraz, wysokie zarobki
5.000 DEM/mies., komfortowe warunki, domowa atmosfera, wyży
wienie i mieszkanie zapewnione, pełna dyskrecja, wskazany duży 
biust. Niemcy, Berlin, tel. 0049/17-34-08-57-29 Polska, 
0600/43-51-68
ZATRUDNIĘ PANIE do robienia swetrów na drutach. Wrodaw, tel. 
071/326-17-48 wieczorem
ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ. Wrodaw, tel. 071/783-60-71 
ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do cukierni. Wrodaw. tel. 0501/25-25-52 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA na stanowisku sprzedawcy-serwisan- 
ta sprzętu komputerowego, wymagana b. dobra znajomość budowy 
i obsługi komputerów, i oprogramowania, samodzielność w podej
mowaniu decyzji, dyspozycyjność i zaangażowanie, atrakcyjne wy
nagrodzenie. Legnica, tel. 076/854-8246 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA na stanowisko blacharza. WTocław, tel. 
0601/55-05-50
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do serwisu opon samochodów cięża
rowych, wymagane duże doświadczenie. Wrodaw, tel. 373-72-15 w 
godz. 8-14
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW do przeprowadzki. Wrocław, tel. 
071/339-8549, 0604/27-95-09
ZATRUDNIĘ PRODUCT MANAGERA wysokie płace, www.noc- 
leg.info.pl, Wrodaw
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO do firmy w 
branży ogumienia samochodowego, wymagane doświadczenie, mile 
widziany własny samochód. Wrodaw, tel. 373-72-15 w godz. 8-14 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH w międzynaro
dowej firmie, umowa o pracę, wysoka prowizja. Lubin, tel. 
076/846-24-52 do godz. 17
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH z Wrocławia, 
firma internetowa, wynagrodzenie prowizyjne. Wrocław, tel. 
071/780-42-02
ZATRUDNIĘ PRZEWOŹNIKA z własnym transportem, ładowność 
powyżej 20 m3. Wrodaw, tel. 781-73-01 w godz. 12-15 
ZATRUDNIĘ RZEŹBIARZA - niekoniecznie zawodowego, najchęt
niej rendstę lub emeryta. Radwanice, tel. 071/311-75-54 
ZATRUDNIĘ SPECJALISTÓW d/s płynnośd kapitałowej przedsię
biorstw, w pełnym wymiarze czasu. Wrocław, tel. 325-13-95, 
0608/76-97-36
ZATRUDNIĘ STOLARZY meblowych, 3 osoby, wykwalifikowanych, 
do pracy we Włoszech, zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione. 
Włochy, tel. 0039/33-93-54-21̂ 20
ZATRUDNIĘ STUDENTÓW 2 osoby z Oleśnicy, do pracy w pubie. 
Wrodaw, tel. 0603/85-23-72
O ZATRUDNIĘ TANCERKI I BARMANKI do klubu noc

nego oraz do agencji towarzyskiej w Niemczech. Wy
magany wiek 18-27 laŁ, tel. 0606/89-45-25 01029501 

ZATRUDNIĘ TAPICERA. Wrocław, tel. 071/361-79-93, 
0501/94-50-62
ZATRUDNIĘ TELEMARKETERÓW firma internetowa, praca w 
domu. Wrodaw, tel. 071/78042-02
ZATRUDNIĘ WEBMASTERA lub zlecę pracę. Wrocław, tel. 
0501/34-31-72
ZATRUDNIĘ DOŚWIADCZONEGO PRZEDSTAWICIELA HAN
DLOWEGO w wieku min. 30 lat, do pracy biurowej w hurtowni wie
lobranżowej. Wrodaw, ul. Kwiska 26, tel. 071/35346-63 w g. 11-16 
(k00076)
ZATRUDNIĘ I PRZESZKOLĘ aktywnych, energicznych handlow
ców, w ubezpieczeniach. WTodaw, teł. 071/351 -20-08 
ZATRUDNIMY OSOBY z wyższym wykształceniem, min. 25 lat ukoń
czone, negocjacje handlowe.., tel. 0608/76-97-36 
ZATRUDNIMY PRACOWNIKA do pracy w sklepie motoryzacyjnym. 
Wrocław, tel. 071/325-5141
ZLECĘ wykonanie dużej ilości kafli. Wrodaw, tel. 071/325-39-35 
ZLECĘ BUDOWĘ DOMKU malej firmie budowlanej, 150 m2 obrys. 
Wrodaw, tel. 071/345-3442, 0603/28-75-86 
ZLECĘ MONTAŻ PŁYT G-K i inne prace brygadom lub podwyko
nawcom. Wrodaw, tel. 071/342-72-21, 0501/25-98-38 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU poważne oferty, bez opłat wstęp
nych, duża prowizja. Wrocław, tel. 0609/35-01 
ZLECĘ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI na włączenie do insta
lacji CO kotłów gazowych. Wrocław, tel. 071/344-72-69 w godz. 10-13 
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej, ok. 1500 m, 
szer. 5,5 m, grubość 6-8 cm, mile widziana metoda gospodarcza. 
Wrodaw, tel. 071/316-94-32
ZLECĘ UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ na pow. 40 m2, warunek • 
posiadanie zagęszczaiki • 10 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/355-38-86

ZNACZKI, 
MONETY

KARTY TELEFONICZNE Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny 
czerwiec 1999 r., 80 rocznica urodzin Jana Pawła II, 20-lecie pontyfi
katu Jana Pawła II, cena - 50 zł/szt. Strzegom, teł. 074/855-7046 
KARTY TELEFONICZNE V Pielgrzymka Jana Pawła II, 1997 n - 25 
zł, inne - 0.20 zl/szt. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-24-72 
KARTY TELEFONICZNE : Nagano 98 - 20 zł/szl, France 98 • 40 
zl/szl, 80. rocznica urodzin Jana Pawła 11-100 zl, Jacobs • 20 zl/szt 
i wiele innych, ponad 300 szt. Lutol Mokry, gm. Trzciel, tel. 
0604/66-36-38
KARTY TELEFONICZNE pdskie (44 sztuki) - 70 gr/szL, niemieckie 
(75 sztuk) - 90 gr/szL Wołów, tel. 071/389-20-31.0600/17-99-51 
O KARTY TELEFONICZNE, MONETY, widokówki, „kin- 

derki”, birofiłia • skup, sprzedaż, wymiana. Najlepsze 
ceny w skupie i sprzedaży, darmowa wycena. Stoisko 
kolekcjonerskie w D.H. Feniks, Wrocław-Rynek, zapra
szamy na IV piętro, w godz. 10-18.30. Przekonaj się, 
czy masz co i  wartościowego!. Wrocław, www.akwa- 
rela.pl, tel. 0601/51-08-90,0603/40-50-20 02022941 

O KOLEKCJONER KUPI DOBRE MONETY, po ciekawe 
pozycje przyjadęl Zawsze aktualne., teł. 0601/82-21-71 
02022951

KUPIĘ KARTY TELEFONICZNE oraz monety. Wrocław lub Dzierżo
niów, tel. 0604/12-13-29
MONETA SREBRNA z wizer. Papieża Jana Pawła II. nominał 1.000
zł, Z1982 r, -150 zł. Brzeg Ddny, tel. 071/319-94-79
MONETA ZŁOTA 10-markowa, z 1874 r., z wizerunkiem Ludwika II,
stan b. dobry, - 750 zł. Głogów, tel. 076/835-67-70
MONETY polskie, po 1949 r., różne nominały, od 1 zł/szt. Lubin, tel.
076/749-06-06
MONETY z Czasów PRL, nominał 50 i 100 &oraz bilon, nominał 10 
gr, 20 gr.' 1 zł. 2 zł, 5 zł, 10 zł, ok. 1 kg, -100 zł. Lubin, tel. 076/846-50-27 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE, z wizer. Papieżâ z 83 r, - 650 zł. 
Kluczbork, teł. 077/44743-92
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE srebrne, z wizer. Jana Pawła ILno
minał 10000 zł, z 1987 r., oraz 1000 zł z 1982 r., z „Solidarnością", 
nominał 100000 zł z 1990 r, • 450 zł. Syców, tel. 062/785-29-70 
MONETY POLSKIE z miedzioniklu, 5 kg. • 150 zl. WTodaw, tęl. 
071/785-67-52
MONETY RZYMSKIE oryginalne, IV w., z Konstantym Wielkim i inne, 
cena: od 10 zł/szl Oleśnica, tel. 0502/87-66-96 
MONETY SREBRNE ż wizerunkiem Papieża, 3 szl • 400 zł/szl, .So
lidarność’, z 1990 r., 1 sżl -100 zł, Józef Piłsudski z 1988 r. - 400 zł; 
Bolesławiec, tel. 075/783-61-57
ZDJĘCIA artystów pdskiej estrady TV i kina, duży wybór -1-3 zł, do 
częśd negatywy - od 5 zł. stan dobry. Wrodaw, tel. 0503/68-75-56
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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 TELEWIZJAMI" Dekodery cyfrowej 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

„KINO DOMOWE” PIONEER XV-DV55 nowe, - 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 0600/19-96-91
„KINO DOMOWE" SONY DAV-S300 nowe. - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0600/19-96-91 ,
AKUMULATOR DO KAMER VIDEO Sony, Panasonic, JVC, 
Sharp, uniwersalna, nie używana, nowa, - 80 zł. Pieszyce, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0608/12-26-69 
AMPLiTUNER DENON ARV1801, -1.600 zł.Legnica, tel. 076/ 
856-32-66 po 20,0609/27-22-09 
AMPLITUNER DENON AVR-1801 GOLO na gwarancji, ra
chunek w dniu zakupu, • 1.999 zł. Grzegorz, Wrodaw, tel. 
071/338-32-30 w godz. 11-18, 0605/62-94-72 
O AMPLITUNER HARMAN KARDON AVR 5000 de

kodery dolby digital DTS-HDCD • 2.400 zł, 
NAD-T-751 - 2.400 zł, Denon AVR 3801 - 3.700 zł, 
Yamaha DSP-AX-1, RXV-620 • 1.700 zł, Pioneer 
VSX-510 • 1.200 zł, Onkyo Denon DVD-2800 (czyta 
CD-R, CD-RW, MP3) • 3.450 zł, Panasonic DVD 
A-10 • 3.500 zł, kolumny Tannoy MX-1 • 550 zł, 
MX-2 • 850 zł, Ouadral, Onkyo Mirage. Infinity 
Mirage FRX-12, -1850 zł, nowe, gwarancja 2 lata, 
Lubin, tel. 076/842-24-06, 0603/12-30-26 
84016781

AMPLITUNER JVC RX 550V czamy, z korektorem graficz
nym, 2x80 W, możliwe sterowanie pilotem uniwersalnym, - 
360 zł. Jawor, tel. 076/870-06-35 
AMPLITUNER MARANTZ SR 7100 DC • 370 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 0603/56-47-72
AMPLITUNER MARANTZ SR 5000 OSE nowy. polska gwa
rancja, paragon w dniu zakupu, - 2.299 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
338-32-30 w godz. 11-18, 0605/62-94-72 
AMPLITUNER ONKYO 474, • 1.250 zł. Wrocław, tel. 0606/
89-71-06
AMPLITUNER ONKYO TXD-S575 nowy, dolby digital, 5 x 150 
W, aktywny subwoofer, przewód optyczny gratis, - 1.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-67-46,0501/80-69-83 
AMPLITUNER ONKYO TX-8211 srebmy, RDS, pilot, stan ide
alny. - 900 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
AMPLITUNER PHILIPS SONAR z pilotem, stan b. dobry, - 
800 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-78-73 
AMPLITUNER PIONEER VSX 505 MKI1.2 * 70 W, Dolby Pro 
Logic, DSP, programowalny, pilot, - 800 zł. Lubin, tel. 076/ 
847-51-97
AMPLITUNER PIONEER VSX 609 RDS do .kina domowe- 
go”, nowy, czarny, Dolby Digital, DTS, procesor dźwięku, - 
1.150 zł. Wrocław, tel. 0502/26-90-88 
AMPLITUNER PIONEER AWS-3071, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/336-00-64
AMPLITUNER PIONEER 505 RDS, do kina domowego, od
twarzacz CD Pioneer 507, nowy, stan idealny - 1.500 zł/kpi. 
Wrodaw, tel. 0501/60-91-83
AMPLITUNER SONY STR DB 840 QS - 1.550 zł, STR DB 
940 QS -1.900 zł, fabrycznie nowe, na gwarancji, instrukcja. 
Wrocław, tel. 071/786-77-91, 0609/35-26-62,0501/98-67-78 
AMPLITUNER SONY LBT-N 355, czarna, 5 CD, podwójny 
deck, dolby B, equalizer x15, 2x100 W, DBFB, surround, DJ 
mix, pilot, stan b. dobry, - 980 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
AMPLITUNER SONY STR 940 -1950 zł, STR 840 - 1550 zł, 
STR 445 - 1000 zł, DVP 735 - 2050 zł. DVP 535 - T450 zł, 
DVP 335 -1150 zł, Pascal 705 - 2450 zł, Pascal 505 -1450 zł, 
nowe, na gwarancji. Wrocław, tel. 0609/50-33-00 
AMPLITUNER SONY STR-DE 445 zapakowany, 1 rok gwa
rancji, -1.000 zł i inne komponenty do kina domowego. Wro
daw, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
AMPLITUNER SONY STR-DB-8400S czarny, srebrny, fa
brycznie nowy, gwarancja, instrukcja, • 1.550 zł. Wrocław, tei. 
071/786-77-91,0609/35-26-62 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DA10 czarny, - 1.95Ó,zł. Le
gnica, tel. 0602/86-66-93
AMPLITUNER TECHNICS SA-320 dolby surround, RDS, pro- 
logic, stan b. dobry, - 650 zł. Lubin, tel. 076/846-64-60 
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 540 na gwarancji - 780 zł. 
Oława, tel. 0502/12-00-26
AMPLITUNER TECHNICS SA-TX 50, sterujący, do systemu 
Home THX, kino domowe, tuner, stan b. dobry, 5 x 120 W, Pro 
Logic, możliwość podłączenia procesora dźwięku SH-AC 300, 
-1.800 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
AMPLITUNER TECHNICS SA-TX50 sterujący, pro logie i pro
cesor dźwięku Technics SH-AC300, cyfrowy surround AC3, 
do idealnego odtwarzania dźwięku w .kinie domowym*. 6 ka
nałów, - 2.350 zł. Wrodaw, tel. 0607/51-40-13 , 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940 - 1.200 zł. minidisc 
Technics SJ-MD150 - 850 zł, kompakt Technics SL-PG 590 - 
500 zł. Wrodaw, tel. 0501/43-90-21 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940 zapakowany, 1 rok 
gwarancji, -1.150 zł i inne komponenty do kina domowego. 
Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
AMPLITUNER TECHNICS SA-TX 50 sterujący, do systemu 
.Home THX”, .kino domowe’ , tuner, stan b. dobry, 5 x 120 W, 
pro logie, możliwość podłączenia procesora dźwięku, -1.800 
zł. Wrocław, tel. 787-27-49
AMPLITUNER WEGA, 2 x 40W, tuner analogowy, ładnie pod
świetlany, -140 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
AMPLITUNER YAMAHA RXV-520 cena -1420 zł, RXV-620 - 
1670 zł, RXV-800 - 2250 zł, Sony STR-940 -1930 zł, STR-840 
-1550 zł, Pioneer SX-710 -1550 zł, odtwarzacz DVD Yama
ha DVD-510 - 1230 zł, Sony DVP-36 - 1250 zł, DVP-535 - 
1450 zł, Pioneer DV-535 -1200 zł, Panasonic RV-40, -1.400 
zł. Głogów, tel. 076/834-15-50,0603/06-49-97 
AMPLITUNER YAMAHA TXV620 -1.750 zł, RXV800 - 2.400 
zł. Legnica, tel. 076/856-32-66 po 20,0609/27-22-09 
AMPLITUNER YAMAHA RX-V800 RDS tytan, nowy, zapako
wany, - 2.350 zł. Legnica, tel. 076/854-23-09,0605/45-70-51 
AMPLITUNER YAMAHA RXV-420 nowy, zapakowany, -.1.300 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-97-25 
AMPLITUNER YAMAHA RXV-596 RDS zapakowany, 1 rok 
gwarancji, - 1.500 zł i inne komponenty do kina domowego. 
Wrodaw, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
AMPLITUNER YAMAHA RX-V-520 - 1.300 zł, RX-V-620 -
1.599 zł, DVD 510 - 1.200 zł, RX-W800 - 2.240 zł, .Piano 
Craft* -1.600 zł. 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 i 32 cale, nowe, na gwarancji, 
instrukcja w języku polskim, możliwy dowóz oraz 
montaż. Lubin, tel. 0605/44-74-03,0605/53-03-93 
84016771

O  AMPLITUNERY: Nakamichi, Nad, Sherwood, De
non, Yamaha, Rotel i inne. WZMACNIACZE: Cam
bridge, Densen, Copland, Musical Fidelity, Struś, 
Sphinx, Creek i inne. KOLUMNY: Cabasse, Dy- 
naudio, Dali, Avance, Eltax, Esa, Sonus Faber, 
Castle, Koda, Goky, Kef, Mission. Sprzęt nowy i

używany, gwarancja, atrakcyjne ceny, raty. Moż- 
liw. zostawienia własnego, sprzętu w rozliczeniu, 
tel. 074/846-18-38 w godz. 19-22 01022121

ANTENA SAT konwektor, tuner, talerz, okablowanie, pilot, • 
190 zł. Syców. tel. 062/785-26-38 |
ANTENA SAT 6 zestawów, komplety lub poszczególne ele
menty (czasza, tuner, konwerter, obrotnica), od 60 zł. Wro-\ 
cław, teł. 0503/91-65-81
ANTENA SAT zasilanie 12/24/220 V, tuner, z pilotem, EURO,
czasza 60 cm, konwerter, zasilacz, przewody, stan b. dobry, -
299 zł. Wrodaw. teł,-071/3̂ 1 £-51 -67
ANTENA SAT'zasilanie 12/24/220 V. turystyczna, komplet-
nar- 300 zł. Wrocław, fol. 0608/32-86-89
ANTENA SAT AMSTRAD kompletna, • 150 zł. Legnica, tel.
0602/10-30-27
ANTENA SAT AMSTRAD stereo, 400 kanałów, 2150 MHz, 
nowa, zapakowana, kompletna, - 300 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-29-22'po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
ANTENA SAT AMSTRAD SRX 2001. szero. głowica, 22 kHz,
2 X LNB, Dolby surround, Pro Logic, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0501/58-81-21
ANTENA SAT AMSTRAD 1001 z dekoderem, - 450 ł̂. Wło
daw, tel. 0601/73-20-89
ANTENA SAT GRUNDIG kompletna, EURO, stereo, stan b. 
dobry, możliwość sprawdzenia, • 180 zł. Jawor, tel. 076/ 
870-70-46, 0601/88-01-24
ANTENA SAT LUMINA, 1993 r„ 3800 ccm, APV, 60 cm, - 20 
zł. Wrocław, tel. 071/788-48-10 
ANTENA SAT PACE mss 220, 500 kanałów, 2x Inb, pilot, - 
150 zł. Kłodzko, tel. 074/867-63-72 
ANTENA SAT TECHNISAT tuner, konwerter, czasza, -199 
zł. Wrodaw, tel. 071/311-76-51 
O  ANTENY, DEKODERY PIONEER, PACE, KENWO- 

OD, PHILIPS nowe, kompletne zestawy, karty 
chipowe do tunerów sat. (bajki, mocna erotyka, 
sport, filmy), serwis, wymiana, dowóz lub wysył
ka. Zadzwoń. Legnica, tel. 0 6 0 4 /3 9 -7 2 -9 5  
01028701

CB-RADIO ALAN 48+ antena samochodowa, antena stacjo- * 
narna. 20 m.b. kabla, zasilacz, • 400 zł. Legnica, tel. 0601/
44-99-18
CB-RADIO MAXON SL-70 prod. USA, nowy, zasięg do 10 
km, dwa akumulatory, ładowarka + mikrofon + osprzęt skó
rzany, • 1.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-38-94 
CB-RADIO ONWA ręczne, 2 szt., * ładowarka, użytkowanie 
nie wymaga zezwolenia, - 600 zł. Polkowice, tel. 0608/
08-32-47
CB-RADIO PRESIDENT JACKSON AM, FM, SSB, mikrofon 
PAN DM-432MT, zasilacz 15A, I właściciel, - 550 zł. Góra, tel. 
065/544-11-90, 0603/33-42-20 
CB-RADIO PRESIDENT JACKSON AM/FM/SSB, oryg. mi
krofon, stan b. dobry, - 380 zł. Jawor, tel. 0606/34-95-83 
CB-RADIO STABO prod. japońskiej, prostownik, antena, 
przewód, • 200 zł. Legnica, tel. 076/722-74-11 
CZASZA ANTENY SAT z konwerterem • 95 zł. Wrocław, tel. 
071/354-17-00
CZASZA ANTENY SAT oraz konwerter do dekodera Polsatu 
cyfrowego, od 60 zł. Wrocław, tel. 0503/91-65-81 
CZASZA ANTENY TV konwerter, nowy, w pudełku, - 75 zł. 
Legnica, tel. 0601/49-99-25
DEKODER „CYFRA+" GRUNDIG czasza, tuner, karta, - 670 
zł. Bolesławiec, tel. 0504/97-02-08 
DEKODER „CYFRA+” nowy, kpi, • 800 zł. Legnica, tel. 0603/
22-64-15
DEKODER „CYFRA+" kpi., nowy + karta • 740 zł, dekoder 
.Wizja TV” kpi., nowy + karta • 590 zł, czasza + konwektor, 
nowy - 80 zł. Legnica, tel. 0601/49-99-25 
DEKODER „CYFRA+” nowy, nie używany, zapakowany, kpi., 
z kartą, - 630 zł. Wałbrzych, tel. 0602/71-15-70 
DEKODER „CYFRA+” PIONEER używany - 600 zł. Wrocław, 
tel. 0602/81-54-43
DEKODER „WIZJA TV” nowy, z kartą, stan idealny, - 520 zł. 
Bolesławiec, tel. 0502/50-40-75 
DEKODER „WIZJA TV” firmy Philips, nowy, - 550 zł. Legni
ca. tel. 0600/87-05-33
DEKODER „WIZJA TV” nowy, kpi, - 610 zł. Legnica, teł. 0603/
22-64-15

DEKODER „WIZJA TV" kompletny zestaw z kartą, - 470 zł. 
Lubin. tel. 0609/47-77-82
DEKODER „WIZJA TV” nowy, nie używany, zapakowany, z 
kartą, - 530 żł. Wałbrzych, tel. 0602/71-15-70 
DEKODER „WIZJA TV" Philips, bez karty, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-52-77
DEKODER „WIZJA*” kpi., nowy, z kartą, - 590 zł. Legnica, 
tel. 0601/49-99-25
O  DEKODER D2 MAC CTV 900 stan idealny • 150 

zł, karty chipowe, najnowsze oprogramowanie - 
od 80 zł. Lubin, tel. 0608/03-74-19 84015381

DEKODER PHILIPS nowy, - 530 zł. Legnica, tel. 0601/ 
49-99-25
DEKODER PHILIPS DSX 6010 nowy. • 550 zł. Legnica, tel. 
0600/83-09-64
DEKODER PIONEER nowy, - 700 żł. Legnica, tel. 0600/ 
87-05-33 .
O DEKODERY CYFROWE PIONEER fabrycznie 

nowe, „Wizja TV”. Karty samouczące się! Filmy, 
erotyka, muzyka, karty dó Wizji TV, programowa
nie na pełny pakiet. Kupię dekodery! Karty! „Wi
zję TV"!. Wrocław, tel. 0608/82̂ 57-06 02022181 

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. 0607/
75-59-39 02023791

O  DEKODERY, „anteny satelitarne", nowe, komplet
ne zestawy do odbioru ponad 900 programów, z 
satelit Astra i Hotbird, najnowsze filmy, najlep
sza mocna erotyka 24 godz. na dobę (X-Zone, 
XXL, również Private Gold na tunerach Philips), 
sport, muzyka, bajki, radio cyfr aktywacje nie- 
działających anten. Możl. ekspresowej wysyłki, 
zadzwoń po szczegóły!!! Świdnica, tel. 0600/
60-19-15 01029581

DISCMAN PANASONIC SL-SX 270 nowy model, dużo funk
cji, funkcja przeciwwstrząsowa, system extra bass, małe roz
miary, -180 zł. Wrodaw, tel. 0503/74-25-29 
DISCMAN PHILIPS na 4 baterie .paluszki’ , stan dobry, • 120 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/ 
782-43-16 do godz. 17
DISCMAN SONY D-99 podświetlany panel, metalowa obu
dowa, -140 zi. Milicz, tel. 071/384-17-09 
DISCMAN SONY D-835,1 bit, anty shock, możliwość pod
łączenia do RO samochodowego, stan dobry, • 150 zł. Wro
cław, tel. 071/787-27-49
DISCMAN SONY D-EJ610 g-protection, dużo funkcji, nowy 
w pudełku, rok gwarancji, - 600 zł lub zamienię na dekoder 
.Polsatu*. Wrocław, tel. 071/783-88-79,0503/56-15-56 
DISCMAN SONY CDP-XB720 QS, - 800 zł. Wrocław, tel. 0605/ 
24-65-30
DISCMAN SONY D-8351 bit, możliwość podłączenia do RÓ 
samochodowego, stan dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 787-27-49
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DYKTAFON RADIO SHACK VOX na duże kasety, - 80 zł. 
Wrocław! tel. 357-53-24
DYKTAFON SONY AUTOMATIC VOICE na małe kasety, 2 
prędkości nagrywania, licznik, przesuw taśmy 2-stopniowy, 
stan b. dobry, -150 zł lub zamienię na telefon GSM. Legnica, 
tel. 0607/82-80-12
FILMY o tematyce erotycznej, na CD ; 12 źł. Wrocław, tel. 
372-99-56
GŁOŚNIK PIONEER TS-W303F samochodowy. 30 cm, nowe, 
w pudełku - 300 zł. Wrocław, tel. 071/325-45-92 po godz. 18, 
0603/94-02-16
O GŁOŚNIKI wszystkich typów, samochodowe i ko

lumnowe, moc od 10 do 500 W, tuby i subwoofe- 
ry samochodowe, wysokiej jakości zestawy gło
śnikowe, obudowy do zestawów, wzmacniacze 
samochodowe, hurt i detal, najniższe ceny (ta
niej niż na giełdzie). Świdnica, tel. 0608/59-25-13, 
0608/59-25-16 01029591

GŁOŚNIKI do samochodu Skoda Felicia, 2 sztuki, cena • 100 
zł oraz Fenner, SPT100,60 W, 87 dB. 2-drożne, np. do Fiata 
Seicento, Cinquecento, średnica 11 cm, stan idealny, cena - 
110 zł za 2 sztuki. Legnica, tel. 076/854-53-30,0503/79-00-06 
GŁOŚNIKI 2 x 200 W, nowe, zwrotnice, 2 x bass, 2 x sopran, 
fi 225/43 mm, - 230 zł. Pokój, woj. opolskie, tel. 0608/20-21-09. 
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, - 4.500 zł. Wrodaw. 
tel. 071/342-91-95,0601/72-40-10 
GŁOŚNIKI BLAUPUNKT GT-2,120 W, 3-dróżne, fi 20 cm, - 
190 zł. Lubin, tel. 076/842-76-29 
GŁOŚNIKI BLAUPUNKT 160 W, XL 2016, Blue Magie, 2 szt.
• 600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
GŁOŚNIKI JBL GT0803 3-drożne, średnica 20 cm, w półce 
do VW Golfa III, stan idealny, - 630 zł. Wilkowice, tel. 065/ 
534-13-40,0601/59-20-65
GŁOŚNIKI JBL samochodowe, 4 Ohm, 5-175 W, - 216 zł. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66
GŁOŚNIKI MAC AUDIO nowe, 2 x 250 W, 3-drożne. fi 30, - 
280 zł. Pokój, woj. opolskie, tel. 0608/20-21-09 
GŁOŚNIKI PANASONIC EAB W251 niskotonowe, 2 szt., fi 
25 cm, pudełko, moc 120/250 W, 4 Om, b. duży wentylowany 
magnez -170 zł/szt. Legnica, tel. 076/722-77-04 po godz. 20 
GŁOŚNIKI PIONEER TS-6969 samochodowe, 220 W. elipsy, 
nowe. w pudełku - 300 zł. Wrocław, tel. 071/325-45-92 po 
godz. 18.0603/94-02-16
GŁOŚNIKI THOMSON do kina domowego. 4 x 60 W, central
ny 80 W, subwoofer pasywny 100 W, kloru jasnodrewniane- 
go, ciemne przody, - 400 zł. Wrodaw, tel. 0603/39-89-57 
GŁOŚNIKI TONSIL zestaw kolumnowy, zwrotnice, okablowa
nie, oryginalna półka do VW Polo 1997 r., stan b. dobry, • 250 
zł. Wrodaw, tel. 0502/39-80-54 
GŁOŚNIKI X-PLOD samochodowe, 2-drożne, eliptyczne, - 
220 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
GRAMOFON RELOOP RP-1010 stan dobry, napęd typu belt 
drive, pitch +/- 8%. oryginalna slip mata Reloop, - 700 zł. Bo
lesławiec. tel. 075/732-66-17
GRAMOFON SONY AL488C, 2000 r. kolor czamy, doskona
ły do miksowania podkładów, nowa wkładka, anty-skatihg, 
stacja dysków, • 600 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-49-80 
INSTRUKCJA DO AMPLITUNERA YAMAHA RX-V-496 RDS 
- 40 zł, Onkyo TX-DS 575X - 40 zł, Onkyo DV-S 535 - 40 zł. 
Nowa Sól. tel. 068/387-67-68
O JEŻELI CHCESZ OGLĄDAĆ NOWOŚCI FILMOWE, 

sport, kanały muzyczne, erotykę, w cyfrowej ja
kości - zadzwoń. Lubin, tel. 0 6 0 9 /4 7 -7 7 -8 2  
84016741

„KINO DOMOWE” SONY SUW300-DVD amplituner, 6 gło
śników, nowe, na gwarancji, montaż, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 
0604/34-48-59

KABLE DO ZMIENIACZY KENWOOD, SONY, • 40 zł. Legni
ca, tel. 0602/10-30-27
O  KAMERA CYFROWA SONY DCR-PC 110 cena -

6.700 zł, DCR-TRV 320, cena • 6.700 zł, DCR-PC 
5, cena • 5.500 zł, Panasonic NV-DS 27, cena •
3.000 zl, NV-DS 37, celta - 3.900 zł, NV-MX 5, cena 
• 5.000 zł, Canon LX-1, cena • 11.000 zł, nowe, na 
gwarancji, instrukcja w j. polskim. Lubin, tel. 076/
846-53-32,0603/75-82-03 84016701

KAMERA VIDEO CANON E-70 8 mm, -1.200 zł lub zamienię 
na samochód osobowy Fiat 126p, Trabant. Bolesławiec, tel. 
075/734-31-96 w godz. 7-10
KAMERA VIDEO CANON E-70 8 mm oraz komputer IBM PC 
- zamienię na Fiata 126p lub Wartburg, Trabant. Bolesławiec, 
tel. 075/734-31.-96, tfno
KAMERA VIDEO CANON MV-30 cyfrowa, optyczny stabili
zator obrazu, progresywne skanowanie, wyświetlacz LCD 
3.5”, fabrycznie nowa, zapakowana, polska gwarancja, in
strukcja w jęz. polskim, - 4.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/ 
319-95-62
KAMERA VIDEO CANON UC-6000 3-letnia, osprzęt, uszko
dzona głowica • 500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
KAMERA VIDEO CANON G 1000 kolor srebmy. gwarancja 2 
lata, kpi. osprzęt, pilot, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 363-45-02 
KAMERA VIDEO CANON gwarancja, instrukcja, pilot, • 1.166 
zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
KAMERA VIDEO CANON UC10, • 650 zł. Wrocław, tel. 071/
342-70-41 wewn. 306,0604/63-89-93 
KAMERA VIDEO CANON VC 8HLE Hi 8, prod. japońskiej, 
zoom 20x. 4-80 mm, flexi zone control, bateria, pokrowiec, 
lampa z baterią i zamocowaniem, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/82-20-66
KAMERA VIDEO HITACHI wodoszczelna, • 650 zł. Wrocław, 
tel. 0501/34-31-72
KAMERA VIDEO HITACHI VM-23 E 8 mm, zoom 16x, mała, 
nowy model, z osprzętem, stan idealny, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45,0601/56-07-79 
KAMERA VIDEO JVC VHS-C, kaseta-'matka\ SP/LP, gene
rator napisów, ładowarka, gwarancja, • 1.200 zł. Legnica, tel. 
076/862-07-29
KAMERA VIDEO JVC GR-DV10 najwyższy model, cyfrowy 
odtwarzacz plików MP3, - 4.300 zł. Lubin, tel. 076/842-24-06, 
0603/12-30-26
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KAMERA VIDEO JVC GR-DVL 9800, cyfrowa, stan idealny, -
4.900 zł. Wrodaw, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
KAMERA VIDEO JVC GR-AX 600, 1996. r. VHS-C, kaseta 
.matka”, dużo funkcji, zwolnione tempo, możliwość robienia 
zdjęć, tryb na nagrywanie sportów, tryb czarno-biały, panora
miczny, akumulator, zoom (120x), ładowarka, torba, instruk
cja po niemiecku, stan b. dobry, - 920 zł. Wrocław, tel. 071/'
355-91-22
KAMERA VIDEO MITSUBISHI HS-CX 7 SVHS-C, na małe 
kasety, z wyposażeniem, - 680 zl. Lubin, tel. 0603/33-35-67 
KAMERA VIDEO NATIONAL M7, - 450 zł. Głogów, tel. 076/ 
834-83-61
KAMERA VIDEO NOKIA, - 520 zł. Wrocław, tel. 071/
342-70-41 .wewn. 306, 0604/63-89-93 
KAMERA VIDEO NORDMENDE brak obrazu w wizjerze, na
grywanie, odtwarzanie, efekty, dowolne napisy, audio dubbing, 
panorama, pilot, ładowarka, akumulator, zasilacz (220V), - 450 
zł lub zamienię na audio HiFi. Kazimierz Madej, 55-011 Siech
nice, gm. Św. Katarzyna, ul. Kolejowa 8 
KAMERA VIDEO NORDMENDE PAL, uszkodzony wizjer, 
nagrywa/odtwarza, w użytkowaniu CCD stabilizator, funkcja, 
auto-manual, data, licznik, memory title - napisy, panorama, 
efekty cyfrowe, audiodubbing, mikrofon, wyjście phones i mi- 
krof., kable, kaseta, ładowarka, • 500 zł. Siechnice; tel. 071/ 
369-35-41
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-DŚ27 cyfrowa, nowy mo
del, gwarancja 2 lata, - 2.750 zł. Lubin, tel. 076/842-24-06, 
0603/12-30-26
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX 67 EG 22 x optical 
zoom, 300 x digital zoom, super image stabilizer, multi scre- 
en, PiP, 16 mode digital effect, rok gwarancji, • 1.850 zł. Opo
le, tel. 0606/27-03-42
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-R 55 EE lekko uszkodzo
na, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
KAMERA VIDEO PANASONIC SUPER VHS na małe kasety, 
szerokokątny obiektyw, kaseta .matka”, akcesoria, stan ide
alny, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 781-85-62 
KAMERA VIDEO PANASONIC M5 vhs, w dobrym stanie, 
akcesoria, zasilanie 12V, torba, - 600 zł. Wrocław, tel.
781-85-62
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-R 10 VHS-C, mała, z 
osprzętem, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 0601/
56-07-79
KAMERA VIDEO PANASONIC MC-6 VHS-C, z pełnym 
osprzętem i torbą, stan b. dobry, - 620 zł. Wrocław, tel. 
354-25-10 po godz. 16.0605/76-00-97 - 
KAMERA VIDEO PANASONIC SX-50 SVHS-c, Hi-Fi stereo, 
na małe kasety, kolorowy wizjer, szerokokątny obiektyw, 
WITC, TBC, Slim Pro, b. lekka, funkcja pisania i robienia zdjęć, 
efekty cyfrowe, pełny osprzęt, mało używana; stan idealny, -
1.700 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-59-86
KAMERA VIDEO PANASONIC M 9000,1999 r. SVHS, stan 
b. dobry, zasilanie 4 godz., osprzęt - 2050 zl, generator napi
sów WTG-228, polskie litery, 97 r., stan b. dobry - 1050 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-11-71 
KAMERA VIDEO PHILIPS ładowarka, tórba, okablowanie, 
stan b. dobry, - 1.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-83-12 
KAMERA VIDEO SHARP VL-DCI cyfrowa, pilot, okablowa
nie, duży wyświetlacz, LCD, 30 x ZOOM, ruchoma głowica, 
instrukcja, torba, stan idealny, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 0503/
33-04-89
KAMERA VIDEO SONY videorecorder 8 CCD - S 550 E * 
obiektyw, torba, lampa, filtr, statyw, instrukefa, stan idealny, - 
900 zł. Leszno, tel. 065/520-16-92,0603/79-72-91 
KAMERA VIDEO SONY CCD-V90 E, - 500 zł lub zamienię 
na aparat fotograficzny. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0503/
03-49-52
KAMERA VIDEO SONY C8D-TR7 nowa, na gwarancji, ku
piona 07.05.2001 (model 2001), efekty cyfrowe, generowa
nie napisów, nightshot, lampa, zoom x20, cyfrowy x560, •
1.700 zł. Słubice, tel. 0605/42-33-37
KAMERA VIDEO SONY CCD F450E, torba, lampa, ładowar
ka, pilot, • 800 zł. Wrocław, tel. 0602/63-39-83 
KAMERA VIDEO SONY TR 713 roczna, stan idealny, pełny 
osprzęt, kaseta 8 mm, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/781-32-56, 
0606/14-19-24
KAMERA VIDEO UNIVERSUM, - 480 zł. Wrocław, tel. 071/
342-70-41 wewn. 306, 0604/63-89-93 
KAMERA VIDEO UNIVERSUM, magnetowid Fisher, gramo
fon Telefunken, cały kpi. do naprawy lub na części, - 200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844.-72-15 
O  KARTA „AUTO SECA” do dekoderów cyfrowych, 

oferta programów z Astry, Hot Birda. Mocna ero
tyka XXL. Programowanie kart. Aktywacja ero
tycznego kanału „Private Gold” na niebieskiej 
karcie. Skup nieaktywnych kart. Bolesławiec, tel. 
0504/97-02-08 84016371

O KARTA „AUTO SECA” do dekoderów cyfrowych, 
wszystkie typy, aktywacja, „Private Gold”, na tu
nerach Philips. Lubin, tel. 0 6 0 8 /6 5 -5 9 -0 6  
84016561

O KARTA „AUTO SECA” do anten satelitarnych, 
najnowsze filmy, najlepsza mocna erotyka 24 
godz. na dobę (X-Zone, XXL, również Private Gold 
na tunerach Philips). Zadzwoń po szczegóły!!!. 
Świdnica, tel. 0600/60-19-15 01029601

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
nie. Możliwość dowozu, serwis. Wrocław, tel. 
0503/77-80-18 02023461

O KARTA DO DEKODERA Philips, Kenwood, Pio
neer (filmy, sport, erotyka, Private Gold, XXL), ze
stawy dekoderów cyfrowych Philips, Pioneer, za
dzwoń po szczegóły. Lubin, tel. 0503/58-20-08 
84016711

O  KARTY ORYGINALNE do odbioru „Wizji TV” + 
„Private Gold”, najnowsze oprogramowanie. Ak
tywacja nieaktywnych kart. Sprzedaż nowych 
kart., tel. 0607/75-59-39 02023801

KASETY MAGNETOFONOWE z .ostrą” muzyką, od .Koma” 
przez .Panetrę” do .Gorefest”.ok. 100 tytułów, stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 071/355-37-12
KASETY VIDEO z filmami, 250 szt., 1000 filmów nagranych 
w systemie SP i LP, -1.700 zł (sprzedam całość). Głogów, tel. 
076/834-04-14
KASETY VIDEO PHILIPS 200 VHS - 3:50 zł/szt. Oleśnica, 
woj. wrocławskie, tel. 0603/39-55-74 
KASETY VIDEO pakiet'.Star Wars - special edition”, 3 częśd 
-100 zł, pakiet .Alien”, 4 części - 80 zł, pakiet .Scream 1 i 2”
- 60 zł, .Kiss the girls” - 25 zł, .Wild things” • 25 zł, .Robot Jox”
- 20 zł. Wrocław, tel. 071/355-37-12
KINESKOP DO TELEWIZORA 29" fabr. nowy, model RCA 
A68AGA25X02, - 500 zł. Wrocław, tel. 353-05-66 
P  KŁOPOTY Z TELEWIZJĄ CYFROWĄ? Telewizja * 

cyfrowa bez barier • bajki, filmy, sport, rozrywka. 
Zadzwoń - udzielę wszelkich informacji, również 
informacja wysyłkowa. Wrocław, tel. 0 6 0 7 /
21-39-91 80009601

KOLUMNA ALTUS 110 stan idealny, - 450 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27

KOLUMNA B&W subwoofer AS6, idealna do kina domowe
go, aktywna, - 1.1Ó0' źł. Wrodaw. tei: 071/787-27-49 
KOLUMNA B&W centralna CC6, idealna do kina domowego, 
stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0607/78-97-82 
KOLUMNA B&W idealna do .kina domowego”, stan b. dobry,
- 700 zł. Wrocław, tel. 0607/78-97-82
KOLUMNA EMPIRE centralna, do .kina domowego”, 80W, 
nowa, na gwarancji, pilne, cena nowej 250 zł, -160 zł. Trzeb 
nica, tel. 071/387-09-22,0608/71-13-84 
KOLUMNY podłogowe, 2-drożne, niskie i głębokie 
(22x36x39), mocny bas (16 cm), robione .u Siwego”, stan tech. 
b. dobry, do poprawek fleka, - 550 zł. Legnica, tel. 0502/
62-46-76
KOLUMNY basowe, 300 W, głośnik 38 cm - 350 zł/szt. Opo
le, tel. 0603/78-32-72
KOLUMNY 2 szt., 2 x 180 W, - 600 zł. Wrocław, tel. 0503/
93-99-65
KOLUMNY ALTON moc 110 W, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-24-14
KOLUMNY ALTON 70 W, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/ 
327-97-15, 0601/77-96-10
KOLUMNY ALTUS 200 nowe, na gwarancji, • 800 zł. Gło
gów, tel. 0609/26-86-02
KOLUMNY ALTUS 110 2 x 70 W, 2 szt, - 220 zł. Wrodaw, tel. 
071/321-28-39
KOLUMNY ALTUS 300 W. gwarancja, - 850 zł. Źmigródek, 
tel. 071/385-36-92
P  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 żł, 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 cdm1 nt, wykończenie - drzewo wiśni, nowe, 
zapakowane w kartonie, gwarancja, - 3.500 zł. Głogów, tel. 
0601/21-16-19,076/833-57-73 
KOLUMNY B&W CDM-7SE czarne, - 3.600 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-24-00
KOLUMNY BOSE 901 Arcust 55 - 500 zł - 2.000 zł, kolumny. 
Wrodaw, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOLUMNY DIORA UNITRA 8 omów, 10 W, z przewodami i 
wtykami, stan b. dobry - 50 zł. Lubin, tel. 076/749-06-06 
KOLUMNY DIORA SATURN maks. 250 W, efektywność 90 
dB, atrakcyjny wygląd, 8 omów, -1.050 zł. Pieszyce, tel. 074/
836-70-60, 836-70-66 po godz. 20 
KOLUMNY DYNACORD EV 400 estradowe, 800 W, światła, 
końcówki, - 1.200 zł. Brzeg, tel. 077/444-04-31 
KOLUMNY EASS 200, nowe. na gwarancji, moc 200 W, - 800 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-24-55, po 16 
KOLUMNY EMPIRE EASS-SAT, głośnikowe, 50 W, do kina 
domowego, 2 szt, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/783-67-46,0501/
80-69-83
KOLUMNY JAMO CORNET 195 nowe, na gwarancji, moc 
140 W, moc muz. 200 W, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/
348-79-09 do godz. 17
KOLUMNY JBL LX 60, wys. 80 cm, mocny bas, opakowane, 
faktura, - 1.350 zł. Wrocław. tel. 0601/77:58-86 % 
KOLUMNY MILDTON 80 W, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/
327-97-15,0601/77-96-10
KOLUMNY MISSION 701 przednie + oryg. 2-rurowe masyw
ne stojaki, - 1.250 zl. Legnica, tel. 076/854-23-09, 0605/ 
45-70-51
P  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 200 do .kina domowego”, 3-drożne. 
czarne, 200 W, wolno stojące, 8 ohm, efekt. 89 dB, wym. 275 
x 250 x 1000 mm, pasmo przenosz. 40-20000 Hz, zaciski 
metalowe (zakręcane), obudowa MDF (czarna) + kolumny 
Polaris 80, 2-drożne, imp. 8 ohm, efekt. 85 dB, wym. 200 x 
200 x 400 mm, pasmo przen. 50-20.000 Hz • 1.000 zł/kpi.. 
Wrodaw, tel. 0502/26-90-88
P  KOLUMNY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE 

NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO”: 
2 szt./80 W - 350 zł, 2 szt./120 W - 500 zł, 2 szt./ 
180 W - 700 zł, 2 szt./200 W • 800 zł, 2 szt./300 W 
• 900 zł, 2 szŁ/400 W • 1.100 zł; głośnik centralny 
120 W - 300 zł; rok gwarancji, okablowanie AM
PLITUNER SAAX-7 - 1.450 zł, DVD PANASONIC 
RGV - 1.950 zł. Transport pod wskazany adres. 
Świdnica, tel. 074/872-93-44 do godz. 17, 0603/
56-53-31 01024451

KOLUMNY TECHNICS SBCSS 140 do kina domowego. 3 x 
200 W, okablowanie, gwarancja, - 450 zl. Oleśnica, tel. 0606/
34-82-25
KOLUMNY TECHNICS SB-S 500, SB-LV 500 2 szt., do kina 
domowego, - 800 zł. Wrodaw, tel. 0607/51-40-13 
KOLUMNY TECHNICS SB-CS95,200 W/100 W, nowe, czar
ne, kable, pudełko, - 750 zi. Wrodaw, tel. 0608/18-27-74 
KOLUMNY TECHNICS do .kina domowego”, SA-S 500,2 szt., 
SB-LV 500,2 szt, - 800 zł. Wrodaw, tel. 0607/51-40-13 < 
KOLUMNY TONSIL SOUNDFINDER 250, 250 W/110 W, 8 
Ohm, 40 Hz-22 kHz, czarne, stan b. dobry, - 520 żł. Wrocław, 
tel. 0608/18-27-74
KOLUMNY TONSIL 2 szt., pierwszy właścidei, - 700 zł. Wro
daw, tel. 0603/68-60:60
KOMPAKT DENON DCD 1450 GOLD na gwarancji, rachu
nek, - 1.590 zł. Wrocław, tel. 071/780-42-79 wgodz. 11-18, 
0601/41-78-76
KOMPAKT DENON DCD 1450, nowy, zapakowany, proce
sor Alpha, z pilotem, szczytowy model -1250 zł oraz wzmac
niacz Denon PMA 1500, złoty, nowy, 2 x 140 W - 2000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/13-07-05
KOMPAKT DIORA CD 704 ze wzmacniaczem i magnetofo
nem, - 400 zł. Taczów, tel. 0606/15-03-12 
KOMPAKT DIORA 4421, - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/58-50-95 
KOMPAKT DIORA 502. - 350 zł. Wrocław, tel. 071/372-24-14 
KOMPAKT FINE ART CD-1 oraz tuner z RDS Fine Art T-1000
- 350 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT MARANTZ CD-46 czarny, do dużej wieży, - 300 
zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT ONKYO DX 6920, stan idealny - 370 zł. Lądek 
Zdrój, tel. 0603/56-47-72
KOMPAKT ONKYO INTEGRA DX-7711 2 wyjścia optyczne. 
-1.400 zł. Wałbrzych, tel. 0605/28-58-10 
KOMPAKT ONKYO INTEGRA DX 6550 czamy, z pilotem. - 
400 zł. Wrodaw, tel. 071/330-00-45.0601/56-07-79. 
KOMPAKT PHILIPS CD-711 czamy, do dużej wieży, nowy 
model, - 300 zł. Wrodaw. tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT PIONEER PD F504. z pilotem, - 400 zł. Lubin. tel. 
076/847-51-97
KOMPAKT PIONEER PD-S 705 stań dobry, .wysoki” model.
- 580 zł. Oława, tel. 071/313-35-14
KOMPAKT PIONEER PD-M 501 na 6 CD, lekko uszkodzony. 
100 zł. Wrocław, tel. 0607/78-97-82 

KOMPAKT PIONEER PD-S503 czamy, do dużej wieży, me
chanizm stabilizujący płytę, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/ 
322-37-67, 0601/78-51-55
KOMPAKT PIONEER PD-S 601 czamy, do dużej wieży, wyj
ście optyczne, dużo funkcji, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/ 
33040-45, 0601/56-07-79
KOMPAKT PIONEER PD-M 501 na 6 płyt, lekko uszkodzony, 
-100 zł. Wrodaw, tel. 0607/78-97-82 
KOMPAKT SAMSUNG na 5 CD, - 400 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
372-24-14
KOMPAKT SHARP cena 110 zł. Wrodaw, tel. 071/324-90-89. 
0501/99-09-00

EROTYKA NA WIZJIf
ZADZWOŃ PO SZCZEGÓŁY ŚWIDNICA 0-600 601 915

AUTO GIEŁOA DOLNOŚLĄSKA- 102 spis treści-patrz strona 61 (rozkładowa) 29.05.2001 -



f l U T O f l L f l R M  
C fi R R (I D I O OG983558

M O N T A Ż  A N T E N  1  
S A T E L I T A R N Y C H  j  

W izja TV, Cyfra +, Polsat 
i inne, serwis, gwarancja.

Tel. 071/368-77-27, 0502 451 521

KOMPAKT SHERWOOD czarny, do dużej wieży, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45, 0601/56-07-79 
KOMPAKT SONY CDP-XB 720QS wyjście optyczne, 3 x Di
gital Filter Sound, J06 Dial, przedni panel aluminiowy, nowy, 
zapakowany, - 650 zł. Legnica, tel. 076/854-23-09, 0605/ 
45-70-51
KOMPAKT SONY CDP-213, dużo funkcji, pilot, stan b. dobry, 
- 300 zł. Trzebnica, tel. 0602/61-21-58 
KOMPAKT SONY CDP-M26, do dużej wieży, midi 36 cm, stan 
b. dobry, -180 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KOMPAKT SONY CDP-791 czarny, do dużej wieży, dużo funk
cji, wyjście optyczne, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
KOMPAKT SONY czarny, do midiwieży, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT SONY CD-295 dużo funkcji, stan dobry, na gwa
rancji, • 180 zł. Wrocław, tel. 0603/22-81-46 
KOMPAKT TECHNICS SL-PD 688,- 400 zł., tel. 076/ 
877-36-85 po godz. 18
KOMPAKT TECHNICS, do dużej wieży, SLPG 470A, system 
Mosch, pilot, - 360 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-03 
KOMPAKT TECHNICS SL PG 590 fabrycznie nowy. - 520 zł. 
Oleśnica, tel. 0607/82-12-70
KOMPAKT TECHNICS SLP 720 uszkodzony laser, • 500 zł. 
Świdnica, tel. 0603/16-22-49
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 440, pilot, dużo funkcji, stan 
b. dobry, - 310 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
KOMPAKT TECHNICS do dużej wieży, - 270 zł. Wrocław, tel. 
071/357-98-04,0603/42-38-74 
KOMPAKT TECHNICS SL-PS 670 A. pilot, instrukcja, stan b. 
dobry, • 680 zł lub zamiana na nowy GSM Nokia 3310, z ze
stawem słuchawk.. Wrocław, tel. 0602/98-88-78 
KOMPAKT TECHNICS SL-PS 670, pilot, instrukcja polska, 
stan idealny, - 580 zł. Wrocław, tel. 0606/62-65-62 
KOMPAKTJECHNICS SL-PS 670A, ze sklepu w Polsce, pilot, 
instrukcja, stan idealny, - 650 zł. Wrocław, tel. 0602/58-88-78 
KOMPAKT TECHNICS SL-PG360Ado dużej wieży, system 
M.A.S.H, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
KOMPAKT TECHNICS SL-P212A do dużej wieży, - 280 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
KOMPAKT TECHNICS SL-PS 770D MASH, stan idealny. - 
550 zł. Wrocław, tel. 071/782-22-77,0607/08-82-20 
KOMPAKT YAMAHA CD-450 bez pilota • 180 zł, kolumny 
Tonsil 30 W, 8 omów -150 zł, tuner Faust 211D, wzmacniacz 
DS-840A, korektor stereo 011-D, magnetofon Bruns Z504 - 
350 zł, cała. Wrocław, tel. 363-29-59 
KOMPAKT YAMAHA CDC 565 czarny, do dużej wieży, na 5 
płyt. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
KOMPAKT YAMAHA CDX-480 czarny, do dużej wieży, stan 
idealny, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KONWERTER FULL BAND. - 40 zł. Wrocław, tel. 071/ 
788-48-10
KOREKTOR + wzmacniacz Blaupunkt BEA 80, czarny, su
wakowy, • 100 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KOREKTOR BLAUPUNKT samochodowy, 7-punktowy, -120 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-97-25 
KOREKTOR DIORA 502. -100 zł. Wrocław, tel. 071/372-24-14 
KOREKTOR DIORA FS 042, do dużej wieży, - 90 .zł. Wro
cław, tel. 0503/33-04-89
KOREKTOR GRUNDIG SXV 6000 do wieży, cyfrowy, stan 
dobry, • 100 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
KOREKTOR TECHNICS SH-GE70 do dużej wieży, - 450 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/735-60-97,0503/08-10-15 
KOREKTOR TECHNICS 70, - 470 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-24-14

. KOREKTOR YAMAHA EQ-330 10 regulacji na kanał, reguł, 
sumy, stan b. dobry, -180 zł. Lubin, tel. 076/846-87-30,0602/
17-68-68

. KORPUS SONY CDX-7052 oraz panel Panasonic DPC-55CD 
- - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KORPUS SONY 1803XR, • 100 zł. Wrocław, tel. 0502/
91-89-69
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" nowy lub używany, możliwość 
dojazdu. Lubin, tel. 0609/27-39-70 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" nowy, do 300 zł. Wałbrzych, 
tel. 0608/16-75-23
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" używany, bez karty, możliwy 
dojazd. Wrocław, tel. 071/321-52-77,0603/29-93-37 
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV” nowy, do 300 zł. Wałbrzych, 
tel. 0608/16-75-23
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV” może być używany, bez kar
ty i czaszy. Zielona Góra, tel. 0607/20-31-90 
KUPIĘ DEKODER KENWOOD cyfrowy, nowy. Legnica, tel. 
0600/83-09-64
KUPIĘ DEKODER KENWOOD, PIONEER cyfrowy, bez an
teny i konwertera, nowy lub używany, w stanie b. dobrym, do 
410 zł. Legnica, tel. 0503/79-00-06 
KUPIĘ DEKODER PIONEER .cyfrowy, nowy. Legnica, tel. 
0600/83-09-64
KUPIĘ DEKODERY „CYFRA*", „WIZJA TV” nowe i używa
ne, z kartą kodową również same karty, najlepsze ceny Wro
cław, tel. 0602/79-45-09
O KUPIĘ DEKODERY CYFROWE firmy Kenwood, 

Pioneer, Philips, do odbioru cyfrowej TV sateli
tarnej. Wrocław, tel. 0608/78-84-66 80008761

KUPIĘ GŁOŚNIK. CENTRALNY, • 200 zł. Opole, tel. 0603/
78-32-72
KUPIĘ GŁOŚNIKI basowe, 100 lub 200 W, średnica 30 cm. 
Ścinawa, tel. 0608/39-36-45
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO SONY DIGITAL 8 do 2.000 zł. Do
masław, tel. 071/789-35-79
KUPIĘ KASETY VIDEO-z nagraniami występów zespołów; 
Mazowsze i Śląsk. Ścinawa, tel. 0608/39-36-45 

~ KUPIĘ KINESKOP DO TELEWIZORA GRUNDIG ST 84-796/ 
9 TOP/LOG, symbol kineskopu AB0EFFD02x11. Poznań, tel. 
0601/71-76-67 .
KUPIĘ KOLUMNĘ 1 szt., 110 W lub 120 W, z dużym basem. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-28-47 
KUPIĘ KOLUMY basowe, na głośnikach 18” lub same gło
śniki. Gorzów Śląski, tel. 0604/82-41-82,034/359-44-82 
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH-6900R kasetowy, stan ide
alny. Wrocław, tel. 0503/92-79-60 
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH 6900R kaseta. Wrocław, tel. 
0607/16-68-19
KUPIĘ KORPUS SONY 4750, 5800. Wrocław, tel. 0607/ 
19-51-53
KUPIĘ MAGNETOFON FISHER 30. Ścinawa, tel. 0608/
39-36-45
KUPIĘ MAGNETOFON KASETOWY Spectravideo (MSX~2) 
767 lub Unitra MK 450 albo inny markowy odpowiednik, do 
komputera Sinclair ZX Spectrum+, cena 30 zł; wszelki inny 
osprzęt do wyżej wymienionych i kompatybilnych. Legnica, 
tel. 076/862-20-54
KUPIĘ MAGNETOFON PHILIPS 900 oraz telewizor 10-14", 
kolorowy, z wbudowanym magnetowidem (napięcie zasilania 
220V/12V). Wrocław, tel. 071/781-98-99 w godz. 20-21. 
KUPIĘ MINIDISC SONY MDS JE 640 nowy, do 800 zł oraz 
inne modele, tanio. Wałbrzych, tel. 0608/16-75-23 
KUPIĘ OBUDOWĘ RADIOMAGNETOFONU KLAUDIA 801 
kompletną, sprawną złotą. Wałbrzych, tel. 074/664-97-22 
KUPIĘ ODTWARZACZ DVD. Wrocław, tel. 0503/79-71-2% 
KUPIĘ PANEL do radioodtwarzacza? Wrocław, tel. 0501/
73-24-52
KUPIĘ PANEL JVC KD-MX 3000R. Świdnica, tel. 074/ 
850-12-49

KUPIĘ PANEL JVC 676 CD i Sony XRV 300. Wrocław, tel. 
0607/19-51-53.
KUPIĘ PANEL JVC KDS 676R do radia. Wrocław, tel. 071/ 
368-17-82, 0600/87-89-28
KUPIĘ PANEL PIONEER KEHrP5000. Trzebnica, tel. 0602/
78-99-11
KUPIĘ PANEL PIONEER DEH 2000,2030; 3100,4100,3130, 
Kenwood 459,558, 5060,3080, JVC KD 676, Sony XR 650, ‘ 
7200,850, XR 4300,4100, wszystkie opuszczane. Wrocław, 
tel. 0503/67-74-11
KUPIĘ PANEL PIONEER na CD oraz korpusy. Wrocław, tel. 
0503/67-74-11
KUPIĘ PANEL SONY CDX-C4850R lub sprzedam korpus.
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39
KUPIĘ PANEL SONY CDX 4270R. Jawor, tel. 0607/64-84-38
KUPIĘ PANEL SONY CDX 4160, CDX 4170. Wrocław, tel.
0503/31-28-01
KUPIĘ PANEL SONY 1803XR. Wrocław, tel. 0502/91-89-69 
KUPIĘ PANEL SONY XRU-550 RDS. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-47-42,0603/10-24-32 
O  KUPIĘ PANELE I KORPUSY FIRMOWE. Kupię ra

dioodtwarzacze firmowe. Wrocław, tel. 0503/
79-38-55 81010721

KUPIĘ PILOTA DO MAGNETOWIDU SONY SLV 757UP, typ 
V159 B. Złotoryja, tel. 076/878,-54-47 .
KUPIĘ PILOTA DO TELEWIZORA ISKRA 8556. Lubin, tel.
076/841-54-24 w godz. 8.30 -15.30
KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tąl. 0503/79-71-29
KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 071/788-55-83, 0501/
94-29-26
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ do VW Golfa IV. Borów, tel. 
0608/68-42-93
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ do Forda. Lubin, tel. 0607/
18-24-02
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ CITROEN może być zakodo
wany, ze zmieniarką CD. Rybocice, tel. 095/758-51-82 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ DELCO CDR-2004, 
CDR-2005 do Opla Corsy C, z 2001 r., na kasetę lub na płytę, 
sterowanie przyciskami w kierownicy. Ostrów Wlkp., tel. 062/ 
592-36-17
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ DELCO. CDR 2004-2005 do 
Opla Corsy C z 2001 r, na kasetę lub na 1 płytę, sterowanie 
przyciskami w kierownicy. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-36-17 
KUPIĘ ŚCIANKĘ TYLNĄ DO TELEWIZORA HELIOS. Wro
cław, tel. 344-81-35
KUPIĘ TELEWIZOR 14“ kolorowy. Wrocław, tek 339-20-45. 
0602/76-28-77
KUPIĘ TELEWIZOR SONY lub Panasonic, 25". nowy lub mało
używany. Wrocław, tel. 372-44-46
KUPIĘ WIEŻĘ DIORA. Wrocław, tel. 0601/58-50-95
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS używaną. Wrocław, tel. 0601/
58-50-95
KUPIĘ WYŚWIETLACZ BECKER MB AUDI010 lub uszko
dzony korpus ze sprawnym wyświetlaczem. Zielona Góra, tel. 
0607/20-07-07
KUPIĘ WZMACNIACZ LTM-BA100 basowy, 2 głośniki 10*. 
Lubin, tel. 076/842-75-85
KUPIĘ ZESTAW „CYFRA+” w cenie do 500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0607/84-89-90
KUPIĘ ZMIENIACZ ALPINE Al-Net, na 6 lub 10 płyt, modele 
621, 622, na kwadratową wtyczkę. Wrocław, tel. 0503/
67-74-11
KUPIĘ ZMIENIACZ CLARION nowy model, kwadratowe wej
ście. Międzylesie, tel. 074/812-64-45,0607/05-88-00 
MAGNETOFON DENON DRN-800A do dużej wieży, cera
miczny stabilizer wstrząsu, Dolby BC HX Pro, - 950 zł. Bieru
tów, tel. 0600/24-79-80
MAGNETOFON DIORA 506, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-24-14
MAGNETOFON JVC KD-VII, stan b. dobry. -100 zł. Wrocław, 
tel. 0501/82-02-37
MAGNETOFON PIONEER CTM6R na 6 kaset, • 290 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-31-53, 0603/18-95-49 
MAGNETOFON SCHNEIDER deck 2-kieszeniowy, -100 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 
dogodź. 17
MAGNETOFON SONY TCK-311 Dolby BC HX Pro, czarny, 
wyszukiwanie początków utworów, stan b. dobry, - 450 zł. 
Trzebnica, tel. 0602/61-21-58
MAGNETOFON SONY TC-FX 2, • 100 zl. Wrocław, tel. 071/
321-28-39
MAGNETOFON SONY TC-WE 505, podwójny autorewers, 
redukcja szumów, Bolby B/C/ HX PRO, sterowanie prędko
ścią przesuwu taśmy, automatyczna regulacja poziomu na
grania, gniazdo słuchawkowe, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/
372-81-68
MAGNETOFON SONY TCK 311 1-kieszeniowy, Dolby B/C, 
HX-Pro, wyszukiwanie początków utworów, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOFON TECHNICS RS-AZ6, - 500 zl. Gostyń, tel. 
0502/16-16-96
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 777 2-kieszeniowy, - 500 
zł. Lubin, tel. 076/749-46-86,0601/58-66-03 
MAGNETOFON TECHNICS 1-kieszeniowy, -100 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16 do 
godz. 17
MAGNETOFON TECHNICS AZ-6 stan b. dobry, - 550 zł. Ole
śnica, woj. wrocławskie, tel. 0604/28-12-13 
MAGNETOFON TECHNICS RS-D 565 klasy AA, HX-Pro, 
wyszukiwanie utworów, dolby B/C, duży wyświetlacz, reguł, 
basów, APRS, stan idealny, - 400 zł lub zamienię na discma- 
na, MD, telefon Nokia 3310 albo inny. Wałbrzych, tel. 0608/
16-75-23
MAGNETOFON TECHNICS RS-AZ 7, głowica amorficzna, 
mało używany, stan b. dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
51-40-13 '
MAGNETOFON TECHNICS RS-BX747 CLASS AA stan b. 
dobry, - 550 zł. Wrocław, teł. 071/321-28-39 
MAGNETOFON TECHNICS RS-AZ7 głowica amorficzna, 
mało używany, stan b. dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
51-40-13
MAGNETOFON YAMAHA KXW 482 czarny, do dużej wieży,
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2-kieszeniowy (obie kieszenie z nagrywaniem), auto-rever- 
se, Dolby B/C, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 0601/
78-51-55
MAGNETOWID AIWA EV-C 45 do małych kaset (8 mm, z 
kamery), z funkcją nagrywania, • 500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
330-00-45, 0601/56-07-79
MAGNETOWID AIWA, Hi-Fi stereo, nowy, funkcje wyśw. na 
ekranie, shQW-view, - 550 zł. Wrocław, tel. 321-69-52,0601/
78-51-51
MAGNETOWID AKAI 3-głowicowy, funkcje wyświetlane na 
ekranie, auto tracking, pilot, • 200 Ź! lub zamienię na konsolę 
Sony Playstation, z dopłatą. Świdnica, tel. 074/640-26-08, 
0502/43-39-58
MAGNETOWID AKAI 3-głowicowy, bogate menu na ekranie, 
pilot z klapką - 300 zł. Wrocław, tel. 321-63-97,0604/80-76-27 
MAGNETOWID AKAI stan dobry, -150 zł lub zamienię na 
RO samochodowy, wysokiej klasy. Wrocław, tel. 071/ 
357-98-04, 0603/42-38-74
MAGNETOWID AKAI VSC-878 hi-fi stereo, 6-głowicowy, 
menu w jęz. polskim, long play, tuner TV kablowej, 2 x EURO, 
top text, show-view, pilot, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID AKAI 4 głowice, SP/LP, funkcje wyśw. na 
ekranie, dużo funkcji, - 230 zł. Wrocław, tel. 0502/17-77-30 
MAGNETOWID BLAUPUNKT RTV 800 stereo Hi-Fi, 6-gło
wicowy, z pilotem, - 390 zł. Wrocław, tel. 0503/89-93-68 
MAGNETOWID FUNAI stan b. dobry, pilot, instrukqa, - 210 
zł. Wrocław, tel. 07W787-66-00, 0607/12-23-46 
MAGNETOWID GRUNDIG od 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
MAGNETOWID GRUNDIG GV5050 model ’97,2-głowicowy, 
show-view, 2 x EURO, menu w 7 językach, funkcje wyśw. na 
ekranie TV, tuner TV kablowej, system Megalogic, oryg. pilot 
(z obsługą telewizora), cyfrowy tracking, stan idealny, • 330 
zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
MAGNETOWID GRUNDIG 8-głowicowy, PiP, cyfrowy, TXT, 
Hi-Fi stereo, efekty cyfrowe, biblioteka kaset, oryg. pilot, stan 
b. dobry, -1.250 zł. Wrocław, tel. 351-77-57,0501/00-78-81 
MAGNETOWID GRUNDIG show-view, automatic tracking,
4-głowicowy, bez pilota, - 200 zł. Wrocław, tel. 0603/08-57-07 
MAGNETOWID GRUNDIG hi-fi stereo, 6-głowicowy, menu, 
long play, tuner TV kablowej, show-view, 2 x EURO, pilot, • 
520 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID GRUNDIG VIVANCE 45 6 głowic, stereo ni- 
cam, show view, nowy, bez pilota, - 550 zł. Wrocław, tel. 05021
83-64-03
MAGNETOWID GRUNDIG hi-fi, stereo, 6 głowic, show view, 
centralny mechanizm, LS/SP, bogate menu, pilot, • 440 zł. 
Wrocław, tel. 339-79-49
MAGNETOWID HANSEATIC VCR 110 firmy Orion, model 
VH-897 RC, 4-głowicowy, bez pilota, stan b. dobry, • 140 zł. 
Bolków, tel. 0603/34-90-20
MAGNETOWID JVC stereo, stereo Hi-Fi, long play, pilot, - 
500 zł. Legnica, tel. 076/852-57-19 
MAGNETOWID JVC HR-J 625 6-głowicowy, hi-fi stereo, long 
play, tuner TV kablowej, 2 x EURO, show-view, pilot, • 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID MITSUBISHI hi-fi stereo, 6-głowićowy. 2 x 
EURO, long play, tuner TV kablowej, dużo funkcji, show-view, 
pilot, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID ORION z nagrywaniem, z pilotem, -190 zł. 
Wrocław, tel. 0609/15-65-52
MAGNETOWID ORION hi-fi, stereo, 6 głowic, show view, 
centralny mechanizm, LS/SP, bogate menu, pilot, - 440 zl. 
Wrocław, tel. 339-79-49
MAGNETOWID PANASONIC z pilotem, stan b. dobry, - 240 
zł. Dzierżoniów, tel. 0502/17-57-92 
MAGNETOWID PANASONIC NJ-35 4-głowicowy, idealny 
montaż klatek, podkładanie głosu pod obraz, gratis korektor 
video - 400 zł. Iłowa, tel. 068/377-40-73 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD207 EE, 2 głowice ob
rotowe, wybieranie śrubowe, czas zapisu 240 min., moc • 19 
W, - 350 zł. Nysa, tel. 077/435-54-91 po g. 20, Darek 
MAGNETOWID PANASONIC stereo • 450 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-04-61 po godz. 16,0604/71-06-48 
MAGNETOWID PANASONIC NV-F-65 Hi-Fi stereo, 6 głowic. 
-550 zł. Wrocław, tel. 321-21-91 
MAGNETOWID PANASONIC na gwarancji, • 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-17-00
MAGNETOWID PANASONIC nowy model, pilot z wyświetla
czem, - 430 zł. Wrocław, tel. 0603/21 -24-72 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD101 stereo, SP-LP, au
dio dubbing, EURO, AV, pokrętło, jog shuttle, - 490 zł. Wro
cław, tel. 0503/54-27-95
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 620 6-głowicowy, hi-fi 
stereo, menu wyśw. na ekranie, tuner TV kablowej, show-view, 
pilot, stan idealny, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/
78-51-55
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 200 Super Drive, tuner 
TV kablowej, 2 x EURO, show view, dużo funkcji, pilot, - 400 
zł. Wrotław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 700 7-głowicowy, hi-fi 
stereo, long play, tuner TV kablowej, dużo funkcji, show-view, 
pilot, - 710 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 800 S-VHS, 7-głowico
wy, long play, dużo funkcji, show-view, pilot, - 900 zł. Wro
cław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC LP/SP, 4 głowice, stan b. do
bry, OSD, - 380 zł. Wrocław, tel. 339-79-49 ' 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 600 6 głowic, hi-fi ste
reo, menu, pilot, show view, 2 x euro, czincze, dużo funkcji, 
stan b. dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID PHILIPS szary, mono, 3-ałowicowy, przestro
jony, z pilotem, stan dobry, • 350 zł. Ścinawa, tel. 0602/
22-41-99
MAGNETOWID PHILIPS nowe modele, show-view, 2- i 4-gło- 
wicowe, z pilotami - 450 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID SHARP 6-głowicowy, Hi-Fi stereo, pilot, tech
nicznie sprawny, od 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 
po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
MAGNETOWID SHARP LP/SP, 4 głowice, stan b. dobry, OSD, 
- 380 zł. Wrocław, tel. 339-79-49 
MAGNETOWID SHARP tuner kablowy - 380 zł. Wrocław, tel. 
071/357-65-15
MAGNETOWID SONY SLV-SE 700 stereo hi-fi NICAM, nowy. 
kupiony w sklepie, 2 lata gwarancji, dużo funkcji, - 800 zl. 
Legnica, tel. 076/722-40-99
MAGNETOWID SONY LSVF-730 6-głowicowy, stereo, nowy, 
w kartonie, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 071/373-66-28k 0504/
94-73-93
MAGNETOWID SONY SLV-E80 VP, show-view, Hi-Fi, stereo,
6-głowicowy, pilot, LP, instrukcja, • 820 zł. Wrocław, tel. 071 /
372-81-68
MAGNETOWID SONY EV-S550E na małe kasety od kamer, 
tuner TV kablowej, audio dubbing, • 480 zł. Wrocław, teł. 071/
322-37-67, 0601/78-51-55 "  .
MAGNETOWID SONY SLV-EH7 6-głowicowy. hi-fi stereo, 
show-view, menu, Tri Logic, NTSC, tuner TV kablowej, pilot, 
nowy model, • 680 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 0601/
78-51-55
MAGNETOWID SONY SLV-E400 Tri Logic, 4-głowicowy, 
menu, long play, show-view, 2 x EURO, tuner TV kablowej, 
pilot, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-725 - 700 zł, Sony SLV-E7 - 500
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zł, z pilotami, stan idealny. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/
56-07-79
MAGNETOWID SONY 4 głowice, menu, pilot, SP, LP, audio 
dubbing, NTSC, 2-letni, tuner TV-kablowej, stan b. dobry, - 
490 zł. Wrocław, tel. 357-66-75, 0603/28-89-79 
MAGNETOWID SONY SLV-SE60, 2000 r. Smart Link, hi-fi 
stereo, 6-głowicowy, pilot, menu, dużo funkcji, stan idealny, - 
890 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID TENSAI centralny mechanizm, menu na ekra
nie, pilot, - 230 zł. Dzie/żoniów, tel. 0502/17-57-92 
MAGNETOWID THOMSON hi-fi stereo, 6-głowicówy, pilot - 
600 zł, Thomson, 4-głowicowy, show-view, pilot - 400 zł. Wro
cław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79' . , 
MAGNETOWID TOSHIBA z pilotem, stan b. dobry,.-190 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-28-39
MAGNETOWID TOSHIBA V-226G PRO-3, 2 x EURO, 
show-view, VPS, long play, łącze podczernieni, grafika, cen
tralny mechanizm, oryginalny pilot, • 350 zl. Wrocław, tel. 0603/
63-05-78
MAGNETOWID UNIVERSUM 4 głowice, LP-SP, stereo, TXT, 
dużo funkcji, atrakcyjny wygląd, - 450 zł., tel. 076/877-36-85 
po godz. 18
MIKROFON BEZPRZEWODOWY DB, 2-antenowy, wkładka 
AKG, zasięg 100 m, - 850 zł. Wrocław, tel. 0605/38-35-73 
MIKROFON BEZPRZEWODOWY mały odbiornik i nadajnik 
zasilany z baterii, mikrofon typu klips, zasięg 50 m, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 781-85-62
MIKSER GEMINI PS626 PRO 2 dyskotekowy, 3-kanałowy, 
Master, Booth, Talkover, Gain, potrójna korekcja każdego 
kanału (-32 dB +12 dB), crossfadęr, kontrolki beatu, wejście 
na słuchawki i mikrofon, stan idealny, - 790 zł. Jawor, tel. 076/ 
870-02-13, 0600/42-10-79
MIKSER MC CRYPT stereo, 6 wejść, 3 mikrofony Master 
Fader, Cross Fader, Echo i inne, • 1.000 zł. Oława, tel. 06021
84-61-29, 071/313-23-57
MINIDISC SHARP przenośny, z nagrywaniem, ładowarka, 
słuchawki, - 510 zł. Bolesławiec, tel. 0503/59-52-39 
MINIDISC SONY MDS-JE 640 - 1000 zł, MZ-R 500 - 750 zł, 
MZ-R 700 - 950 zł. Legnica, tel. 0602/86-66-93 
MINIDISC SONY MDS JE 530 pitch control, pilot, pudełko, 
stan b. dobry oraz nagrywarka Philips CDR 760 - 800 zl/szt. i 
kolumny estradowe, końcówki mocy, miksery, w cenie od 300 
zł. Wałbrzych, tel. 0608/16-75-23 
MINIDISC SONY MZ-R35 mało używany, z nagrywaniem, słu
chawki, pilot, światłowód, pokrowiec, pudełko, instrukcja, ła
dowarka, akumulator, 2 dyski gratis, stan idealny, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 0501/62-48-08
MINIDISC SONY MZR-70, przenośny, z nagrywaniem, nowy, 
w kartonie, nie używany, kompletny osprzęt, - 770 zł. Wro
cław, tel. 0601/76-65-80
MINIDISC SONY MZ-R35, zasilacz, słuchawki z pilotem, dys
kietki z nagraniami, cena - 450 zł lub zamienię na konsolę 
Sony Playstation. Wrocław, tel. 071/373-77-47 
MINIDYSKI SONY MDW 74 - 8 zł, MDW 80-10 zł. Legnica, 
tel. 0602/86-66-93
MINIDYSKI SONY MZ-R70, na gwarancji, - 800 zł. Nysa, tel. 
077/448-44-29
MINIWIEŻA JVC 220 V, baterie, obudowa metalowa, srebr
na,, UKF nie przstrojony, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0600/ 
45-98-60
MINIWIEŻA PANASONIC SC-PM 15 CD MASH, tuner cyfro
wy, magnetofon, auto-reverse, tps, wzmacniacz 20 W, sound 
virtualizer, timer, pilot, kupiona w sklepie, I właściciel - 900 zł. 
Nysa, lei. 077/433-43-59 w godz. 10-18 
MINIWIEŻA SANYO DC-F150 1.5-roczna, stan idealny, ma
gnetofon 2-kieszeniowy, kompakt, radio cyfrowe, bass expan- 
der, czarna, - 350 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
MINIWIEŻA SONY, zmieniacz na 3 płyty, podbicie basu, 2 kie
szenie, radio, roczna, • 890 zł. Wrocław, teł. 0603/88-01-12 
MINIWIEŻA SONY FH-B590 2.5-roczna, stan dobry, z pilo
tem, magnetofon 2-kasetowy, CD, system DBFB, 40 stacji 
radiowych, timer, głośniki 3-drożne, - 600 zł. Wrocław, tel.
328-29-88 po godz.20,0606/16-76-49 
NAGRYWARKA PHILIPS CDR-760 pilot, - 590 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
ODTWARZACZ DVD DVP-S 335, 336, fabrycznie nowe, na 
gwarancji, cena -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/786-77-91,0609/
35-26-62
ODTWARZACZ DVD XV 515, dolby Digital, nowy, gwaran
cja, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 071/373-66-28,0504/94-73-93 
ODTWARZACZ DVD DENON 1500 - 1.790 zł, DVD 510 -
1.300 zł, nowe. Legnica, tel. 076/856-32-66 po 20, 0609/
27-22-09
ODTWARZACZ DVD DENON 1500 GOLD 1 i 2 strefa, na 
gwarancji, rachunek w dniu zakupu, - 2.699 zł. Grzegorz, 
Wrocław, tel. 071/338-32-30 w godz. 11-18,0605/62-94-72 
ODTWARZACZ DVD LIEFETEC nowy, - 850 zł. Lubin, tel. 
076/846-64-60
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A-360, najwyższy model, 
nowy, zapakowany w kartonie, dekodery dd, dts, najlepsze 
komponenty audio, film dvd gratis, -1.750 zł. Głogów, tel. 0601/ 
21-16-19, 076/833-57-73
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A-160 na gwarancji, -
1.300 zł. Oława. tel. 0502/12-00-26
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A160 +10 filmów, -1.500 
zł. Świdnica, tel. 074/853-48-79 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A 100 EC mało używany, 
stan ideafny + 20 płyt - 40 zł, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
51-40-13 ,
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV31 instrukcja, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 0501/43-90-21 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV-60 zapakowany. 1 rok 
gwarancji,'- 1.750 zł i inne komponenty do kina domowego. 
Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV-?1 zapakowany, 1 rok 
gwarancji, -1.100 zł i inne komponenty do kina domowego. 
Wrocław, tel. 071/344-12-52, 0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 711 nowy, czarny, stan ideal
ny, pilot, możliwość sprawdzenia + nowa hulajnoga gratis, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/92-49-14 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 czarny, - 850 zł. Wrocław, 
tel. 0605/11-83-37
ODTWARZACZ DVD PIONEER DV 535 instrukcja, -1.660 
zł. Wrocław, tel. 0501/43-90-21 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S 336, -1.050 zł: Legnica, 
tel. 0602/86-66-93
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S 335,336, nowe, na gwa
rancji, -1.150 zł. Wrocław, tel. 0501/98-67-78. 
ODTWARZACZ DVD SONY DVPrS-335, 336 fabrycznie

RADIA - GŁOŚNIKI 
WZMACNIACZE - CD

Sprzedaż - montaż - serwis
Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 

tel/fax (071) 348-13-75,0-60148-13-75

nowe, gwarancja, -1.150 zł. Wrocław, tel. 0609/35-26-62,071/
786-77-91
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S 336, DVP-S 335 - 1.200 
zł/szt., inne modele. Wrocław, tel. 071/344-12-52, 0603/
42-14-79
ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH 3300. gwarancja. - 970 
zł. Wrocław, tel. 0502/50-44-00 
ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH 3300 nowy, na gwa
rancji, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-67-46,0501/80-69-83 
ODTWARZACZ MP3 PANASONIC SV-SD 75 nowy, wielko
ści zegarka, na gwarancji, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 0608/
16-52-81
ODTWARZACZ MP3 PONT1S SP 503, - 480 zł. Wrocław, tel. 
071/315-20-91
PANEL KENWOOD KRC 450, - 130 zł. Leszno, tel. 0601/
79-50-39
PANEL KENWOOD KRC 158, - 100 zł. Leszno, tel. 0601/
79-50-39
PANEL KENWOOD KRC 256D, - 80 zł lub kupię korpus. Lu
tynia, tel. 071/317-76-83,0607/24-95-69 
PANEL PANASONIC RDP 212 -180 zł. Leszno, tel. 0601/
79-50-39
PANEL PANASONIC RD 105, - 130 zł. Leszno, tel. 0601/
79-50-39
PANEL PANASONIC RDP 210, -130 zł. Wrocław, tel. 0607/
76-01-97
PANEL PANASONIC DFX 400, - 300 zł. Wrocław, tel. 0603/
31-54-17
PANEL PIONEER KEH 5200 RDS, -100 zł. Leszno; tel. 0601/
79-50-39
PANEL PIONEER KEH-P 2800, - 150 zł. Leszno, Teł. 0601/
79-50-39
PANEL PIONEER KEM 4800, - 170 zł. Wrocław, tel. 0503/
31-28-01
PANEL PIONEER KEH-2500 R, -160 zł lub zamiana na ko
lumny 80 W. Wrocław, tel. 071/789-07-87 
PANEL PIONEER DEQ-9200, - 100 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
47-07-29
PANEL SONY XR 4890 stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 
0604/42-80-23
PANEL SONY XR 4750R -130 zł. panel Sony XR 4740 -130 
zł. Pioneer KEH 3820 -190 zł, Panasonic FX 44 - 220 zł. Wro
cław, tel. 0503/67-74-11
PANEL SONY XRC 5890, - 200 zł. Wrocław, tel. 0603/
31-54-17
PILOT DO RADIOODTWARZACZA PIONEER samochodo
wy, - 90 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
PILOT DO RADIOODTWARZACZA SONY dżojstik, - 60 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-13-47,0503/50-86-33 
PŁYTY CD typu .Dram Dance','.Viva hits’ , .Club Rotation", 
gotowe składanki dyskotekowe lub możliwość indywidualne
go zestawienia, także wysyłka, cena -12 zi/CD. Jelenia Góra, 
tel. 0605/06-84-08
PŁYTY CD taśmy magnetofonowe, dla DJ-ów, nowości, uni
kalne wersje analogowe, maxi-single, muzyka house, trance, 
techno, dance i inne, spis utworów gratis - 20 zł/CD lub MD. 
Zbąszynek, woj. zielonogórskie, tel. 0608/16-75-23 
PŁYTY DVD nowe, - 50 zł. Wrocław, tel. 0607/76-01-97 
O  POSIADAM!!! W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY RADIO- 

ODTWARZACZE na kasetę oraz na 1 płytę reno
mowanych firm: Aplina, Blaupunkt, Clarion, JVC, 
Kenwood, Sony, Panasonic, Pioneer itp., w przy-' 
stępnych cenach • od 230 do 980 zł/szt, do ra
dioodtwarzacza montaż i płyta CD gratis. Bole
sławiec, tel. 0502/50-40-75 84016681

PROCESOR DŹWIĘKU PIONEER Dolby Surroung, ze 
wzmacniaczem, + odtwarzacz CD Pioneer, - 700 zł. Lewin 
Brzeski, tel. 0605/08-03-37
PROCESOR DŹWIĘKU TECHNICS SH-AC 300, cyfrowy, 
surround, AC3, do kina domowego, • 650 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13
PROCESOR DŹWIĘKU TECHNICS SH-AC 300 cyfrowy, sur
round, do .kina domowego’ , - 650 zł. Wrocław, tel. 0607/
51-40-13
PROGRAMATOR SIEMENS cyfrowy, 3-kanałowy, 220 V, stan 
dobry • 80 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
PROJEKTOR VIDEO SHARP przekątna ekranu do 7 m, ide
alny do .kina domowego”, futerał, instrukcja, - 5.800 zł. Le
gnica, tel. 0601/57-48-87
RADIOMAGNETOFON SANYO MF-BASS 955DSR przeno
śny, odczepiane głośniki, CD, 2x10 W, - 290 zł. Wrocław, tel. 
0502/91-89-69
RADIOODTWARZACZ KSX 940R sterowanie subwooferem, 
CD/MD, pilot, - 500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0̂ 5/782-55-71 
RADIOODTWARZACZ fabryczny, do Renaulta Megane, z 
oddzielnym wyświetlaczem i sterowaniem przy kierownicy, 
nowy, - 890 zł. Wrocław, tel. 339-76-03 w godz.9-16 
RADIOODTWARZACZ SC 303 - 340 zł oraz model 202, do 
Opla, - 230 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-92-47 
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA-7562R 4 x 40 W, 2 ko
lory wyświetlacz, RDS, dolby, panel, układ BBE, - 750 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/735-60-97,0503/08-10-15 
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDM 7544 panel, RDS, me
chanika miękka, zmieniacz - 580 zł. Lutynia, tel. 071/ 
317-76-83, 0607/24-95-69
RADIOODTWARZACZ ALPINE twarda klawiatura, sterowa
nie CD, na szufladę, stan b. dobry - 120 zł. Świdnica, tel. 074/ 
850-12-49
RADIOODTWARZACZ ALPINE kieszeń, miękka mechanika, 
Dolby BC, pilot, wyjście na zmieniacz i wzmaczniacz 4-gło- 
śnikowy, autorewers + kasety, • 330 zł. Wrocław, tel. 071/ 
784-55-22
RADIOODTWARZACZ ALPINE RDS, CD. panel - 3.80 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-45-92 po godz. 18,0603/94-Ó2-16 
RADIOODTWARZACZ BECKER model Mexico, PRO MD, 
minidisc, etui, zdejmowany panel, sterowanie zmieniaczem, 
subwooferem, wzmacniaczem, -1.300 zł- Wrocław, tel. 0603/
91-49-51
RADIOODTWARZACZ BECKER, 1999*. z kompaktem, ory
ginalne do Mercedesa, z kodem, 24 V. - 500 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-19-07
RADIOODTWARZACZ BETA do VW. Audi, z RDS i rewer
sem, - 270 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT WIEN 12F na 1 płytę 
CD, 18 stacji kodowanych, 4 x 30 W, bardzo dużo funkcji, 
mało używany, - 360 zl. Bralin, tel. 062/781-26-02 po godz. 20 '

N O W A  P R O M O C JA  ■ M O N T A Ż  G R A T IS

W I Z J A  Tl#
MONTUJEMY ANTENY SATELITARNE! 

CYFROWE ZESTAWY SAT ORAZ AKCESORIA

tel. 071/339-16-83 
0-501 406 823 

czynne w godz. S00-!?00

CYFRA§■
tel./fax 071/781-72-82 (-83) 
te l. 071/329-87-92, do godz. 22 
ul. Robotnicza 5, codziennie 8.00-16.00 
teren giełdy elektronicznej
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RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT KOLN RCM 40 kieszeń, 
Code, 2 kolory. wyświetlania.Tnięlcka mechanika. - 300-Zł lub 
zacienię na telefon komórkowy. Gromadka, tel. 0604/
10-16-08..
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT z RDS, kodowany, peł
nakieszeń oraz radioodtwarzacz Kenwood (CD) - 260 zł/szt. 
Lwówek Śląski, teł. 075/782-29-22 po godz. 20.075/782-43-16 
dogodź. 17.
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CAR 300 RDS, EON, 
samochodowy, do Opla - 310 zł. Oleśnica, tel. 071/31403-73, 
0603/23-4549
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CITROEN PF14xUKF. 
24 programów, do Citroena!.- 100 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
1841-14
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT nowy model, RDS, 4x 
35W, podstawowe funkcje, - 300 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
92-27-31
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Casablanca CD 50, 
najnowszy model, na płycie, RDS, 4x 40 W, dużo funkcji, - 
700 zl. WrocławJel. 0503/65-89-34 * 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SEVHLA RDM 168 
zdejmowany panel, equaliżer, wyjście na wzmacniacz i zmie
niacz, stan b. dobry,- 420 zl. Wrocław, tel. 0603/31-54-17 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT MODENACD50 z RDS, 
4x40 W; najnowszy model, czerwony panel, kolorowy wyświe- 
tlacz, widmo, sterowanie CD, b. dużo funkcji, - 600 zł. Wro
cław, tel. 0503/32-90-85
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT code, autorewers, wy
szukiwanie utworów, wyjście na 4 głośniki, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0603/10-32-34
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT LONDON 4x45 W, stan 
bardzo dobry, najnowszy model, opuszczany panel, nał pły
tę, bardzo dużo funkcji, wyjście na zmieniacz, wzmacniacz, -
1.000 zł. Złotoryja, tel. 0604/18-79-29 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 7270R winda, + zmie
niacz CD-C634, pilot, głośniki basowe, • 1.000 zł. Gostyń, tel. 
065/572-72-92,0603/89-71-98 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX8670Rz, CDC655 Tz 
-1.550 zł;tlarion ARX4670RB, CDC634 - 1.050 zł, nowe, 
zapakowane. Legnica, tel. 076/856-32-66 po 20, 0609/
27-22-09
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 4670 RB + zmieniacz 
CDC 634, na 6 płyt, nowy sprzęt, model 2001. Legnica, tel. 
0603/10-66-21
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX-6570 z RDS, 4x45 W, 
nowy model, opuszczany panel, sterowanie CD, pre-out x 2, 
- 500 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ CLARION 3676 z RDS, fabrycznie 
nowy, na 1 płytę CD, etui, ISO - 670 zł, Clarion 4671, z RDS, 
nowy model, na kasety, miękka mechanika, ISO - 525 zł. Wro
cław. tel. 0605/13-07-05
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 5570, winda, RDS. 4x 
40 W, - 470 zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6270 R RDS EON, 
18 stacji, FM, 4 x 40 W, TA, PTY, PS, AS + zmieniacz płyt CD, 
z kablem, stan b. dobry, • 700 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 7070 .winda", panel, 
wyjście na wzmacniacze, możliwość podłączenia EQ, CD i 
procesoru dźwięku, rds/eon, dolby b/c, • 520 zł. Wschowa, 
tel. 0603/94-73-89
RADIOODTWARZACZ CONCERT AUDI do Audi. pełny au
tomat, z RDS, sterowanie CD, - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
92-27-31
RADIOODTWARZACZ DELCO CDR-500 do Opla, na 1 pły
tę, z RDS, wiele funkcji, ściągany panel, • 480 zł. Wrocław, 
tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ FISHER zmieniacz na 6 płyt, kabel, - 
350 zł. Prusice, tel. 0502/26-9047 
RADIOODTWARZACZ FISHER. • 100 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
4042-95
RADIOODTWARZACZ FORD 7000, 6000, 5000 RDS, wy
kończenie czarne, srebrne lub drewnopodobne, z dokumen
tacją - od 400 zł, zmieniacz 6 CD - 750 zł. Oława, tel. 0604/
81-02-82
RADIOODTWARZACZ GELHARD z kieszenią, - 90 zł. Wro
cław, tel. 0609/35-26-62,071/786-77-91 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG 4200 RDS, panel, stero
wanie, niebieski wyświetlacz - 470 zł. Lutynia, tel. 071/
317-76-83, 0607/24-95-69
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG CAR 200 samochodowy, 
do Opla -120 zl. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG SC-303 do Opla, z RDS, 
podstawowe funkcje, - 210 zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ JVC KD-LX 10R .kameleon', • 680 
zl. Chojnów, tel. 0503/08-11-64 
RADIOODTWARZACZ JVC KDM 3000R podwójny mecha
nizm na płyty CD i kasety magnetofonowe, • 850 zł. Chojnów, 
tel. 0503/08-11-64
RADIOODTWARZACZ JVC KS-FX 940 4x40 W, winda, 
wszystkie wyjścia BBE, - 500 zł. Legnica, tel. 0605/20-04-04 
RADIOODTWARZACZ JVC KD MX 3000 R, na mini dysk, 
najwyższy model, RDS, 4x 40 W, winda, dużo funkcji, - 850 
zł. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-F353R z RDS, fabrycznie 
nowy, moc 4 x 40 W, panel, - 480 zł. Wrocław, tel. 071/
315-20-91
RADIOODTWARZACZ JVC KS-DX 840R RDS, panel, zmie
niacz na 12 płyt - 750 zł. Wrocław, tel. 071/32545-92 po 
godz. 18,0603/94-02-16
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-6060R na 1 płytę, 
winda, - 480 zł. Legnica, tel. 0603/10-33-15 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-377 pełne sterowa
nie, na 10 płyt, 4 x 45 W, model 2001 r, - 850 zł. Lubin, tel. 
0603/04-03-07
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-858 W 35 W x 4, b. 
dużo funkcji, obracany panel, - 500 zł. Oborniki-śląskie, tel. 
071/310-22-77,0603/31-25-89 Maciej 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 5090R nowy, zapa
kowany, model 2001 r., zdejmowany panel, kodowany, ma
trycowy wyświetlacz, na 1 płytę, etui, ISO, - 1.040 zł. Wro
cław, tel. 0605/13-07-05
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 677 R, nowy mo
del, RDS, 4x 44W, sterowanie CD, wiele funkcji, - 510 zł. Wro
cław, tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 177 samochodowy, 
panel RDS, 4 x 35 W, wyszukiwanie, menu, land, scan, ze
gar, BSM, 18 stacji UKF, MTL, kolorowy wyświetlacz, nowy 
fabrycznie z 2001 r., montaż gratis, - 350 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
9242-62
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-BS 9070R 4x44 W, 
•wszystkie funkcje, model najwyższej klasy, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 0601/75-93-11 .
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 691, panel, RDS, 4 
x 35 W, wyszukiwanie, menu, scan, zegar, sterowanie CD, 
Dolby, MTL, BSM, dwa kolory podświetlania, 18 stacji UKF, 
autorewers, - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/9242-62 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 153, panel, 4 x 35 
W, wyszukiwanie, menu, scan, BSM, loud, zegar, kolorowy 
wyświetlacz, 18 stacji UKF, autorewers, nowy model, -280 zł. 
Wrocław, tel. 0603/31̂ 70-82
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 177, panel. RDS, 4 
x 40 W, wyszukiwanie, menu, scan, zegar, BSM, kolorowy 
wyświetlacz, MTL, loud, 18 stacji UKF, nowy fabrycznie, - 350 
zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-777 pełny automat, 
Dolby B, sterowanie zmieniaczem, zmiana kolorów, scan, 
wyszukiwanie utworów, model na rok 2000, • 500 zł. Wro
cław. tel. 0600/31-95-25
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-3590 pełny auto
mat,, 4 x 40 W, sterowanie CD, wiele funkcji, - 260 zł. Wro
cław, tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 4060 RDS 4x35 W, 
ściągany panel, CD, - 420 zł. Wrocław, tel. 0604/85-91-02 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 5060R winda, RDS, 
4 x 40 W, wiele funkcji, - 410 zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX-77 4x40 W, - 630 
zł. Chojnów, tel. 0503/08-11-64 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC Subaru, miękki mecha

nizm, RDS, DB + zmieniacz na 12 płyt + kabel,»550. zł. Ka
mionki, gm. Pieszyce, tel. 0605/15-12-18 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ-DFX 777 CD, win
da, - 800 zł. Legnica, tel. 0605/20-04-04 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CO-MR 355 wnda, mi- 
nidisc, - 600 zł i inne modele. Legnica,-tel. 0605/20-04-04 , 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX 35 winda na kase
cie, pilot, kupiony w salonie, pudełko, RDS, sterowanie CD, 4 
x 40 W, dużo funkcji - 470 zł. Legnica, tel. 0502/17-59-27 .= 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC B^UE 4 x 40 W, wej
ście na CD, RDS, pilot, panel, revers' dolby, wyszukiwanie 
nagrań, - 200 zł. Trzebnica, tel. 071/387-04-15' 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC C 0 100 samochodowy, 
opuszczany panel, z RDS, 4 x 40 W, system antywstrząsowy, 
na 1 CD, scan, zegar, equalizer, sterowanie CD, fabrycznie 
nowy z 2001 r., montaż gratis, - 670 zł. Wrocław, tel. 9501/ 
9242-62
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CD 120, RDS, 4 x 40 
W, system antywstrząsowy, na jedną płytę, scan, BSM, kolo
rowy wyświetlacz, nowy fabrycznie, • 660 zł. Wrocław, tel. 
0607/19-51-53
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX-65 z RDS, 4x40 W, 
sterowanie CD, opuszczany panel, kolorowy wyświetlacz, 
widmo, - 450 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RÓP 200R, na płycie, 
RDS, 4x 40 W, - 410 zł. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC DFX 355 R, na płytę, 
winda, RDS, 4x 40 W, dużo funkcji, - 560 zł. Wrocław, tel. 
0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD120 samochodowy, 
panel RDS, 4 x 35 W, wyszukiwanie, menu, scan, zegar, BSM, 
land, 18 stacji UKF, MTL, autorewers, nowy model z 2001 r., 
montaż gratis, - 330 zł. Wrocław, tel. 0501/9242-62 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC KCQ 50 samochodowy, 
oryginalna szuflada, wyszukiwanie, menu, scan, zegar, BSM, 
land, MTL, 18 stacji UKF, auto-reverse, montaż, - 210 zł. Wro
cław, tel. 0603/31-70-82
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 50, oryginalna kie
szeń, 4 x 25 W, Dolby, MTL, scan, zegar, łóud, BSM, 18 stacji 
UKF, autorewers, menu, pełna regulacja, - 220 zł. Wrocław, 
tel. 0501/9242-62
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 120, panel,HDS, 4 
x 35 W, wyszukiwanie, menu, scan, zegar, BSM, 18 stacji UKF, 
autorewers, loud, MTL, pełna regulacja, model 2001 r, • 330 
zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53.
RADIOODTWARZACZ PANASONIC autorevers, dolby sys
tem, repeat, kolorowy wyświetlacz, 4 x 25W, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0603/18-51-16
RADIOODTWARZACZ PANASONIC samochodowy, na mini 
disc, 4 x 40 W, opuszczany panel, z RDS, wyjście na wzma& 
niacz i zmieniacz, z MD/CD, stan b. dobry, • 490 zł. Wrocław, 
tel. 0609/38-57-77
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX420 model 2001 r., 
winda, 4 x 45 W, z RDS, duży kolorowy wyświetlacz, stero
wanie CD, S-HDB, MOS-FET, sterowanie subwooferem, stan 
idealny, - 580 zł. Wrocław, tel. 0603/94-97-53 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDP 200R na 1 płytę, 
*4 x 40 W, wiele funkcji, - 410 zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS SC-201 oryginalny do Opla, 
kieszeń, • 150 zł. Oława, tel. 0503/92-35-11 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS RC 200 samochodowy, ory
ginalna szuflada, 4 x 25 W, wyszukiwanie, menu, scan, 18 
stacji UKF, BSM, MTL, pełna regulacja, land, stan idealny, 
możliwy montaż, • 210 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS RC 959R winda, RDS, 4 x 
40 W, nawigacja, wiele funkcji • 660 zł. Wrocław, tel. 0502/
92-27-31
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P7600 R 4 x 40 W, 
RDS, winda, wyjście na wzmacniacz, sterowanie subwoofe
rem, model 2000, stan b. dobry, • 480 zl. Bolesławiec, tel. 0606/
27-90-88
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 6900R 4x45 W, mos- 
fet, winda, 2 kolory podświetlania, sterowanie, - 550 zł. Le
gnica, tel. 0603/10-33-15
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2000 na 1 płytę, z 
RDS, 4 x 45 W, model 2001 r., stan idealny, • 560 zł. Lubin, 
tel. 0609/27-59-37
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 2020R 4x45 W, na 1 
płytę, equalizer, RDS EON. AF, PT, wyjście na wzmacniacz, 
zmieniacz i procesor dźwięku, - 520 zł lub zamienię na tań
szy. Lubin, tel. 0603/25-31-59
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P6800R, 4 x 45 W, 
RDS, dolby, winda, 3 kolory, panel, pilot na kierownicę + zmie- 
niarka CD P25 Pioneer na 6 CD, nowa, -1.200 zł. Świdnica, 
tel. 0601/55-97-11
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 4000 zdejmowany 
panel, wyjście na wzmacniacz, zmieniacz, bursztynowe pod
świetlenie, - 250 zł. Wrocław, tel. 0603/9149-51 .
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 6800 R, winda, drew
no, RDS, 4x 45 W, equalizer, sterowanie CD, • 510 zi. Wro
cław. tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-8800 opuszczany 
panel, sterowanie subwooferem, wyjście na wzmacniacz, 
zmianiacz, pilot, stan dobry, • 360 zł. Wrocław, tel. 0503/
95-90-56
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 7000 samochodowy, 
panel RDS, 4 x 35 W, pełna automatyka, wyszukiwanie, ste
rowanie CD, menu, land, scan, zegar, BSM, 18 stacji UKF, 
długi wyświetlacz, dużo funkcji, montaż gratis, - 410 zł. Wro
cław, tel. 0607/19-51-53
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 5500 samochodowy, 
panel RDS, 4 35 W, pełna automatyka, wyszukiwanie, menu, 
scan, sterowanie CD, dolby, MTL, 18 stacji UKF, dużo funkcji, 
montaż gratis; - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/31 -70-82 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH7200, panel, RDS, fuli 
automat, wyszukiwanie, sterowanie CD, Dolby, MTL, BSM, 
18 stacji UKF. autorewers, dużo funkcji, - 410 zł. Wrocław, tel. 
0501/92-42-62
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 4400, panel RDS, 4 x 

. 35 W, wyszukiwanie, menu, sterowanie CD, Dolby, MTL, ze
gar. BSM, TA, 18 stacji UKF, dużo funkcji, - 380 zł. Wrocław, 
tel. 0603/31-70-82
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH4300R pełny automat, 
RDS, 4 x 35 W, sterowanie CD, wiele funkcji, - 310 zł. Wro
cław, tel. 0502/92-27-31 .
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEX-P88R, deck, sterowa
nie subwooferem, dwoma wzmacniaczami, zmieniarka CD, 
pilot, - 900 zł. Wrocław, tel. 0502/15-94-53 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2400 RDS EON, pa
nel, PTY, TP, AL, AF, loud, 4x35 W, auto-reverse, - 290 zł. 
Wrocław, tel. 0503/54-27-95
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P4630R 4 x 35 W, 
pełna automatyka, miękki mechanizm, automatyczne wyszu
kiwanie utworów, wyjścia na wzmacniacz i zmieniacz CD, z 
RDS, zdejmowany panel, - 320 zł lub zamienię na CD. Wro
cław, tel. 071/357-85-55.
RADIOODTWARZACZ SONY CDXM 700 R pilot, nowy, na 1 
płytę, wszystkie funkcje, czamy pełny panel, procesor dźwię
ku, dokumentacja, -1.450 zł. Dzierżoniów, tel. 0602/46-08-36 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C700 RDS EON, 4 x 35 
W, winda, miękka mechanika, duży wyświetlacz, 2 kolory pod
świetlenia, b. bogate menu, loud, intro, repet, dolby B/C, PTY, 
BTM, mute, zegar, 2-stopniowa jasność, TIR, 20 stacji FM, 
wyszykiwanie utworów, sterowanie CD/MD, stan idealny, • 400 
zł. Głogów, tel. 076/834-33-84 po godz. 20 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX417 DR panel, z RDS, 
4x35 W, D-bass, DTY, AF/TA, sterowanie wzmacniaczem, stan 
idealny, - 480 zł. Gromadka, tel. 0604/10-16-08 
RADIOODTWARZACZ SONY CD 4250V 4x40 W, - 430 zł. 
Legnica, tel. 0603/10-33-15
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 7220 pilot. D-Bass, 4x40 
W, pudełko, + zmieniacz CD Sony CDX 616, CD-text, na 10 
płyt, kabel, - 950 zł. Lubin, tel. 0605/52-90-40 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-5500 panel, RDS EON, 
4x20 W, auto-reverse, loud, - 250 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/
782-2245 wewn. 36 (10-16), 0608/87-87-35 
RADIOODTWARZACZ SONYXR-C8220R najwyższy model, 
syntezator, nowy, RDS, winda, kupiony w Polsce, czarna pla
stikowa obudowa, pełna dokumentacja -1.100 zł, zmieniacz

CD CDX 616 - 600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/ 
2345-49
RADIOODTWARZACZ SONY XR-4300 RDS, 4x50 W, fa
brycznie nowy, - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81. 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5110 R, nowy model, RDS, 
4x 40 W, wiele funkcji, - 380 zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 685 OR, na mini dysk, 
winda, RDS, 4x 40 W, wysoki model, wiele funkcji, - 560 zł. 
Wrocław, tel. 0502/92-27-31 .
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 4270, na płycie, RDS, 4x 
40 W, D-bass, wiele funkcji, - 460 zł. Wrocław, tel. 0503/
65-89-34
RADIOODTWARZACZ SONY XR 1900 samochodowy, pa
nel RDS, 4x35 W, wyszukiwanie, menu, land, scan, BSM, 
zegar, 18 stacji UKF, auto-rewers, MTL, duży wyświetlacz, 
nowy model, montaż gratis, - 290 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
9242-62
RADIOODTWARZACZ SONY XR RV5100 samochodowy, 
panel RDS, 4 x 35 W, pełna automatyka, D-bass, niebieskie 
podświetlenie, intro, vipit, scan, zegar, sterowanie CD, dolby, 
MTL, dużo funkcji, montaż gratis, • 420 zł. Wrocław, tel. 0607/
19-51-53
RADIOODTWARZACZ SONY XR 4750, panel, RDS, 4 x 35 
W, fuli automat, wyszukiwanie, D.bass, intro, scan, kolorowy 
wyświetlacz, 18 stacji UKF, nowy model, - 360 zł. Wrocław, 
tel. 0603/31-70-82
RADIOODTWARZACZ SONY XR 1800, panel, RDS, 4 x 35 
W, wyszukiwanie, menu, scan, zegar, BSM, loud, 18 stacji 
UKF, MTL, autorewers, duży wyświetlacz, nowy model, - 290 
zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-5800R pełny automat, 
RDS, 4 x 35 W, d-bass, wiele funkcji, - 310 zł. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ SONY CDX M600R dwustronny, pa
nel, cena 1000 zł + pilot. Wrocław, tel. 0502/60-03-37 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 5262 na 1 płytę, zdjemo- 
wany panel, 2 kolory podświetlania, uszkodzony, kosz napra
wy ok. 70 zł, cena 100 zł. Wrocław, tel. 071/350-03-48 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-2500 zdejmowany panel, 
.4 x 45 W, z RDS, na 1 płytę CD, d-bass, • 550 zł. Wrocław, tel. 
0501/74-94-17
RADIOODTWARZACZ SONY XR 4740 samochodowy, RDS, 
EON, 18 stacji UKF, D-Bass, ATA, auto-reverse, stan dobry, 
możliwość sprawdzenia, 4 x 35 W i inne funkcje, - 250 zł. 
Wrocław, tel'. 071/328-29-88 po godz. 20,0606/16-76-49 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 4250R na 1 płytę, RDS, 
4 x 35 W, d-bass, wiele funkcji, - 460 zł. Wrocław, tel. 0502/
92-27-31
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 4000RX nowy model, - 
700 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-72-54,81548-86 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 6700, kasetowy, rds, 4x30 
W, 2-kolorowy wyświetlacz, d-bass, stan idealny, • 300 zł. Zie
lona Góra. tel. 0501/9245-51
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 520 RDS, panel, wszyst
ko na miękkim, dwa kolory podświetlania, wejście na CD, na 
wzmacniaczu, przewijanie od utworu do utworu, - 230 zł. Żary, 
tel. 0606/63-58-02
RADIOODTWARZACZ THOMPSONIC kieszeniowy, stan 
dobry, -110 zł. Lubin, tel. 076/846-50-27 
RADIOODTWARZACZ VDO DAYTONA 3100 z RDS, 4x40 
W, na 1 CD, opuszczany panel, wysoki model, dużo funkcji, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0503/32-90-85 
RADIOODTWARZACZ YAMAHA 4x25 W, equalizer, kieszeń, 
loud, wyjście na wzmacniacz, 2 kolory podświetlania, -120 
zł. Lubin, tel. 0603/25-31-59
RADIOSTACJA TAXI, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/362-13-32 
wieczorem
SŁUCHAWKI Porta Sound 2000, bezprzewodowe, nowe - 80 
zł. Lubin, tel. 076/849-34-27
SŁUCHAWKI TDS-5M stereo. - 45 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-80-12
SŁUCHAWKI PANASONIC RP WH 50T, nowe, bezprzewo
dowe, nie używane, - 200 z). Wrodaw, tel. 071/787-2749 
STÓŁ EDYCYJNY steruje dwoma magnetowidami, czyta ti- 
mecody vitc, automatyczny montaż do 100 cięć, • 400 zl. Wro
daw, tel. 781-85-62
SUBWOOFER aktywny, high end, pełna regulacja, pilot, •
2.200 zł. Głogów, tel. 0601/21-16-19,076/833-57-73 
SUBWOOFER na bazie JBL, 2x100 W sin, chłodzone powie
trzem, pojemność skrzyni 80 litrów, bas reflex, - 250 zł. Wscho
wa, tel. 0603/94-73-89
SUBWOOFER JBL 1800 GT11000 W, - 900 zł lub zamienię 
na radio samochodowe. Wrodaw, tel. 0606/52-64-04 
SUBWOOFER JENSEN nowy, 480 W. - 300 zł. Pokój, woj. 
opolskie, tel. 0608/20-21-09
SUBWOOFER MAGNAT samochodowy, 600 W. 30 cm. nowy, 
nie używany, zapakowany, do zabudowy, - 300 zl. Wrocław, 
tel. 0603/19-07-50
SUBWOOFER MAGNAT 120 W, RMS, oryginalny, 2-drożny, 
z wyjściem ńa satelity • 250 zi. Wrocław, tel. 071/352-14-25, 
0501/73-24-52
SUBWOOFER PIONEER 380 W, stan b. dobry. - 380 zł. Wro
cław, tel. 071/321-28-39
SUBWOOFER PIONEER samochodowy, moc 400 W, gumo
wa membrana, skrzynia trapezowa, nowy, • 500 zł. Ziębice, 
tel. 074/816-11 -08 (prosić Jacka)
SUBWOOFER PYLE JBL tuba, fabrycznie nowy, 600 W, gło
śnik 30 cm, - 575 Zł. Wrocław, tel. 352-89-93 
SUBWOOFER RAVELAND samochodowy, średn. 30 cm, 
mało używany, 300 W, 4 ohm, tuba, stan b. dobry, - 260 zł. 
Lubin, tel. 076/846-87-30,0602/17-68-68 
SUBWOOFER SOUNDWAVE 2 x 200 W (max), fi 30 cm, dł. 
60 cm - 200 zł. Wrocław, tel. 071/352-14-25,0501/73-24-52 
SUBWOOFER YAMAHA YST-320 najnowszy model, w opa
kowaniu, -1.750 zł- Legnica, tel. 0603/10-66-21 
TELEWIZOR kolorowy, z pilotem, 26', hi-fi -150 zł. Kłodzko, 
tel. 0609/63-83-54
TELEWIZOR 10‘ przenośny, kolor, RO, 12 V/220 V, baterie 
R-20, - 380 zł lub zamienię na kamerę. Lubin, tel. 076/ 
847-62-28,076/842-42-28
TELEWIZOR 5.5* 220/12 V oraz na baterie, po serwisie, stan 
idealny, - 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/78243-16 do godz. 17 
TELEWIZOR t0*, kolorowy, 12/220 V, prod. zachodniej, pra
wie nowy, z pilotem, - 600 zł. Wrocław, tel. 0608/32-86-89 
TELEWIZOR ALGA 21* z lat 60-tych. sprawny, - 500 zł. Zło
toryja, tel.' 0601/53-93-11 /
TELEWIZOR AXION 21', - 300 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
TELEWIZOR BELSTAR 21* nowy, TXT, instrukcja, pilot, stan 
idealny, - 470 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 28* stereo, funkcje wyśw. na ekra
nie, 100 Hz, PIP, format 16:9, foto, stopklatka, zoom, OSD x 
11, ATS, TOP TEXT, z pilotem, srebrna obudowa, -1.590 zł. 
Lubin, tel. 076/842-58-86,0602/1748-60 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 28*, 100 Hz, stereo, wszystkie 
funkcje, -1.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-04-61 po godz. 16, 
0604/71-06-48
TELEWIZOR CASIO LCD, 5.5 cm, zasilanie 4 x LRG, - 450 
zł. Wrocław, tel. 329-55-85 po godz. 19 
TELEWIZOR CLATRONIC, 21*, - 300 zł. Wrocław, tel. 0502/
31-64-28
TELEWIZOR CROWN, 1995 r., 29*. menu wyśw. na ekranie, 
opisywanie nazw programów, 100 programów, stereo, prze
strzenne brzmienie, 50 sopranów, bass, balans, 4 głośniki, 
kodowanie programów, bet, • 650 zł. Wrocław, tel. 0607/
17-39-37
TELEWIZOR CROWN 14*. 1999 r. z pilotem, EURO, OSD, - 
380 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/8443-79 
TELEWIZOR CTV 55210*. kolorowy, z pilotem, zasilanie 12/ 
220 V, prawie nowy, EURO, czincze, antena zewn., zegarek, 
włącznik i wyłącznik czasowy, grafika ekranowa, stan ideal
ny, - 599 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
TELEWIZOR CURTIS 25* podgląd, stereo, telegazeta, • 700 
zł. Wrocław, tel. 071/346-02-85 
TELEWIZOR DAEWOO 21*. z 2000 r., z pilotem, czarna obu
dowa, stan b. dobry, b. mało używany ok. 8 mies. (cena no
wego 920 zł), - 480 zł. Jawor, tel. 0605/20-67-73

TELEWIZOR DAEWOO 14* nowy, instrukcja, pudełko, stan 
idealny, • 470 z l Wrocław, tel. 0602/27-60-97 •
TELEWIZOR DAEWOO 21", 2-letni, stan idealny, mało uży
wany, dowóz, - 429 żł. Wrocław, tel. 0604/29-93-59 ~ 
TELEWIZOR DAEWOO 21*, na-gwarancji, z pilotem, mało 
używany, stan idealny, - 500 zł. Zielona Góra, tel. 0603/
40-14-77
TELEWIZOR DUAL 25* eurozłącze, pilot, - 360 zl. Wrodaw, 
tel. 071/354-26-11
TELEWIZOR FUNAI 21*, teletekst, wyjście AV. eurozłącze, 
pilot, stan idealny - 350 zł. Kłodzko, tel. 074/867-02-49 
TELEWIZOR FUNAI 20”, wyjście na AV, eurozłącze, pilot, 
karton, stan idealny - 350 zł. Wrocław, tel. 0501/28-09-13 
TELEWIZOR GOLDSTAR 28*, stereo, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/373-75-91
TELEWIZOR GRUNDIG 14* czarny, plastikowa obudowa,
antena, euro, TXT, - 340 zł. Kłodzko, tel. 0608/78-74-86
TELEWIZOR GRUNDIG 14*, czarna obudowa, txt, pilot, - 330
zl. Kłodzko, tel. 0606/94-10-87
TELEWIZOR GRUNDIG 28* Calitex, - 450 zł. Legnica, tel.
0602/10-30-27
TELEWIZOR GRUNDIG txt, kilka systemów, monolit, złącza 
euro, • 395 zł. Lubin, tel. 076/847-62-28,076/84242-28 
TELEWIZOR GRUNDIG 29* stereo, funkcje i menu na ekra
nie, 100 Hz, PIP, format 16:9, foto, stopklatka, zoom, OSD x 
11, toptext, EURO x 2, AVx3, czincze, z pilotem, srebrna obu
dowa 2000 r, - 1.850 zł. Lubin, tel. 076/842-58-86, 0602/ 
1748-60
TELEWIZOR GRUNDIG 38 cali, • 1.300 zł. Ostrów Wlkp., tel.
062/592-67-83,0607/09-33-75
TELEWIZOR GRUNDIG 28*, - 200 zł. Owiesno, tel. 074/
837-58-95
TELEWIZOR GRUNDIG 21”, euro, tuner TV-kablowej, trój
kątne głośniki, teletekst, stan b. dobry, - 490 zł. Psary, tel. 
071/387-86-26
TELEWIZOR GRUNDIG 21", - 450 zł. Świdnica, tel. 074/
853-48-79
TELEWIZOR GRUNDIG 28”, Hi-Fi stereo, menu, 10 języków, 
fast top video text, format 16:9 (panoramiczny), lista 100 pro
gramów, sleep, timer, security, wersja Eco (mały pobór prą
du) - 960 zł. Wałbrzych, tel. 074/868-23-92 
TELEWIZOR GRUNDIG 28”, 100 Hz, stop klatka, PIP (obraz 
w obrazie), stereo, teletekst, 2 x AV, pilot, - 950 zł. Wiązów, 
tel. 0604/10-79-48
TELEWIZOR GRUNDIG 100 Hz, 33”, model M82-101IDTV, 
PiP, zoom, strobo. scan, .stop” klatka, 2 x AV, 2 x audio, wyj
ście na kolumny, • 1.390 zł. Wrodaw, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR GRUNDIG panoramiczny, model 2000, płaski 
kineskop, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR GRUNDIG 34”, 2 x euro, stereo, oryginalny sto
lik, -1.400 zł. Wrodaw, tel. 0605/82-59-03 
TELEWIZOR GRUNDIG 28”, stereo, top text, 9 x PIP, Strobo, 
zoom, stop klatka, bogate menu, typu 16x9, pilot, -1.280 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-72-50
TELEWIZOR GRUNDIG 21* oraz SABA, funkcje na ekranie, 
AV, pilot, stan b. dobry, - 430 zł. Wrocław, tel. 071/339-7949 
TELEWIZOR GRUNDIG 29”, 2 x AV, text, tuner TV kablowej, 
timer, pilot, stan b. dobry, - 770 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR GRUNDIG 14”, timer, OSD, pilot, stan b. dobry, 
• 370 zl. Wrodaw, tel. 339-72-50 
TELEWIZOR GRUNDIG 27* pilot, - 310 zl. Wrocław, tel. 071/ 
354-26-11
TELEWIZOR GRUNDIG 2 x euro, teletekst, SVHS, oryginal
ny stolik, -1.400 zł. Wrodaw, tel. 0605/82-59-03 
TELEWIZOR GRUNDIG 29”, 100 Hz, 2-letni, stereo, txt, menu, 
pilot, PIP, zoom, stop klatka, tryb 16:9, 2 x euro, czincze,
S-VHS, stan b. dobry, -1.490 zł. Wrocław, tel. 357-66-75,0603/ 
28-89-79
TELEWIZOR GRUNDIG 28” TXT, stereo, 3-letni, • 1.000 zł.
Zielona Góra, tel. 068/32646-23
TELEWIZOR GRUNDIG 17”, 1997 r., - 370 zł. Wrocław, tel.
0607/53-54-84
TELEWIZOR HANSEATIC 21”, 4-letni, stereo, teletekst, 2 x 
EURO, funkcje na ekranie, pilot - 400 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/5342-21
TELEWIZOR HITACHI 28” stereo, TXT, menu, 2 x AV, - 650 
zł. Legnica, tel. 0601/78-7343 
TELEWIZOR HITACHI 25” stereo, 2 x EURO, menu wyświe
tlane na ekranie, tuner TV kablowej, • 490 zł. Wrocław, tel. 
0503/54-27-95
TELEWIZOR HITACHI 28”, 1998 r. txt, menu. - 700 zł. Wro
daw, tel. 0607/53-54-84
TELEWIZOR ICE10” zasilanie 12/220 V, z pilotem, czincze, 
OSD, - 490 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/8443-79 
TELEWIZOR ICE 27” czincze, funkcje na ekranie, wyłącznik 
czasowy, pilot, - 370 zł. Wrocław, tel. 071/354-26-11 
TELEWIZOR I TT 28” kolorowy, telegazeta, EURO, pilot, - 330 
zł., tel. 076/877-36-85 po godz. 18 
TELEWIZOR JVC 29”, na gwarancji 12 miec., pudełko, in
strukcja, kineskop Hi-Black, 3xAV, czincze x 2, wyjścia na 
dodatkowe głośniki, zoom x 4, tuner TV kablowej, telegazeta, 
hyper sound, timer, sleep, format 16/9, - 1.700 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 0603/65-05-26
TELEWIZOR LOEWE 28” panoramiczny, -1.400 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-86-10
TELEWIZOR NEPTUN 757 B 26” kolorowy, stan b. dobry, - 
180 zł. Lubiń, tel. 076/842-85-93 
TELEWIZOR NEPTUN 24”, czarno-biały + zestaw lamp gra
tis, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/344-13-11.
TELEWIZOR NEPTUN 505 26”, kolorowy, -180 zł. Wrocław,
tel. 372-64-11 rano i wieczorem
TELEWIZOR NEPTUN 505 stan b. dobry, bez pilota, możliwy
w rozliczeniu uszkodzony telewizor, - 180 zł. Wrocław, tel.
0601/72-78-21
TELEWIZOR NOKIA 32” panoramiczny, 16:9, bogate menu,
multi system, PIP, 2 x AV, bet, 100 programów, z pilotem, -
1.250 zł. Legnica, tel. 076/852-51-59
TELEWIZOR NOKIA 28”, ekran panoramiczny, stereo, EURO,
S-VHS, zoom, z pilotem, stan idealny, -14.500 zł. Lubin, tel.
076/842-58-86,0602/17-48-60
TELEWIZOR NOKIA 28” 100 Hz, Zoom, polskie menu, TXT,
stereo, -1.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62,0604/
87-56-91
TELEWIZOR NOKIA 28”, - 800 zł. Owiesno, tel. 074/
837-58-95 ,
TELEWIZOR NOKIA 21” wbudowany tuner SAT, stereo Ni- 
cam, TXT, 2 x EURO. pilot, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/ 
354-24-87
TELEWIZOR NOKIA 6361,- 320 zł. Wrocław, tel. 347-69-72 
TELEWIZOR NOKIA 10”, kolorowy, z pilotem, nowy model, 
czincze, antena zewn., wyłącznik czasowy, grafika ekrano
wa, zasilanie 12/220 V, kable, stan b. dobry, • 625 zł. Wro
daw, tel. 071/316-51-67
TELEWIZOR NOKIA 21* wbudowany tuner sat, stereo NICAM, 
txt, 2 x euro, bogata grafika, gniazda słuchawkowe, z pilotem, 
stan idealny, - 700 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-01-15 
TELEWIZOR NORDMENDE PRESTIGE 28” plaski kineskop, 
kolorowy, tuner sat, 2 x euro, funkcje wyświetlane na ekranie, 
text, pilot, po serwisie, - 700 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/
782-29-22 po godz. 20,075/78243-16 do godz. 17 
TELEWIZOR ORION 34* kolorowy, turbo bass, PIP (obraz w 
obrazie), step klatka, 2 wejścia euro, -1.400 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0606/89-71-18
TELEWIZOR ORION 34”, - 1.800 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-86-10
TELEWIZOR ORION 34* funkcje na ekranie, 16:9, hyper band, 
txt, z pilotem, 2 x AV, - 850 zł. Legnica, tel. 076/856-01-63 
TELEWIZOR ORION 34” tryb 16:9, bogate menu, funkcje na 
ekranie, PIP, 2 tunery, 100 programów, hyper band. stereo, 
pilot, • 950 zł. Legnica, tel. 076/852-51-59 
TELEWIZOR ORION 14” z wbudowanym magnetowidem, 
nowy, menu, 99 .kanałów, magnetowid 2-głowicowy, tuner TV 
kablowej, menu, stan b. dobry, - 520 zł. Wrodaw, tel. 0603/
26-68-09
TELEWIZOR ORION 29* z 1999 r., cena - 1220 zł, - 530 zł. 
Wrodaw, tel. 0607/53-54-84
TELEWIZOR PANASONIC TX36PG50 w kartonie, - 9.900 zł. 
Wschowa, tel. 065/54043-76

TELEWIZOR PANASONIC 21”, na gwarancji,.- 500 zł. Kieł
czów, tel. 071/399-06£2
TELEWIZOR PANASONIC 28”, -1.100 zł. Kłodzko, tel. 074/
867-86-10
TELEWIZOR PANASONIC 14”, - 250 zł. Legnica, tel. 0602/
10-30-27
TELEWIZOR PANASONIC mono, RO, 12/220 V, - 500 zł lub 
zamiana na kamerę 8 mm, małą. Lubin, tel. 076/847-62-28, 
076/842-42-28
TELEWIZOR PANASONIC 29” 100 Hz, Zoom, polskie menu, 
TXT, stereo, - 2.000 zł. Oborniki Śląskie, tel- 071/310-24-62, 
0604/87-56-91
TELEWIZOR PANASONIC TX32PK20 nowy, - 4.900 zł. Wro
cław, tel. 0600/19-96-91
TELEWIZOR PANASONIC 28” stereo, telegazeta, menu, 
wyłącznik czasowy, S-VHS, tuner TV kablowej, pilot, stan b. 
dobry, 3-letni, -1.220 zł. Wrodaw, tel. 071/322-37-67,0601/
78-51-55
TELEWIZOR PANASONIC 26”, mono, txt, oryginalny, prod. 
japońskiej, nie używany, -1.100 zł. Wrocław, tel. 344-81-35 
TELEWIZOR PANASONIC 28* stereo, txt, 2-letni, menu, 2 x 
euro, pilot, tryb 16:9, sleep timer, stan b. dobry, • 990 zł. Wro
cław, tel. 357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR PANASONIC 32PK20 panoramiczny, nowy, na 
gwarancji, - 5.100 zł. Zielona Góra, tel. 068/32646-23 
O  TELEWIZOR PHILIPS M2000R srebna obudowa, 

100 Hz, 28" • 1.590 zł, 28”, panoramiczny 100 Hz 
• 2.390 zł, Grundig 29", 100 HZ - 1.900 zł, Thom
son 28", model 2001 - 850 zł, magnetowid Sharp 
SVHS - 750 zł, Philips model 200, Hi-Fi stereo • 
680 zł, TXT, multisystem, stero, Nicam multi PIP, 
TXT, 3xAV, „stop” klatka, format 16:9, video. jog 
shuttle, SP-LP, insert, A  dubbing, menu, 3xAV, Le- 
gnica, tel. 076/854-79-60, 0606/21-05-91 
84016531

TELEWIZOR PHILIPS 21” czarna obudowa, przestrojony, pi
lot, -170 zł. Kłodzko, tel. 0608/78-74-86 
TELEWIZOR PHILIPS panoramiczny, 100 Hz -1.600 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-86-10
TELEWIZOR PHILIPS 34” stereo, TXT, EURO, zoom, zmia
na formatu, hyperband, nowy model, stan b. dobry, - 2.200 zł. 
Legnica, tel. 0607/37-55-76 .
TELEWIZOR PHILIPS, Grundig oraz inne, 21-28”, text, euro, 
pilot, grafika i inne, po serwisie, stan idealny, od 300 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/78243-16 
dogodź. 17
TELEWIZOR PHILIPS 28” 100 Hz, stop klatka, TXT, stereo, •
1.400 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62,0604/87-56-91 
TELEWIZOR PHILIPS 21” PT 4475, stereo Nicam, 2 x euro, 
zegarek, TXT, zoom, instrukcja, menu w j. polskim, wielofunk
cyjny pilot, - 870 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-17-63 po 
godz. 19,0603/65-05-26
TELEWIZOR PHILIPS 28” OSD, stereo, telefon, telegazeta, - 
600 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-92 *
TELEWIZOR PHILIPS 100 Hz, model 2000, zoom, .stop’ klat
ka, nicam, stereo, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR PHILIPS stereo, 21 cali, txt, euro, stan idealny, 
instrukcja, gwarancja, opakowanie, - 1.390 zł. Wrocław, tel. 
0601/62-97-68
TELEWIZOR PHILIPS 32', panorama, nicam stereo, zoom x 
6, PIP, .stop” klatka, r 1.900 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-35 
TELEWIZOR PHILIPS 28”, 100 Hz. top TXT, stereo, dolby. 
subwoofer, 4 wyjścia na głośniki, Multi PiP, .stop’  klatka, for
mat 16/9, menu, włącznik i wyłącznik czasowy, hyperband, 
płaski kineskop, 3 EURO, 3 S-VHS, z pilotem, -1.350 zł. Wro
cław, tel. 071/339-24-98
TELEWIZOR PHILIPS PT 1654 21”, nowy, na gwarancji, ko
lorowy, funkcje wyśw. na ekranie, TXT, EURO, sleep, timer i 
inne funkcje, - 720 zł. Wrocław, tel. 071/373-50-14, 0501/ 
45-32-74
TELEWIZOR PHILIPS 14", timer, OSD, pilot, stan b. dobry. -
370 zł. Wrocław, tel. 339-72-50
TELEWIZOR PHILIPS 28", • 500 zł. Wrocław, tel. 0607/
53-54-84
TELEWIZOR RECOM 21", stereo. - 400 zł. Wrocław, tel. 0607/
07-21-87
TELEWIZOR ROYAL 21" euro, funkcje wyświetlane na ekra
nie, stan b. dobry, - 200 zł. Lubin, tel. 0609/39-08-58 
TELEWIZOR ROYAL 14", - 300 zł. Wrodaw, tel. 0607/
07-21-87
TELEWIZOR ROYAL HCM 20", z pilotem, kolorowy, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-28-39
TELEWIZOR SABA 10" JCE, 220/12/24 V, z pilotem, po ser
wisie, stan idealny, - 400 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 
po godz. 20,075/78243-16 do godz. 17 
TELEWIZOR SABA ULTRACOLOR 24", stereo, euro, bocz
ne głośniki, pilot, - 400 zł. Wrodaw, tel. 0606/98-29-28 
TELEWIZOR SABA 20", z pilotem, bardzo dobry kineskop, 
możliwy w rozliczeniu uszkodzony, transport do klienta, - 365 
zł. Wrocław, tel. 0601/72-78-21 
TELEWIZOR SABA, 1998 r. 28", czarna obudowa, pilot, - 650 
zł. Wrocław, tel. 071/328-83-29 
TELEWIZOR SABA 29", 1998 r. Super Planer DIVA, plan
szowe menu, 2 x euro, SVHS, przednie AV, Hiper Band, mul
tisystem, funkcja 16:9, DCC, stereo 2 x 25 W, X-bass, test, - 
750 zł. Świdnica, tel. 0605/69-20-20,0600/65-06-63 
TELEWIZOR SAMSUNG 21 cali. z pilotem. - 300 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/641-39-28
TELEWIZOR SAMSUNG 14" euro, menu na ekranie. pilot.v 
340 zł. Wrodaw, tel. 0603/21-24-72 •
TELEWIZOR SAMSUNG 21" telegazeta, stereo, menu na 
ekranie, oryginalny pilot, • 390 zl. Wrodaw, tel. 0503/89-93-68 
TELEWIZOR SANYO 21", txt, pilot, stan b. dobry, - 400 zł lub 
zamienię na rower górski. Sobótka, tel. 0606/20-57-10 
TELEWIZOR SANYO oraz SONY, 29 cali, stereo, bet. tuner 
TV-kablowej, 2 X AV, SVHS, timer, menu, pilot, dowóz do 100 
km gratis, - 780 zł; Wrodaw, tel. 0606/16-75-61 
TELEWIZOR SANYO 29", 2 x AV, text, tuner TV kablowej, 
timer, pilot, stan b. dobry, - 770 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR SCHNEIDER 33" PIP, 2 x AV, bet. z pilotem, - 
850 zł. Legnica, tel. 0607/53-68-04 
TELEWIZOR SCHNEIDER 34", euro, pilot, teletekst, stereo, 
- 810 zł. Psary, tel. 071/387-86-26 
TELEWIZOR SCHNEIDER 28" 100 Hz, stereo, nicam, txL 3 x 
eurozłącze, SVHS, PIP (obraz w obrazie), 2-letni, dokumen
tacja, zoom, stop klatka, • 1.050 zł. Sobótka, tel. 0605/39-71-67 
TELEWIZOR SEG 21” kolor, pilot, stan b. dobry, - 250 zł lub 
zamiana na kolumny 100 W. Wrodaw, tel. 071/789̂ )7-87 
TELEWIZOR SHARP 28", cyfrowy, stereo. TXT, 2 EURO, 
wyjście na kolumny, z pilotem, funkcje wyśw. na ekranie, - 
470 zł. Kłodzko, tel. 0606/94-10-87 
TELEWIZOR SHARP 28", stereo, telegazeta, TXT, cyfrowy 
obraz i dźwięk, planszowe menu, - 750 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-93
TELEWIZOR SHARP 28" stan b. dobry, stereo, telegazeta, 
komputerowe menu. oryginalny pilot, • 760 zł, Legnica, tel. 
0602/23-11-56 '
TELEWIZOR SHARP 28"m, stereo, multitekst. 2 x euro. SVHS, 
bogate menu, - 730 zł. Sobótka, tel. 0603/21-72-98 
TELEWIZOR SHARP 28" nowy, stereo, txt, dokumentacja, 
bogate menu, 2 x euro, tuner TV-kablowęj, SVHS, na gwa
rancji, • 780 zł. Sobótka, teł. 071/390-37-65 
TELEWIZOR SHARP 29", - 750 zł. Świdnica, tel. 074/ 
85348-79
TELEWIZOR SHARP 28", 100 Hz. dygital -1.050 zł, Philips 
28". 100 Hz, ekskluzywny, w drewnie * 1.05Qzł. Grundig 28", 
100 Hz - 1.050 zł, Grundig 33", 100 Hz -1.050 zł. Wrodaw. 
tel. 0601/64-31-75
TELEWIZOR SHARP 28* 1999 r., 100 Hz -1320 zł, - 530 zł. 
Wrocław, tel. 0607/53-54-84
TELEWIZOR SHARP 28", 1998r„ - 800 zł. Wrocław, teł. 0607/
53-54-84
TELEWIZOR SIEMENS 16", plastikowa obudowa, antena 
zewn., przestrojony, kolorowy, - 130 zł. Kłodzko, teł. 0606/
94-10-87

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 104 s p i s  treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 29.05.2001



A V A T C O M
NOTEBOOKI

Z USA
■ ponad 20 różnych modeli 
• ponad 80 notebooków na stanie. 

!!! GWARANCJA!»
WIOSENNA 
PROMOCJA

ZADZWOŃ 
0 7 1  3 4 1  1 0 4 0  
I SPRAWDŹ

Ilość ograniczona.
Promocja dotyczy wybranych modeli notebooków.

■ ■ ■  § S .!  !  
B ez  pierwszej wpłaty jS 
M inimum formalności | 

R a ty  w  15 m in u t ; §
Potrzebujesz wiećej informacji? 

Odwiedź naszą stronę internetową
www.avacom.com.pl
Ul. Kościuszki 4 50-038 Wrocław
bel. 071 341 1040

TELEWIZOR SONY KV36FS70 nowy, w kartonie. -10.500 zł. 
Wschowa, tel. 065/540*23-14,0607/57-28-66 

1T O  TELEWIZOR SONY KV32 FQ75 • 6.200 zł, KV32 
FX65 • 5.000 zl, KV29 FX65 - 3.800 zł, KV2fr FQ75 
• 4.900 zł, Panasonic TX32 PK20 - 4.900 zł, „kino 
domowe” Pioneer, Panasonic, Sony, DAV-S300, 
amplitunery, głośniki, DVD oraz inny sprzęt, 
nowy, taniol. Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91 
87024071

TELEWIZOR SONY 14" kolorowy, z pilotem, - 400 zl: Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-38-08 
TELEWIZOR SONY KV-M 1450K Hi-Black Trinitron, menu 
obrazkowe, format 16/9, z pilotem, - 600 zl. Legnica, tel. 076/ 
854-23-09,0605/45-70-51 *
TELEWIZOR SONY 25" stan b. dobry, ładny odbiór, telega- 
zeta, stereo, przestrzenny dźwięk, nowy model, • 1.050 zł. 
Legnica, tel. 0602/23-11-56
TELEWIZOR SONY 14" czarny, roczny, - 450 zł lub zamienię 
na telewizor 21". Leszno, tel. 0605/64-12-31 
TELEWIZOR SONY VEGA 32FQ7516x9, najwyższy model, 
nowy, - 6.300 zł. Lubin, tel. 076/846-14-77 do godz. 15,076/
846-39-25 po godz. 15 .,
TELEWIZOR SONY KV-32FX65 nowy. w kartonie - 5.100 zł, 
Sony KV-32FQ75, nowy, w kartonie - 6.300 zl, możliwy trans
port. Nowa Sól, tel. 0603/03-30-81 
TELEWIZOR SONY stereo, KV-29C5K, czarna obudowa, 
kupiony w.sklępię w kraju (111.2001 r), gwarancja 2 lata, tele- 
gazeta, obrót obrazu, 2x euro> AY, super trinitron, • 2.450 zł. 
Ostrów Wlkp., teł. 062/592-36-17 ' ' " ;
■TELEWIZOR. SONY KV-32 WEGA 100 Hz. bogaty model, 
rioto ârioramiezny, - ’4.700-21. Wrocław, tel. 0503/39-63-26 
TELEWIZOR SONY KV32FQ75,32", riajhoWszy model, menu
1 .TXT w jęz. polskim, 100 Hz, DRC-MF, płaski kineskop Wega, 
antyrefleksyjny, 2 tunery, dynam, multi podglądy, stroboscop, 
zoom. luksusowa obudowa, atrakc. wygląd, fabrycznie nowy,
2 lata gwarancji, • 6.900 zł. Wrocław, tel. 0604/34-48-59 
TELEWIZOR SONY 28", text, 2 x euro, menu, z pilotem, -
1.100 zł. Wrocław, tel. 0603/58-24-21' -
TELEWIZOR SONY 25" 2 x euro, TXT, stereo, pilot, - 499 zł. 
Wrocław, tel. 0603/21-24-72
TELEWIZOR SONY KV-32FX65, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-72-30

~ TELEWIZOR SONY KV-36FS70, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
<K' 0601/72-72-30

TELEWIZOR SONY KV32FQ65 najwyższy model - 6.200 zł, 
Sony KV 32FX65 - 5.100 zł, Sony KV 29FX65 - 3.800 zł, nowe, 
na gwarancji. Wrocław, tel. 0600/19-96-91 
TELEWIZOR SONY 25" stereo, z pilotem, teletekst, OSO, 
EURO, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR SONY 29", stero, PIP, format 16/9, top text, pła
ski kineskop, 3 x AV, 12 x czincz, 4 x S-VHS, komputerowe 
menu, jeżyki, 2-letni, pilot, - 1.540 zł. Wrocław! tel. 0603/
35-97-99
TELEWIZOR SONY KV-29FQ75 nowy, zapakowany, na gwa
rancji, • 5.100 zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
TELEWIZOR SONY 14" z telegazetą, oryginalny pilot, EURO, 
wyłącznik czasowy, menu wyśw. na ekranie, tuner TV kablo
wej, - 450 żł, Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
TELEWIZOR SONY KV-3LFQ 75 2 tunery. PiP, wega, 100 Hz, 
system DRC-MF, TXT 500 stron, polskie menu, 12 podglą
dów, - 6.200 zl. Wrocław, tel. 0503/94-27-67 
TELEWIZOR SONY KV 32 FQ 75, - 6.20Ó zł. Wrocław, tel. 
0503/78-99-07
TELEWIZOR SONY 25", stereo. 2 x AV, text, S-VHS, OSD, 
pilot, stan b. dobry, - 770 zł. Wrocław, tel. 0606/16*75-61 
TELEWIZOR SONY 14" 1999 r, - 530 zł. Wrocław, tel. 0607/
53-54-84
TELEWIZOR SONY 29" 2-letni, stereo, menu w j. polskim, 2 
x euro, czincze, S-VHS, txt, sleep timer, pilot, płaski kineskop, 
tryb 16:9, dużo funkcji, stan idealny, - 1.390 zł. Wrocław, tel. 
357-66-75. 0603/28-89-79
TELEWIZOR SONY 29" Trinitron Plifc, stereo • dźwięk prze
strzenny, telegazeta, eurozłącze x2, procesor dźwięku, - 950 
zł. Wschowa, tel. 065/540-49-91,0601/93-03-171  i 
TELEWIZOR SONY 32FQ75 panoramiczny, nowy, na gwa
rancji, - 6.200 zł. Zielona Góra, tel. 0605/38-04-92 
TELEWIZOR SONY 32FX65 panoramiczny, nowy, na gwa
rancji, - 5,100 zl. Zielona Góra, tel. 0605/38-04-92 
TELEWIZOR SONY 29FX65, panoramiczmy, nowy, na gwa
rancji, - 4.100 zł. Zielona Góra, tel. 0605/38-04:92 

^TELEWIZOR TELEFUNKEN 14" kolorowy, półroczny, - 430 
'-'zł. Bystrzyca Oławska, woj. wrocławskie, tel. 0604/90-86-69, 

0501/43-46-13
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14" oraz JTT, Clatronic. z pilo
tem i bez, TXT, po serwisie, od 150 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 21" stereo Nicdm, 2 x EURO, 
gniazdo słuchawkowe, telegazeta, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/ 

. 354-24-87
TELEWIZOR TELEFUNKEN 28" stereo. TXT, multisystem, 
format 16:9, drewniana stylowa obudowa, menu, nowy, 2 x 
euro, 2xAV, pilot, • 560 zi. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14 i 17", z pilotem, EURO - 310 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 33", panoramiczny, tuner TV 
kablowej, PIP, stop klatka, 4 x AV, bogate menu, - 1.650 zł. 
Wrocław, tel. 0606/16-75-61
TELEWIZOR TELEFUNKEN 29", 1997 r. toptext, superpla- 
ner DIVA, 2 x euro, SVHS, hiperband, multisystem, menu, ste
reo 2 x 25 W, przednie AV, funkcje 16:9, - 690 zł. Świdnica, 
tel. 0605/69-20-20,0600/65-06-63 
O  TELEWIZOR THOMSON 32 cale, 100 Hz, panora

miczny, płaski kineskop, srebrny, surround, 200 
m, info, pro logie, 9 głośników wmontowanych + 
2 osobno, fabrycznie nowy, okazja, • 4.900 zł. Wał
brzych, tel. 0602/58-28-20 84016501

TELEWIZOR THOMSON 28", nowy, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
0607/07-21-87
TELEWIZOR THOMSON 21" na gwarancji do 11.2001 r, pi
lot, instrukcja, faktura zakupu, stereo, b. ładne kolory, dużo 
funkcji, • 800 zi. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 -- 
TELEWIZOR TOSHIBA 28" stereo, euro x 2, telegzeta, timer, 
- 670 zł. Bardo ŚL, tel. 074/817-01-21 
TELEWIZOR UNIVERSUM 28", 1996 r. 100 Hz, telegazeta, 

k. stereo, stop klatka, zoom, menu, 2 x EURO, $-VHS, pilot, 
wbudowany subwoofer, stan idealny, - 950 zł. Wrocław, tel. 

' 0503/54-27-95
P  TELEWIZORY SONY KV32FQ75 - 6.250 zł, 

KV32FX65 • 5.100 zł, KV29FQ75 - 4.999 zł, 
KV36FS70 - 9.900 zł, KV34FQ75 - 8.800 zł, Pana
sonic TX32PK20 - 4.990 zł, TX36PG50 • 9.000 zł, 
„kino domowe” Sony, Panasonic, Pioneer, fa
brycznie nowe, gwarancja. Zielona Góra, tel. 
0605/03-56-82 84001251

O TELEWIZORY SONY: KV32FQ75, fabrycznie za
pakowany, nowy, na gwarancji - 6.300 zł, 
KV-32FX65 - 5.100 zł, KV36FS70 - 10.000 zł; PA
NASONIC TX36PG50 - 9.000 zł oraz inny sprzęt. 
Wrocław, tel. 0601/72-72-30 02024321

TUNER DENON TU 1500 GOLD na gwarancji, rachunek, -
1.049 zł. Wrocław, tel. 071/780-42-79 w godz. 11-18, 0601/ 
41-78-76
TUNER GRUNDIG do dużej wieży • 200 zł. Wrocław, teł. 071/ 
357-65-15
TUNER KENWOOD KT-3050L czarny; nowy model, z RDS, - 
360 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
TUNER PHILIPS 70FT920, czarna obudowa, gałka, stan ide
alny, - 340 zł. Legnica, tel. 076/854-53-30,0503/79-00-06 
TUNER PHILIPS ST-GT 650 ClassAA, RDS, mało używany, 
stan b. dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 0607/51 -40-13 
TUNER SONY ST-S 211 czarny, do dużej wieży, wpisywanie 

./T - nazw utworów, - 280 zł. Wrocław, tel; 071/322-37-67, 0601/ 
v  78-51-55

TUNER TECHNICS ST-GT35 roczny, mało używany, orygi

nalne pudełko, instrukcja, • 300 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/ 
319-83-97 lub 0606/12-02-26
TUNER TECHNICS oraz Sony, do wieży,- stan dobry -100 zł/ 
szt. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20j 075/
782-43-16 do godz. 17
TUNER TECHNICS ST-GT 650 klasa AA. RDS. stan b. do
bry, mało używany, - 500 zł. Wrocław, t&l:'0607/51-40-13 
TUNER TECHNICS ST-GT 650 39 stacji, RDS, klasa AA, - 
750 zł. Wrocław, tel. 071/789-91-89 
TUNER SAT AMSTRAD i inne, 1- i 2-głowicowy, pilot, po ser
wisie, od 130 zł. Lwówek Śląski, tei. 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
TUNER SAT AMSTRAD 310 • 65 zł, Magnetofon Onkyo 
TA-2070 • 280 zł, diseman Sony D-EJ615 - 250 zł. Oława, tel. 
0603/96-72-65
TUNER SAT HUMAX 5500 CR cyfrowy, -1.700 Zl. Wrocław, 
tel. 0503/62-19-39
TUNER SAT PIONEER nowy, kompletny,. - 720 zł. Legnica, 
tel. 0600/83-09-64 .
TUNER SAT TECHNICS ST-GT 650 klasaAA, RDS, stan b. 
dobry, mało używany, - 500 zł. Wrocław, tel. 0607/51-40-13 
WALKMAN PANASONIC RQSX 41, aluminiowa obudowa 
Shell Lock, autorewers, wyszukiwanie 3 utworów, Dolby B i 
inne. - 290 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-51 
WALKMAN SONY WM-EX122 słuchawki Sony, Mega Bass, 
stan idealny, - 65 zl. Grodków, tel. 077/415-38-73 
WALKMAN SONY WM-FX12 radio AM/FM, mechanizm anti- 
rolling, -50 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
WALKMAN SONY nowy, - 250 zł. Wrocław, tel. 0503/42-50-07 
WIEŻA AIWA dolby pro logie, surround, 5 głośników, wejście 
na MD, wyjście na DVD 5.1, rds, podstawki pod głośniki, pi
lot, - 1.050̂ zł-- Bolesławiec, tel. 0503/59̂ 52-39 
WIEŻA AIWA NSX-V70 zmieniacz na 3 CD, magnetofon 2-ka- 
setowy, 2 kolumny, -500zt. Wroćław*4eL 071/321-28r39* 
WIEŻA DAEWOO AMP 106 MR mikro, srebrno-szara, na 
gwarancji, uszkodzony kompakt, 4-miesięczna, z systemem 
SBS, - 250 zl lub zamienię na monitor komp. (kolorowy), w 
podobnej cenie. Byczyna, woj. opolskie, tel. 0609/59-14-08 
WIEŻA DAEWOO MINI CD, tape, tuner, pilot, - 350 zl. Wro
cław, tel. 071/352-32-88,0502/14-92-30 
WIEŻA DIORA wersja eksportowa, czarny antracyt, stan b. 
dobry, magnetofon MDS 4421, tuner AS 9461, kompakt TA-D 
4172, wzmacniacz WS 4421 4x80 W, kolumny Alton 110, w 
całości lub poszczególne segmenty, ceny od 100 zł., tel. 076/
877-36-85 po godz. 18
WIEŻA DIORA 7 elementów, kolumny Altus 110, • 1.250 zł 
lub zamienię na motorower Simson. Głogów, tel. 076/
834-81-06
WIEŻA DIORA 5 elementów, magnetofon szuflada, kompakt, 
wzmacniacz, korektor, tuner, kolumny Tonsil 80 W, kolor czar
ny, I właściciel, • 420 zł. Legnica, tel. 076/862-26-25, 0602/
52-65-57
WIEŻA DIORA grafitowa, wzmacniacz WS 504, korektor FS 
502, tuner AS 502, magnetofon MDS 506 HX PRO, kompakt 
CD-502, pilot, instrukcje, okablowanie, stan idealny, • 1.050 
zł. Lubin, tel. 076/749-44-70,0502/93-74-59 
WIEŻA DIORA 704 amplituner AWS 704, kompakt CD 704, 
ciemny metalic, instrukcja, kolumny Diora 120 W, stan ideal
ny, najnowszy model, • 1.000 zl. Polkowice, tel. 0607/18-58-62 
po godz. 15
WIEŻA DIORA szuflada, 4-segmentowa, stan b. dobry, + ko
lumny Alton 140, stan b. dobry, • 790 zl. Wałbrzych, tel. 074/
843-32-48
WIEŻA DIORA, 3-częściowa, uszkodzony wzmacniacz, stan 
b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 0502/25-99-09 
WIEŻA DIORA 502 wzmacniacz, magnetofon, tuner, korek
tor, kolumny 70 W, pilot, okablowanie, stan b. dobry, • 950 zi. 
Wrocław, tel. 0501/93-98-58
WIEŻA DIORA 4-segmentowa • 250 zł. Wrocław, tel. 0601/
73-20-98
WIEŻA DIORA 502,1994 r. 5-segmentowa, pilot, CD, kolum
ny 60 W, Samsung, -1.100 zł. Oleśnica, tel. 071/314-89-75 
WIEŻA DIORA, 1998 r. 5 elementów + 2 kolumny 110 W, pi
lot, mało używana, - 1..400 zł. Zabór, tel. 0605/11-09.-31 
WIEŻA GRUNDIG FINEARTS, duża, 3 elementy, wzmacniacz 
V-12, 2 x 120 W, tuner RDS T-4, kompakt CD-1000, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 325-11-87,0602/57-15-59 
WIEŻA KENWOOD duża, wzmacniacz, odtwarzacz CD, deck, 
- 2.100 zł. Głogów, tel. 0601/21-16-19,076/833-57-73 
WIEŻA KENWOOD : amplituner CD, magnetofon, kolumny 
2x 180 W, 2x 100 W, - 4.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0605/
51-33-10
WIEŻA KENWOOD 3-segmentowa + kolumny Altus 110 W, 
wzmacniacz KA-3020, korektor GE-29, magnetofon 
KFX-W6010, - 1.800 zł. Leszno, tel. 065/526-15-46, 0606/
82-37-81
WIEŻA LG FR-656, 2-elementowa, 3 CD, podwójny deck, 
equalizer (x4), 2x50 W, kolumny drewnopodobne, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, • 800 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
WIEŻA LG sterowana z pilotem, 3 x CD, - 500 zł. Zgorzelec, 
tel. 0605/76-16-67
WIEŻA MICRO STAR kompakt na 1 CD, nowa, pilot, - 380 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29̂ 22 po godz. 20,075/782-43-16 
dogodź. 17
WIEŻA PANASONIC AK 45 gwarancja, - 870 zł. Wałbrzych,
tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49
WIEŻA PANASONIC SA-PMM 15 srebna] odsuwany panel,
magnetofon, tuner cyfrowy, CD, - 800 zł. Wrocław, tel. 0502/
90-87-87
WIEŻA PHILIPS MIKRO MC1501 x CD, tuner, 1 x deck, dwie 
kolumny, - 360 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
WIEŻA PHILIPS typ FW 750, kolor grafitowy, 3 CD, podwójny 
deck, dolby B, RDS, equalizer x5, 2x80 W, DBB, incredible 
sourround, instrukcja, pudełko, - 870 zł. Wrocław, tel. 0608/
18-27-74
WIEŻA PHILIPS radio z RDS, timer, magnetofon 2-kiesze- 
niowy z autorewersem, zmieniacz 3 x CD, pilot, stan idealny, 
na gwarancji, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-28 
WIEŻA PHILIPS 3 segmenty • 400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-65-15
WIEŻA PIONEER amplituner SX-403 RDS, 2 x 80W, kom
pakt PDM-203,6 x CD, pilot, cena całości 680 zł lub osobno. 
Wrodaw, tel. 0503/33-04-89
WIEŻA PIONEER wzmacniacz A607 R, kompakt PDS 507, 
magnetofon CTS 450, tuner F204 RDS, - 2.350 zł. Wrocław, 
tel. 341-35-83
WIEŻA PIONEER, głośniki TX-720, CT-320-SA520, - 400 zł. 
Wrodaw, tel. 071/783-67-46,0501/80-69-83 
WIEŻA RADMOR 5020 wzmacniacz, korektor, tuner, • 300 zł. 
Legnica, tel. 0602/10-30-27
WIEŻA SAMSUNG MAX-N72 srebrna, na 3 kompakty, cała 
sterowana z pilota, stan idealny, w pudelku, dokumenty, ku
piona w lutym 2001 r, - 770 zł. Wałbrzych, tel. 074/841 -66-66 
lub 074/665-23-22
WIEŻA SONY kompakt na 5 CD, pro logie, durround, kolum
ny 2x80"W 3-dróżne, po serwisie, - 750 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
WIEŻA SONY COMPACT CDP 212, magnetofon TC-WR 545,
2-kieszeniowy, wzmacniacz STR-D265, kolumny, słuchawki 
gratis, • 1.200 zł. Świdnica, tel. 074/640-53*13 
WIEŻA SONY dolby prologic, • 750 zł. Wrocław, tel. 0601/
58-50-95
WIEŻA SONY, - 3.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/71-73-48 
WIEŻA SONY RX-88 najnowszy model, 2 x 100 W, pilot, sur
round, b. dużo funkcji, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0607/73-36-98 
WIEŻA SONY MHC-BX3 z RDS, kompakt na 3 płyty, 2 x deck, 
na gwarancji, - 1.200 zł. Wrodaw, tel. 071/327-79-93 
WIEŻA SONY F 335R tuner ST117, CD x 5, CDP-C425, -1.150 
zł. Wrocław, tel. 071/788-75-86,0601/70-25-23 
WIEŻA SONY czarna, 4-segmentowa, stan b. dobry, kolum
ny, -1.100 zł. Wrocław, tel 324-93-39 
WIEŻA SONY CD-939 LIMITED EDITION segmentowa, CD, 
tape, wzmacniacz, 5 x 60W, surround, DSP, 2-stronny pilot, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 071/352-32-88,0502/14-92-30 
WIEŻA TECHNICS klasa AA, wzmacniacz, deck, CD, korek
tor DSP, - 2:300 zł. Brzeg, tel. 0604/41-13-58 
WIEŻA TECHNICS 4 elementy, aluminium, magnetofon, szu

flada, autorewers, 2 x 60 W, gwarancja, • 1,100 zł. Legnica, 
tel. 0600/42-04-35
WIEŻA TECHNICS amplituner SA-EX 140, 2 x 100 W, RDS 
EON PTY, kompakt Technics SP-GL 390, nowa, 2 lata gwa
rancji, kupiona w sklepie, faktura, -1.300 zł. Lubin, tel.'0608/
43-32-54
WIEŻA TECHNICS dZama, wzmacniacz SU-800 klasa A, tu
ner Ouartz ST-63, Computer Equatizfer Graphic SH-8058, CD 
SL-PG200A,.- 1.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0605/65-06-10 
WIEŻA TECHNICS aplituner SA-EX120, 2 x 100 W, RDS, 
kompakt SL-PG 590, magnetofon RS-D250 (od starszego 
modelu), kolumny Altus 110, - 1.350 zl. Oława, tel. 071/
313-97-91, 0502/35-57-31
WIEŻA TECHNICS duża, 5 elementów,-2.5-Jetnia, CD, deck, 
wzmacniacz, tuner, korektor + pilot,.- 1.750 zł lub zamienię 
na ;kioa domowe". Słubice, tel. 0605/42-33-37 
WIEŻA TECHNICS ST CH 540,4 segmenty, mało używana, 
roczna + kolumny, - 1.300 zł. Wrodaw, tel. 071/373-66-28, 
0504/94-73-93
WIEŻA TECHNICS czarna, 5-segmentdwa, wzmacniacz se-a 
800 s dass aa, przedwzmacniacz su-c 800 u, tuner st-gt 550, 
CD sl-ps 670 d, korektor sh-ge 70, okablowanie, instrukcje, 
pudelka, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 788-29-01,0601/15-10-63 
WIEŻA TECHNICS wzmacniacz SV-700, CD, SL-PD1010 na 
5 płyt, procesor SH-GE90, tuner ST-GT 550 z RDS, kolumny 
Tonsil 2x80 W, subwoofer pasywny, - 2.150 zł. Wrocław, tel. 
0600/57-33-51
WIEŻA TECHNICS SC-DV170 z wbudowanym odtwarzaczem 
DVD x5, dekoderem Dolby Digital, 5 kolumn, srebrna, pilot, 
instr. po polsku, zapakowana) na gwarancji, - 2.999 zl. Zielo
na Góra, tel. 0503/34-10-11
WIEŻA TECHNICS A-A, 1994 r. grafitowy, 4-segmentowa i 2 
głośniki po 120 W, - 2.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/
388-48-01
■WZMACNIACZ do wieży, Ouadral Logic One, technicznie 
sprawny, *-200 zl. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
WZMACNIACZ BLAUPUNKT, do dużej wieży, 4 x 40W, - 50 
zł. Wrocław, tel: 0503/33-04-89 
WZMACNIACZ COPLAND CSA 8 nowy, polśka-karta gwa
rancji t  paragon w dniu zakupu, - 3.100 zi. Wrodaw, ter. 671/ 
338-32-30 w godz. 11-18,0605/14-84-46 
WZMACNIACZ DENON PMA 535R pilot, czarny, - 490 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
WZMACNIACZ DENON PMA-1500 BUCK na gwarancji/ra
chunek, - 2.390 zł. Wrocław, tel. 071/780-42-79 w godz. 11-18. 
0601/41-78-76
WZMACNIACZ DENON PMA 655R nowy, nie używany, w 
kartonie, na gwarancji, cena sklepowa - 1650 zł, - 789 zł. 
Wrodaw, tel. 071/372-54-21
WZMACNIACZ DIORA 502 z pilotem, - 70 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-28-47
WZMACNIACZ DIORA WS-502, • 220 zi. Wrocław, tel. 071/
788-42-23,0503/75-27-95
WZMACNIACZ DUAL CV1200,4x60 W. czamy, wejście na 
mikrofon, stan b. dobry, - 150 zł. Szymonków, tel. 077/ 
414-15-31
WZMACNIACZ FISHER 4 x 50 W, 8 Ohm, radiator końcówki 
mocy posiada układ chłodzący, • 210 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
344-13-11
WZMACNIACZ MACFALOV 4 x 150 W i Kenwood. 2 x 100 
W, - 700 zł. Siekierczyce,gm. Mściwojów, tel. 0601/14-69-76 
WZMACNIACZ MARANTZ PM-17 + rejestrator CD Marantz 
DR-17, złoty, cena sklepowa 12.000 zł, rachunek w dniu za
kupu, polska gwarancja, - 8.499 zł kompl.. Rafał, Wrocław, 
tel. 071/780-54-62 w godz. 11-18,0601/72-18-42 
WZMACNIACZ NAD 3400 prod. USA, pobór mocy 390 W, • 
620 zł. Wrodaw, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
O WZMACNIACZ NAD-C-350 (Audio Filski) -1.580 

zł, C-320 -1.180 zł, CD-541 (24 Bit), dekoder HDCD 
• 1.580 zł, CD-521 • 1.080 zł, Pioneer A-407R na 
Mosfetach • 550 zł, tuner F-504, najwyższy mo
del • 550 zł, PDS-Compact 601 • 220 zł, DVD Yama
ha, DVD-796 GOLD -1.380 zł, nowe kolumny Pho- 
nar P-20s • 2.550 zł, P-30s - 3.250 zł. subwoofery 
ASW - i.OOOzł, B&W - 2.100 zł, Lubin, tel. 076/ 
842-24-06,0603/12-30-26 84016251

WZMACNIACZ ONKYO INTEGRAA-9711 160 W, wyjście na 
4 głośniki, - 1.400 zł. Wałbrzych, tel. 0605/28-58-10 
WZMACNIACZ PIONEER A-602 2 x 120W, czamy. do dużej 
wieży, brak 2 gałek plastikowych, - 450 zł. Wrodaw, tel. 0503/ 
33-04-89
WZMACNIACZ PIONEER SA-5500II4 x 70 W ♦ uszkodzony 
tuner do tego modelu, kolor srebrny, stan b. dobry, • 250 zl. 
Wrocław, tel. 0501/82-02-37
WZMACNIACZ RADIOWĘZŁOWY 100 W, - 700 zł. Opole, 
tel. 0603/78-32-72
WZMACNIACZ ROTEL RA-611, - 1.200 zł lub zamienię na 
Wartburga kombi. Oława, tel. 0601/05-83-20 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 4-kanałowy, 200 W, koń
cówki pozłacane, stan b. dobry, - 90 zł. Złotoryja, tel. 076/
878-36-26
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY ALPlNE 3501 mały, 2 x 
40 W, 2 kanały. - 80 zł. Wrodaw, tel. 0503/83-89-38 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY BLAUPUNKT MAGNAT 
nowy, 4 x 100 W, - 600 zł. Wrocław, tel. 0605/13-07-05 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY BLAUPUNKT 4 x 35 W, - 
100 zł. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY JBL 504 LOUD nowy, w 
kartonie, 4 x 100 W lub 2 x 250 W, zwrotnice na subwoofer, - 
720 zł. Wrodaw, tel. 0605/10-83-08 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY KENWOODKAC-744 4 x 
120 W, line out, filtry HPF i LPF, stan b. dobry, wysoka klasa,
- 550 zł. Wrocław, tel. 0501/41-00-10
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PIONEER GM-1000, 2 x 
60W, Iow boost, płynna regulacja basu, • 290 zł lub zamienię 
na zmieniacz CD Sony. Wrocław, tel. 0502/31 -65-51 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SONY 2 x 55 W, kupiony 
w salonie, -150 zł. Wrodaw, tel. 0501/28-64-95 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY TARGET 200 W, 2-kana- 
łowy, regulacja, głośniki. - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/87-71-78 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY VECONIC nowy, 4 kana
ły, 800 W, chromowany, - 480 zł. Pokój, woj. opolskie, tel. 0608/
20-21-09
WZMACNIACZ SONY TA-FB 920R moc 2x120 W, loudness, 
subsonic, wyjście na 4 kolumny, bass, treble, balans, source 
direct, transformator toroidalny, MOS-FET, klasa QS, stan ide
alny, - 990 zł. Jawor, tel. 076/870-02-13,0600/42-10-79 
WZMACNIACZ SONY TA-FE 600R - 600 zł; radioodtwarzacz 
Technics SL-PG 460A, - 300 zł. Legnica, tel. 076/855-31-57 
WZMACNIACZ SONY MMC-RX50 magnetofon 2-kasetowy, 
kompakt, tuner, ąux, pilot, funckje: groove, DBSB, karakoe, 
multi joe station, głośniki 2 x 50 W, stan b. dobry, • 730 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-59-66,0502/60-38-61 
WZMACNIACZ SONY TA-FE 600 czamy, do dużej wieży, z 
pilotem, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/332-48-03 
WZMACNIACZ TECHNICS SU-A 700 MK2 2x80 W. klasa AA, 
z pilotem. - 750 zł. Wrodaw. tel. 071/789-91-89 \ 
ZAMIENIĘ KOLEKCJĘ RADIOODBIORNIKÓW starych, sa- 
mochodowych, z lat 70.. techn. sprawnych, kpi., 10 szt., na 
samowar na węgiel drzewny albo zegar ścienny lub sprze
dam. Lubin, tel. 076/842-30-68 
ZAMIENIĘ KOMPAKT PIONEER samochodowy, 12 płytowy
- 580 zl, na Pioneer, 6 płytowy (460 zł). Wrocław, tel. 0607/
19-51-53
ZAMIENIĘ MAGNETOWID GRUNDIG VIVANCE 45 6 głowic, 
stereo nicam, show view, nowy, cena 1.000 zł, na telefon GSM 
Nokia 6210, na gwarancji. Wrodaw, tel. 0502/83-64-03 
ZAMIENIĘ RADIOODTWARZACZ FORD 5000 RDS, szero
ki, na Ford CD. Wrodaw, tel. 0603/10-32-34 
ZAMIENIĘ WIEŻĘ JVC MKJ-550 2 x 120 W, 2 x CD. 2 x deck
- na kolumny Altus 300 lub inne. Wrodaw, tel. 0503/85-09-64 
ZAMIENIĘ WIEŻĘ TECHNICS magnetofon RS-TR 555, dó- 
Iby BC, dbx, HX-PRO, wzmacniacz SU-V670 PSXCOP. klasa 
AA (najwyższy model), 2 x 140W, pobór mocy ok. 1 kW, tuner 
ST-600L 24, programowanie - zamienię na konsolę Sony Play

station II, amplituner SA-AX6, telefon komórkowy lub inne pro
pozycje: Trzebnica, tel. 0606/53-26-57 
ZASILACZ DO CB-RADIA 8A - 80 zł i 3A - 50 zł. Strzelin, tel. 
071/392-00-49
ZASILACZ DO RADIA-CB RADMOR 13.5 V, 6.3 A, - 45 zł. 
Wrocław, tel. 0502/52-73-35
ZMIENIACZ ALPlNE CłłA-620 nowy model, na 6 płyt, kabel. 
- 400 zł. Wrodaw, tel. 0503/65-89-34 
ZMIENIACZ CLARION nowy model, na 6 płyt, kabel 5 m, - 
400 zł. Wrodaw, tel. 0503/65-89-34 
ZMIENIACZ CLARION CDC 634 na 6 CD, stan bardzo do
bry, długi kabel oryginalny, uchwyty, mało używany, bardzo 
małe wymiary, możliwość sprawdzenî , ria okrągłą wtyczkę, 
cena 460 zł. Wrocław, tel. 0503/674)0-77 
ZMIENIACZ CLARION CDC 635 na 6 płyt, wyjśde optyczne, 
kabel 5 m, - 450 zł. Wrodaw. tel. 0603/31-54-17 
ZMIENIACZ JVC CH-X 200 nowy model, na 12 płyt, kabel 5 
m, - 450 zł. Wrodaw, tel. 0503/65-89-34 
ZMIENIACZ KENWOOD C-175 na 12 płyt, kabel 5 m, model 
2000/2001,,- 470 zł. Milicz, tel. 0603/61-71-71 
ZMIENIACZ PIONEER CDX-601 najnowszy model, na 10 płyt, 
kabel 5 m, - 550 zł. Wrocław, tel. 0503/65-89̂ 34 
ZMIENIACZ PIONEER na 12 płyt - 580 zł i na 6 płyt z okablo
waniem - 460 zł, Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
ZMIENIACZ SONY.CDXr,70 na 10 płyt, cale zaczepy, kabel 5 
m, - 420 zł. Bolesławiec, t§C 06Q6/36-44-93 
ZMIENIACZ SONY CDX 616, 2Ó‘0(U,J<upiony w Polsce w 
sklepie, stan idealny, - 600 zł. Oleśnica, 1el̂ 071/3l4-33-73, 
0603/23-45-49
ZMIENIACZ TECHNICS na 110 płyt. do dużej wieży, stanjdp-
alny, doskonały do dyskotek lub klubów, • 750 zł. Wrodaw,
tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55
ZWROTNICE 2 szt. -100 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,
0603/23-45-49

KOMPUTERY
O  „ABC DRUKAREK” - regeneracja kartridży do 

drukarek atramentowych i laserowych. Tusz czar
ny - 39 zł, kolorowy • 45 zł; toner 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 

AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 mb + karta graficzna S3 
Virge DX2 4 mb, agp x2, -120 zł. Legnica, tel. 0604/39-69-51 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO + sterowniki - 70 zł. Wro
cław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02

S e r w i s
S  O N  YPlaystation Skup
Dreamcast Przestrojenie Pal NTSC  
0 501 06 50 51 Wrocław

OP01̂ 893
AKCELERATOR 3DFX VOODOOII Diamond Monster3D, 12 
MB, -170 zł. Wrocław, tel. 071/347-89-06 
O ATRAMENTY I TONERY do wszystkich drukarek, 

w atrakcyjnych cenach, oryginalne oraz „refile”, 
faktury VAT, rabaty dla firm, komputery, podze
społy • serwis, zestawy od 1.500 zł brutto. Wro
cław, ul. Traugutta 80 (Rema 1000), tel. 071 / 
780-66-28 80007991

CD-ROM. -150 zł. Jelenia Góra! tel 075/642-44-38 
CD-ROM x8. używany, • 30 zł. Wrodaw, tel. 071/345-39-22 
CD-ROM x40, stan idealny, -110 zł i drugi, x24, stan idealny, 
- 80 zł. Wrodaw, tel. 0606/81-24-53 
CD-ROM 50x, - 90 zł. Wrocław, tel. 071/785-99-74, 0502/ 
15-94-98
CD-ROM x24 - 75 zł. x32 - 85 zł, x40 - 90 zł, x48 - 95 zł oraz 
x50 - 99 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 368-75-88, 0602/
66-49-88, 0503/86-40-86
CD-ROM ASUS x40, nowy, • 100 zł. Wrocław, tel. 0501/
93-06-64
CD-ROM MITSUMI x35 - 70 zł. Wrodaw, tel. 071/357-53-24 
CD-ROM NEC X8 • 22 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-51 
CD-ROM SAMSUNG x48, prawie nowy, stan b. dobry, • 95 zł. 
Polkowice, tel. 076/847-98-91
CD-ROM SAMSUNG x24 - 55 zł. Wrocław, tel. 071/357-53-24 
DRUKARKA BROTHER HL6 - 60 zł. Cieszków, tel. 071/
384-81-48
DRUKARKA CANON BJC 600e, z głowicą, atramentowa, 
kolorowa -150 zł, Canon BJC 600e, niekompletna - 50 zł, 
Canon BJC 2000, nowa, bez głowicy i koszyczka - 80 zł. Ja
wor, tel. 0608/47-26-97
DRUKARKA CANON BJC 2000 stan b. dobry, - 250 zł. Le
gnica, tel. 0609/62-72-36
DRUKARKA CANON BJC 250 atramentowa, 2-letnia, stan 
idealny, -190 zł, CANON BJC 4200 stan idealny, -180 zł. 
Polanica Zdrój. tel. 074/868-22-18,0605/43-69-88 
DRUKARKA CANON atramentowa, typ SX-10, do notebo
oka, biała, stan idealny, - 250 zł. Strzelin, tel. 071/392-20-91, 
0608/73-24-39
DRUKARKA CANON BJ 30 do notebooka + nowy tusz - 400 
zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
DRUKARKA CANON BJC 4300 kompl., nowy toner, czamy, 
• 200 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
DRUKARKA CANON BJ 10 mono. do notebooka • 320 zł oraz 
Canon BJC 70, kolorowa, akumulator, do notebooka, - 590 zł. 
Wrodaw, tel. 364-07-63
DRUKARKA CANON BJ 330 mono, format A2 • 720 zl; Ca
non BJC 800 Color, format A3,4 osobne głowice i atramenty, 
-1.140 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA CANON BJC 250,1999 r. stan idealny -190 zł, 
Canon BJC 4200, stan idealny -180 zł. Polanica Zdr., tel. 074/
868-22-18,0605/43-69-88
DRUKARKA CANON BIC-550,2001 r. technicznie sprawna, 
z kablami, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0609/49-48-37 
DRUKARKA EPSON LQ-100 24-igłowa, czarno-biała, stan 
dobryr- 180 zł. Brzeg, teł. 077/444-38-92,0600/81-90-33

WYPRZEDAZ W SKLEPIE 
KOMPUTEROWYM ORAZ 

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 
- skaner PRISA 320 U (620) - 200 zł (230 zł) 

•monitor 15"-500 zł
- TNT 2 M64,32 MB -150 zł

• drukarka laserowa OKI8P*600zł £  
: - ABIT KT7A RAID - 600 zł |
- ZIP 100 M8 z e t .-250 zł £

W r o c ła w  0 6 0 4  5 6 2  4 9 8

DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 460 zapasowy tusz. 
czarny i kolorowy, - 290 zł. Jawor, tei. 0603/20-08-92 
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 2-głowicowa, stan 
idealny - 290 zł oraz Canon BJ 300, mono, format A3, • 340 
zł. Wrocław, tel. 364-07-63
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 710C zapasowy tusz, 
czarny, - 320 zi. Jawor, tel. 0603/20-08-92 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LJ 3 P laserowa, spraw
na, stan b. dobry, - 360 zi. Legnica, tel. 076/866-15-03. 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD HP 690C mało używa
na, z tuszami - 200 zł, HP 670C, mało używana, z tuszami • 
180 zł. Legnica, tel, 076/856-53-31,0603/99-89-94 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 660C, 180C, 690C ko
lor, foto - 220 zł, HP 850c - 250 zł, HP 1600c, sieciowa, kolor/ 
foto - 500 zi. Legnica, tel. 076/856-35-09,0603/55-70-44 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 640C, - 200 zł. Lubin, tel. 
0600/38-14-90
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD laserowa, 600 DPI, 2 MB 
z możliwością rozszerzenia, stan b. dobry, • 490 zł. Lubin, tel. 
076/749-08-78
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 3P wersja 
profesjonalna, stan idealny, - 300 zł. Lubin, tel. 076/749-08-78 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 1100, -1.100 zł. Oława, 
tel. 071/313-96-75 po godz. 16 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 930 C kolorowa, na gwa
rancji, - 550 zł. Oława, tel. 0603/33-62-62 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 970 CXI Professional 
Series, PhotoRet III, doskonała do druku zdjęć, grafiki i tek
stu, moduł automatycznego druku dwustronnego, stan ideal
ny, prawie nie używana, -1.100 zł, Wrodaw, tel. 0606/81-24-53 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 820 CXi Professional 
Senes, dwa osobne duże pojemniki z,atramentem (nowy ko
lorowy), ekonomiczna + przewody i sterowniki, stan b. dobry,
- 330 zł. możliwy dowóz i instalacja. Wrocław, tel. 372-64-11 
rano
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 1600 każdy kolor od
dzielnie, stan b. dobry, - 600/ł. Wrocław, tel. 071/372-28-41 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 990 CXI automatyczny 
druk dwustronny, szybkość druku 16 str/min., 600 dpi, HP 
PHOTORET III, obciążenie miesięczne 5.000 szt., podczer
wień, USB1, -1.350 zł. Wrocław, tel. 0601/18-12-69 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 610C z tuszami, stan - 
idealny, cena 200 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD Laser Jet lllp, gwaran
cja - 290 zł, Laser Jet 4L - 450 zl, Laser Jet 5L • 580 zł. Wro
cław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 870 CXI na gwarancji - 
350 zł, HP 660-670, na gwarancji - 260 zł. Wrocław, tel. 0600/
36-48-77
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 850C kolorowa, kable,
tusz, - 350 zł. Wrodaw, tel. 373-93-99
DRUKARKA LEXMARK WINWRITER 150C, • 200 zł. Legni-
ća, tel. 076/856-35-09,0603/55-70-44
DRUKARKA OKI OL 600EX, • 400 zł. Dzierżoniów, tel. 074/
645-96-84
DRUKARKA OKI 391 24-igłowa, szeroki wałek, • 430 zł. Le
gnica, teł. 076/866-15-03
DRUKARKA OKI laserowa, 600 DPI, idealna do domuj ma
łego biura, - 330 zł. Lubin, tel. 076/846-23-57 
DRUKARKA OKI 4 W laserowa, bardzo mała, stan idealny, - 
500 zł. Polanica Zdr., tel. 074/868-22-18,0605/43-69-88 
DRUKARKA OKI 393 Heavy Duty, długi wałek - 790 zł; Oki 
395 ML, długi wałek - 1.380 zł oraz Oki 3410, długi wałek, - 
1.560 zł. Wrodaw, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA PANASONIC KX-P1150 9-igłowa, mało używa
na, - 350 zł. Oława, tel. 071/313-37-91,0502/35-57-31 
DRUKARKA PANASONIC KX-P 1081 mało używana, stan 
b. dobry - 80 zł. Polkowice, tel. 076/749-27-94,0609/27-45-46 
DRUKARKA STAR ZA-250 EE format papieru: A5 - A3, ta
śmowa, mato eksploatowana, stan dobry, • 130 zł. Blachow
nia, tel. 0502/16-91-74 po godz. 15 
DRUKARKA STAR LC 24-10 igłowa, nowa taśma, brak gło
wicy, - 40 zł. Głogów, tel. 076/835-05-75,0600/82-62-56 
DRUKARKA STAR LC-15 stan dobry, • 40 zł. Wrocław, tel. 
0502/83-64-03
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

DRUKARKI do notebooków, cena od 200 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-38-38
DVD-ROM CYBERDRIVE DM 822D, 5x/32x - 160 zl oraz 
Samsung SD-606,6x/32x -180 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 
DVD-ROM HITACHI GD-2500 wymaga przeczyszczenia, - 
140 zł. Wrocław, tel. 0601/23-50-42 
DVD-ROM SAMSUNG używany, x6, • 110 zł. Wrocław, tel. 
0606/30-29-38
DYSK TWARDY 2.1 GB. -150 zł. Szklarska Poręba, tel. 0603/
61-39-54 ,
DYSK TWARDY 30 GB, gwarancja 12 mies, • 425 zł lub za
mienię na mniejszy. Wrodaw, tel. 372-64-11 rano

NOWEMPNIT0RY14”
KOLOROWE SVGA LRNIM PRII 
390zł! ! !  ORAZ INNE OKAZJE
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DYSK TWARDY do notebooka, 6 GB - 690 zł oraz 820 MB. - 
210 zł. Wrocław, tel. 364-07-63 •
DYSK TWARDY wbudowany w kartę PCMCIA. 260 MB, do 
notebooka, - 800 zł. Wrodaw, tel. 0604/88-52-29 
DYSK TWARDY 2.1 GB - 210 zł, 2.5 GB - 220 zł, 3.2 GB - 235 
zł, 4.3 GB - 245 zł, 8.4 GB - 280 zł oraz 17 GB. - 350 z ł . 
gwarancja 12 mies.. Wrocław, tel. 368-75-88,0602/66-49-88, 
0501/84-26-79
DYSK TWARDY: 540 MB - 85 zł, 850 MB -100 zł, kieszeń na 
dysk Compaq, z wentylatorem - 38 zł. Wrocław, tel. 0501/
49-77-17
DYSK TWARDY CAVIAR 2.5 GB. -150 zLChojnów, tel. 076/
818-77-85 Jp P r :
DYSK TWARDY SEAGATE 2.1 QB* nowy, nie używany, • 220 

*zł.Lubin,tel.0605/52-90-40 ^  1 ^
DYSK TWARDY SEAGATE 2.5 GB, stan idealny, ATA 66, • 
200 zł. Przemków, tel. 076/832-05-53 
DYSK TWARDY SEAGATE 2.TGB, bez uszkodzonych sek
torów, stan idealny, • 200 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
DYSK TWARDY SEAGATE 3.2 GB, - 250- zł. Wrocław, tel. 
0600/54*68-39 ■
DYSK TWARDY SEAGATE 6.4 GB, stan b. dobry. - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0503/95-56-45
DYSK TWARDY SEAGATE 4.3 GB. bez badania sektorów, 
roczny lub zamienie na większy 17 lub 20 GB z dopłatą, - 280 
zł. Wrocław, tel. 0502/17-77-30 
DYSK TWARDY SEAGATE 1.3 GB, nowy, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0501/60-83-79
DYSK TWARDY TOSHIBA 6 GB do notebooka, 9.5 mm, mo
del «2000, - 600 zł. Strzelin, tel. 071/392-20-91,0608/73-24-39 
FAX-MODEM zewnętrzny, prod. niemieckiej, stan idealny, - 
290 zł. Lubin, tel. 0502/40-92-74 
FAX-MODEM PENTAGRAM OMEN 56k, 10 miesięcy gwa
rancji, - 60 zł. środa śląska, tel. 0608/80-43-4.0- 
FAX-MODEM PENTAGRAM DARK 5§̂ PCi, weWnętrzny, 56 
KV90, + 20 m kabla telefonicznego, • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/328-41-31 pogodz. 17
FAX-MODEM PENTAGRAM Shadom, na gwarancji, kupiony
01.2001 r., pracuje przy wyłączonym komputerze, automa
tyczna sekretarka, wbudowany głośnik i mikrofon, stabilne 
połączenie V90, - 300 zł. Wrocław, tel. 359-00-10 
FAX-MODEM PSION PCMCIA Gold Card, 56 k, v90, nowy, 
pasuje do każdego notebooka, - 240 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
98-98-10
FAX-MODEM ZOLTRIX SMART SPIRIT 56 k. V90, gwaran
cja pół roku, intrukcja, CD, kabelki, -100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
327-42-64
FAX-MODEM ZOOM V34 External • 120 zł, HDD 4.5 GB SCSI 
- 260 zł, zasilacz 200 W AT - 30 zł, HDD i FDD - 5 zł/szt., 
SVGA PC11 MB i 2 MB - 30 i 40 zł. Wrocław, tel. 0502/99-81-30 
GŁOŚNIKI DO PC nowe, - 30 zł. Trzebnica, tel. 0607/76-46-01 
GŁOŚNIKI DO PC, -150 zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-79 
GŁOŚNIKI DO PC + subwoofer, aktywne, stan b. dobry • 90 
zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
GRA NA SEGA DREAMCAST Helmue, - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/362-75-87,0600/47-00-04 
O  GRY I PROGRAMY NA PC : Black and White PL, 

Desperados, Tropico, Na Kłopoty Pantera, 
Grunch PL, Fallout Tactics, Undying, Sims Ba* 
langa, Worms Party PL, Sudden Stricke PL, Set* 
lers 4, Windows ME, Office 2000, encyklopedie 

N multimedialne: Omnia, Fogra, Mapa Polski, Mapa 
Europy Realizacja w dniu zamówienia, dowóz we 
Wrocławiu gratis. Cena 8*10 zł/CD, przy zakupie 
4 CD * 1 CD gratis, tel. 0501/05*17*65 02024221 

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Fallout Tactics PL, 
Sudden Strike, Evil Island, Catan PL, Despera* 
dos, Tropico, Na Kłopoty Pantera, Settlers 4, 
Black and White PL, Sims Balanga, Mapa Polski, 
Mapa Europy, Windows ME, Windows 2000, MS 
Office 2000, Photoshop 6.0, Corel 9, encyklope
die Realizacja tego samego dnia, możliwy dowóz 
i wysyłka. Cena 10 zł/CD, przy zakupie 4 CD * 1 
CD gratis. Wrocław, tel. 0607/74*16*89 02024231 

O  GRY I PROGRAMY NA PC : encyklopedie, filmy, 
muzyka, audio, MP3, największy wybór (ponad 
2000 tytułów), wszystkie nowości, katalog gra* 
tis. Ekspresowa wysyłka. Cena od 8*10 zł/CD, 
przy zakupie 5 CD szósta płyta gratis. E*mail: go* 
card@interia.pl oraz, tel. 0603/47*24*36 
02024391

O GRY I PROGRAMY NA PC 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 * 15 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/
54-45*76 91000331

O GRY I PROGRAMY NA PC : Fallout Tactics PL, 
Passage 3 PL, Sudden Strike PL, Na Kłopoty 
Pantera, Desperados, Black and White PL, Ice 
Wind Serce Zimy, Sega GT, Roland Garos 2001 i 
wiele innych. Wysyłka, dowóz. Cena 10 zł/CD, 
przy zakupie 5 CD * 2 CD gratis. Wrocław, tel. 
0501/22-15*71 02024131

O GRY I PROGRAMY NA PC • duży wybór, wysyłka, 
dowóz gratis, nowości: Fallout PL, Sudden Stri
ke PL, Millenium Racer PL, Test Drive 6 PL, Lego 
Friends PL, Tropico PL, The Ward PL, Gians Oby
watel Kabuto PL. Cena 10 zł/CD, przy zakupie 5 
CD - 2 CD gratis. Wrocław, tel. 0503/72-75-38 
02024121

O GRY I PROGRAMY NA PC dużo nowości, możli
wość zamówienia specjalistycznego oprogramo* 
wania. Szybka realizacja zamówień, katalog gra
tis. Cena 12 zł/CD. Wrocław, e*mail: zamówienie* 
plyty@wp.pl, tel. 0502/89*69*99 02024241

GRY I PROGRAMY NA PC .Black and White PL', .Despera
dos', .Hostile Waters', „Disciples", „Offroad’ , .Hugo*, .Sho- 
gun", .Diablo 2", „Summoner", .Kurka wodna", muzyka, szyb
ka realizacja • 10 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/734-38-84 
GRY I PROGRAMY NA PC Black & White PL, Settlers 4 PL, 
Pro Rally 2001, NBA 2001, NHL 2001, Colin 2 PL, Pizza 2, 
Europa Universalis, filmy, cena 9 zł/szt., przy kupnie 5 CD 2 
CD gratis. Dzierżoniów, tel. 0504/93-39-60 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, spis gratis, przy 
zakupie 10 sztuk - 5 gratis, przy zakupie 5 sztuk - 2 gratis, 
cena -15 zł, wysyłam pocztą. Jelenia Góra, tel. 0603/33-37-38 
GRY I PROGRAMY NA PC filmy, wiele tytułóe, nowości m.in.

www.jw.com.pl
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CANON, LEXMARK  
HEWLETT-PACKARD, EPSON, XEROX

: .Desperados", .Worms World Party", .Black & White PL', 
.Pizza Connection 2 PL*, .Settlers IV PL", .Fallout,Tactics", 
.Undying", .Seriuos Sam”, .Deutscher Translator", możliwość 
wysyłki -10 zł/szt. Komorniki, tel. 0607/42-25-22rWoj. wro
cławskie
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, spis gratis, przy 
zakupie 10 sztuk • 5 gratis, przy zakupie 5 sztuk - 2 gratis, 
cena -15 zł. Legojfa, tel. 06CI3/54-45-76 
GRY I PROGRAMY NA PĆ oraz filmy -10 zł/szt. legnica, tel. 

-̂0603/0.3.38-14 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuj ŝpis gratis, przy 
zakupie 10 sztuk - 5 gratis, przy zakupie 5 sztuk - 2 gratis, 
cena -15 zł, tyjĵ o pocztą. Opole, tei. 0603/33-37-38 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytułu, spis gratis,- przy 

■̂ ■ŹStuple 10 sztuk - 5 gratis, przy zakupie 5 sztuk • 2 gratis, 
cena -15 zł, tylko pocztą. Strzegom, tel. 0603/33-37-38 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytułu, spis gratis, przy 
zakupie 10 sztuk • 5 gratis, przy zakupie 5 sztuk • 2 gratis, 
cena -15 zł, tylko pocztą. Świdnica, tel. 0603/54-45-76 
GRY I PROGRAMY NA PC dużo nowości, cena: 10-15 zj/szt.. 
Świdnica, tel. 0606/90-48-76
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, spis gratis, przy 
zakupie 10 sztuk - 5 gratis, przy zakupie 5 sztuk - 2 gratis, 
cena -15 zł, tylko pocztą. Wałbrzych, tel. 0603/54-4$-76 
GRY I PROGRAMY NA PC: Sims Balanga, pesperados, WW 
Party PL, Suden Strike PL, Fallout TaetiĆs +. Bonus, Mapa 
Polski 2001, Mapa Europy.2002, Słownik Collinsa 2.0, Corel 
10, Omnia, przy zakupie 3 CD -1 płyta gratis, tylko wysyłka, 
spis, MP3, filmy -10 zł/CD. Wrocław, tel. 0603/71-02-77 §  
GRY I PROGRAMY NA PC: Black and White, Sims Balanga, 
Fallout Tactics, Worms World Party pl, Pizza Connection 2 pl,

. -The Mumy, Alice, Cywilizacja 2 pl, Pro Rally 2001 i wiele in
nych, przy zamówieniu 3 CD - 4 gratis, firmowe nośniki + pu

dełka -10 zł/CD. Wrocław, tel. 0602/85-77-27 
O GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie nowości oraz 

Evil Islands, Black&White PL, Tropico, Despera* 
dos, Summoner, Hostile, Waters oraz ponad 900 
innych, także programy, encyklopedie, duży wy* 
bór filmów, sprawdzone nośniki, możliwy dowóz 
-10 zł. Wrocław, tel. 0607/05*71*06 81011751 

O GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie nowości, 
także Hugo PL., Lego Island 2 PL, Lego Rally PL, 
Smurfowe przedszkole, Moje pierwsze 123, Toy 
Story 2 PL i wiele innych dla dzieći; filmy: Kubuś 
Puchatek, Tygrys \ przyjaciele oraz inne, możli* 
wy dowóz, -10 zł. Wrocław, tel. 0603/45-15-43 
81011761

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 

. Empires II, Shogun PL, Zeus PL, Office 2000 PL, WIN '98> 
ME 2000 PL oraz filmy na PC i inne , w cenie 10-12 żł/CD. 
Wrocław, tel. 0604/14-22-19
GRY I PROGRAMY NA PC Outlive, Cywilizacja 2 Próba Cza
su, Cossaks, Pro Rally 2001, Mapa Polski 2001, Sims Balan
ga, Wormsy Party, do 4 CD 1 gratis + dowóz, realizacja do 24 
godzin, -10 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/15-26-68 
GRY I PROGRAMY NA PC audio, CD, filmy, duży wybór, bar
dzo dobre nośniki, przy 4 CD 5 gratis, przy 10 CD 3 gratfs, 
spis 100%, na gwarancji - 10 zł/szt. Zgorzelec, tel. 0504/ 
87-89-51
GRY NA AMIGĘ 500,600,1200 dyskietki z gramu, cena - 2 
zł/dyskietka. Legnica, tel. 076/866-40-70,0603/33-35-62 
GRY NA GAME BOY Smurfy, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/
344-13-11 .
GRY NA GAME BOY kolorowe • 70-100 zł oraz czarno-białe 
- 45 zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47 
GRY NA PC programy, filmy, MP3, nowości, okładki, wysył
kowo - od 8 do 12 zł/szt. „ tel. 0604/12-85-13,0503/94-56-50 
GRY NA PC .The Sims PL, .Midtown Madness 2", .Larry 7 
PL" - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/341-23-66 
GRY NA PC cena • 10 zł/szt. Wrocław, tel. 372-99-56 
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 -15 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/
54-45-76 01028181

GRY NA SEGA DREAMCAST -15 zł/szt. Legnica, tel. 076/ 
854-15-57, 0602/81-53-86
GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, spis gratis, 
cena -.15 zł, możliwość wysłania pocztą. Wolsztyn, tel. 0603/
33-37-38
GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, spis gratis, 
cena -15 zł, możliwe wysławię. Wrocław, tel. 0603/33-37-38 
O GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, 

nowości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz • 24 h, wysyłka • 48 h), przy 10 
szt. • 5 gratis, przy 5 szt. - 2 gratis, spis gratis, 
dowóz gratis • 15 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/
54-45-76 01028171

O GRY NA SONY PLAYSTATION i PS 2,1000 tytu
łów na Sony I i 130 na PS 2, m.in. Gran Turismo 
3, Mos 2, Kessen, Quake 3, Fear Efect 2, ONre- 
alt, HDK 2. Firmowe nośniki. Najszybsza realiza
cja * do 24.godzin, wysyłka do 48 godz, dojazd 
do klienta! Cena 15 zł/szt Przy zakupie 5 CD • 2 
CD gratis! Katalog gratis!. Wrocław, tel. 0503/
98-67*98 80009811

O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1 12,1000 tytułów 
na Sony 1 i 120 tytułów na Sony 2. Wszystkie 
nowości, firmowe nośniki, 100% gwarancji. Eks
presowa realizacja (we Wrocławiu do 12 godzin, 
wysyłka w ciągu 48 godzin), dowóz gier do klien
ta. Cena 15 zł/szt., przy zakupie 5 CD - 2 CD gra
tis. Katalog gratis. Opisy, pudełka na życzenie!. 
Najtaniej. Gwarancja!, Wrocław, tel. 0605/
10-31-79 80009791

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 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 Dreamcast, PS II, nowości, 
wysyłkowo -10 zł/szt. „ tel. 0604/12-85-13,0503/94-56-50 
GRY NA SONY PLAYSTATION I, II, Sega Dreamcast, filmy, 
MP3, wszystkie tytuły, nowości, pełne, sprawdzone Wersje na 
dobrym nośniku, kolorowa okładka i katalog gratis, gry -15-20 
zł, filmy • od 25 zł/szt., możliwa wysyłka; amidwa@pocz- 
ta.oriet.pl. Bolesławiec, tel. 0607/54-65-36 
GRY NA SONY PLAYSTATION firmowy nośnik, pełne i spraw
dzone wersje, duży wybór tytułów, plastikowe pudełka, spis 
gratis, wysyłka, szybka realizacja zamówienia • 12 zł/szt. 
Grodków, tel. 0503/67-54-14
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, duży wybór, dowóz 
gratis, możliwość wysyłki, -15 zł. Jawor, tel. 0607/82-34-20 
GRY NA SONY PLAYSTATION spis gratis, dowóz bezpłatny, 
przy zakupie 5 płyt- 2 gratis, przy zakupie 10 sztuk • 5 gtatis, 
cena -15 zł, realizacja zamówienia w 24h. Jelenia Góra' tel. 
0603/33-37-38
GRY NA SONY PLAYSTATION oraz gry, programy i filmy na 
PC, nowości i starsze - 8 zł/szt. Kłodzko, tel. 0600/53-28-52 
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis gratis,

przy zakupie 10 sztuk - 5 gratis, przy zakupie 5 szt. -2 gratis, 
cena -15 zł, tylko pocztą. Legnica, tel. 0603/54-45-76 
GRY NA SONY PLAYSTATION cena i5 zł/sżt. Legnica, tel. 
0600/47-3532
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości -15 zł, 3 gry + 4 gra-, 
tis, nośniki Verbatim, przerabianie konsol, dowóz gratis. Le
gnicami: 076/856-04-68
GRY NA SONY -PLAYSTATION duży wybór, nowości, przy 
zakupie 4 gier 5 gra gratis • 13 zł/CD. Legnica, tel. 0607/ 
,11-22-81 i
GRY NA SONY PLAYSTATION I filmy na PC,'wszystkie hity 
na Playstation, duży wybór - 13 zł/szt. Legnica, tel. 0608/ 

r 51-42-63 I
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis gratis, 
przy zakupie 10 sztuk • 5 gratis, przy zakupie 5* szt. - 2 gratis, 
cena -15 zł, wysyłam pocztą. Opole, tel. 0603/33-37-38 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości £-12, Rainbow Six,
2-Fear Effect 2, Digimon 2 i inne ̂ 11 zł/sźŁ, przy zamówieniu 
5 szt.- 2 gratis, 8 szt.- 3 gratis/1Ó‘szt.- 5 gratis, realizacja 24 
h,-100% pewności, najlepsze nośniki, -11 zł. Piechowice, tel. 
0607/22-71--03 c
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis gratis, 
przy zakupie 10 sztuk - 5 gratis, orzy zakupie 5 szt. • 2 gratis, 
cena -15 zł, tylko pocztą. Strzegom, tel. 0603/33-37-38 
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis gratis, 
przy zakupie 10 sztuk - 5 gratis, orzy zakupie 5 szt. - 2 gratis, 
cena -15 zł, tylko pocztą. Świdnica, tel. 0603/54-45-76 
GRY NA SONY PLAYSTATION pełne i sprawdzone wersje, 
duży wybór tytułów, nowości na bieżąco, firmowy nośnik, każ
da gra w plastikowym pudełku, okładka na życzenie, 5 CD +
\ gratis, wysyłka lub dowóz, cena 10 zł/szt. Trzebnica, tel. 
0608/26-48-87
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis gratis, 
przy zakupie 10 sztuk - 5 gratis, przy zakupie 5 szt. - 2 gratis, 
cena - 15 zł, wysyłam tylko pocztą. Wałbrzych, tel. 0603/
54-45-76
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, duży wybór, kata
log, możliwość wysyłki -11 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/12-53-42 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, duży wybór, możli
wość wysyłki ̂  15 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/82-08-74 
GRY NA SONY PLAYSTATION Acecombat 3, Terren 3, orygi
nalne -13 zł/szt, -13 zł /szt.. Wrocław, tel. 0503/37-20-42 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, ponad 1000 tytu
łów, wysyłka - 9 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/66-23-47 
GRY NA SONY PLAYSTATION oryginalne, 10 sztuk - 50 zł/ 
szt. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, na bieżąco, firmo
we nośniki, wszystkie płyty sprawdzone, szybka realizacja, 
możliwe wysłanie lub dowóz, cena -11 zł/szt. Wrocław, tel. 
0601/06-11-14
GRY NA SONY PLAYSTATION II-15 zł/szt. Legnica, tel. 076/
854-15-57,0602/81-53-86
O  GRY NA SONY PLAYSTATION, PS21 DREAMCAST 

pełne i sprawdzone wersje na dobrym nośniku 
(Verbatim), kolorowa okładka i katalog gratis. 
PSX * 15 zł, PS2 - 20 zł, DC • 20 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-08-19 02024181

0  GRY, PROGRAMY I FILMY NA PC, SONY PLAY
STATION 1/2 DREAMCAST, 1000 tytułów, najwięk
szy wybór, ekspresowa wysyłka, wszystkie no
wości, m. in.: Fallout Tactics PL, Passage 3 PL, 
Diablo 2*dodatki, E-Racer, Myst 3, Na kłopoty 
pantera, Sims*Balanga, Pizza 2 PL, Cossacks 
European Wars, The Ward PL, C.I.A. * Operative, 
150 Filmów, encyklopedie, użytkowe, erotyka, 
bajki, muzyka, audio, MP3, 7-10zł/szt., e-mail: 
komputer@data.pl, tel. 0608/11*86*55 81011871

KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO BANSHEE AGP, 16 MB 
RAM, -120 zł. Paczków, tel. 0608/71-74-73 po godz. 16 
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO III 2000 agp, 16 mb, -180 
zl. Świebodzice, tel. 074/854-68-46 
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO III 200016 MB, sterowniki 
na CD, instrukcja - 219 zł. Wrocław, tel. 071/783-39-21 
KARTA GRAFIKI ASUS V3400 TNT AGP 16 MB • 140 zł. 
Kamienna Góra, tel. 075/645-54-02 v 
KARTA GRAFIKI ATI RADEON 32 MB, AGP, wyjście TV, na 
gwarancji, ♦ sterowniki, - 520 zł. Wrocław, tel. 0501/15-18-78 
KARTA GRAFIKI ATI RAGE FURY 128 32 MB, TV out/in, na 
gwarancji, - 360 zł. Wrocław, tel. 787-49-50 
KARTA GRAFIKI ATI RAGE PRO 4 MB, wyjście TV, - 70 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-01-00
KARTA GRAFIKI CIRRUS LOGIC 1 mb, isa, • 20 zł. Jawor, 
tel. 0608/47-26-97
KARTA GRAFIKI CREATIV-BANSHEE 16 MB, AGP, - 90 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-99-65
KARTA GRAFIKI DIAMOND VIPER 330 Riva 128, drivery na 
CD, stan idealny, - 90 zł. Wrocław, tel. 0603/48-48-18, 071/
343-62-42
KARTA GRAFIKI EVIL KYRO 64 MB, tv-out, wersja BOX, 
pełna gwarancja, • 420 zł. Wrocław, tel. 071/784-68-69 
KARTA GRAFIKI RIVA 128 ZX, 4 MB RAM - 60 zł. Wrocław, 
tel. 322-20-18,0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI RIVA ELZA ERAZOR 2x128, 4 MB AGP, 
TV out/in, cena - 80 zł. Wrocław, tel. 071/787-40-50 
KARTA GRAFIKI RIVA TNT2 M64 32 MB, TV-OUT, Power 
Colour, -150 zł. Kluczbork, tel. 0604/17-91-45 
KARTA GRAFIKI RIVA VANTA, -140 zł. Wrocław, tel. 0606/
31-74-90, po godz. 16
KARTA GRAFIKI S3 SAVAGE Inc. Savage 4 32 MB, wersja
4.0 + sterowniki, ze sklepu, mało używana, -110 zł. Legnica, 
tel. 076/854-08-93,0605/62-33-76 
KARTA GRAFIKI S3 SAVAGE 3D 8 MB RAM, AGP x 2, ste
rowniki na CD, stan idealny, • 70 zł. Przemków, tel. 076/
832-05-53
KARTA GRAFIKI S3 TRI01 mb, - 20 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-63-38
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 8 MB AGP, • 40 żł. Jawor, tel. 0503/
66-18-92
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE 4 MB PCI, cena - 60 zł i S3 Trio,
1 MB, cena - 30 zł. Wrocław, tel. 071/787-40-50
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE GXZ 4 MB - 40 zł, karta muzycz
na Sound Blaster, audio PCI 64V - 40 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
15-67-51
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE 4 MB PCI, • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/343-69-75 po godz. 16,071/355-95-62 po godz. 20 
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE 4 MB GX2, TV-OUT • 60 zł. Wro
cław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KARTA MUZYCZNA GRAVIS Ultra Sound, sterowniki, instruk
cja, - 50 zł. Trzebnica, tel. 0608/16-04-79 
KARTA MUZYCZNA YAMAHA OPL 3 SAX, 16 bit, sterowniki 
- 90 zł. Kamienna Góra, tel. 075/645-54-02 
KARTA TV AVER pilot, radio, txt, instrukcja, sterowniki, gwa
rancja, pudełko, - 310 zł. Wrocław, tel. 0606/31-74-90, po 
godz. 16
KARTA TV AVER MEDIA TV PHONE 98 VCR pilot, txt, radio, 
stereo, instrukcja, pudełko, gwarancja, możliwość sprawdze
nia, - 390 zł. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
KIEROWNICA DO PC stan idealny, -145 zł. Kamieniec Wrocł., 
tel. 071/318-58-45
KIEROWNICA DO PC z pedałami, Genius, -100 zł. Wrocław, 
tel. 0600/25-86-44
KIEROWNICA DO PSX nowa, - 250zł. Kamieniec Ząbk., tel. 
074/817-43-26
KIEROWNICA DO PSX TWIN TURBO mocne wibracje, dźwi
gnia zmiany biegów i ręcznego hamulca, stan idealny, - 225 
zł. Wrocław, tel. 071/348-05-15,0604/43-24-66 
KIEROWNICA DO PSX TWIN TURBO prawie nowa, • 180 zł. 
Wrocław, tel. 0609/35-26-62,071/786-77-91 _
KIEROWNICA DO PSX z pedałami .Twin Turbo", prawie 
nowa, cena - 170 zł. Wrocław, tel. 0609/35-26-62, 071/
786-77-91
KOMPUTER AMIGA 1200 CD TV z pilotem, sprawna, 300 
dyskietek, mały telewizorek, 2 kompakty z muzyką, - 280 zł. 
•Kłodzko, tel. 074/647-14-03
KOMPUTER AMIGA 500 2 szt., 1 MB RAM i 0.5 MB RAM, 2

Notebooki po leasingu w najkorzystniejszych cenach z fakturą i gwarancją!
• Notebook IBM TR755CX - P75,16MB, 520MB HD, 10.3” TFT color - 1310,-
• Notebook IBM TP760L - P90, 32MB, 520MB HD, 10.3’ TFT color - 1435,-
• Notebook IBM TP760EL - P133, 32MB, 1GB HD, CD-ROM 8x, 11.3" TFT color - 2125,-
• Notebook HP Omnlbook - 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,- . . . . . . . . .  _  _ _  _ _ _  n i
• Drukarka do notebooka Canon BJC70 - 290,- v v  **** ***11 i p r c . | J l

Torby; FAX-Modemy ; Karty sieciowe ; Pamięci RAM
 __________  _   .  '  x  OP011828

A m p re  A r t  tel. 326 20 41 - W-w ul. Bończyka 2b
dżojstiki, 2 mysze, 2 zasilacze, 2 pokrywy na klawiaturę, ok. 
200 dyskietek, literatura, opisy gier, programy, okablowanie,
- 200 zł. Lubiąż, tel. 071/389̂ 72-65,0607/47-97-29 
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM, modulator TV, mysz, 
zasilacz, 20 dyskietek z grami i programami, literatura, moni
tor 14', stereo, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/353-42-79 
KOMPUTER AMIGA 500 100 dyskietek, modulator TV, oka
blowanie, - 150 zł. Wrocław, tel. 0608/82-83-57 
KOMPUTER AMIGA 500 2.5 MB RAM, modulator, monitor 
kolorowy 15", mysz, dżojstik, książki, 250 dyskietek, • 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-83-29
KOMPUTER AMIGA 500 1 mb, około 70 dyskietek, -100 zł. 
Wrocław, tel. 0606/33-84-94
KOMPUTER AMIGA 500 modulator TV, mysz, zasilacz, dużo 
dyskietek, stan idealny, - SO' zł. Wysoka, tel. 0604/43-24-66, 
woj. legnickie
KOMPUTER. AMIG A 6001 MB RAM, HDD 450 MB, gry, mo
nitor kolorowy Commodore i ’3", 2 myszy,2‘dżojstiki, orygi
nalne opaKowanie, stan idealny, I właściciel, pudełka na dys-* 
kietki, opisy, itp, - 450 zł. Leszno, tel. 0604/83-31-60 
KOMPUTER AlfllGA 600 HO HDD 50 MB, mysz, dżojstik, 
dyskietki, możliwość dokupienia kolorowego monitora, - 200 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 
KOMPUTER COMMODORE C-64 stacja dysków, klawiatu
ra, 120 dyskietek, magnetofon, monitor zielony, dżojstik, peł
ne okablowanie, -110 zł. Wilczków, tel. 071/795-10-48 
KOMPUTER PC Windows, Word, gry i inne programy, do 
zastosowania w szkole, hurtowni, przy przepisywaniu prac 
magisterskich, w biurze -1.200 zł lub zamienię na samochód 
osobowy Fiat 126p, Trabant, Wartburg, VW lub sprzęt stereo 
Hi-Fi. Bolesławiec, tel. 075/734-31 -96 w godz. 7-10 
KOMPUTER PC 286 monitor 14* kolorowy, stacja dysków, 
HDD 40 MB, 2 MB RAM, karta grafiki Hercules - 40 zł. Ciesz
ków, tel. 071/384-8T-48
KOMPUTER PC 486/40 obudowa mini toWer, FDD 1.4, HDD 
270 MB, 8 MB RAM - 90 zł. Wrocław, tel. 071/347-89-06 
KOMPUTER PC 486DX monitor 14*, drukarka, -190 zł. Wro
cław, tel. 0602/85-29-33
KOMPUTER PC 486DX/33 HDD 540 MB, RAM 12 MB, -150
zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39
KOMPUTER PC 486DX/40 8 MB RAM, HDD 270 MB, FDD
1.44 MB i 1.2 MB, karta muzyczna, monitor kolorowy 14” • 
350 zł, komputer PC Pentium 166, HDD 270 MB, FDD 1.44 i
1.2 MB, CD-ROM-- 500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/ 
481-75-84
KOMPUTER PC 486DX/50 8 MB RAM, HDD 330 mb, 
CD-ROM, grafika 1 mb svga, dźwięk 16 bit, 2x fdd, obudowa 
big tower, klawiatura, mysz, Win 95, Office, gry - 240 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
KOMPUTER PC 486DX/66 HDD 811 MB, RAM-8 MB. FDD
1.44 MB i 1,2 MB, - 200 zł, 486DX/66 RAM 4 MB, HDD 514 
MB, CD-ROM x4, karta muzyczna + monitor, - 440 zł. Wro
cław, tel. 071/321-28-39
KOMPUTER PC 486DX/66 HDD 260 MB, RAM 8 MB, FDD
1.44 i 1,2 MB, -150 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
KOMPUTER PC 486DX2 INTEL 16 MB RAM, PS2, HDD 275 
MB, Win’95, Office, FDD 1.44, grafika 24 bit, klawiatura, do
bry do faktur, • 260 zł. Lubin, tel. 0608/43-32-54 
KOMPUTER PC 486DX2 CD, stacja 3.5", 455 MB, karta mu
zyczna, monitor 15", - 650 zł. Lubin, tel. 076/847-62-28,076/ 
842-42-28
KOMPUTER PC 486DX2/100 16 MB RAM, dysk twardy, 420 
MB, fax-modem, FDD 5,25 i 3,5", monitor mono SVGA, Win 
95, sterowniki, - 350 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-70-70 po 
godz. 20,0603/79-83-49
KOMPUTER PC 486DX2/40 HDD 170 MB, RAM 12 MB, FDD
1.44 i 1.2 MB. -120 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 MB RAM simm, HDD 340 mb, 
CD-ROM 8x, grafika 1 mb svga, dźwięk 16 bit, 2x fdd, obudo
wa mini tower, monitor 14* czarno-biały, klawiatura, mysz, Win ■ 
95, Office, gry, - 300 zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 MB RAM, FDD 1.44 MB, HDD 
120 MB, desktop, karta grafiki SVGA, • 120 zł. Lubin, tel. 076/
847-24-34
KOMPUTER PC 486DX2/80 karta grafiki i muzyczna. HDD 1 
GB, 12 MB RAM, CD-ROM x32, klawiatura, - 350 zł. Wro
cław, tel. 0502/90-37-87
KOMPUTER PC 486DX4/100 HDD 40 MB, FDD, CD-ROM, 
karta grafiki S3 Trio, dużo programów, monitor kolorowy, do? 
wóz, - 450 zł. Bolesławiec, tel. 0609/47-76-33 
KOMPUTER PC 486DX4/100 36 MB RAM, HDD 820 MB, 
CD-ROM x8, karta grafiki, karta muzyczna, monitor niono, dru
karka, skaner (uszkodzony), - 480 zł. Wrocław, tel. 071/ 
352-36-39 |
KOMPUTER PC 486DX4/100 karta muzyczna, karta grafiki, 
16 MB RAM, HDD 520 MB, - 100 zł. Wrocław, tel. 0503/ <
74-08-05
KOMPUTER PC 486DX4/120 32 RAM, HDD 3.1 GB, karta 
graficzna S3, Virge 4 MB, karta muzyczna, CD, kieszeń, FDD, 
obudowa MT, oprogramowanie, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-77-28
KOMPUTER PC 586 16 MB RAM, HDD 630, CD-ROM, karta 
grafiki, klawiatura, mysz, monitor 14* kolorowy, stan b. dobry,
- 400 zł. Wrocław, tel. 0608/67-17-57
KOMPUTER PC 586/150 AMD CD ROM, 8 MB RAM, HDD 
400 MB, komplet 480 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 0503/
67-75-02
KOMPUTER PC 586/75 AMD HDD 400 MB. RAM 12 MB, 
CD-ROM x8, karta grafiki 2 MB, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/ 
321-28-39
KOMPUTER PC PENTIUM 16 MB RAM, HDD 500 MB, 
CD-ROM, fax-modem. karta muzyczna, FDD 1.44, faonitor 
kolorowy, drukarka, klawiatura, - 590 zł. Wrocław, tel. 071/ 
354-28-63
KOMPUTER PC PENTIUM 100 COMPAO Intel, 32 MB RAM, 
HDD, CD-ROM. x16, FDD 1.44 MB, karta grafiki 2 MB, karta 
muzyczna, fax-modem 56 Kb PS, głośniki, monitor kolorowy, 
mysz, oprogramowanie, - 700 zł. Chojnów, tel. 076/818-72-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 32 MB RAM, HDD 3.2 GB + 
kieszeń, FDD 1.44 MB, klawiatura, mysz, karta grafiki S3 Trio, 
karta muzyczna ALS 007 + głośniki, monitor kolorowy 15", -
1.050 zł. Kaźmierzów, gm. Polkowice, tel. 0601/44-95-78 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 działa jak Pentium 133, HDD 
2 GB, 16 MB RAM, FDD, CD-ROM, karta muzyczna ESS, karta 
grafiki ATI Mach 64 2 MB, Windows 98, monitor, głośniki, kla
wiatura, mysz, na gwarancji, - 680 zł. Świerzawa, woj. jele
niogórskie, tel. 0503/37-38-95
KOMPUTER PC PENTIUM 100 ATX HDD 1 GB, RAM 8 MB, 
CD-ROM x8, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 z monitorem, • 400 zł. Wro
cław, tel. 071/788-48-10
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 -, - 590 zł. Wro
cław, tel. 071/318-51-85
KOMPUTER PC PENTIUM 120 HDD 825 MB, RAM 16 MB, 
CD-ROM x16, FDD 1,44 MB, • 280 zł. Wrocław, tel. 071/ 
321-28-39
KOMPUTER PC PENTIUM 120 IBM HDD 1.3 GB, 32 MB RAM, 
FDD, VGA S3 2 MB, USB, mysz, monitor 15* cyfrowy MAG, 
gwarancja, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-^3 w 
godz. 11-17,0501/15-50-90
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, HDD 1,9 GB,

karta graficzna 2 mb, k. muzyczna AWE 64 bit, CD-ROM x20, 
obudowa midi, monitor 14" kolorowy, stan idealny, - 750 zł. 
Legnica, tel. 076/721-84-56
KOMPUTER PC PENTIUM 133 pamięć RAM 32 MB, dysk
1.7 GB, karta grafiki S3 Trio, FDD 1.44, klawiatura, mysz, 
monitor mono 14", drukarka Seikosha, 24-igłowa, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-76̂ 21
KOMPUTER PC PENTIUM 133 HDD 2.1 GB, 32 MB RAM. 
CD ROM Sony x24, FDD, monitor 15" Dell, cyfrowy, mysz, 
klawiatura, - 790 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w 
godz. 11-17,0501/15-50-90
KOMPUTER PC PENTIUM 133 16 MB,RAM, HDD 1.3 GB, 
FDD,-CD-ROM, karta grafiki,-obudowa mini AT, monitor 14", 
kolorowy, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 690 zł. Wro
cław, tel. 0501/38-13-23 . . -
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, HDD 1.6 GB. 
CD-ROM x16, płyta IBM LX S3 Trio + Voodoo 1, obudowa 
ATX, wyjście USB i IRDA, PS-2, - 690. zł. Wrocław, tel.
372-58-72
KOMPUTER PC PENTIUM 150 HDD 1 GB, 16 MB RAM, 
CD-ROM, karta muzyczna, karta grafiki, - 620 zł. Legnica, tel. 
076/862-71-10
KOMPUTER PC PENTIUM 150 32 MB RAM, HDD 1.6 GB, 
grafika ATI 2 MB, karta muzyczna SB 16. CD-ROM x16, obu
dowa midi, klawiatura, mysz, - 480 zł. Trzebnica, tel. 071/ 
312-05-79, 0502/57-65-74
KOMPUTER PC PENTIUM 166 ADAX FDD 1.44 MB, 32 MB 
RAM, HDD 503 MB, klawiatura, CD ROM x8,2 szuflady wy
suwane, monitor kolorowy Goldstar, - 500 zł. Blachownia, tel. 
0502/16-91-74 pogodz. 15
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, HDD 1 GB; 
monitor 15", drukarka, komputer Pentium 233, pełne v/yp<y 
sażenie, z monitorem 17" (lub bez), cena 300-600 zł/szt. Glin
ka, gm. Góra, tel. 0605/85-57-01 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 16 MB RAM, CD ROM, dru
karka, karta grafiki 2 MB, muzyczna, HDD 1.7 GB, kpi, - 700 
zł. Jasień, tel. 0608/34-17-08
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, HDD 1,5 GB, 
karta graficzna 2 mb, k. muzyczna 128 bit, CD-ROM x16, 
obudowa midi tower, monitor 14* kolorowy, - 800 zł. Legnica, 
tel. 076/722-58-80
KOMPUTER PC PENTIUM 166 HDD 1.3 GB, 20 MB RAM, 
CD-ROM, obudowa midi tower, monitor kolorowy 14*, - 750 
zł. Nowogród Bobrzański, tel. 068/327-65-55 wewn. 133,0608/
11-38-19
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, monitor 15* cy
frowy, modem, nowa klawiatura, drukarka igłowa Fujitsu, 
CD-ROM x32, Win98 + Excel, dużo starych gier + dwie nowe 
na CD, - 800 zł. Opole, tel. 0602/77-77-25 
KOMPUTER PC PENTIUM 166. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 
0501/28-38-83
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 48 MB RAM, HDD 1.3 
GB, karta muzyczna, karta grafiki SVGA S3, CD-ROM x24, 
brak obudowy, • 700 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-57 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 2.1 
GB, CD-RÓM 20x, obudowa mini tower, k. graficzna ATI 2 
mb, muzyczna AWE 32. monitor 14*, - 600 zł. Legnica, tel. 
076/721-84-56
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 40 MB RAM. HDD 2.1 
GB, CD-ROM x40 TAC, karta graficzna, karta muzyczna, ak
celerator 3dsx VooDoo 12 MB, klawiatura ergonomiczna, 
mysz, modem, monitor LG, kolorowy, cyfrowy, -1.250 zł. Strze
lin, tel. 071/392-08-98
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX1200 32 MB RAM, HFF
4.3 GB, CD-ROM x24, grafika S3 2 MB + 3 DFX VooDoo 212 
MB, k. muzyczna SB AWE 32 2 MB, obudowa midi, klawiatu
ra, mysz, - 680 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79, 0502/
57-65-74
KOMPUTER'PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32 MB RAM, 
HDD 2.1 GB, nagrywarka CD-R SCSI, FDD 1.44 MB, obudo
wa midi tower ATX, karta grafiki S3 Trio 2 MB, karta muzycz
na Yamaha, Windows, Office, Nero 5.0, • 730 zł. Wrocław, tel. 
071/368-17-04
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX Intel. ATX, HDD 2.5 GB. 
64 MB RAM, karta grafiki Ś3 Virge 4 MB, 3dfx Voodoo, 
CD-ROM x 24, FDD 1.44 MB, monitor Hyundai Deluxe Scan 
587015", -1.350 zł. Wrocław, tel. 348-94-26,0601/67-64-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 180 MMX INTEL 24 MB RAM, 
HDD, FDD, CD-ROM, karta muzyczna, głośniki aktywne, 
monitor kolorowy 15", obudowa MT, drukarka igłowa, mysz, 
klawiatura, - 750 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24, 0603/ 
28-82-59
KOMPUTER PC PENTIUM 200 64 MB RAM, HDD 2 GB, SCSI,
kartagrafiki, karta muzyczna, CD-ROM, monitor kolorowy 15",
- 920 zł. Kłodzko, tel. 0605/93-04-50
KOMPUTER PC PENTIUM 200 AMD, 64 MB RAM, HDD 1,4
GB, karta graficzna 4 mb Virge 3d, k. muzyczna Strauss 16
bit, CD-ROM x32, obudowa mini, monitor 14" kolorowy, - 800
zł. Legnica, tel. 076/721-84-56
KOMPUTER PC PENTIUM 200 HDD 520 MB, 32 MB RAM,
CD-ROM x12, karta muzyczna, - 490 zł. Wrocław, tel. 071/
321-28-39
KOMPUTER PC PENTIUM 200 Intel, 48 MB RAM, HDD 4.3 
gb + kieszeń, fdd 1.44 mb, CD-ROM x16, grafika Elsa 3d 8 
mb tv in/out, klawiatura, mysz, mini tower, • 650 zł. Wrocław, 
tel. 0606/10-31-44
KOMPUTER PC PENTIUM 200 64 MB RAM, HDD 1 GB lub
2.3 GB, karta grafiki 4MB lub Voodoo I112 MB, karta muzycz
na, mysz, kląwiatura, głośniki, obudowa ATX- 700 zł, monitor 
kolorowy 15" - 250 z ł , możliwość dowozu w granicach do 
100 km od Wrocławia. Wrocław, tel. 327-82-80 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1.7 
GB, CD-ROM Nec x32, -1.000 zł. Grębocice k. Głogowa, tel. 
076/831-53-02 lub 0608/40-62-92
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX HDD 1.2 GB, FDD 1.44 
MB, 64 MB RAM, CD-ROM x50 Acer, karta grafiki, karta mu
zyczna, klawiatura, mysz, modem nowy, monitor kolorowy, •
1.200 zł. Sulechów, tel. 068/385-81-54,0605/29-18-30 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX HDD 2.1 GB, karta gra
fiki S3 Trio 2 MB, płyta główna Acorp, karta muzyczna Sound 
Blaster 16 b|t, CD-ROM x24,32 MB RAM, FDD 3.5 MB, moni
tor kolorowy, drukarka HP 690C, -1.900 zł. Świdnica, tel. 0605/
33-11-53
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1 
GB, FDD, CD-ROM, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, obu
dowa midi ATX, monitor 14", SVGA, kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwarancji, - 850 zł. Wrocław, tel. 0501/38-13-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 225 MMX 32 MB RAM, HDD 2.5 
GB, CD-ROM x24, karta grafiki S3 Virge PCI, klawiatura, mysz, 
monitor kolorowy Samtron 15", głośniki, oprogramowanie, •
1.200 zł. Chojnów, tel. 076/818-72-81
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX płyta główna Asus, HDD
2.1 GB, 64 MB RAM, karta grafiki Riva TNT2 16 MB, karta 
muzyczna, FDD 1.44 MB,.CD-ROM x48, obudowa midi to- 
wer, klawiatura, mysz, oprogramowanie Windows ’98 -1.000
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zł lub z monitorem 15% OSD, • 1.350 zł. Sulechów, tel. 068/ 
385-83-21
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX INTEL 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM x40, FDD 1.44 MB, obudowa midi to- 
wer ATX, karta grafiki S3 Trio 2 MB, karta muzyczna, Win
dows, Office, - 870 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-04 

•KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX płyta Intel TX, 32 MB 
RAM DIMM, karta grafiki Voodoo Rush 3D accelerator, MT 
AT, CD ROM 24x, karta muzyczna, FDD, klawiatura, mysz, 
głośniki, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/789-39-14 
KOMPUTER PC PENTIUM 266 MMX 64 MB RAM, HDD 6.4 
GB, CDx24, karta grafiki 3DFX Banshee, głośniki, monitor 15" 
CTX, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0503/77-29-76 
KOMPUTER PC PENTIUM 75 24 MB RAM, FDD, CD-ROM 
x32, karta grafiki, karta muzyczna, fax-modem, monitor kolo
rowy 14', bez HDD, - 300 zł. Lubin, tel. 076/846-55-79 
KOMPUTER PC PENTIUM 90 16 MB RAM, FDD 1.44, HDD 
540 MB, PS/2, SVGA1 MB, 2 x USB, port podczerwieni, obu
dowa desktop, • 340 zł. Wrocław, tel. 071/349-47-58 
KOMPUTER PC PENTIUM II 233, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 
071/353-86-43,0501/28-38-83 
KOMPUTER PC PENTIUM II233 32 MB RAM, HDD 2.5 GB, 
karta grafiki S3 1 MB, karta muzyczna zgodna z SB 16, 
CD-ROM x24, monitor kolorowy Hyundai 15", głośniki, dru
karka Lexmark 3200, -1.450 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
KOMPUTER PC PENTIUM II266 CELERON 128 MB DIMM,

' karta grafiki 4 MB, CD ROM x 12, FDD 1.44, karta muzyczna 
16 bit, klawiatura; mysz, -1.300 zł. Lubin, tel. 076/847-56-88 
KOMPUTER PC PENTIUM II 26frHOQ 4.3 GB, 32 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, CD-ROM x32, karta grafiki S3 4 MB AGP, karta 
muzyki, klawiaturą, mysz, na gwarancji, - 830 zł. Wrocław, 
teh 0602/85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II266 64 MB RAM, CD-ROM Teac 
x40, HDD 1.6 GB, ATX, karta grafiki 8 MB Ati Rage Pro, karta 
muzyczna, -1.050 zł. Wrocław, tel. 071/321-37-54 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON HDD 2 GB, kar
ta grafiki Ati Rage Pro, karta dźwiękowa Yamaha, karta sie
ciowa, 32 MB RAM, CD-ROM x 36, monitor Belinea 15", 
osprzęt, możliwość dowozu, • 1.400 zł. Bolesławiec, tel. 0609/ 
47-76-33
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 monitor kolorowy 15" cy
frowy, -1.350 zł. Chojnów, tel. 0502/41-80-65 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON CD-ROM x48, 
FDD 1,44, 64 MB RAM, karta grafiki 8 MB AGP, karta mu
zyczna, głośniki, klawiatura, mysz, monitor kolorowy 14", HDD
3.2 GB, -1.200 zł. Głogów, tel. 076/834-82-12 po godz. 16 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 450 MHz, 64 
MB RAM, HDD 4,3 GB, CD-ROM x 36, karta graf. 4 MB, AGP, 
karta muzyczna, obudowa ATX, - 990 zł. Legnica, tel. 0503/ 
85-74-89
KOMPUTER PC PENTIUM II300 AMD K6-2 64 MB RAM, HDD
3.2 GB, karta grafiki S3 Trio 3D, akcelerator VooDoo 2, moni
tor kolorowy Belinea 15", drukarka Lexmark 1020, klawiatu
ra, mysz, głośniki, - 1.500 zł. Lisowice, tel. 0608/47-09-74, 
076/858-50-88
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 32 MB RAM, 
HDD 2.1 GB, karta grafiki S3 4 MB, FDD 1.44 MB. CD-ROM 
x36, karta muzyczna Yamaha 16 bit PCi, obudowa MT ATX, 
klawiatura, mysz, głośniki, na gwarancji, - 790 zł. Wrocław, 
tel. 0602/85-86-87.
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 3,2 GB HDD, 
64 MB RAM, FDD 1,44, CD-ROM 32x, karta grafiki AGP 8 
MB, Intel 740, karta muzyczna, głośniki, monitor 14" SVGA, 
drukarka igłowa, gwarancja, - 1.110 zł. Wrocław, tel. 071/ 
384-90-05
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 6,4 GB, CD-ROM x 24, karta grafiki 4 MB, karta mu
zyczna, klawiatura, mysz, monitor 17", • 1.650 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-59-27
KOMPUTER PC PENTIUM II300 64 MB RAM, HDD 8.4 GB, 
CD-ROM x48, karta graficzna Riva 128 AGP, karta muzyczna 
PCI, monitor 15" cyfrowy, klawiatura, mysz, gwarancja, -1.250 
zf. Wrocław, tel. 071/346-25-99 .
KOMPUTER PC PENTIUM II300 M2 IBM 32 MB RAM, HDD
3.2 GB, FDD, CD-ROM x24, karta grafiki 2 MB, karta muzycz
na, obudowa midiATX, monitor 14", SVGA, kolorowy, klawia
tura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.050 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 512 cache, 64 MB RAM, 
HDD 6.4 GB, CD-ROM x40, obudowa ATX, FDD, płyta Abit 
BX Riva 128 8 MB, Sound na płycie, -1.300 zł. Wrocław, tel. 
0501/75-13-72
KOMPUTER PC PENTIUM II330 64 MB RAM, FDD 1,44 MB, 
HDD 17,5 GB (3 lata gwarancji), AWE 64, mysz, klawiatura, 
CD x24, monitor NEC 21", - 2.000 zł lub bez monitora -1400 
zł. Lubin, tel. 076/842-30-68
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM Samsung (20x), karta graficzna 8 MB 
AGP ATI Rage II 3D, karta muzyczna, klawiatura, mysz, na 
gwarancji, - 890 zł. Jeszkowice, tel. 071/318-04-26 
KOMPUTER PC PENTIUM II333 Celeron, 64 MB RAM, agp 
SIS 8 mb, CD-ROM 32x, modem Microcom 56k isa, -1.600 
zł. Namysłów, Wrocław, tel. 0607/37-49-99 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON RAM 32 MB, 
HDD 1,6 GB, CD-ROM x24, karta grafiki ATI 8 MB, karta mu
zyczna, aktywne głośniki, monitor cyfrowy 15",.- 1.370 zł. 
Strzegom, tel. 0502/43-39-75
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 (128) MB 
RAM, HDD 3 GB, FDD, karta grafiki ATI rage Pro AGPx2 8 
MB, karta muzyczna PCI, dłośniki, fax-modem, radio FM Zolt- 
trix, CD ROM, - 950 zł. Wrocław, tel. 0606/85-40-17 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, karta SVGA, karta 
muzyczna, monitor kolorowy 15", gwarancja, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/357-93-64
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 BOX INTEL 64 MB RAM, 
HDD 10 GB, CD-ROM x52, SVGA 8 MB, karta muzyczna, 
monitor 15" cyfrowy, rok 1997, częściowa gwarancja, -1.399 
zł (możl. wyst. fakt. VAT). Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53 
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 64 MB RAM, HDD 2 GB, 
CD-ROM x40, karta muzyczna, karta graficzna, • 800 zł. Wro
cław, tel. 0501/97-17-59
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 8.4 GB Seagate, CDx40, karta muzyczna, karta grafiki 
VooDoo 3 AGP, monitor 15", karta TV Flyvideo, głośniki ♦ sub
woofer, gry, programy, pilnie, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
373-65-95
KOMPUTER PC PENTIUM II 366, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/353-86-43,0501/28-38-83 
KOMPUTER PC PENTIUM II366 HDD 2.5 GB, karta grafiki 
3Dfx Voodoo 3000, karta muzyczna Sound Blaster 128 PCI, 
karta TV, 68 MB RAM, CD-ROM x32 Philips, monitor 15" cy
frowy, klawiatura, mysz, gry, programy, - 2.200 zł. Wrocław, 
tel. 0606/32-18-40
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD 3D Now, HDD 6.4 GB, 
64 MB RAM, FDD, CD-ROM x44, modem Motorola, karta gra
fiki SVGA S3 8 MB, karta muzyczna 16 bit, głośniki, obudowâ  
midi tower, monitor 15" cyfrowy, drukarka kolorowa Lexmark 
3200, oprogramowanie, - 2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
645-61-31
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 6.4 GB, DVD-ROM Pioneer 10x, FDD 1.44 MB, karta 
muz. SB 128 PCI, karta graf. Asus Riva TNT2 32 MB, obudo
wa AT, mysz, modem, drukarka HP 600, skaner, głośniki + 
subwoofer, dżojstik, - 2.600 zł. Polkowice, tel. 0605/41-70-49 
KOMPUTER PC PENTIUM II433 CELERON płyta główna PC 
Chip BX CEL 100 MHz ♦ sound AT + PR, 64 MB RAM, HDD
8.4 GB Seagate, karta grafiki Riva TNT 216 MB, nagrywarka 
Teac CD-W54E 4x4, FDD 1.4 MB -1.400 zł ♦ monitor 15", na 
gwarancji rok czasu • 400 zł. Goczałków, gm. Strzegom, tel. 
074/855-95-78
KOMPUTER PC PENTIUM II466 Celeron, 128 MB RAM 133 
MHz, karta grafiki Nvidia Geforce2 mx 32mb tv-out, dźwięk 
SB 128 pci, płyta główna Microstar 6199va, HDD Samsung
20.4 gb ata66, CD-ROM x40, fdd, karta sieciowa, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 0502/20-63-76 .
KOMPUTER PC PENTIUM II 466 CELERON 32 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, HDD 3.1 GB, karta grafiki Intel 810, CD-ROM 
x50, karta muzyczna 16 bit ♦ głośniki 180 W, obudowa ATX,. 
klawiatura, mysz, Win'98, gry, muzyka Mp3, * 1.090 zł ♦ ew.

ANT computers ul. Grabiszyńska 279; WROCŁAW 
tel: +71 360-94—36; +71 360-94-37; +71 360-94-38

K O M P U T E R Y
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INTEL C E LE R O N  II 7 0 0 M h z A T X  
Płyta PC  754 MLR FCPGA  MATX 
Karta graf. TNT2 128 BIT AG P  SHARE 
Karta muzyczna 3D C-MEDIA OB 
64 MB RAM; 2XUSB, k. sieciowa 
Dysk Twardy 10 GB; Modem 56,6 kb 
FDD 1.44 CD-ROM X52 LG 
klawiatura,'mysz. podkładka1499JD0 RATA: 74,00 zł

CENA: 2m $0 
AM D  DURO N  750/200 Mhz ATX

INTEL CELER O N  II 700 M h zA T X  
Płyta ECSVIA694U/D66 ATX 
Karta graf. 32 MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB 5400Rpm U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG  
klawiatura, mysz, podkładka

1659,00RATA 8300z) 
CENA: 253®
AM D  DURON  850/200 M h zA T X

INTEL PIN 750/100 M h zA T X
Płyta ECS  U/DMA 66 ATX
Karta graficzna 32 MB RIVA TNT2 AGP
Karta muzyczna 3D VIA Ac97
64 MB RAM; 2 x USB
Dysk Twardy 10 GB 5400 U1Ó0
FDD 1,44; CD-ROM X52 LG
klawiatura, mysz, podkładka

1999.00 RAT*990(te' 
CENA: m & m  

AM D  ATHLON 1 GHz/200Mhz AT)
Płyta ECS  KT33X4 AG P  U/DMA100ATX Płyta ECSK t33  X4 AG P  U/DMA100 ATJftyta ECSK t33  X4AG PU /D M A100ATX
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG  
klawiatura, jm sz , oodkładka

1599 00 '̂ a*1'00 21
CENA:

Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AG P  
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U 100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG  
klawiatura, mysz, podkładka

1699 00™™*
CENA: 2Sm ®

Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AG P  
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG  
klawiatura, mysz, podkładka

] 3 9  0 0  RAT/vi05'00z>
CENA:’

Monitory HI-VISION 15” - 579,00; HYUNDA117" - 899,00 TC099 3 lata gwarancji

IBM 11200
Cel500;32mb;6GB,CD,Sound,56^,12*,W98
cena: 5  199 ,00 P LN
IBMI1200
C e l5 5 0 ,3 2 m b ,5 G B ,C D ,S o u n d ,5 6 ,6 ,1 2 " ,W 9 8
cena: 5  449 ,00  P LN
Toshiba Tecra 700
P -1 2 0 ,2 4 m b , 1 G B ,  F d d  .S o u n d , 11 , 3 T F T
cena: 1 300 ,00  P LN
Hewlet Packard
P-133;32mb;2GB;CD,Fdd,Sound;12TFT 
cena: 2  5 0 0 ,0 0  P L N

W yprzedaż no tebooków  
C om paq LT E  899 ,00  P L N  
P a lm top  C om paq 1 499 ,0 0  P LN  
P a lm top C assiope ia  499  PLN

ZMIANY
KONFIGURACJI:

R A M  128 M B  ■ 45,00 zł; R A M  256M B  - 229,00 zł; HDD  20G B  - 45,00 zł; 3 0 G B  -119; 40  G B  -165 ,00 ; U -D M A 100 O /B  50,00zł 
K a rta  graf. R IVA  TN T2Pro  32 M B  49,00 zł; G -F O R C E 2  M X  32 M B  - 99,00 zł; W Y JŚ C IE  T V  - 59,00;

monitor 15" - 190 zł, możliwy dowóz. Wrocław, teł. 071/ 
372-64-11
KOMPUTER PC PENTIUM ił 488 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 30 GB Baracuda, CD-ROM x52, SVGA 8 MB (Riva TnT 
32 MB), karta muzyczna, monitor 15" cyfrowy 1997 r., mo
dem 56k, programy, -1.550 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/40-96-80 
KOMPUTER PC PENTIUM II500 AMD K6 2-500 64 MB RAM, 
HDD 6,1 GB, CD x48, FDD 1,44, karta grafiki, karta muzycz
na, obudowa mini tower ATX, stan idealny, - 930 zł. Wrocław, 
tel. 0608/67-17-57
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON 128 MB RAM, 
HDD Samsung 17 GB, karta muzyczna Sound Blaster Live, 
karta grafiki Geforce MX2 32 MB, nagrywarka HP x8x4x32, 
DVD-ROM Hitachi, CD-ROM Pioneer x36, monitor kolorowy 
CTX 15*, kierownica Logic 3 + pedały, dżojstik analogowy 
Dexxa, 75 płyt CD, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-80-56 
KOMPUTER PC PENTIUM II 550 INTEL 64 MB RAM, HDD 
10 GB, CD x48, FDD 1,44, grafika ATI 3D, karta muzyczna 
VSB, desktop ATX, Dell Optiplex, stan idealny, -1.450 zł. Wro
cław, tel. 0608/67-17-57
KOMPUTER PC PENTIUM II566 64 MB RAM, HDD 20 GB, 
CD-ROM x52, karta graficzna Voodoo 3, karta muzyczna 
Sound Blaster, płyta główna 100 Hz, monitor cyfrowy 20”, dru
karka Epson, głośniki, gwarancja, - 2.350 zł. Kłodzko, tel. 0606/ 
28-65-73
KOMPUTER PC PENTIUM II 566 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 20 GB, FDD, karta grafiki Riya TNT 16, karta muzyczna, 
CDx40, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, - 1.460 zł. 
Wrocław, 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, k. muzyczna WDM 16 bit PCi, obudowa midi ATX, kla
wiatura, mysz, głośniki, na gwarancji, -1.450 zł. Wrocław, tel. 
0602/85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II 633 Celeron, karta grafiki Vo- 
odoo316 mb, 128 MB RAM, płyta główna Soyo, modem, kar
ta dźwiękowa Sound Blaster, CD-ROM, monitor 17* ACO, 
gwarancja, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0604/91-46-26 
KOMPUTER PC PENTIUM II 633 CELERON 64 MB RAM, 
FDD 1,44 MB. HDD 10 GB, CD-ROM CTX 50x, karta grafiki i 
810, karta muzyczna, mysz, klawiatura, monitor 15*, • 1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/345-49-78

KOMPUTER PC PENTIUM II 667 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x40 Asus. karta grafiki TNT 16 MB. 
muzyki 16 bit, fax-modem 56k oraz karta sieciowa zintegro
wane na płycie głównej, FDD 1.44 MB, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, głośniki, gwarancja, - 1.400 zł. Wrocław, 
tel. 0602/85-86-87
O KOMPUTER PC PENTIUM II700 (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 
I 1.940 zl. Wrocław, tel. 071/327-82-80, 065/ 
543-53-30 Góra 02023761 

KOMPUTER PC PENTIUM II 700 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 16 MB z akceleracją, 
karta muzyczna, monitor cyfrowy 15", głośniki, stan b. dobry, 
-1.720 zł. Wrocław, tel. 322-21-34,0502/13-08-29 
KOMPUTER PC PENTIUM II800 INTEL 128 MB RAM, HDD 
10 GB, CD x48, karta grafiki Intel 810, karta muzyczna, sieć, 
USB, ATX Dell Optiplex, FDD 1,44, Desktop, nowy, -1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0608/67-17-57
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 AMD ATHLON TB 128 
MB RAM, HDD 20 GB UDMA100, karta graf. GeForce 2 MX 
32 MB, CD-ROM1G 52x, modem, klawiatura, monitor 17", na 
gwarancji, - 5.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 071/ 
368-78-20
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 COMPAO PRESARI0128 
MB RAM, HDD 10GB, DVD x6, CD-nagrywarka x6, karta gra
fiki Riva2 TNT Ultra 32 MB, Diamond Sonic Impact 390 PCI 
audio card, AGPx4, modem SL, - 2.000 zł. Pęgów, tel. 071/ 
310-74-05
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 64 MB RAM. 17.1 GB, kar
ta graficzna 16 bit, karta muzyczna zintegrowana, monitor 15" 
kolorowy, cyfrowy, drukarka HP 610C, stolik pod komputer, 
na gwarancji, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/365-56-73 po 
godz. 17
KOMPUTER PC PENTIUM III 566 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 15 GB, karta grafiki do 16 MB, CD-ROM x 48, stan ide
alny, -1.190 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89

KOMPUTER PC PENTIUM III 600 Adax, bez dysku i monito
ra, -1.900 zł. Wrocław, tel. 0600/25-86-44 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON HDD 30 GB, 
128 MB RAM, CD-ROM x52, monitor kolorowy Daewoo 15", - 
2.000 zł. Wrocław, tel. 0602/81-54-42 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON II 64 MB RAM 
DIMM, HDD 4.3 GB, CD-ROM x 32, karta grafiki i810 AGP, 
karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.480 zł. Wro
cław, tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 64 MB RAM, płyta główna 
Gigabyte BX2000+, ATX, 133 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, obudo
wa 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, obu
dowa ATX, CD-ROM x50, FDD, mysz, klawiatura, 
nowy, na gwarancji, możliwy dowóz i faktura VAT 
• 1.599 zł. Monitory 15-17" od 350 zł. MATRIX 
COMPUTER, Dzierżoniów, tel. 0603/31-17-66 
01029061

KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 (128) MB 
RAM, HDD 10.2 (20) GB, CD-ROM x50, karta grafiki 8/16/32 
MB AGP, karta muzycźna, FDD 1.44 MB, klawiatura, mysz, 
obudowa midi ATX, na gwarancji, ewentualnie, monitor kolo
rowy 14", - 1.290 zł. Oława, teł. 0605/27-64-42 
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON płyta główna 
Soltek 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, 
HDD 20 GB, karta grafiki Intel 810, FDD 1.44 MB, CD-ROM 
x50, karta muzyczna ♦ głośniki 180 W, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 15", oprogramowanie, stan 
idealny, -1.570 zł. Wrocław, tel. 787-88-33,0504/94-59-99 
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", HDD 5.1 GB, -1.690 zł. 
Wrocław, tel. 071/318-51-85
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA 64 MB RAM DIMM 133, 
CD-ROM x44, HDD 8.4 GB, FDD 1.44 MB, grafika Intel 810, 
muzyka Sound Max 3D, obudowa ATX, USB, klawiatura, mysz, 
-1.380 zł oraz monitor 15" cyfrowy - 200 zł. Międzygórze, tel. 
074/813-52-39 po godŁ 17,0607/53-64r52 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 DURON 64 MB RAM, HDD 
6.1 GB, FDD, karta grafiki SVGARiva TNT 16. karta muzycz
na, CDx36, obudowa mini tower ATX, klawiatura, mysz, -1:340 
zł. Wrocław, tel. 0602/51-49-26 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 AMD ATHLON HDD 3,2 
GB, 32 MB RAM, CD-ROM x 24, VooDoo 3, obudowa ATX, 
monitor 14", -1.350 zł. Wrocław, tel. 0502/84-60-26 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIXII64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 4.3 GB, CD-ROM x 32, karta grafiki 8 MB 
AGP, karta muzyczna PCI, monitor 14", SVGA, kolorowy, kla
wiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.340 zl. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 AMD DURON 64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD-ROM x 32, karta grafiki do 64 
AGP AGP, karta muzyczna PCI, monitor 14", SVGA, koloro
wy, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.530 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 x32, karta grafiki i810 AGP, 
karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.420 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-46-97
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON nowy, 

2 lata gwarancji, 64 MB RAM, HDD 20 GB, 
CD-ROM x48, karta grafiki Riva TNT II 32 MB, 
karta dźwiękowa, głośniki dynamiczne, obudo
wa midi ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 
15", drukarka atramentowa HP 640C, bezpłatny 
dowóz i instalacja na terenie Dolnego Śląska, 
faktura, możliwość zakupu na raty. - 2.990 zł, 
Wrocław, tel. 071/34f-55-16 01029121 

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 AMD DURON 128 MB RAM,

Prime
Computers

PN - PT 10.00 -18.00 TEL./FAX:(071 )34 152 85
SOBOTA 10.00 -13.00 TEL/FAX (071) 78 333 04 
ul.PRĄDZYŃSKIEGO 31 WROCŁAW 
e-mail: prime@poland.com tel kom. 0606 49 40 10

O F E R T A  P R O M O C Y J N A  
PO OBNIŻONYCH CENACH WAŻNA DO 12..06..2001

DO KAŻDEGO KUPIONEGO 
ZESTAWU KSIĄŻKA DO 

WINDOWS GRATIS

MONTUJEMY KOMPUTERY 
W DOWOLNEJ KONFIGURACJI.

DOWÓZ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE
! ! ! GRATIS ! ! ! 

OFERTA SPECJALNA:
O K I

L e k m ^ r k

S E IK O S H A

D y s k i  tw a rd e :  •  JM O N IT O R  L IK O M  17”  0.25 950,- D R U K A R K A  H P  640C  
H D D  20 G B  ATA100  420,- M O N ITO R  LIK O M  17” 830,- L E X M A R K  Z32
H D D  30 G B A T A 1 0 0  510,- M O N IT O R  L IK O M  15” O S D  620,- DIMM  64  M B  S D R A M  
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“LION” *i
ATHLON THAND. 1000 MHz 

ECS KT7VZA 266 Mhz ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA100 
GEFORCE 2 MX 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 K  V9Q >

CD ROM 52X, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD
CENA :2.560,- * *

“PUMA”
AMD DURON 750 MHZ 

PC CHIPS 8810 
RAM 64 MB DIMM 

HDD SEAGATE 10 GB ATA 100 
RIVA TNT2 128bit Share 
DŹWIĘK 32 BIT STEREO ś  

$ CD ROM 52X LG Karta siciowa 
FDD 1,44 MB, Modem 56 kbps 

■  GŁOŚNICZKI AKTYWNE 
OBUDOWA MIDITOWER ATX 

KLAWIATURA,MYSZ,PAD
C EN A : 1.540,-

m

“JAGUAR”
AMD DURON 800 MHZ 

ECS KTV7ZA 266ATX ATA 100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 20,4 GB ATA 100 
RIVA TNT2M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 kV90 

CD ROM 52x, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA, MYSZ,PAD
C EN A : 1.900,-

m

“GEPARD”
INTEL PENTIUM III 866 MHZ 

VIA 6X100/133 MHZ ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 
RIVA TNT2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 K  V90 

CD - ROM X 52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD J p
C EN A : 2.650,-*^

* RATY ROZŁOŻONE NA 24 MIESIĄCE.

m
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CD-ROM CTX (52x), obudowa ATX, HDD IBM 20 GB, Riva 
TNT PRO 32 MB, głośniki 90 W, FDD 1.44 MB, klawiatura, 
mysz, monitor Belinea 15’ , Soltek 133 ATX, na gwarancji, -
3.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-70-59
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON obudowa ATX, 
128 MB RAM, HDD 20 GB, DVD, CD-ROM 40x, karta graficz
na RIVA TNT-II 32 MB AGP, karta muzyczna Sound Blaster, 
klawiatura, mysz, monitor 15" cyfrowy, stan idealny, gwaran
cja, - 2.050 zł. Wrocław, tel. 0503/76-26-85,071/346-25-99 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON I1128 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 16 MB z akceleracją, 
karta muzyczna 16 Bit, monitor cyfrowy 15”, mysz, głośniki 
180 W, klawiatura, stan idealny, • 1.760 zł. Wrocław, tel. 
321-51c56,0502/09-67-71
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON I1128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x 40, karta grafiki Riva TNT2 
M64 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15*. SVGA, kolo
rowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwaran
cji, -1.990 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 VIA CYRIX II1128 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki i810 AGP, 
karta muzyczna, monitor 15"; SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1-.49Ć -zł. Wro
cław, tel 0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 700“CELERON 64 MB RAM 
(133 MHz), HDD 17 GB Seagate. CD-ROM (50x), karta gra
ficzna Riva TNT2,32-MB M64 AGP, karta muzyczna 32-bito- 
wa, FDD 1.44 MB, obudowa ATX, monitor 15" cyfrowy koloro
wy Siemens,'klawiatura, mysz, oprogramowanie, głośniki 180 
W. -1.900 zł. Wrocław, tel. 071/329-83-99,0503/56-86-75 
KOMPUTER PC PENTIUM III 733 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, DVD, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, SVGA 32 
MB, monitor 17" cyfrowy (OSD), drukarka atramentowa Ep
son; oprogramowanie Windows, Office itp., stan idealny, • 
2.550 zł. Wrocław, tel. 0607/49-27-52 
KOMPUTER PC PENTIUM III 733 CELERON 64 MB RAM, 
HDD Ouantum 20.4 GB, CD-ROM x44, karta grafiki 16 MB z 
akceleracją, karta muzyczna + głośniki 180 W, klawiatura, 
mysz, monitor 15" cyfrowy OSD, oprogramowanie, WIN Me, 
muzyka MP3, stan idealny, - 1.770 zł. Wrocław, tel. 071/ 
321-60-90
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON płyta główna do 
1.2 GHz, HDD 20 GB, 64 MB RAM, akcelerator graficzny do 
64 MB, muzuka full-duplex, USB, LAN, CD-ROM x44, klawia
tura, mysz, obudowa ATX, -1.590 zł + monitor 15" cyfrowy - 
200 zł. Międzygórze, tel. 074/813-52-39 po godz. 17, 0607/ 
53-64-52
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 64 MB RAM, 
CD-ROM x 50. HDD 8.4 GB, VANTA 16MB, FDD 1.44 MB, 
obudowa MT ATX, klawiatura, mysz, monitor 15" cyfrowy, - 
1.460 zł. Strzelin, tel. 0606/27-27-90 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 128 MB RAM, HDD 
8.4 GB, FDD, karta grafiki SVGA 32 MB Riva TNT, karta mu
zyczna, obudowa mini tower ATX, klawiatura, mysz, -1.590 
zł. Wrocław, tel. 0602/18-41-14 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM. HDD
5.1 GB, FDD, karta grafiki SVGA16 MB TNT, karta muzycz
na, CDx36, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, -1.430 zł. 
Wrocław, tel. 0502/53-41-32
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM, HDD 20 GB, CD-ROM x.40, karta grafiki Riva TNT2 
M64 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolo
rowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwaran
cji, - 1.930 zł. Wrocław, tel. 0501/17,-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 8.4 GB. CD-ROM x40, karta grafiki do 64 MB 
AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudo
wa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.750 zł. 
Wrocław, tel. 0600/36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM DIMM 
BX, HDD 8.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki do 64 MB AGP, 
karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.690 zł. Wro
cław, tel. 0501/49-77-17
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL 128 MB 

RAM, HDD 10 GB, CD x48, karta grafiki 81 Oi, kar
ta dźwiękowa, karta sieciowa, USB, FDD 1.44 MB, 
desktop Optiplax, nowy • 1.600 zł, z procesorem 
III 550 MHz, 64 MB RAM • 1.450 zł, z procesorem 
III 500 MHz, 64 MB RAM • 1.400 zj. Wrocław, tel. 
071/341-44-51,0608/67-17-57 02024021

O KOMPUTER PC PENTIUM III 800 nowy, 2 lata gwa
rancji, 128 MB RAM, HDD 30 GB, CD-ROM x52, 
karta grafiki GeForce 32 MB, karta dźwiękowa 
Sound Blaster 128, fax-modem, głośniki dyna
miczne, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, 
monitor cyfrowy 17" • 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 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, karta grafiki Geforce 2MX 32 MB, DVD-ROM, 
FDD 1.44 MB, fax-modem 56 K, obudowa ATX, klawiatura, 
mysz, nowy, na gwarancji, możliwa inna konfiguracja • 2.150 
zł; z monitorem kolorowym 15", - 2.500 zł (możl. wyst. fakt. 
VAT). Dzierżoniów, tel. 0603/10-97-23 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 128 MB RAM, 40 
GB, FDD, CD-ROM, karta grafiki Geforce 32 MB, karta mu
zyczna 3D, fax-modem 56 KBPS, głośniki, klawiatura, mysz, 
pad, nowy - 2,690 zł, monitor Samsung 17", nowy, możliwy 
dowóz - 890 zł. Wrocław, teł. 071/785-79-15 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL ATA 66, płyta głów
na Biostar 64 MB RAM, karta grafiki RIVATNT216 MB M64, 
HDD 17 GB 7200 obr/min, CD Rom x 40 ASUS, FDD 1,44, 
obudowa ATX, monitor 15" DAYTEK15210 cyfrowy, klawiatu
ra, mysz - częściowo na gwarancji, - 2.299 zł. Wrocław, tel. 
071/372-65-54 0601/43-67-90 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL płyta główna Giga- 
byte 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, 
obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, głośnikiCreatiue,.nowy, 
2 lata gwarancji - 2.299 zł. Wrocław, tel, 071/368-78-14

T.REX
•  komputery, akcesoria
•  skup-sprzedaż-komis
•  IBM - tanie zestawy, 

zamiana konfiguracji

tel. 343-00-83 
316-56-64, wieczorem

Wrocław, ul. Wita Stwosza 3 
(od 1200 do 1700)

www.trex.com.pl,trex@online.pl

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 midi ATX, 
klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 15", pilnie, • 1.990 zł. Wro
cław, tel. 0602/17-33-45 •
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki Riva Ge- 
eforce 32 MB AGP, karta muzyczna/monitor 15", SVGA, ko
lorowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwa
rancji, - 2.210 zł. Wrocław, tel. 0501/17 6̂-97 " 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB! CD-ROM x40, karta grafiki 64 MB 
AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudo
wa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.980 zł. 
Wrocław, tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMQ DURON 256 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki Riva Gę- 
eforce 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor kolorowy 17", 
SVGA, OSD, obadowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na 
gwarancji, - 2.550 zł. Wrocław, lei. 0600/36-48-77 
KONSOLA GAME BOY 1 gra • tetris, stan b. dobry, • 110 zl. 
Bolesławiec, tel. 0607/70-16-57 
KONSOLA GAME BOY kolorowa, nowa, na gwarancji-,- 220 
zł. Wrocław, tel. 369-27-27
KONSOLA NINTENDO 64 pad, gra Top Gear Rally, + Con- 
troller Pak, • 200 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-24-63 
KONSOLA NINTENDO 64 zamienię na GAME BOY lub PLAY- 
STATION, Legnica, tel. 0501/60-87-07 
KONSOLA NINTENDO 64 z grą, pełnym okablowaniem, - 300 

•U. .Lubin, tel. 0604/96-86-78
KONSOLA NINTENDO 64 karta pamięci, gry (x3), • 200 zł. 
Wrocław, tel. 0502/04-14-79
KONSOLA SEGA DREAMCAST karta pamięci, kabel RGB, 
internet, 8 gier, stan idealny, - 600 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
647-10-37
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, 1 pad, karta 
pamięci, modem, kabel RGB, gry, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-31-52
KONSOLA SEGA DREAMCAST dostęp do Interhetu, oka
blowanie, pad, pudełko, stan idealny, • 560 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45,0601/56-07-79 ... —  . ■■ ■
KONSOLA SEGA MEGA DRIVE mało używana, 2 pady, za
silacz, 13 gier, stan b. dobry, • 160. zł. Legnica, tel. 05021 
59-28-37 prosió.Tomka -
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, na gwarancji 10 mies., 
karta pamięci, 25 CD, - 720 zł. Bolesławiec, tel. 0503/59-52-39 
KONSOLA SEGA DREAMCAST mało używana, okablowa
nie, 10 CD, pad, - 800 zł. Strzelin, tel. 0602/68-86-14 
KONSOLA SEGA DREAMCAST dżojpad, 10 gier, karta pa
mięci (400 bloków), kabel RGB, stan idealny, - 650 zł. Szczyt
na, tel. 074/868-42-51
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, na gwarancji 2 gry 
i akcesoria, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 0504/90-10-88 
KONSOLA SEGA DREAMCAST na gwarancji, 25 gier, ory
ginalna karta pamięci VMU. internet, PAD, - 590 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-95-22
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, karta pamięci * 15 
gier, - 630 zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-7502, Dual Shock, 
okablowanie, kabel RGB, 30 gier, karta pamięci, PAL/NTSC, 
- 600 żł. Bielawa, tel. 074/645-47-90 po godz. 18, 0600/ 
59-70-90
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona. 2 dżojpady, 6 
gier, kabel RGB - 460 zł. Bolesławiec, tel. 0607/70-16-57 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 przerobiona. Dual 
Shock, karta pamięci, okablowanie, 20 gier, PAL konwentor, 
gazety, • 450 zł. Ciechów, gm. Środa Śląska, tel. 071/
317-58-78
KONSOLA SONY PLAYSTATION kabel, gra, pad, • 380 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0608/15-94-12 
KONSOLA SONY PLAYSTATION FCPH-9002 C Dual Shock, 
przerobiona, karta pamięci, 6 gier, na gwarancji, pełne oka
blowanie, stan idealny, • 460 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-89-82
KONSOLA SONY PLAYSTATION karta pamięci, dual shock 
+ 6 gier, przestrojona, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/ 
58-02-81
KONSOLA SONY PLAYSTATION Dual Snock, karta pamię
ci, 10 gier, kable, - 450 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-69-68 
KONSOLA SONY PLAYSTATION pad, gry, okablowanie, mało 
używana, - 420 zł. Kłodzko, tel. 074/867-21 -45,0605/07-87-49 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502, - 500 zł. Krzeczyn, 
tel. 071/398-74-92
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 Dual Shock, 6 gier, 
karta pamięci, - 400 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona,  ̂550 
zł. Legnica, tel. 076/722-46-73

JHP
NAPRAWY I  KONSERWACJE

I DRUKAREK, MONITOROW, 
KOMPUTERÓW opo11 J

SZUKASZ 
drukarki lub monitora DZWOŃ

Wrocław, ul. Trwała 1, tel.071/783-76-42| 
0-601 70 54 03 od 9.oo do 18.00 J

KONSOLA SONY PLAYSTATION ONE stanJdealny, - 490 zł. 
Legnica, tel. 0607/53-50-90
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-9002C Dual Shock', 
karta pamięci, przewód RGB, 8 gier, pudełko, stan b. dobry, 
przeróbiona, - zł. Legnića, tel. 076/866-46-74, 0607/ 
83-06-25̂
KONSOLA SONY PLAYSTATION na gwarancji, 10 płyt z gra
mi, karta pamięci, karta pamięci, Dual Shock, pad, przerobio
na, - 600 zł. Lubin, tel. 076/̂ 47-55-57 
KONSOLA SONY PLAYSTATION dżojpad z wibracją, karta 
pamięci, kabel RGB, i0 gier, przerobiona, na gwarancji, stan 
idealny, • 480 zł. Lubin, tel. 0607/44-56̂ 23 
KONSOLA SONY PLAYSTATION pad, Dual Shock, kabel 
RGB, karta pamięci, gry, stan b. dobry + zwykły pad, - 390 zł. 
Lubin, tel. 076/749-87-78
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 Dual Shock x2, 1 
zwykły, pistolet, karta pamięci, 30 gier, przerobiona, stan ide
alny, - 570 zł. Lubin, tel. 076/846-71-31 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, Dual Shock, 
zwykły pad, karta pamięci, gry, monitor kolorowy, okablowa
nie, - 520 zł. Oleśnica, tel. 071/314-77̂ &-oe<56/39-64-11 
KONSOLA SONY PLAYSTATIoKfroczna, przerobiona, 2 
pady, Dual Shock, kart»‘pamięci 8 MB, 120 bloków, elektro
niczny wyświetfftóz, okablowanie, gry, - 490 zł. Oleśnica, tel. 
0£Ji&9*36-83
"KONSOLA SONY PLAYSTATION PŚONE na gwarancji, pad 
dual shock, karta pamięci, komplet kabli, rgb, przerobiona, 
płyta bootująca, - 500 zł. Opole, tel. 0607/59-20-05 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, Dual Shock, 
karta pamięci, 10 gier, 4 czasopisma, • 500 zł. Pęgów, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-74-34 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, PAL/NTSC, 
pad, karta pamięci, 120 bloków, okablowanie * gry, • 300 zł. 
Sławniowice, tel. 077/439-82-99 Andrzej 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 Dual Shock, karta 
pamięci, przerobiona, 15 gier, nowości, okablowanie, - 450 
zł. Strzegom, tel. 0609/24-18-29 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002C mało używana, na 
gwarancji, karta pamięci, 25 płyt CD z grami, kabel do telewi
zora kolorowego, - 400 zł. Szczepanów, tel. 074/850-79-19 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 • 9002 dual shock, 
przerobiona, memory card, RGB, 10 gier, gwarancja - 350 zł, 
Sony Playstation II, nowa, przerobiona, gwarancja • 1.600 zł. 
Świdnica, tel. 0604/12-85-13
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 10 gier, karta pamię
ci, literatura, instruckcja obsługi, opakowanie, stan b. dobry, - 
450 zł ♦ komputer Amiga 5001 MB gratis. Świdnica, tel. 074/ 
853-75-41
KONSOLA SONY PLAYSTATION 90Ó2 dual shock, przero
biona, okablowanie, - 430 zł. Świdnica, tel. 074/640-26-08, 
0502/43-39-58
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nowa, na gwa
rancji, przerobiona, ♦ akcesoria i gry, - 470 zł. Wałbrzych, tel. 
0504/90-10-88
KONSOLA SONY PLAYSTATION okablowanie, pad, stan ide
alny, gratis 6 gier, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/841 -66-66 lub 
0608/10-50-92
KONSOLA SONY PLAYSTATION pad, przerobiona, karta 
pamięci, - 450 zł. Wałbrzych, tel. 074/841 -93-90 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad, dżojstik, 
3 płyty, - 500 zł. Wrocław, tel. 365-91-69 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE fabrycznie nowa, 
zapakowana, - 500 zł. Wrocław, tel. 0609/35-26-62, 071/ 
786-77-91
KONSOLA SONY PLAYSTATION na gwarancji, pełny kom
plet, stan b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/782-89-54 
KONSOLA SONY PLAYSTATION karta pamięci, przystawka 
telewizyjna, 15 płyt z grami - 350 zł. Wrocław, tel. 071/ 
336-35-11
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCTH-7002 przerobiona, 
2 x Dual Shock, karta pamięci, konwerter PAL, okablowanie, 
10 gier - 420 zł. Wrocław, tel. 071/322-39-56 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 pady, - 440 
zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72

RATYBEZO
WE WROCŁAWIU JEDYNIE V
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i PC
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LOTUS

KUP NA RATY KOMPUTER NOWY LUB UŻYWANY, NIE PŁAĆ ODSETEK III 
ZM O D ER N IZUJ SW Ó J KO M PU TER , NIE PŁAĆ ODSETEK III

LOTUS PROMOCJA 
DURON 700 

MB ECSKT133 
64 MB PC 133 

HDD 10 GB 
-SVGA16 MB 
CD LG x52 

MONITOR KOLOROWY 14' 
CENA: 1.900 zł

LOTUS GAMES
DURON 750 

MB ECS KT 133 
64 MB PC 133 

HDD 20 GB 
RIVA TNT2 M64 32 

CD LG x52

CENA: 1.800 Zł

LOTUS GAMES II
DURON 800 

MB ECS KT 133 
128 MB PC 133 

HDD 20 GB 
GEF0RCE2 MX 32 MB 
DVD LG 12+SB LIVE!

CENA: 2.290 zł

ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 230 zł

ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 218 zł

ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 277 zł

ODSETKI U NAS: O ODSETKI U NAS: O O D SETKIU  NAS: O

NOWE 
MONITORY 14”
KOLOROWE 
SVGA LRNIMPRII

3 9 0 ! ! !
ORAZ INNE- 

OKAZJE
ZADZWOŃ!!!

DANE DLA OKRESU KREDYTOWANIA 10 MIESIĘCY, BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

P R Z Y JM U JE M Y  STAR E K O M PU TER Y W ROZLICZENIU II!
S K U P U J E M Y  U Ż Y W A N E  

K O M P U T E R Y , P O D Z E S P O Ł Y  
O R A Z  N O T E B O O K I !!! G O T Ó W K A

Z A P R A S Z A M Y  DO N O W EG O  S A LO N U  KO M PU TER O W EG O !

W YŚCIGOW A 58
PC-LOW

o b o k  a u to k o m is u ; R O C A R  te l/ fa x 3 3 9  8 9  7 6

KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, stan 
bardzo dobry, 2 x 1 MB, dual shock, pad zwykły, 30 gier, peł
ne okablowane, czasopisma, • 550 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
64-2733 ‘
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 8 gier, dual shock, 
stan b. dobry, - 500 żł. Wrocław, tel. 071/311-55-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, mało 
używana, Dual Shock, karta pamięci 120 bloków, okablowa
nie, 5 CD z grami, - 390 zł. Wrocław, tel. 341-90-22 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nowy model, prze
robiona, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nowa., przerobio
na,. Dual Shock, gra, karta pamięci, pudełko, stan idealny, - 

-480 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
KONSOLA SONY PLAYSTATION pad, karta pamięci, CD z 
grami, stan b, dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 354-51-43 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, kable, 
gry, stan idealny, - 440 zł. Wrocław, tel. 0609/39-90-87 
KONSOLA SONY PLAYSTAflON 9002 Dual Shock, przero
biona, karta, pamięci, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 
0601/78-51-55
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 SCPH-7502 karta pamię
ci, pad, 50 CD, • 720 zł. Wrocław, tel. 0607/52-62-38 
KONSOLA SONY PLAYSTATION dual shock, - 430 zł. Wro
cław, tel. 0503/93-99-65
KONSOLA SONY PLAYSTATION pełne okablowanie, 2 pady,
2 karty pamięci, instrukcja obsługi, pudełko, 20. gier, duio 
czasopism, - 470 zł. Wrocław, tel. 071/328-̂2,1-02 
KONSOLA SOŃY PLAYSTATION 9002 nowy kabel RGB, 
nowa karta pamięci 15 bloków, dual shock, gry, - 400 zł IUb 
zamienię na-tartszy,'motorower, z dokumentacją. Wrocław, 
tel. 071/355-30-71,0503/03-46-63 
O  KONSOLA SONY PLAYSTATION II fabrycznie 

nowa, możliwość przerobienia *1.490 zł. 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- 
wanel. Ceny od 300 zł. Wysyłka. Wrocław, tel. 
0604/85-52-26 80009181

KONSOLA SONY PLAYSTATION II okablowanie, nie używa
na, -1.600 zł.., tel. 0600/11-22-54 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II fabrycznie nowa, zapa
kowana, akcesoria, DVD-ROM, na gwarancji, • 1.400 zł. Le
gnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, - 1.450 zł. Wro
cław, tel. 071/329-70-01
KONSOLA SONY PLAYSTATION II najnowszy model, jeden 
dżojpad, okablowanie, 2 oryginalne gry, stan b. dobry, możli
wość sprawdzenia, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0609/38-57-77 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, na gwarancji, kom
pletna, -1.750 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/782-89-54 
KUPIĘ CARTRIDGE DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH 
: HP, Lexmark, Canon, Epson, zużyte, w cenie 2-7 zł/szt. oraz 
tonery do drukarki HP, zużyte, w cenie 10-11 zł/szt. Trzebni
ca, tel. 071/31242-84,0607/60-83-59 
KUPIĘ DRUKARKĘ CANON BJ-330. Wrocław, tel. 354-26-32 
KUPIĘ DRUKARKĘ PANASONIC KX-P1150 igłową, uszko
dzoną, ze sprawną elektroniką. Trzebnica, tel. 071/312-81-72 
w godz. 8-15
KUPIĘ DYSK TWARDY do 2.5 GB. Blachownia, tel. 0502/ 
16-91-74 po godz. 15
KUPIĘ DYSK TWARDY FUJITSU 1.3 GB (M1636Tau). Le
gnica, tel. 076/854-53-30,0503/79-00-06 
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyżej 1.7 GB. Wro
cław, teL 368-75-88, 0602/66-49-88, 0503/86-40-86 
KUPIĘ DYSKI TWARDE, płyty główne, karty grafiki,'napędy 
CD-ROM, procesory i inne. Wrocław, tel. 0502/26-90-88 
KUPIĘ KLAWIATURĘ DO NOTEBOOKA MACINTOSH PO
WER BOOK190 w dobrym stanie. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/ 
481-75-84
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM w cenie do 300 zł. Wro
cław, tel. 344̂ 81 -35
O  KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION każdy 

model oraz Playstation II, również uszkodzone, 
do 300 zł. Wrocław, tel. 0604/85-52-26 80009171 

KUPIĘ KONSOLĘ SONY PUkYSTATION. Brzeg, tel. 0602/ 
11-34-12 i 077/411-46-70 - ^
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobiona, mo
del 7502, 9002, PS One - do 350 zł oraz Playstation II - do 
1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-19-56,0604/85-19-28 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION w cenie do 350 zł. , 
Świdnica, tel. 074/640-26-08,0502/43-39-58 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION z padem i grami, 
do 350 zł. Świdnica, tel; 0600/20-24-17 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION oraz Sega Dream
cast. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną, z gra
mi, nowy model, do 280 zł lub stary model do 230 zł, możliwy 
dojazd. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION PS ONE lub Dre
amcast. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną, z ka
blami. Wrocław, tel. 0609/39-90-87 
KUPIĘ MONITOR 17 cali, cyfrowy, kineskop Sony Trinitron, 
najwyżej 2-letni - do 500 zł. Wrocław, tel. 0602/48-74-86 
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM 100 od Pentium 100 w górę 
oraz komputer stacjonarny z monitorem. Wrocław, tel. 071/ 
353-86-43, 0501/28-38-83.
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM III 700 128 MB RAM, mate- 
ryca 14.1-15.1*, DVD-ROM, karta grafiki 8 MB, HDD 20 GB, 
FDD .1.44 MB, fax-modem 56 kbps. Legnica, tel.. 0601/ 
98-67-97
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM III 800 - do 4.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/34-31-72
KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ AMD K6-2/3450-550 MHZ AT. Wro
cław, tel. 071/789-00-16
KUPIĘ PROCESOR AMD K6-2 500 MHz. Ziębicę, tel. 0606/ 
91-77-73
KUPIĘ TUSZ DO DRUKAREK HEWLETT-PACKARD, LE- 
XMARK oryginalne. Wrocław, tel. 0503/67-36-69 
KUPIĘ ZASILACZ DO DRUKARKI Hewlett-PackardOesk-Jet 
660C oraz Desk-Jet 500 lub sprzedam 30 zł. Wrecław, te! 
071/346-47-80
MONITOR 15’ , OSD, 1997 rok, stan b. dobry, - 300 zł. Dzier
żoniów, tel. 0502/40-96-80

NASCOM, tel. 071/351-55-49 
tel. kom. 0-605 050 127

Rozbudowa, skup  i sp rzedaż 
podzespołów i komputerów. 

Notebooki - serwis, skup i sprzedaż
tel. 0-601 766 553 O P003851 /

MONITOR cyfrowy, 15", - 200 zł. Lubin, tel. 076/847-56-88 
MONITOR 15", cyfrowy, stan b. dobry, - 350 zł. Strzegom, tel. 
0502/43-39*75
MONITOR 15" cyfrowy, rozdzielczość 1024/768, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0604/49-84-31
MONITOR TARGA 17", cyfrowy, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
321-28-39
MONITOR kolorowy, 14", stan b. dobry, -160 zł. Wrocław, teł. 
0600/35-58-07
MONITOR 15" OSD, - 300 zł. Wrocław, tel. 0504/95-89-21 
MONITOR 21" cyfrowy,- 650 zł. Wrocław, tel. 0504795-89-21 
MONITOR 14" cyfrowy, stan b. dobry. -180 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-83-89
MONITOR 14" analogowy, - 150 zł. Wrocłiw, tel. 0501/ 
60-83-89
MONITOR 17", cyfrowy - 350 zł, 14", stan b. dobry -1,50 zł. 
Wrocław, tel. 0608/67-17-57
MONITOR 15" cyfrowy, funkcje, na ekranie, mało” używany, 
stan idealny„.T,3i0 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-99, 0503/
7.6-20-85"* ____
MONITOR OSD, 17", cyfrowy, stan b'. dobry, - 480 zł... Wro
cław, tel. 0501/34-68-86̂
MONITOR kolorowy, do Amigi, konsoli, kamery video, stan b. 
dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 071/360-83-01 
MONITOR cyfrowy, 17", gwarancja, - 390 zł. Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63, 0501/15-50-90
MONITOR 14,15 i 17"- od 150 zł. Wrocław, tel. 0604/08-46-42, 
0501/55-97-22 po godz. 16
MONITOR 15", cyfrowy, na gwarancji, - 290 zł. Wrocław, tel. 
0600/36-48-77
MONITOR 17", OSD, stan b. dobry, na gwarancji, - 510 zł. 
Wrocław, tel. 0501/17-46-97
MONITOR 20" gwarancja, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-93-64 %
MONITOR kolorowy, do konsoli Sony Playstation, może słu
żyć jako telewizor, 14", stan b. dobry - 80 zł. Zbąszynek, woj. 
zielonogórskie, tel. 0608/16-75-23 
MONITOR 17", 1996 r. stan kineskopu b. dobry, - 340 zł. Wro
cław, tel. 787-88-33,0504/94-59-99 
MONITOR AMTRON 14" kolorowy, stan b. dobry, -160 zł. 
Legnica, tel. 0600/35-58-07
MONITOR AT&T 15" cyfrowy, stan b. dobry - 240 zł oraz tu
ner TV, -160 zł. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
MONITOR BELINEA 15", OSD, stan b. dobry, kineskop Hita
chi, 1998 r, - 310 zł. Legnića, tel.̂ 076/866-15r03 
MONITOR BELINEA 17" cyfrowy, OSD, kineskop Hitachi, stan 
idealny, 1998 r, - 520 zł. Wrocław, tel. 0607/49-27-52 
MONITOR CAMPA017", - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-86 
MONITOR COMMODORE, - 200 zł. Wrocław, tel. 0504/
94-73-93
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 COMPAO 14", cyfrowy, color, - 250-Zł. Wrocław, 
tel. 071/321-28-39
MONITOR COMPAO 2000V, 19" stan b. dobry, - 900 zł. Wro
cław, tel. 0501/60-83-89
MONITOR COMPAO 17" OSD, kineskop Sony trinitron, wy
sokie parametry, TCO 99, używany 6 miesięcy, - 630 zł. Wro
cław, teł. 373-93-99
MONITOR CTX17" mało używany, stan b. dobry, 1200x 1024x 
85 Hz, - 470 zł. Wrocław, tel. 0607/72-63-79 
MONITOR CTX, 17" cyfrowy, 1997 r„ kineskop Panasonic, 
dużo regulacji, stan idealny, - 460 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
49-27-52
MONITOR DAEWOO 14", model cmc1424x, rok procł. 1995 
r., stan b. dobry, - 160 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-93-34,0608/ 
31-97-38
MONITOR DAEWO015" model 529B, 1280x1024,1024x768 
(85 Hz), pełne OSD..LR-NI, zapakowany, gwarancja, - 350 zł. 
Wrocław, fel. 071/368-71-06 A , .
MONITOR OAEWOO 15", cyfrowy, stan b. dobry, - 300 u. ’ 
Wrocław, lei. 071/327-46-99
MONITOR EIZO 20" - 720 zl, CTX, 17", stanb. dobry-420-Zt,
IBM, 1 7", cyfrowy - 350 zl. Wrocław, tel. 0501/34-68-86 
MONITOR FUJITSU 17‘ , 1999 r. 1280x1024, 75 Hż, OSD, - 
530 zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
MONITOR HIGHSCREEN14", kolorowy, cyfrowy, niekomplet
ny, - 40 zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
MONITOR HIGHSCREEN 1585 P 15", cyfrowy, wyświetlacz 
LCD, - 220 zł. Wrocław, tel. 0503/33=04-89 
MONITOR HISKVIN 17" OSD, - 450,zł. Wrocław, tel. 0504/
95-89-21
MONITOR HYUNDA115" kolorowy, cyfrowy, OSD, - 320 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-57-78, 0503/84-43-79 
MONITOR KFC 15", cyfrowy, kineskop - plamka 0.24, mało 
używany, z filtrem, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/328-98-12,0502'

. 14-92-36
MONITOR LG, 1999 r. 17", OSD, cyfrowy, - 610. zł. Wrocław, 
teł. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
MONITOR LIFETEC17", kineskop Panasonic, OSD, gwaran
cja, - 530 zł. Wrocław,, tel. 0501/81 -15-38 
MONITOR LIKOM FUTURA L7031-17", plamka 0.28 mm. 
roczny, 2 lata gwarancji, kupiony w Legnicy, stan idealny - 
700 zł lub zamienię na 15", używany, cyfrowy, w dobrym sta
nie + 500 zł dopłaty. Legnica, tel. 0502/62-46-76 
MONITOR MAG 17", cyfrowy,.- 490 zł. Wrocław, tel. 071/ 
321-28-39'
MONITOR MAG dx17f, 17", kineskop Hitachi, - 250 zł. Wro
cław, Polkowice, tel. 0504/95-57-33 
MONITOR NEC analogowy, 14", czarno-biały, - 30 zL Bol
ków, tel. 0603/34-90-20
MONITOR NOKIA CED 1 czarno-biały, VGA, • 60 zł. Jawor 
tel.0601755-09-32.
MONITOR NOKIA 14", ŚVGA, -120 zł. Wrocław, teł. 0501/
34-68-86 • ^:v.
MONITOR NOKIA 17" cyfrowy, OSO, - 580 zł. Wrocław, tóCSE
071/355-57-78, 0503/84-43-79
MONITOR PHILIPS 14", kolorowy, SVGA, stan b. dobry, -150
zł. Legnica, tel. 076/866-15-03
MONITOR PHILIPS 14" do konsoli lub AmigL- 50 zł. Legnica,
tel. 076/721-84-56

f u l  "1  S  boczna ul. Legnickiej
tel. 351 78 32, tel/fax 351 78 29, w w w .pclotus.com .pl

e -m a il p c lo tu s @ p c lo tu s .c o m .p l

W IP U T E R O W A

f!TSIfflFO 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)

MOI '
zestaw 
procesor 
pamięć 
dysk twardy 
cd-rom 
płyta główna 
karta muzyczna 
karta graficzna

cena
rata (M aiiaa.)

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-letnią gwarancją.

CENY ZAWIERAJĄ 22% VAT

CeteftKi 700 MHz 0uron800MHz AttUon 1 GHz - -

. 40 G0
pVD-ROM L

KT133AGPx4 '  VtA683AGPJt2- ICf 133ĄGPx4 KTi33AGPX<fci_
AC 97 AC97 .... SB.Lns-----

Savaoe4 on board RIVAM2.aaJB-_—
1.450,- 

61,-
1.690,-

73,-
1.990,- 

89,- 124,-
M o n ito ry :

690,-1 17“ HIVISION 800,- | 17* PHILIPS 107S 1100,-

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 108 spis treści -  patrz strona 61 (rozkładowa) 29.05.2001
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http://www.pclotus.com.pl
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IWflNY DYSTRYBUTOR: ELZAB. POSNET

od 799 zł netto
o ferta  Ważn a  do  w yczerpan ia  zapasów

DOWÓZ I INSTALACJA U KLIENTA' - GRATIS! R  
TANIE, UŻYWANE K A SY  Z  G W AR AN O JĄf B.ł  

WSZYSTKIE USŁUGI, FISK AU ZAC JA  - GRATIS! A  
W YPOSAŻENIE SKLEPÓW , OPROGRAMOW ANIE, INSTALACJE T 
■“ "S, OBSŁUG UJEM Y C A ŁE  W OJEW ÓDZTW O D O L N O Ś L Ą S K A  , ,

B M l f s p r z ę t  B iu R o w Y T E iin F lic l Y
p Wrocław, ul. Legnicka 32, tel./fax 355-16-53,359-00-10,0-501-498-199 

Kompleks handlowy obok restauracji “HA-NOI” - (Dawny sklep AUTORADIO)

r K / t l l A / '

l i i

MONITOR SAMSUNG 15a. cyfrowy, stan b. dobry, - 300 zł. 
Legnica, tel. 0601/79-95-15
MONITOR SIEMENS 15a cyfrowy, stan b. dobry, 1997 r. - 300 
zł, monitor ProView, 15", cyfrowy, OSD, 1997 r. - 310 zł, mo
nitor Mag 15* • 300 zł, monitor Siemens 14* kolorowy -155 zł. 
Dzierżoniów, tei. 0502/40-96-80 
MONITOR SIEMENS 15” LCD, ciekłokrystaliczny,., menu na 
ekranie, roczny, • 2.200 zł. Lubin, tel. 076/846-67-46,0608/ 
76-90̂ 05'
MONITOR SIEMENS 17a cyfrowy, nowoczesny, uszkodzony, 
-130 zł. Mietków, tel. 071/316-91-62 
MONITOR SIEMENS 17a cyfrowy, stan b. dobry, - 350 zł. 
Wrocław, teł. 0504/95-89-21
MONITOR SIEMENS 1703 17* cyfrowy, gwarancja - 400 zł, 
Siemens 1503, cyfrowy - 290 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63, 
0501/15-50-90
MONITOR SIEMENS-NIXDORF SCENIC 17a model z 1999 r, 
maks. rozdzielczość 1600:1200, atrakcyjny wygląd, menu, 
stan b. dobry, • 520 zł. Wrocław, tel. 0609/40-22-55 
MONITOR SONY 15", OSD, plamka 0.25, - 340 zł. Legnica, 
tel. 076/866-15-03
MONITOR SONY 15", na gwarancji, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/8̂ 15-38
O MONITOR TAXAN Ergovision 730,17", multime- 

dialny (głośniki, wyjście słuchawkowe, mikro* 
fon), OSD (funkcje na ekranie), cyfrowy, TCO 95, 
stan b. dobry, gwarancja 6 miesięcy, faktura VAT 
• 580 zł (brutto). W sprzedaży również inne moni- 
tory, 15", 17" i 20", w atrakcyjnych cenach. „PRO- 
GRES-KOMPUTERY”, Wrocław, ul. Tęczowa 7, tel. 
071/342-80-63,0501/15-50-90 80009001

MONITOR VIEWPOINT, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-86 
MONITOR YAKUMO dx17f, 17". kineskop Hitachi, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 782-97-11

C-BIT BIS ul. Szczytnlcka 26,50-382 Wrocław, tel. 327 70 07,0-602492 351
IDEALNY KOMPUTER DO BIURA KASY FISKALNE 00995658

V IA  C Y R IX
p łyta  g łów na  DFI IN TEL  810 A T X T  
p ro ce so r  V IA  C Y R IX  500 M H z 
p am ię ć  64 M B/133 M Hz 
d y s k  tw a rdy  20 G B  ✓ ■ ii- it '1  
FD D  1,44 M B  r > 
cz y tn ik  C D -R O M  50x H r n |  
g ra fik a  na  p ły c ie  ^ M  
karta  m u zy czn a  na p łyc ie  
o bu dow a  MINI/MIDI 
k law ia tu ra , m y szka  -

CENA BRUTT01499,-

N A JL E P S Z E  PO LS K IE  K A S Y  F ISKALN E  
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 DO 100.000,00 ZŁ, BEZ PORĘCZYCIELI

' MONITOR YAKUMO 15a cyfrowy, kolorowy, OSD, - 350 zl. 
Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
O MONITORY 14", 15", 17", 19" i 20", tanio - od 600 

zł. Wrocław, tel. 071/363-10-59 02024301
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

MONITORY 14* kolorowe -140 zł/szt. i 120 zł/szt., monitory 
uszkodzone, 14*, 15a, 17a - 80-100 zł/szL Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/481-75-84
MONITORY 14”, 15" od 170 zł, kolorowe. Wrocław, tel. 
322-20-18,0503/67-75-02
NAGRYWARKA LG CED-8042B, - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
23-50-42
NAGRYWARKA MITSUMI eide atapi, 2x zapis, 8x odczyt, 
mało używana, stan bardzo dobry, • 220 źł. Legnica, tel. 0603/ 
84-49-52
NAGRYWARKA PHILIPS x2/x2/x24, stan b. dobry, - 260 zł. 
Strzelin, tel. 0606/27-27-90
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 870 mało używana, wyjście 
optyczne, instrukcja w jęz. polskim, stan idealny, - 990 zł. 
Wrocław, teł. 071/787-27-49
NAGRYWARKA SONY x10x4x32, nowa, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 348-24-50,0606/22-69-94
NAGRYWARKA TEAC x8x8x32, nowa, na gwarancji, - 470 
zł. Wrocław, tel. 071/361-51-10,0502/45-13-87 
NAGRYWARKA TEAC x12, nowa, w pudełku, gwarancja 7

miesięcy, prawie nie używana, - 500 Zł lub zamienię na kon
solę Sony Playstation. Wrocław, tel. 0607/81-29-49 
NOTEBOOK COMPAO 8 MB RAM, monitor mono 14", HDD 
240 MB, FDD, zasilacz, stan dobry, - 400 zł. Oława, tel. 071/ 
303-21-96
NOTEBOOK różne częśd. Wrocław, tel. 0601/73-83-36 
NOTEBOOK COMPAO Contura 420 CX, kolorowa matryca, 
HDD, FDD, CD-ROM, 2 x PCMCIA, track bali, WIN 95, bate
ria, zasilacz, torba, -1.000 zł. Wrocław, tel. 373-93-99 
NOTEBOOK IBM 42" HDD 1 GB, ĆD ROM,.- 1.896 zł. Wro
cław, teł. 0608/30-37-66*
NOTEBOOK PABLO 12a HDD 2.25 GB, CD ROM 48x TEAC,
-1.863 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66
NOTEBOOK 386SX/25 HDD 60 MB, RAM 4 MB, czarno-bia-
ły, - 230 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39
NOTEBOOK 386SX/25 2 szt. - 900 zł. Wrocław, tel. 071/
357-65-15
NOTEBOOK 486DX4 COMPAO aktywna kolorowa matryca, 
8 MB RAM, HDD 500 MB, track bali, FDD 1.44 MB, Win'95, 
stan idealny, -'970 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
NOTEBOOK 486DX4/80 8 MB RAM, 500 MB HDD, kolorowy, 
CD ROM zewnętrzny -1250 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/ 
67-75-02
O  NOTEBOOK PENTIUM 120 INTEL 120 MHz, To

shiba, HDD 1,3 GB, 48 MB RAM, FDD 1,44 MB, 
karta grafiki, karta muzyczna, głośniki, matryca 
aktywna TFT 11.3", port podczerwieni Irda, 2 x 
PCMCIA, • 1.400 zł. Lubin, tel. 0503/02-33-31 
84015931

O  NOTEBOOK PENTIUM 120 INTEL 120 MHz, To
shiba, HDD 1.3 GB, 16 MB RAM, FDD 1., 44 MB, 
karta grafiki, karta muzyczna, głośniki, matryca 
aktywna TFT 11.3", port podczerwieni IRDA, 2 x
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PCMCIA, - 1.200 zł. Lubin, tel. 0503/02-33-31 
84015941

NOTEBOOK PENTIUM 120 32 MB, 1,4 GB, CD ROM, kolo
rowy -1920 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
NOTEBOOK PENTIUM 120 IMB 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 120 LTE 5280 Compaq, 16 MB RAM, 
HDD 1 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM 24x, matiyca 10,1 TFT, 
modem 33,6 kbps, karta sieciowa, podczerwień, stacja doku
jąca -1.500 zł. Wrocław, tel. 0501/28-09-13 
NOTEBOOK PENTIUM 133, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 071/ 
353-86-43,0501/28-38-83
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 
PCMCIA, zasilacz, torba, ciemny, - 2.200 zł. Lu
bin, tel. 0503/02-33-31 84015951

NOTEBOOK PENTIUM 150 8 MB RAM, HDD 700 mb IBM, 
CD-ROM 8x Toshiba, kolor 12", zasilacz, irda, pcmcia, -1.700 
zł. Lubin, tel. 0503/04-80-25
NOTEBOOK PENTIUM 200 MMX TOSHIBA SATELITE PRO 
440CDX, 16 MB RAM, CD-ROM, FDD, HDD 1.34 GB, karta 
muzyczna + wbudowane głośniki, kolorowa matryca 12.1", 
porty: PS/2, RS 232, USB, IR (podczerwień), VGA, PSMCIA, 
bateria 3600 mHa (wystarczy na ok. 2 godz.), zasilacz, Win 
'98, stan b, - 2.200 zł (możliwy dowóz do klienta). Zielona 
Góra, tel. 0603/40-14-77
NOTEBOOK PENTIUM 233 MMX Compaq Armada 421 Ot,

I Www rwi.pl/patatearn 
I w r o c ł a w  TEL / FAX: (071) 327-72 -52 
IUl.n0W0BICJSM 10-24 IM-1KOM: 0 60M79-7H

SPRZEDAZ WYSYŁKOWA 24H

HDD 3.0 GB, 32 MB RAM, CD-ROM, fdd, karta muzyczna, 
wbudowane 4 głośniki, podczerwień, torba, zasilacz, bateria 
b. dobra, - 2.900 zł. Lubin, tel. 076/846-36-67 
NOTEBOOK PENTIUM II266 Dell Latitude, 64 MB RAM, HDD
4.3 GB. ekran 13.3" tft, CD-ROM, fdd, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 
.0604/30-59-84
NOTEBOOK PENTIUM II300 COMPAO ARMADA 1700 160 
MB RAM. HDD 6 GB. CD-ROM x24, FDD, JR. bateria Lio-ion, 
matryca TFT 14.1, PCMCIA x2, głośniczki, wbudowany zasi
lacz, czamy, używany przez 11 mies.y, stan idealny, - 3.600 
zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 071/353-86-43.0501/ 
28-38-83
NOTEBOOK PENTIUM II 333 64 MB RAM, HDD 4 GB, ak
tywna matryca TFT 14", karta muzyczna, głośniki, CD-ROM, 
FDD, fax-modem 56 k USB IRDA, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
0501/05-18-95
NOTEBOOK PENTIUM II 333 HDD 4.3 GB, FDD. matryca 
aktywna 14,1", touch pad, 64 MB RAM, 2 x PCMCIA, zasi
lacz, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0601/76-65-53 
NOTEBOOK PENTIUM II350 AMD K6-2,96 MB RAM, HDD 
2.1 GB, CD-ROM 24x, fdd, karta graficzna 4 mb S3. karta 
dźwiękowa 16 bit stereo, głośniki, ekran 13.3" tft color, - 2.700 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-26-11 
NOTEBOOK PENTIUM II366 DELL 64 MB RAM, HDD 6 GB,
13.3 TFT, CD-ROM, FDD, modem, USB. torba Dell, - 4.200 
zł. Świdnica, tel. 0601/83-51-03
NOTEBOOK PENTIUM II 400 SONY VAGO HDD 6 GB, 64 
MB RAM, CD-ROM x 24, modem, karta muzyczna, małe ga
baryty, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 0602/85-81-42 
NOTEBOOK PENTIUM II400 Compaą Armada 1500 c Cele
ron, 96 MB RAM, HDD 4.3 GB. ekran 12.1" tft, CD-ROM, fdd.
- 3.100 zł. Wrocław, tel. 0604/86-85-21
NOTEBOOK PENTIUM II400 AMD K6/2 matryca 14.1", TFT. 
64 MB RAM. 6 GB HDD, CD ROM, FDD, VGA 4 MB. modem 
V90, gwarancja, - 3.650 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/ 
15-50-90
NOTEBOOK PENTIUM II 450 CELERON DELL LATITUDE 
kolorowa matryca, 64 MB RAM, karta graficzna PCI 8 MB, 
HDD 4.2 GB, 2 x PCMCIA, WIN 98, fax-modem 56 k, karta 
muzyczna, wbudowane głośniki, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
05-88-16
NOTEBOOK PENTIUM II 475 AMD COMPAO 100 32 MB 
RAM, HDD 4.3 GB, fax-modem, port podczerwieni, CD-ROM, 
zasilacz, głośniki, czarna torba, oprogramowanie licencjono
wane, gwarancja, - 3.500 zł. Żary, tel. 0604/93̂ 67-62 
NOTEBOOK PENTIUM II 500 ARISTON 8620 Celeron 500, 
matryca 12,1 TFT, 6,GB, 32 MB, CD, faxmodem, na gwaran
cji, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/87-44-46,0601/75-67-63 
NOTEBOOK PENTIUM II500 ASUS HDD 10 GB. w kartonie.
- 4.800 zł. Wrocław, tel. 0501/34-31-72
NOTEBOOK PENTIUM III HP OMNIBOOK 4150 B matryca 
14.1* TFT. 64 MB RAM, HDD 6 GB. VGA ATI 8 MB. DVD, 
modem V90, torba, gwarancja, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63, 0501/15-50-90
NOTEBOOK PENTIUM II11000 wyświetlacz TFT 14.1", 256 
MB RAM, HDD 20 GB, karta grafiki VGA 64 MB, karta mu
zyczna Sound Blaster (fu!l-duplex, z mikrofonem), DVD-ROM 
8x/24x, PCMCIA, nowy, w pudełku, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/61-14-53
NOTEBOOK PENTIUM III 500 Dell Inspiron 7500, 128 MB 
RAM, HDD 12 GB, ekran 15.1" tft 1280x1024, modem, tv out, 
bateria lit-jon 5400 mAh, fdd, CD-ROM, - 6.000 zł. Wrocław, 
teł. 0504/90-67-30
NOTEBOOK PENTIUM III 500 TOSHIBA SATELITE PRO 
4200 128 MB RAM, HDD 4 GB. CD-ROM x24. wyjście TV, 
JR, fax-modem V90, karta grafiki 8 MB, matryca TFT 14.1", 
bateria Lio-ion, 3-miesięczny, jak nowy, - 5.100 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM III 550 CELERON IBM THINK PAD 
aktywna matryca 13.3', HDD 6 GB, 64 MB RAM, modem 56
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DIM SD RAM BX  
128 Mb133 MHz 

tylko 130 zł 
. 64 Mb 133 MHz

tylko 70zł

kbps V90, karta grafiki 4 MB, cache 128 kB, CD-ROM x24, 
fabrycznie nowy, na gwarancji, • 4.500 zł. Kłodzko, tei. 074/ 
867-17-23
NOTEBOOK PENTIUM III 600 DELL INSPIRON 5000E 128 
MB RAM, HDD 10 GB, 15.1 TFT, karta graficzna 16 MB, 
CD-ROM x24, flop, fax-modem, sieć, TV-Out, torba, bateria 
LMon (ok. 5 godzin), - 5.900 zł. Świdnica, tęl. 0605/55-78-78 
NOTEBOOK PENTIUM III 600 Compaq Armada E 500, 256 
M&.RAM, HDD 10 GB, karty: graf, muzyczna, sieciowa. 
fax-rffOdem, łącza infra-red, CD-ROM, fdd, matryca tft 14.4*. 
bateria litowo-jóilowa, wyjście tv, na słuchawki, system ope
racyjny Windows Millenium,':'5.800.zł. Wrocław, tel. 0607/ 
05-72-61
NOTEBOOK PENTIUM III 600 COMPAO ARMADA E'500 
RAM 128 MB, HDD 6 GB, 13,3. TFJ. CD, flop, karta grafiki 8 
MB, modem, stan idealny, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
53-90-90
NOTEBOOK PENTIUM III 633 CELEON ARISTO FT 8800 64 
MB RAM< HDD 10 GB. aktywna matrycą 14.1 *. CD-ROM, 
fax-modern, IRDA, USB, - 5.700 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/ 
20-55-01" ‘ *
NOTEBOOK PENTIUM III 700 Fujitsu Lifebook, 128 MB RAM, 
HPD 20 GB, modem, 14.1” tft, - 5.500 zł. pielona Góra, tel. 
0608/58-35-22-
NOTEBOOK PENTIUM III 700 Hewlett Packard EX3,128 MB 
RAM, HDD 10 GB, sieć, modem, dvd, - 6.600 zł. Zielona Góra, 
tel. 0608/58-35-22 ' '
NOTEBOOK PENTIUM III 700 TOSHl&A SATELLITE 1750
64 MB RAM, HDD 10 GB, DVD-ROM, fax-mottem 56 kbps, 
matryca aktywna TFT 13.3", 4 MB SDRAM, nowi na'gwaran
cji, w pudełku, - 5.200 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30,0602/ 
17-14-43
NOTES ELEKTRONICZNY CASIO SF-3900 ASR, pamięć 128 
KB, nowy, w pudełku, inst. obsługi po polsku, • 200 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-13-23
NOTES ELEKTRONICZNY CASIO SF 9350,64 kB, wejście 
na dodatkową pamięć, duży wyświetlacz, dobrej klasy wyko
nanie, dużo funkcji, - 300 zł lub zamienię na telefon GSM. 
Wrocław, tel. 0503/55-85-13
NOTES ELEKTRONIĆZNY SHARP EL 6890P, 256 kB, pod
łączenie do komputera, kabel, program, nowy, zapakowany, - 
200 zł lub zamienię na telefon GSM. Wrocław, tel. 0503/
55-85-13 ..
OBUDOWA at, mini tower, big tower, z uszkodzonym zasila
czem, *20 zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
OBUDOWA AT, mini, midi oraz big tower - 30-50 zł, napęd 
Magneto Optic SCSI 210 MB, -150 zł. Wrocław, tel. 348-24-50, 
0606/22-69-94
OBUDOWA CODEGEN ATX 4 x 5.25,2 x 3.5 -140 zł, Fujitsu 
Siemens ATX-120 zł, Fujitsu ATX -130 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
99-81-30
OBUDOWY do PC z zasilaczem, cena od 40 do 50 zł. Wro
cław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
PALMTOP ERICSSON MC 16 8 MB RAM, 10 mb rom, ekran 
dotykowy podświetlany na biało, podczerwień, skórzany po
krowiec, oprogramowanie, opakowanie, dodatkowo modem 
na podczerwień, do telefonów Ericsson 6xx/7xx, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0600/21-01-50
PALMTOP VX 8 MB, możliwa faktura VAT, -1.299 zł lub za
mienię na N-9110. Wrocław, tel. 0604/29-93-59 
PAMIĘĆ RAM 16 mb simm, • 50 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-63-38
PAMIĘĆ RAM 8x1 mb, 30 pin - 25 zł, 4x1 mb, 30 pin -15 zl 
Jawor, tel. 0608/47-26-97
PAMIĘĆ RAM 32 MB DIMM, 100 MHz, - 60 zł. Przemków, tel. 
076/832-05-53 . .
PAMIĘĆ RAM 32 mb sdram, 100 MHz, - 50 zi. Świebodzice, 
tel. 074/854-68-46
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 SIMM (EDO) 2 x 16 MB - 65 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/350-04-03
PAMIĘĆ RAM dimm 100 MHz, 32 MB, - 40 zł. Wrocław, tel.
071/788-42-23,0503/75-27-95
PAMIĘĆ RAM 64 MB RAM. 133 MHz, Spectec, gwarancja, -
65 zł. Wrocław, tel. 071/357-20-09
PAMIĘĆ RAM DIMM 2x32 MB LX, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/ 
343-69-75 po godz. 16,071/355-95-62 po godz. 20 
PAMIĘĆ RAM 32 MB - 65 zł. Wrocław, tel. 071/793-58-17 
PAMIĘĆ RAM DIM 128 MB, 133 MHz, na gwarancji. -129 zł. 
Wrocław, tel. 0603/21-24-72
PAMIĘĆ RAM PC 100,32 MB, SDRAM, - 30 zł. Wrocław, tel. 
0502/83-64-03
PŁYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 BX, - 
220 zł. Wrocław, tel. 365-76-37 do godz. 14 w piątek 
PŁYTA GŁÓWNA 386 z procesorem DX 40 ♦ koprocesor + 
kontroler i/o + 4 MB RAM -30 zł, CD-ROM Mitsumi -15 zł. 
Jawor. tel. 0608/47-26-97
PŁYTA GŁÓWNA 486 z procesorem 75 MHz, - 60 zł. Oława, 
tel. 071/303-21-96
PŁYTA GŁÓWNA 486 20 zł, 486 + 8 MB RAM, 486 DX/100_- 
60 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
PŁYTA GŁÓWNA 486DX4/100 4 x SIMM-Ps/2.4 x ISA, 3 x 
PCI ♦ 8 MB RAM, 96 r, - 70 zł. Głogów, tel. 076/835-05-75, 
0600/82-62-56
PŁYTA GŁÓWNA 586 z procesorem Inetl 166, -190 zł. Wro
cław, tel. 071/345-39-22
PŁYTA GŁÓWNA 586 PCI AT ZIDA instrukcja, kable USB, 
nowa, -150 zł. Wrocław, tel. 0601/70-34-29 
PŁYTA GŁÓWNA AMD + procesor AMD K6 300 MHz, pudeł
ko, instrukcja, - 350 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
PŁYTA GŁÓWNA AMD MB SUPER S7 ALI pod procesor do 
500 MHz AMD K6 2, z kartą muzyczną, wyjście AGP, -160 zł. 
Wrocław, tel. 0501/17-46-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD BIOSTAR M7VKA pod procesory 
Duron/Athlon, socket-A, do 1.2 GHz, - 230 zł. Wrocław, tel. 
071/341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD K6-2 VJA77, 100 Hz, sockt 7. AGP 
PCI ISA 550 MHz, na gwarancji, - 220 zł. Oława, tel. 0601/
56-64-59
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 5 PTX BPRO AT/ATX 4 x SIMM. 
2 x DIMM, 4 PCI, 2 ISA -160 zł, procesor Pentium 233 z ra- 
diat. • 160 żł, karta grafiki S3 Virge DX/GX 4 MB PCI - 50 zł, 
32 MB RAM DIMM PC100 - 60 zł, obudowa desktop AT + 
CD-ROM x6 - 60 zł, klawiatura W 9X 30 zł, razem 450 zł. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-23-37 .
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM + procesor 166 - 100 zł, karta 
grafiki S3 Trio 64 V - 30 zł, karta sieciowa ISA • 25 zł, razem 
lub osobno. Wrocław, tel. 071/789-00-16 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 10016 MB RAM, -140 zł. Wro
cław, tel. 0605/74-76-28
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIABIT BP6 BX Dual Celeron, - 

■ 350 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-43-81 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIAbit be6-ii v1.2, sloM, udmalOO, 
cena sklepowa 570 zł, cena, - 450 zł. Świebodzice, tel. 074/ 
854-68-46
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II + procesor Celeron 400 - 400' 
zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 0503/67-75-02,0606/81-24-53 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIABIT BX-6 Intel 440BX, slot-1, 
ATX, soft menu, box, instrukcja, na gwarancji • 285 zł. Wro
cław, tel. 0501/15-18-78
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ASUS Slot 1ATX VIA, -190 zł. 
Wrocław, tel. 0501/93-06-64
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II MICROSTAR MS6t78, i810, 
karta muzyczna i graficzna, pod Intela na FCPGA -140 żł 
oraz Microstar MS6156, Slot-1, obsługuje wszyśtkie proce
sory Intela do 1 GHz, z kartą muzyczną SB 128 -130 zł! Wro
cław, tel. 071/341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z procesorem 233 MHz (peł
ny), - 400 zł. Wrocław, tel. 0503/94-32-94 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II, III VIA PC-133, 3 x DIMM, 4 x 
PCI. 3 x ISA. UDMA 66, slot 1. gwarancja, - 210 zł. Strzelin, 
tel. 0606/27-27-90
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II, III ASUS P3B-F ATX. 150 MHz,
- 370 zł. Wrocław, tel. 787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM III ABIT BE6-II slotl, procesor 
Pentium III 550 MHz socket + przejściówka, - 990 zł. Oława, 
tel. 0607/53-30-02

PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM III INTEL SR 440BX SLOT 1ATX 
,+TNT16 MB + SB 64V - 300 zł, płyta Pentium lljntel. 440 BX, 
SLOT 1 AT* t  Riva 128 ZX, 8 MB + SB 64 PCI- 200 zł. Wro
cław, tel. 0502/99-81-30
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM MMX ♦ procesor Intel 166 MMX 
- 250 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM MMX ATX VIA PA2010 4xPCI, 
4xlSA, socket 7,4xSimm, 2xDimm + procesor Pentium 166 
MMX, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/343-75-64 
PŁYTY CD-R nowe, po 10 szt. - 2.5 zł/szt. Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63, 0501/15-50-90
PŁYTY CD-R PLATINUM 650 MB Spindel, pakowane pd 100 
szt. -1.60 zł/szt., 650 MB Ślim - 2 zł/szt., 700 MB Slim - 2.1 zł/ 
szt., pakowane po 10 szt. Wrocław, tel. 353-20-58, 0600/ 
81-18-98. _
PŁYTY CD-R, CD-RW Princo, Platinum, Verbatim, w pudeł
kach, ną wałkach, w kopertach, no name, pudełka czyste, inne, 
ceny od 1.10 zł/płytę. Wrocław, tei! 0503/94-96-53 
PROCESOR AMD K5 90, - 40 zł. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 
0502/82-74-46
PROCESOR AMD K6-2 266, - 115 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
15-18-78
PROCESOR AMD K6-2 550 + płyta główna ATC 5200, - 380 
zł. Oława, tel. 0601/56-64-59
PROCESOR CELERON 300A od nowości praeuje na 450 
MHz (z magistralą 100 MHz na płycie ABIT BH-6), slot-1, 
wentylator - 215 zł, może być z płytą ABIT BH-6,1xłSA, 4xPCI, 
1xAGP. stan idealny, całość - 450 zł. Wrocław, tel. 071/ 
318-51-85
PROCESOR CELERON 300A stan idealny, z coolerem łoży
skowanym, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/343-62-42, 0606/ 
44-93-63 .
PROCESOR CELERON 400, - 220 zł. Świebodzice, tel. 074/ 
854-68-46
PROCESOR CELERON 700, - 350 zł. Świebodzice, tel. 074/ 
854-68-46 -t*..
PROCESOR CYRIX III 600 MHz (800 MHz) MMX, 3D NOW, 
FCPGA + przejściówka na slot 1, - 230 zł. Legnica, tel. 076/ 
866-40-70, 0603/33-35-62
PROCESOR PENTIUM 120-40 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
PROCESOR PENTIUM 133 ♦ płyta główna Intel VX AT, -130
zł. Wrocław, tel. 0501/15-18-78
PROCESOR PENTIUM 166 MMX, -115 zl. Wrocław, tel. 0501/
15-18-78
PROCESOR PENTIUM 166 MMX • 120 zF lub zamiana na 
AMD K6-2 500 MHz. Ziębicę, tel. 0606/91-77-73 
PROCESOR PENTIUM 233 MMX + płyta główna, obudowa 
big tower AT, -.230 zł. Lubin, tel. 076/749-49-59 
PROCESOR PENTIUM 233 MMX * wentylator, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/343-69-75 po godz. 16, 071/355-95-62 po 
godz. 20
PROCESOR PENTIUM II300 CELERON. -170 zł. Wrocław, 
tel. 787-49-50
PROCESOR PENTIUM II400 CELERON, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-20-46
PROCESOR PENTIUM II466 z wentylatorem - 350 zł. Kłodz
ko, tel. 074/865-52-20
PROCESOR PENTIUM III 566 CELERON - 260 zł. Kluczbork, 
tel. 0604/17-91-45
PROCESOR PENTIUM III 700 CELERON, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
PROGRAM COREL 8 polski, wersja upgrade, książki, płyty, - 
140 zł. Wrocław, tel. 0601/70-34-29 
PROGRAM WINDOWS '98 oryginalny, z licencją, • 250 zł lub 
zamienię na Nokię 5110. Jasień, tel. 0604/10-13-95, woj. lu
buskie
PROGRAM WINDOWS '98 SE oryginalny OEM. -120 zł lub 
zamienię na CB-radio. Wrocław, tel. 0502/33-75-31 
S „STRZELBA" DO GIER TV nowa, firmy Universum - 50 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 
do godz. 17
SKANER HEWLETT-PACKARD SCAN JET 5200C mało uży
wany, USB, stan idealny, • 800 zł. Wrocław, tel. 0607/51-40-13 
SKANER PLUSTEK 4800 dpi, nowy, gwarancja, - 270 zł lub 
zamienię na nagrywarkę CDR-W, DVD, kartę TV z pilotem. 
Wrocław, tel. 0503/35-15-63
STACJA DYSKÓW na dyskietki 3.5", 1,44 MB RAM, HDD 160 
MB - 20 zł. Cieszków, tel. 071/384-81-48 
STACJA DYSKÓW do Commodore 1541. Środa Śląska, tel. 
071/317-21-27
STACJA DYSKÓW. - 30 zł. Wrocław, tel. 071/327-46-99 
TUSZ DO DRUKAREK HEWLETT-PACKARD 6xx, 7xx, 8xx, 
9xx -100 zł/szt. Legnica, tel. 076/856-35-09,0603/55-70-44 
TUSZ DO DRUKARKI EPSON STYLUS kolor, nowy, zapa
kowany, - 35 zł. Legnica, tel. 0606/14-02-45 
TUSZ DO DRUKARKI EPSON STYLUS COLOR kolorowy - 
20 zł lub zamienię na tusz do Canon BJC-600. Wrocław, tel. 
346-47-80
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 710-850C 30 
ml, oryginalny, -100 zł. Jawor, tel. 0603/20-08-92 
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 600 fotograficz
ny, 1 raz używany, oryg., pudełko do przenoszenia, • 65 zł. 
Wrocław, tel. 0602/89-72-84
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD modele: 
51629A, 600C, 660C, 670C, 690C, 691C, 693C, 694C, 695C, 
697C. 600, 500, 590, 625, 635, 700, 710, 725, oryginalny, 
zapakowany, -120 zł. Wrocław, tel. 0501/98-82-66 
TUSZ DO DRUKARKI LEXMARK oryginalny. • 100 zł. Legni
ca, tel. 076/856-53-31, 0603/99-89-94 
O  TUSZE DO DRUKAREK HP oryginalne, tanio, ilo

ści hurtowe., tel. 0609/27-62-83 02023941
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC 486DX2/66,8 MB RAM, HDD 340 
mb, CD-ROM, grafika 1 mb, fdd, obudowa mt + monitor - na 
Fiata 126p, zarejestrowanego. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX HDD 2.5 GB, 
32 MB RAM, CD-ROM x 24, akcelerator graficzny 3D, karta 
muzyczna, klawiatura, mysz, na Fiata 126p, Poloneza, po 
1988 r., do remontu. Wrocław, tel. 355-24-27,0605/14-41-11 
ZAMIENIĘ NAGRYWARKĘ PHILIPS CDD 3610- na CD-ROM 
lub twardy dysk. Brzeg, tel. 0602/11-34-12 i 077/411-46-70 
ZASILACZ AWARYJNY UPS 800, -140 zł. Wrocław, tel. 0608/ 
76-28-06
ZASILACZ AWARYJNY ARES awaryjny, stan b. dobry. - 200
zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57
ZASILACZE DO PC różne, ceny 100-400 zł. Wrocław, tel.
0503/67-38-38

ROWERY
BUTY 1 PEDAŁY do roweru, - 300 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
99-56-91
FOTELIK DZIECIĘCY rowerowy, -110 zł. Wrocław, tel. 071/ 
352-36-39'
FOTELIK ROWEROWY dla dziecka, pasy zabezpieczające, 
prod. zachodniej, stan idealny, - 95 zł. Głogów, tel. 076/ 
834-46-34 po godz. 16
HULAJNOGA nowa, aluminiowa, pokrowiec, świecące kół
ko. lekka, stan idealny, - 90 zł. Wrocław, tel. 328-78-77,0503/ 
86-43-21.
KASK ROWEROWY nowy, -150 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-67-18
KLAMKOMANETKI dura-ace. nowe, w pudełku, model 
2000-ST 7700, -1.200 zł. Niemcza, tel. 074/837-63-64.0606/ 
80-69-92

HURTOWNIA R0WER0W
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 o p o h o s s  

tel. 071/372-77-84,326-22-43

pł.głU100-ATX,Obudowa ATX,CD-R x52- 
HDD 20Gb ATA100,SVGA Riva 32Mb,FDD, 
p a m ię ć  128 M b  133 M H z  DIMM,mysz,modem 
kartę dźwiękową,głośniki, pad, klawiaturę
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KOŁA 26", piasty XT 2001, obręcze Mavic 217 (sup ub con- 
trol), szprychy DT Champion, przebieg 500 km, - 700 zł. Niem
cza, tel. 074/837-63-64,0606/80-69-92 
KUPIĘ ROWER GÓRSKI rama 23a. Wrocław, tel. 0501/
49-67-46
KUPIĘ ROWER GÓRSKI z kołami 26*, w b. dobrym stanie, w 
cenie do 150 zl. Wrocław, tel. 0503/52-60-24 
KUPIĘ ROWER GÓRSKI damski, koła 20". Wrocław, tel.
344-50-47
KUPIĘ ROWER GÓRSKI 24", młodzieżowy, zadbany. Wro
cław, tel. 0608/47-15-17
LICZNIK TWIN TEC, 2001 r. nowy, czamy lub stalowy, 11-funk
cyjny • 50 zl, licznik CC 838,9-funkcyjny • 45 zł, 10-funkcyjny 
z fotoogniwem - 60 zł, wszystkie fabrycznie opakowane, instr. 
obsługi. Wrocław, tel. 071/781-98-99 w godz. 20-21 ..
O  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, 

dziecięce, młodzieiowe; ponad 4000 modeli • od 
3 zł. Legnica, tel. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014561

PIASTY SHIMANO DX nowe, do roweru BMX, -190 zł. Wro
cław, tel. 071/339-21-06
RAMA DO ROWERU BMX aluminiowa, nowa, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/339-21-06
RAMA KIRK do roweru zjazdowego, aluminiowa, stan ideal
ny, .goła", - 300 zł. Oława. tel. 0603/96-72-65 
RAMASINTESI Hantrax, niebieska, roczna, sztyca, stery, sio
dło Look - 1200 zł, mostek Ritchey Logic Pro 115 mm • 45 zł. 
Wrocław, tel. 345-40-90
RAMA ROWERU GÓRSKIEGO 26" - 70 zł. Kłodzko, tel. 074/
867-58-21
ROWER, koła 26”, przerzutki SIS, dla dziecka od 6-12 lat, 
mało używany, stan b. dobry, - 180 zł. Lubań, tel. 075/
722-66-12 po godz. 15
ROWER damski, przerzutki, bagażnik, • 150"zł. Wrocław, tel. 
071/353-07-65
ROWER młodzieżowy, z .torpedem”, 24”, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-05-90,0605/83-38-20 
ROWER, 1999 r., stan b. dobry, - 680 zł albo inne propozycje. 
Oława, tel. 0603/96-72-65
ROWER DIAMOND męski, prod. NRD,4.431/3.830, • 300zł. 
Legnica, tel. 076/878-63-08
ROWER GT TEOUESTA 18’ , amortyzator RST Mozo-Pro, 
osprzęt Shimano LX 99, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/
789-38-70
ROWER JUBILAT SKŁADAK, stan dobry, -130 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-55-58 po 16
ROWER KETTLER damski, duża aluminiowa rama, 7 prze
łożeń Shimano, koła 28”, bagażnik, oświetlenie, nowy, • 1.500 
zł. Ząbkowice Śląskie, tei. 074/815-66-08 
ROWER KTM ULTRA YS, 2001 r. sprowadzony 2 tygodnie 
temu, hamulce Dia-Comped P7 Plus, przełożenie Altus FH-MC 
12 Viam, widelec RST, rama Cr-Mo, lekki, kierownica Aera 
230 g, siodełko Shock, -1.800 zł. Legnica, tel. 0608/85-69-23 
ROWER MARIN, 1998 r., rama aluminiowa 19”, amortyzator 
RST M020 XL (skok 89 mm), osprzęt Shimano, stan b. dobry,
- 4.800 zł. Legnica, tel. 0606/93-42-02
ROWER NSU, 1950 r. fabrycznie nowy, stan idealny, oryginalny
100%, - 950 zł. Wrocław, tel. 0502/98-46-55 prosić Jarka
ROWER SCHWINN GSX 99,1999 r. czerwono-czarny, bom-
ber Z3, magura, przerzutki XT, rama aluminiowa, - 2.500 zł.
Domaszczyn, tel. 0607/10-95-90
ROWER WIGRY z przerzutką, opony terenowe, 2 sztuki, cena
150 zł i 200 zł. Wrocław, tel. 071/322-68-21
ROWER BMX wyczynowy, chromowany, stan b?dobry, • 330
zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16
ROWER BMX 20 atrakcyjny wygląd, mało używany, -155 zł.
Wrocław, tel. 0501/84-47-08
ROWER BMX MONGOOSE ROGUE, 1999 r.. stan idealny, 
pełne wyposażenie, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 355-18-40,0502/ 
30-58-53
ROWER GÓRSKI używany, 2 szt. - po 150 zł. Brzeg, tel. 0608/
57-38-92
ROWER GÓRSKI męski, koła 26", stan b. dobry, • 250 zł. 
Legnica, tel. 0606/67-91-26
ROWER GÓRSKI osprzęt Shimano, rama Marvell, 21 prze
łożeń, koła 26", aluminiowe rafki, nowe opony, błotniki plasti
kowe, noski, kubos, 2 lampki + licznik (Cateve), stan b. dobry,
- 330 zł. Legnica, tel. 076/854-81-02
ROWER GÓRSKI dziecięcy, koła 20", osprzęt Shimano, 18 
przełożeń, stan b. dobry, - 200 zł. Lubin, tel. 0602/24-20-95 
ROWER GÓRSKI koła 26", • 170 zł. Oleśnica, tel. 0502/
87-66-96
ROWER GÓRSKI, rama Cr-Mo 18", nowe opony Kelvar, ha
mulce tarczowe przednie i tylne, obręcze stożkowe Rigida, 
osprzęt Sasch, -1.100 zł. Szczodre, tel. 071/399-85-20 
ROWER GÓRSKI 20", osprzęt Shimano SIS, stan b. dobry, • 
140 zł. Wrocław, tel. 071/352-16-38 po godz. 16 
ROWER GÓRSKI - 80 zł. Wrocław, tel. 071/363-67-88 
ROWER GÓRSKI męski, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/365-91-38
ROWER GÓRSKI Skiper, Shimano -100-200 zł: Wrocław, tel.
071/321-51-44,0608/67-07-34
ROWER GÓRSKI, młodzieżowy, stan b. dobry, od 7 do 12
lat, mało używany, -150 zł. Wrocław, tek 071/321-47-50
ROWER GÓRSKI rama Cr-Mo, osprzęt Alivio, koła Paralax,
stan dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. .0503/83-89-38
ROWER GÓRSKI aluminiowa rama 7005, osprzęt STX, • 500
zł. Wrocław, tel. 0607/18-50-38
ROWER GÓRSKI z amortyzatorami (przód Uył), grip-shift.
osprzęt Alivio, aluminiowe obręcze, - 390 zł. Wrocław, tel. 071/
352-60-41
ROWER GÓRSKI męski, osprzęt ShimanoSIS, światło tylne
błyskowe, czarę błotniki, rogi, po przeglądzie, stan b. dobry, -
200 zł. Wrocław, tel. 0608/09-33-19
ROWER GÓRSKI 24", osprzęt Shimano, stań b. dobry, - 200
zł. Wrocław, tel. 0602/67-94-98
ROWER GÓRSKI młodzieżowy, koła 24", stan dobry, -130
zł. Wrocław, tel. 345-68-78
ROWER GÓRSKI, 1998 r., widelec Cr-Mo, przerzutki STX, 
hamulce Alivio, mocne koła, piasty Paralax, dodatkowow ory
ginalny widelec i aluminiowa korba, - 380 zł. Wrocław, tel. 071/
783-80-66, 0605/57-39-29
ROWER GÓRSKI, 1999 r. zielony metalic, 18 przerzutek Shi
mano, zadbany, koła 24", opony grube terenowe. Lubin, tel. 
076/846-73-56
ROWER GÓRSKI, 2001 r. koła 26", rama na amortyzatorach, 
hamulce V-brake, - 550 zK Wrocław, tel. 0501/80-46-25 
ROWER GÓRSKI ALEX rama Cr-Mo, osprzęt STX RC + De
ore LX, stan b. dobry, - 990 zł-. Wrocław, tel. 357-66-75,0603/ 
28-89-79
ROWER GÓRSKI BMW składana rama, osprzęt STX RC, 
amortyzator przedni Rock Shox, licznik, V-break, aluminium 
7020, cżamy, -1.100 zł. św. Katarzyna, tel. 0503/95-88-16 
ROWER GÓRSKI BREEZER CLOUD 9,1996 r. osprzęt Shi
mano STX, LX, rama Rickey Logic Prestige, pokryta nowym 
lakierem, nowy osprzęt, mało używany, stan idealny, -1.100 
zł. Legnica, tel. 0606/9342-02 
ROWER GÓRSKI BULLS RACING X 7.5 rama Cr-Mo 23". 
hamulce V-brake, osprzęt Shimano Acera (nowy), obręcze 
Heinmann 519, piasty Parałax, - 950 zł. Głogów, tel. 076/
832-11-86, 0600/29-87-50
ROWER GÓRSKI CANNONDALE M400 aluminiowa rama 
22", manetki Deore LX, przerzutki STX, korba Code, obręcze 
Mavic, opona Pirania, -1,600 zł. Lubin, tel. 0501/43-05-58 
ROWER GÓRSKI GARY FISHER AOUILLA prod. USA, stan
b. dobry, mało używany, rama Cr-Mo, osprzęt ATX RC, ha
mulce V-Break, 24 przełożenia, - 1.250 zł. Wrocław, tel.
362-2749
ROWER GÓRSKI GIANT aluminiowy. Deore XT. STX, RC, 
Codą Panaracer, RST Mozo, b. mało używany, stan idealny, 
atrakcyjny wygląd, • 2.100 zł. Jelenia Góra, tel’075/713-0545 
ROWER GÓRSKI GT osprzęt XTR Nawig, amortyzator Ma- 
gnezimUock Shoc, - 1.60Ó zł. Wrocław, tel. 0607/18-50-38 
ROWER GÓRSKI KERN PEAK rama Cr-Mo, osprzęt Shima
no, 24 przełożenia, amortyzator przedni i tylny, stan idealny, - 
990 zł. Wrocław, tel. 357-66-75,0603/28-89-79 
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 zl. Wrocław, tel. 071/351-60-52 
ROWER GÓRSKI LEADER-2 amortyzator przedni i tylny, 
hamulce V-Break, - 400 zl. Legnica, tel. 0608/85-69-23 
ROWER GÓRSKI MAGNUM MG 200S 21 przełożeń, osprzęt 
Shimano SIS, pogrubiona rama, przerzutki MRX 200 w kie
rownicy, obręcze 26" Record Italy, hamulce aluminiowe Lo- 
gan, opony 26x2.10 Kenda, faktura zakupu, eksploatowany 2 
mies., stan b. dobry, • 480 zł. Legnica, tel. 076/854̂ 53-30, 
0503/79-00-06
ROWER GÓRSKI MAXX.aluminiowa rama 7005, osprzęt 
Shimano LX-XT 2000, stan dobry, -1.100 zł. Lubin, tel. 0601/ 
1.9-57-00
ROWER GÓRSKI MERIDA koła 26", amortyzator przedni, 
osprzęt Shimano-Acera, błotniki, licznik, mało używany, - 520 
zł. Wrocław, tel. 0603/10-37-16 .
ROWER GÓRSKI MERIDA nowy, rama aluminiowa 22", De
ore LX 2000,27 przełożeń, V-break, stan idealny, -1.690 zł. 
Wrocław, tel. 357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI MONGOOSE MX rotor, hamulce Dia Co
upe, stan b. dobry, • 650 zł. Wrocław, tel. 071/342-69-71 w 
godz. 18-21
ROWER GÓRSKI MTB 24,1997 r., stan b. dobry, młodzieżo
wy, -150 zł. Wrocław, tel. 071/781-92*59....
ROWER GÓRSKI PEUGEOT stan dobry, -160 zł lub zamie
nię na telefon GSM, inne propozycje. Wrocław* tel. 0503/
35-15-63
ROWER GÓRSKI PEUGEOT rama aluminiowa 21", Deore 
LX 2000, 27 przełożeń, amortyzator magnezowy Santur, 
Y-break, stan b. dobry, --1.750 zł. Wrocław, tel. 357-66-75, 
0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI SCOTT, rama stalowa Hi-Ten, przerzutką 
tylna Acera, przednia STX, V-brake, tektro, piasty Altus (mo
tylki), manetki Alivio, klamki Dia-Compe, opony Author, osprzęt 
Mongoose, stan b. dobry, - 450 zł. Legnica, tel. 0609/14-94-15 
ROWER GÓRSKI SCOTT G-ZERO, 2000 r. Bomber Z-1. Ma
gura, Race Face, Mavic, - 4.000 zł. Głogów, tel. 0604/22-82-95 
ROWER GÓRSKI SCOTT RACING Vertigo-Proful, 98 r., rama 
aluminiowa, piasty, korba, przerzutką z przodu, manetki, ha
mulce, kaseta XT, amortyzator Rock Shock Judy XC, tył - Rock 
Shock Deluxe, - 3.700 zł. Oława. tel. 0604/44-92-20,
ROWER GÓRSKI SPEDER niebieski, osprzęt Shimano Ace
ra, pełna amortyzacja, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/351-08-81 
ROWER GÓRSKI TITAN nowy, na gwarancji, - 399 zł. Dzier
żoniów, tel. 0502/23-04-69
ROWER GÓRSKI TREK nietypowa rama, obręcze stożko
we, manetki Gripshift, 2 amortyzatory na gwarancji, -1.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-19-93 
ROWER GÓRSKI WHEELER rama aluminiowa, osprzęt STX, 
lekki, stan b. dobry, - 790 zł. Wrocław, tel. 357-66-75,0603/ 
28-89-79
ROWER GÓRSKI WOLF, 2000 r. rama aluminiowa 7005 Na
wig, osprzęt Alivio, amortyzator, - 1.000 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-93
ROWER KOLARSKI młodzieżowy, przerzutki, zadbany, - 50 
zł. Wrocław, tel. 0608/09-33-19 
ROWER KOLARSKI, 1999 r. rama Cr-Mo Columbus, osprzęt 
Shimano 105/600, piasty Sachs, obręcze Remerx-Tomado, Look 
Carbon, stan idealny, -1.200 zł. Oleśnica, tel. 0502/504442 
ROWER KOLARSKI ALEGRO rama Columbus, gałka 59 cm, 
osprzęt Modollo Shimano - 1.050 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
398-86-88 po godz. 15
ROWER KOLARSKI CENTURION 58 cm, firmowy, osprzęt 
Santour - 900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-86-88 po godz. 15 
ROWER KOLARSKI CENTURION wyczynowy, rama Cr-Mo 
Futura 56 cm, osprzęt Shimano 600, obręcze Rigida DP 18 i 
Mauic, hamulce Exage 500 EX, stan b. dobry. - 750 zł. Wro
cław, tel. 0604/05-84-18
ROWER KOLARSKI HURAGAN oryginalny, - 250 zł- Wro
cław, tel. 071/322-68-21
ROWER KOLARSKI PEUGEOT, - 500 zł. Kluczbork, tel. 077/ 
41847-27
ROWER KOLARSKI RELIAGHT rama 62 cm, osprzęt Shi
mano Exage, koła - 750 zł. Oleśnica, tel. 071/398-86-88 po 
godz. 15
ROWER SKŁADAK 20". bardzo mało używany, - 95 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-23 
ROWER SKŁADAK bagażnik, oświetlenie, błotniki, stan b. 
dobry, - m  zł. Kłodzko, tel. 074/647-09-65,0604/87-53-33 
ROWER SKŁADAK WIGRY 3 20", oświetlenie, dodatkowy 
hamulec, bagażnik, stan b. dobry, pełna dokumentacja, • 150 
zł. Wrocław, tel. 355-97-32 po godz.16 
ROWER TREKINGOWY Y rama aluminiowa 18,5", amorty
zator Rock Shox Judy XC, sprężyna FoX Vanila, olej, powie
trze, osprzęt LX, SRAM, Vello, Michelin, Bontager, Kalloy. 
Oleśnica, tel. 071/793-34-07
ROWER TREKINGOWY osprzęt Deore LX, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0503/39-63-26
ROWER TREKINGOWY BERGAMONT, 2001 r. nowy, amor
tyzator RST, osprzęt Acera, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0607/
18-50-38
ROWER TREKINGOWY SCOTT czerwono-czarny, prod. 
USA, aluminiowy, osprzęt Shimano Deore DX, - 950 zł. Le
gnica, tel. 076/862-98-22
ROWER TURYSTYCZNY damski, biegi w torpedzie, kpi., prod. 
zachodniej, nowy i inne, - 350 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
po godz. 16
ROWER TURYSTYCZNY prod. niemieckiej, z .torpedem", 
koła 28", -100 zł. Wrocław, tel. 071/782-05-90,0605/83-38-20 
ROWER TURYSTYCZNY damski i męski, koła 28", 5 i 3 prze
łożenia Schimano, bagażnik, oświetlenie -190 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/364-19-28,0501/6149-50 
ROWER TURYSTYCZNY.prod. niemieckiej, stan idealny, 
oświetlenie, bagażnik • 150 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/ 
81546-78, 0600/19-76-82
ROWER TURYSTYCZNY .damka" z przerzutkami. -150 zł. 
Ziębice, tel. 0606/87>35-52
ROWEREK DZIECIĘCY koła 20" - 70 zł. Wrocław, tel.
345-68-78
ROWEREK DZIECIĘCY dla dziecka w wieku 2 - 5 lat, małe 
boczne kółka, stan dobry, - 50 zł. Barcinek, tel. 075/751-42-67, 
0601/83-49-92
ROWEREK DZIECIĘCY 16", bagażnik, jak nowy, -155 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-23 
ROWEREK DZIECIĘCY 6*12 lat, koła 10". Lubań, tel. 075/ 
722 66 12
ROWEREK DZIECIĘCY do 4 lat, boczne kółka, stan b. dobry 
- 70 zł. Lubin, tel. 0503/0244-32 
ROWERY prod. niemieckiej, turystyczne, damskie i męskie, 
z oświetleniem, przerzutkami -150-200 zł. Wrocław, tel. 071/
321-5144, 0608/67-07-34
ROWERY GÓRSKIE SCOTT I TREK szl. 4, kola 26'. gruba 
rama, osprzęt Shimano, stan b. dobry - od 160 zł. Prochowi
ce, tel. 076/843-59-18
ROWERY TURYSTYCZNE damski i męski, prod. niemieckiej, 
koła 28", 5 przełożeń Shimano, błotniki, bagażnik, oświetle
nie, stan b. dobry -190 zł/szt. Wrocław, tel. 071/364-19-24, 
0601/88-23-06
SAKWA ROWEROWA b. duża pojemność, - 220 zł. Wrocław, 
tel. 071/368-80-12
WÓZEK ROWEROWY 2-kołowy, -150 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
314,9847
ZAMIENIĘ ROWER GÓRSKI FAUSTO COPI ciemnozielony, 
z wyposażeniem, mało używany, z dokumentem zakupu, na 
Fiata 126p, po 1986 r. Oleśnica, tel. 071/398-74-76

NIERUCHOMOŚCI, 
GARAŻE, KIOSKI

•  .ABC" DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunko
we, spółdzielczo - lokatorskie. Wrocław, tel. 071/
342-86-02 99000001

•  .ABC’ POMAGAMY REALIZOWAĆ książeczki mieszka
niowe z premią gwarancyjną (przy zakupie mieszkania). 
Wrocław, tel. 071/342-86-02 99000001

•  AGENCJA JDD NIERUCHOMOŚCI przyjmie do sprze- 
dąży i wynajęcia we Wrocławiu i okolicach: domy, loka
le, mieszkania, grunty i obiekty przemysłowe. Profesjo
nalna obsługa, licencja .zawodowa. BN JDD, Wrocław, 
tel. 071/3?7-78-34 '99000001

BAR PUB w stylu XIX i XX w., świetna lokalizacja, Głogów • 
Stare Miasto, - 75.000 zł. Głogów, tel. 0609/2744-71 
BAR w Kudowie Zdroju, pow. 60 m2, dziaka 960 arów, przy 
Parku Zdrojowym, koncesja na rozbudowę, • 950.000 zł lub 
wydzierżawię. Świdnica, tel. 074/853-65-36,0606/34-59-26 
BAR kawiarnia, 100 m2, po remoncie, koncesja na alkohol i 
piwo, dopuszczony do użytkowania przez sanepid, odstąpię 
za część kosztów remontu, -15.000 zł. Trzebnicą, tel. 0607/
06-08-49
BAR 45 m2, na giełdzie rolno-spożywczej, • 79.000 zl. Wro
cław, tel. 341-67-30
BAR z bogatym wyposażeniem, lokalizacja, preferowana dzia
łalność • smażalnia ryb, gyros-kebab - od 25.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-20-31,0606/55-50-80 
BAR pub, we Wrocławiu, dzielnica Śródmieście, koncesja na 
alkohol, pełne wyposażenie, bilard, pilnie, - 30.000 zł. Wro
cław, ul. Jagiellończyka 9a, tel. 075/732-84-37 Bolesławiec 
BAR-ZAJAZD przy trasie Bolesławiec • Zielona Góra, kom
pletne wyposażenie, taras, 2 km od autostrady, możliwość 
zamieszkania, piwnice, parking, folety, alarm, -139.000 zł lub 
zamienię na samochód albo mieszkanie. Bolesławiec, tel. 075/
732-86-11,0604/98-63-37,0502/60-52-65 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w ipternecie pod numerem - AG0142 
www.autogielda.com.pl)
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", 
Wrocław, ul."Widok 10, tel. 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. Kościelna 7. tel. 071/312-00-89. 071/ 
387-20-24 w godz. 10-17 99000001

BUDOWA DOMU wolno stojącego, stan surowy otwarty, za
daszony, blachodachówka szwedzka, ciekawa architektura, 
pow. całk. 250 m2, pow. użytkowa 170 m2, położony na atrak
cyjnej ekologicznie działce, przy parku, pow. 1600 m2, me
dia, 10 km od Wrocławia, gm. Długołęka, - 240.000 zł. Długo
łęka, tel. 071/315-30-13
BUDOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, w Zielonej Gó
rze, na os. Jędrzychów III, stan surowy otwarty, działka uzbro
jona (2x481 m2), możliwość prowadzenia działalności gosp., 
całość lub ewentualnie połowę, sprzedam - 92.000 zł lub za
mienię na małe mieszkanie w Zielonej Górze albo Wrocła
wiu. Wrocław, lei. "071/345-65-86 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem -A00485 www.autogiel- 
da.com.pl)
BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO o pow. 150 m2,

wykonane ściany, strop i więżba dachowa, działka o pow. 1300 
m2, w okolicach Obornik Śląskich, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-T4-94 wieczorem
BUDOWA DOMU jednorodzinnego, wolno stojącego, stan 
surowy, 150 m2, na działce 600 m2, prąd, telefon, woda. we 
Wrocławiu - Psie Pole, cicha i spokojna okolica, przystanek 
MPK, -160.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-24-30 po godz. 18. 
0604/61-40-70
BUDOWA DOMU we Wrocławiu-Stabłowicach, działka 1200 
m2. - 360.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-73-56 po godz. 15 
BUDYNEK po byłej zlewni mleka, 70 m2, nadaje się na ada
ptację na dom mieszkalny lub sklep, restaurację, działka 5 a,
- 29.000 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79,0606/12-83.-05 
BUDYNEK pow. 400 m2, wolno stojący, podpiwniczony, 2 
pomieszczenia biurowe, własny parking, w.c., telefon, siła 
wraz z wyposażeniem + działka 0.25 ha, przy trasie Wrocław
- Poznań, 7 Km od Trzebnicy, - 280.000 zł. Trzebnica, tel. 0603/
55-11-54
BUDYNEK w centrum Dziwnowa, 30 m od morza, na działal
ność handlowo-gastronomiczną,- 270.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/63-17-75
BUDYNEK GOSPODARCZO-WARSZTATOWY w Wojnowi- 
cach, 10 km od Wrocławia, 250 m2, działka 0.32 ha, na dzia
łalność lub budowę domu, - 66.400 zł. Czernica, tel. 0609/ 
45-54-46
BUDYNEK GOSPODARCZY w Wojnowicach, 10'od Wrocła
wia, 1.400 m2, działka 2.15 ha, na działalność, ogrodzenie, •
322.000 zł. Czernica, tel. 0609/45-54-46 
BUDYNEK GOSPODARCZY w miejscowości Jabłów, piętro 
o pow. 50 m2, na zaplecze socjalne, z możliwością adaptacji 
na mieszkanie, parter o powierzchni 10G m2, działka 307 m2, 
na każdą działalność gospodarczą, 5 km od Szczawna Zdro
ju, - 25.000 zł. Jabłów, tel. 074/841-87-27 
BUDYNEK GOSPODARCZY 40 m2. łąka o pow. 0.5 ha, 10 
km za Kiełczowem, przy lesie, droga asfaltowa, nadaje się na 
rekreację, oczko wodne, ładna, spokojna okolica, - 40.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-98-36 wieczorem 
BUDYNEK MAGAZYNOWO - WARSZTATOWY w Wojnowi
cach, 10 km od Wrocławia, pow. 420 m2, na działce 0.42 ha, 
może być na hurtownię, - 109.000'zł. Czernica, tel. 0609/ 
45-5446
BUDYNEK MAGAZYNOWY obok dworca PKP, pow. 2 x 1000 
m2, z biurem, rampą kolejową i samochodową, w Dębicy, przy 
trasie Wrocław - Przemyśl. Dębica, tel. 014/676-04-98 
BUDYNEK MIESZKALNY oraz budynek gospodarczy i dział
ka 0.38 ha, w Galewicach k. Wieruszowa, - 100.000 zł. Ole
śnica, teł. 071/398-53-37,0502/37-71-89 
BUDYNEK WARSZTATOWY magazynowy, pow. 330 m2, ♦ 
wiata (obudowana) o pow. 240 m2. na utwardzonej ogrodzo
nej działce, pow. 2600 m2, w miejscowości Ligota Piękna, 10 
km od centrum Wrocławia, - 220.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
32949-86, 0600/85-69-51
BUDYNEK Z WARSZTATEM stan surowy, działka 36 a, oko
lice Środy Śląskiej, - 90.000 zł; Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
BUDYNKI GOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 m2, na 
działce o pow. 0.23 ha, po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca 
Kł. - Międzylesie, - 30.000 zł. Długopole Górne, tel. 0602/
40-0348
BUDYNKI GOSPODARCZE duże, dom mieszkalny, wszyst
kie media i ziemia 3 ha, podstację paliw, - 550.000 zł.Legni
ca, tel. 076/85446-08
BUDYNKI GOSPODARCZE pow. 250 m2, w Pęgowie, dział
ka 1000 m2, wszystkie media, przy ul. Głównej, -120.000 zł. 
Pęgów, tel. 0600/53-39-05 -
BUDYNKI GOSPODARCZE pow. 320 m2. woda, prąd (siła),

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
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duża działka, • 60.000 zł lub do wynajęcia • 1,500 zł/mies. 
Żmigród, tel. 0607/71-17-76
BUDYNKI MAGAZYNOWO - BIUROWE w Wojnowicach, 10 
km od Wrocławia, pow. zabudowa 2500 m2, na działce 0.95 
ha; na każdą działalność gosp., teren utwardzony, ogrodzo
ny, - 771.000 zł. Czernica, tel. 0609/45-54-46 
BUDYNKI PRZEMYSŁOWE, 1978 r. 3 szt., płac o pow. 1.600 
m2, ogrodzony, przy drodze, wszystkie media, ogólna pow. 
400 m2, - 400.000 zł. Witoszów Dolny, gm. Świdnica, tel. 074/
853-83-78,074/852-04-62
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE lub za
mienię na domek pod Wrocławiem. Ziębice, tel. 074/
819-70-66, 0504/78-81-77
0  DO WYDZIERŻAWIENIA POWIERZCHNIA MAGA- 

ZYNOWO-BIUROWO-PRODUCYJNA (w zależno
ści od potrzeb), z pełnym zapleczem, w Świdni
cy przy ul. Towarowej. Ofertę można obejrzeć w 
intemecie 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 WYNAJĄCIA LOKALE handlowo-usługowe, pow. 70 m2
1 45 m2, w Oławie,'przy głównej drodze, parter/witryny, par
king, cena - 1.300 zł/mies. Oława. tel. 071/31348-21,0605/
60-72-30
DO WYNAJĘCIA 2 pomieszczenia po 15 m2, z zapleczem 
sanitarnym, na magazyn, hurt, biura, cichą produkcję - 450 zł 
+ liczniki/m-c. Wrocław, tel. 071/372-62-94 
DO WYNAJĘCIA 2 POKOJE 1 osobowe, w willi, na Oporo- 
wie, cena 350400 zł. Wrocław, tel. 36341-58 
DO WYNAJĘCIA BIURA w centrum Wrocławia, dobry dojazd, 
własny parking, telefony, różne powierzchnie, w cenie od 1.500 
zł/mies. Wrocław, tel. 355-88-66,0501/57-54-12 
DO WYNAJĘCIA BIURO 100 m2, we Wrocławiu, na Krzy
kach - 35 zł/m2 mies. Wrocław, tel. 0501/34-08-99 
DO WYNAJĘCIA BIURO komfortowo umeblowane, nadaje 
się na usługi kredytowe, rozreklamowane - 1.000 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0600/38-98-10
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY o pow. 20 m2, 
ocieplony, siła, wys. 4 m, jasny, na cichą prod. lub działalność 
gospod., w Piławie Górnej -150 zł/mies. ♦ opłaty. Dzierżo
niów, tel. 074/832-03-39
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, 140 m2, wszyst
kie media, ogrzewanie gazowe, parking, teren ogrodzony -
1.200 zł/mies. Osiek, tel. 076/842-83-63,076/844-67-00 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY nadający się 
na skład lub magazyn, o łącznej powierzchni 700 m2, dogod
ny dojazd, 30 km od Wrocławia, w kierunku Kłodzka -1.500 
zł/mies. Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 071/
311-82-55

DO WYNAJĘCIA BUDYNEK 200 m2, woda. siła, telefon, 
wyremontowany, biuro - panele, kafelki, duży plac ogrodzony 
-1.200 zł/mies. Wojcieszyce, tel. 075/641-23-21 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, 90 m2, Kiełczów 
(kolonia), na magazyn lub cichą produkcję, okratowany, siła, 
II taryfa, telefon, • 1.200 zł luj) inne propozycje. Wrocław, tel. 
071/325-23-34
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, 120 m2, w pobli
żu Polskiego Radia, na biuro i magazyn --2500 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/339-72-22
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK pow. 168 m2. przy obwodnicy 
Armii Krajowej, na warsztat samochodowy - 3,500 zł/mies. 
oraz.380 m2 na biura - 25 zł/m2/mies lub inne propozycje. 
Wrocław, tel. 071/364-26-25, 0603/17-69-83 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK z przeznaczeniem na działal
ność gosp., po byłej stolarni, pow. 2X70 m2 + dodatkowe po
mieszczenia gosp., woda, prąd, dogodny dojazd, zachodnie 
granice Wrocławia, ńa dłuższy okres czasu, cena do uzgod
nienia. Wrocław, tel. 071/317-08-50 
DO WYNAJĘCIA CZĘŚĆ POMIESZCZENIA' BIUROWEGO 
pow. 25 m2, z telefonem, przy ul. Gnieźnieńskiej - 250 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/359-01 -07.0605/25-30-09
•  DO WYNAJĘCIA DOM w zabudowie szeregowej, nowy, 

Maśiice, 110 m2, komfortowo wykończony i wyposażo
ny, umeblowany, 2 linie telefoniczne, ogrzewanie gazo
we - 2.400 zł + kaucja i liczniki. BGN, Wrocław, tel. 071/ 
354-34-93 99000001

DO WYNAJĘCIA DOM dla pracowników, 8 miejsc.noclego
wych* 1800 zł/fn-ć. Mirków, tel. 071/315-13-16 
DO WYNAJĘCIA DOM 80 m2, wysoki standard, umeblowa
ny, ocieplony, kominek, W lasach Obornik śl; -1.300 zł + opłaty. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-77 *
DO WYNAJĘCIA DOM rekreacyjny, na Mazurach, 4 sypial
nie, 2 łazienki, salon z kominkiem, ogród zadrzewiony, 100 m 
od jeziora -150 zł/doba. Szczytno, tel. 089/624-01-08 
DO WYNAJĘCIA DOM nowy, w centrum Środy Śląskiej,, ga
raż, ogródek, w zabudowie szeregowej -1.700 zł/mies: Śro
da Śląska, tel.071/317-28-06
DO WYNAJĘCIA DOM w zabudowie bliźniaczej, przy ul. Stra- 
chocińskiej, 5 pokoi, 125 m2, wysoki standard, umeblowany, 
taras, 2 balkony, ogródek, telefon, c.o. gazowe, ogrodzony, 
bez pośredników - 2.400 zł/mie.s. Wrocław, tel. 071/367-83-84 
DO WYNAJĘCIA DOM dla pracowników, we Wrocławiu, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-88-21 
DO WYNAJĘCIA DOM pow. 160 m2, umeblowany, 2 wejścia, 
ogród, cena - 2.000 zł/mies. + liczniki + kaucja. Wrocław, tel. 
071/349-30-51,071/349-22-47
•  DO WYNAJĘCIA DOMY DLA PRACOWNIKÓW FIRM we 

Wrocławiu: Wojnów, 110 m2,4-pokoje, cena - 2.000 zł + 
opłaty, Karłowice, .bliźniak", 5 pokoi, cena - 3.000 zł + 
opłaty, Karłowice, połowa domu, 3 pokoje, cena - 4.000 
zł + opłaty, Strachocin, połowa domur 4 pokoje, ceńa -
2.500 zł. BN JDD. Wrocław, tek 071/327-78-34 
99000001

DO WYNAJĘCIA DWA DUŻE POKOJE dla 4 lub 6 studentek 
1250 zł/osoba, od 07.01 do 09.01 - 200 zł/osoba. Wrocław, 
tel. 071/321-21-44

^Po wynajęcia:
MAGAZYNY I POWIERZCHNIE 

BIUROWE
telefony: 333-20-21, 367-30-91

O PO O S581J

Do wynajęcia lub sprzedaży pomieszczenia *-
magazynowo-produkcyjne, pow. 220 m2, <n

wiata murowana o pow. 225 m2 *-
♦ stacja paliw o poj. 10.000 litrów, c l

powierzchnia gruntu 4500 m2, oplata 3.000 zł/mies. 
Informacja w godz. 7.00-15.00 

Ligota Piękna, tel. 312-70-26,3124340

DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 2-osobowe, TV, osobne 
wejście -18 zł/łóżko. Karpacz, tel. 075/643-93-86 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 50 m2, atrakcyjne, naprze
ciw ogrodu botanicznego, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0607/
77-10-02, 0603/07-71-53
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE z kuchnią i łazienką w domu 
jednorodzinnym, z osobnym wejściem, na Złotnikach, bez dod. 
opłat, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 349-36-08 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE w willi, osobne wejście, dla 
2 osób, bez dodatkowych opłat - 500 zł/m-c. Wrocław, tel.
373-65-80
DO WYNAJĘCIA GARAŻ Wrocław - Szczepin, ul. Inowro
cławska, własnościowy, energia, -.200 zl. Wrocław, tel.
317-62-36
DO WYNAJĘCIA GARAŻ 16 m2, woda, w.c., prąd, w Lubi
nie, przy ul. Parkowej -150 zł/mies. Lubin, tel. 076/846-63-91 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ boks, w garażu piętrowym, przy „ul. 
Zachodniej, pilot do bramy - 250 zł/mies. Wrocław, tel. 
359-01-03
DO WYNAJĘCIA GARAŻ duży, własnościowy, z kanałem, 
światło', z możliwością dobudowy, przy .ul. Borowskiej, na 
wprost ul. Jabłecznej, cena - 230 Zł/mieś! Wrodaw, tel. 671/
322-35-00 w gódz/16-21.30
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu przy ul. Tarnobrze
skiej -190 zł/mies. Wrocław, tel. 35749-95 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ok. ul. Ślężnej, • 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/367-85-56
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu, na Biskupinie, sie- 
pły, suchy - 250 zł/mies. Wrocław, tel. 071/347-81-70 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w budynku - 200 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/373-74-56/
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Powstańców Śl. - 240 zł/m-c. 
Wrocław, tel. 0608/85-23-88
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w budynku jednorodzinnym, - 200 
zł. Wrocław, tel. 071/339-86-95 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu, okolice ul. Żerom
skiego - 150 zł/mies. Wrocław, tel. 071/361-79-93, 0501/
94-50-62
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Balonowa, 30 m2, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/78848-51
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na Sępolnie, przy ul. Monte Cassi
no, - 250 zł. Wrocław, tel. 0603/71-18-85 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w okol. DH .Astra', przy ul. Balo
nowej - 220 zł/mies. Wrocław, tel. 0604/85-63-33 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu, przy ul. Młodych 
Techników, ok. Hita, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/354-60-33 pro
sić Zbyszka
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Grunwaldzkiej, cena - 200 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/368-81-82 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ murowany, przy ul. Drzewieckiego 
(Bulwar Ikara) - 250 zł. Wrocław, tel. 78444-47 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ murowany, we Wrocławiu, przy ul. 
Granicznej -150 zł/mies. Wrocław, tel. 071/357-05-51 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ blisko dworca, ul. Kościuszki, - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/373-0847,0601/77-34-97 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Grabiszyńskiej 51 - 230 zł. 
Wrocław, tel. 0503/79-34-44
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Drzewieckiego, - 230 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-25-10
DO WYNAJĘCIA GRUNT 30 m od morza, na działalność ga
stronomiczną, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0603/63-17-75 
O  DO WYNAJĘCIA HALA nowo wybudowana, z 

obiektami towarzyszącymi nadającymi się na 
każdy rodzaj działalności, bez ograniczeń i 
uciążliwości. Cena do negocjacji. Zimnik, gm. 
Mściwojów, tel. 0601/73-00-69 80009111

DO WYNAJĘCIA HALA pow. 300 m2, wys. 4 m - 700 zł/mies. 
Bierutów, tel. 071/315-70-02
DO WYNAJĘCIA HALA z rampą, pow. 400 m2, wys. 6 m, z 
zapleczem socjalnym i biurem, nadaje się na magazyn lub 
pomieszczenie prod.-usługowe, dobra lokalizacja, przygłów  ̂
nej drodze razem z placem - 7 zl/m2. Jedlina Zdrój, tel. 07-1̂
845-52-07
DO WYNAJĘCIA HALA o pow. 132 m2, z zapleczem, 2 ma
gazyny 60 masmedia, wys. budynku 5 m, działka ogrodzona 
437 m2,2 bramy wjazdowe, w centrum Kłodzka • 1.500 zł/ 
mies. Kłodzko, teL 074/867-3840,0606/8342-41 
DO WYNAJĘCIA HALA budynek magazynowo-biurowy, pow. 
600 m2, w centrum Lubina -15 zł/m2 mies. Lubin, tel. 076/ 
84442-22,0601/88-25-25
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, na magazyn, teren ogro
dzony, CO, WC, z telefonem, pow. 500 i 700 m2, Gena 3-5 zł/ 
m2,8 km od Wrocławia, inne propozycje. Św. Katarzyna, tel. 
0603/84-78-77 .
DO WYNAJĘCIA HAU MUROWANA z zapleczem socjal
nym i telefonem -14 zł/m2.,Wołów, tel. 071/389-31-59 
DO WYNAJĘCIA HALA w Trzebnicy, pow, 400 m2. wys. 5 m. 
plac.utwardzony, ok. 1,500 m2, wszystkie media, atrakcyjna 
lokalizacja, działka ogrodzona, pow. 80 arów, b|isko obwod
nicy Wrocław-Poznań (500 m). - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
74-66-30,0601/74-66-40
DO WYNAJĘCIA HALA 190 m2, wys. 4 m + biuro 45 m2. 
ogrzewanie co (własne), wszystkie media, bez pośredników 
- 3.850 zł/mies. Wrocław, tel. 071/372-86-38,0501/87-05-67 
DO WYNAJĘĆIA-KAWALERKA 20 m2, umeblowana, dla 
pana, cena 800 zł/mies. Wrocław, tel. 346-6341 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA o pow. 34 m2, nowa plom
ba, umeblowana, przy ul. Jedności Narodowej - 800 zl/mies.
+ opłaty. Wrocław, tel. 071/352-13-06 •
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w okol. DH .Astra", umeblo
wana, z telefonem, bez pośredników - 800 zł/mies + liczniki. 
Wrocław, tel. 32747-79 w godz. 10-18,325-81-73 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA komfortowa, umeblowana, 
z balkonem, ul. Grabisżyńska róg Pereca - 900 zł + opłaty. 
Wrocław, tel. 071/788-16-26
DO WYNAJĘCIA KIOSK HANDLOWY o pow. 12 m2. na pla
cu targowym, przy ul. Widnej, czynsz - 450 zl/mies. lub sprzę^ 
dam. Grodków, tel. 077/415-9243 w godz. 19-20 
DO WYNAJĘCIA KIOSK HANDLOWY 16 m2, wejście do 
środka, woda, prąd, lada. regały, estetyczny wygląd, lokali
zacja na targowisku Klon, Wrocław ul. Widna 4, - 800 zł. Wro
cław, tel. 0M/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
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 20 m2, osobne wejście, na 
biuro, pracownię, sklep nie spożywczy, blisko Ulicy, dobry 
punkt, • 800 zł /mies. + liczniki.., tel. 0609/48-97-88 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Dzierżoniowa, pow. ok. 
300 m2, w całości lub na stoiska handlowe, cena stoiska od 
600-800 zł/mies. + VAT. Dzierżoniów, tel. 0605/72-16-59 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Kamiennej Góry, 2 po
mieszczenia - 1.500 zł/mies. Kamienna Góra, tel. 075/ 
744-41-22.
DO WYNAJĘCIA LOKAL 4 pomieszczenia ♦ w.c,. .100 m2. 
parter, w cehtrum Legnicy - 2.500 zł/mies. Legnica, tel. 076/ 
866-34-07
DO WYNAJĘCIA LOKAL poW: 200 ml lub 250 m2, wszyst
kie media, atrakcyjna lokalizacja, własne ogrzewanie gazo
we, w Lubinie, cena 25 zł/m2. Lubin, tel. 076/74942-22 po 
godz. 21
DO WYNAJĘCIA LOKAL 40 m2, w centrum Lubina, wszyst
kie media - 1.200 zł/mies. Lubin, tel. 0607/73-01-73 
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY w Lubinie, w ciągu 
pawilonów, przy ul. Drzymały,. 32 m2 lub nawiążę współpracę 
-1.600 zł/mies. Lubin, tel. 076/844-76-09 1
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY 60 m2, w centrum

Firma z Lubina (dolnośląskie) 
sprzeda budynek w stanie 

surowym otwartym 
z przeznaczeniem na działalność 

gospodarczą dia firm lub instytucji
' OP012318Bardzo dobra lokalizacja i oryginalna architektura obiektu.

Powierzchnia działki 396 m2, powierzchnia całkowita pomieszczeń 532 m2, 
powierchnia użytkowa pomieszczeń 423 m2, wysokość pomieszczeń 3 m.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 
po nr. 076/844-12-27,846-69-09,0-6014013 99 

Tę ofertę można oglądać w intemecie: www.autogieida.com.pl/iubin
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Obornik Śl, -1.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24*80 po 
godz. 20
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Oleśnicy, 100 m2, na hurtownię, 
sklep, itp., wszystkie media -1.000 zł/m-c Oleśnica, tel. 071/
314-47-50
DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, w Oławie, obok Ban
ku Zachodniego i PZU, na biuro, przedstawicielstwo, gabinet 
itp., 67 m2 • 1.600 zł brutto na miesiąc + media. Oława, tel. 
071/303-31-88, 0502/83-50-50 (zdjęcia do tej oferty możha 
zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0023 www.autogiel- 
da.com.pl)
DO WYNAJĘCIA LOKAL 70 m2 - 20 zł/m2. Oława, tel. 0601/ 
73-56-64 w godz. 16-21
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 120 m2, garaż 70 m2 + dwa 
pomieszczenia socjalno-biurowe 50 m2, wszystkie media, 
cena - 1.500 zł/mies. Radwanice, tel! 071/311-71 
DO WYNAJĘCIA LOKAL stolarnia z maszynami lub jako 
magazyn, pow. ok. 130 m2 - 2.000 zł/m-c. Radwanice k- Wro
cławia, tel. 071/311-71-28
DO WYNAJĘCIA LOKAL gastronomiczny, pow 100 m2, z 
wyposażeniem lub na innądziałaloość • 1.200 zł/mie§. Świe
bodzice, tel. 074/854-26-27
DO WYNAJĘCIA LOKAL gastronomiczny, drink bar, 100 m2, 
w centrum Trzebnicy - 1.500 zł ♦ opłaty. Trzebnica, tel. 071/
312-03-57, 387-26-52,0603/70-00-59 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro rachunkowe, prawne, za
kład fryzjerski lub gabinet lekarski, wszystkie media, pow. ,16 
m2 ♦ zaplecze, - 400 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-28 
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowft-Jiądlowo-magazynowy, 
pow. 470 m2, parter, telefony, sieć komputerowa, system alar
mowy! Wysoki standard, parking, teren strzeżony, obiekt b. 
funkcjonalny, b. dobra lokalizacja i dojazd, boczna ul. Legnic
kiej, -12.500 zł (netto) + media. Wrocław, tel. 071/355-62-84, 
0601/05-25-05
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 50 m2, przy ul. Piłsudskiego 
4, witryna, możliwość podziału na mniejsze - 70 zł/m2. Wro
cław, tel. 0602/40-63-84
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 10Q m2, na działce 296 m2 
-1.200 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/351-99-44 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pk. 100 m2, w centrum, na parte
rze -35 zł/m2. Wrocław, tel. 343-86-66,0601/91-52-76 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 200 m2, na hurtownię spożywczą-
2.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/788-48-51 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na Dworcu Świebodzkim, na biura, 
pow. 14-18 m2, media - 42 zł/m2. Wrocław, tel. 071/341-29-87, 
0501/34-09-97
DO WYNAJĘCIA LOKAL na zakład fryzjerski. Krzyki, - 800 
zł. Wrocław, tel. 071/364-25-89,0606/40-34-24 
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowy, 35 m2, komfortowy, z wy
posażeniem, we Wrocławiu, przy ul. Szczęśliwej, wejście od 
ulicy. - 1.600 zł. Wrocław, tel. 321-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 30 m2, ha parterze, wszystkie me
dia, w Środzie Śląskiej, nadaje się na działalność gosp., usługi 
i inne, - 650 zł. Wrocław, tel. 341-43-51,0501/28-61-36 
DO WYNAJĘCIA LOKAL przy ul. Żeromskiego, 18 m2 -1.000 
zł/m-c. Wrocław, tel. 0601/80-24-31 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 100 m2, działka 300 m2 -1.200 
zł + opłaty. Wrocław, tel. 351-99-44 
DO WYNAJĘCIA LOKAL usługowo-biurowy, na sklep, w cią
gu handlowym, 60 m2, ul. Zachodnia, wysoki standard, tele
fon, siła, wystrój, cena 2.500 - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
79-10-13
DO WYNAJĘCIA LOKAL biuro 40 m2, z siedmioma kompu
terami. podłączonymi do internetu (1 mb), - 5.360 zł. Wro
cław, tel. 372-47-94, w godz. 11-17 
DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY pow. 20 m2, róg ul. 
Powstańców i Hallera, atrakcyjna lokalizacja, na każdą dzia
łalność, wejście od ulicy, alarm, kraty, telefon. WC -1.300 zł/ 
mies. Wrocław, tel. 071/782-86-24 
DO WYNAJĘCIA LOKAL ul. Horbaczewskiego 21 . parter, 29 
m2, obok .Astry", nowy budynek, 2 pomieszczenia i wc, na 
handel lub usługi - 1.500 zł + media. Wrocław, tel. 071/ 
368-73-88, 0601/71-22-45 *
DO WYNAJĘCIA LOKAL usługowy, pów. 77 m2> piwnica, w 
śródmieściu, przy ul. Św. Wincentego, na parterze, sala sprze
daży i zaplecze, wykończony, duże witryny, wys. 3.50 m, cena 
- 2.200 zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/781̂ 85-25,0504/
96-09-78
DO WYNAJĘCIA LOKAL ok. 60 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła
zienka, piętro domu jednorodzinnego, brak mebli - 850 zł/mies.
• opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0606/91-29-08, 071/ 
325-41-82

!<DO WYNAJĘCIA LOKAL 200 m2. we Wrocławiu, 15 pokoi, 
"telefon, parking, rejon ul. Kwiskiej, nadaje się na szkolenia i 
inne - 7.000 zł/mies. Wrocław, tel. 071/351-98-36 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 35 m2 (2 pomieszczenia), 
na sklep, biuro, gabinet, pracownię, itp., na parterze, woda, 
siła. WC, z telefonem, cena - 1.000 zł/mies. + VAT + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/361-96-58
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Zgorzelca, 90 m2, na 
sklepi bank, itp. - 3.000 zł/m-c. Wrocław, tel. 0603/37-45-53 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, gabinet' usługi, na Koza- 
nowie, 32 m2, WC, c.o., ciepła woda, siła, telefon, alarm, wi
tryna * 1.000 zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/357-16-20 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 200 m2, w centrum Wrocławia, przy 
ul. Dmowskiego, na parterze budynku biurowego, z przezna
czeniem na biura, handel, magazyn, cichą produkcję, po
mieszczenia 20-60 m2, możliwość wynajęcia pojedynczy po
mieszczeń, wszystkie media, telefon, internet, cena 25 zł/m2 
+ VAT i media. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
DO WYNAJĘCIA LOKAL wyposażenie, telefon, woda, 28 m2 
-1.500 zł/m-c. Wrocław, tęl. 0607/09-50-06 
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY przy ul. Szczęśliwej, 
pow. 35 m2, komfortowe, wyposażenie, we Wrocławiu, par
ter, wejście od ulicy - 1.600 zł/mies. Wrocław, tel. 071/
321-67-30
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY 28 m2, okna z widokiem 
na ul. Świdnicką, 3 linie telefoniczne - 25 zł/m2 mies. + VAT. 
Wrocław, tel. 071/344-62-13 wewn. 408,0501/37-10-38 
DO WYNAJĘCIA LOKAL USŁUGOWY na Gaju, pow. 10 m2, 
na cichą produkcję - 400 zł/mies. Wrocław, tel. 0501/46-09-03 
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

O  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY pow. 80 m2, 
w centrum Świdnicy, witryna, wszystkie media •
3.000 zł+VAT. Świdnica, tel. 0604/09-25-86,0600/
32-38-63 81011881

•  DO-WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY : bez witryn, 11 
m2, przy ul. Powstańców śląskiej - 700 zł/mies., cen
trum, na gastronomię. 57 m2 lub 72 m2 - 5.000 zł + VAT, 
Śródmieście, 50 m2 - 3.000 zł + VAT, Śródmieście, 56 
m2 - 3.200 zł. BN .HOBO’, Wrocław, tel. 071/343-94-74 
99000001

DO WYNAJĘCIA LOKALE BIUROWE w centrum Wrocławia, 
dobry dojazd, własny parking, telefony, różne powierzchnie 
od 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/355-88-66,0501/57-54-12
•  DO WYNAJĘCIA LOKALE UŻYTKOWE: przy ul. Szczyt- 

nickiej, 30 m2 -1.500 zł + liczniki, w śródmieściu, 76 m2 
• 3.500 zł * liczniki, przy ul. Szczytnickiej, 90 m2 - 3.500 
zł + liczniki, na Krzykach, 58 m2 • 2.000 zł + opłaty + 
liczniki, w Śródmieściu, 73 m2 - 3.500 zł + liczniki. BN 
Libucha, Wrocław, tel. 071/321-91-91 99000001

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 MAGAZYN pow. 105 m2, teren strzeżony,
b. dobra lokalizacja i dojazd, boczna ul. Legnickiej -15 zł/m2 
(netto). Wrocław, tel. 071/355-62-84,0601/05-25-05 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 660 m2, w Trzebieniu koło 
Bolesławca, przy skrzyżowaniu dróg - 900 zł/mies. * media, 
możliwość sprzedaży. Wrocław, tel. 071/342-63-19 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 27 m2, w okolicach ul. 
Sowiej • 350 zł/mies. Wrocław, tel. 071/316-95-00

DO WYNAJĘCIA MAGAZYNY pow. 18 m2, teren ogrodzony, 
i  strzeżony, b. dobra lokalizacja • boczna ul. Legnickiej, • 335 
i zł (brutto): Wrocław, tel. 071/355-62-84, 0601/05-25-05 

DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU, dla pana, używal- 
. ność kuchni i łazienki - 230 zł/mies. Wrocław, tel. 011/ 
I  329-73-99

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANiA 2-POKOJOWE: Wejhe- 
rowska, 40 m2 - 90Q̂ zł + liczn., Krzyki, 36 m2 - 850 zl, 
Popowice, 40 m2»800 zł + liczn., pl. Grunwaldzki- 900

« zł + liczn., Gajowa - 900 zł, Rynek, komfort,- 1.300 zł + 
liczn., Grabiszyńska, 40 m2, umebl., tel. - 900 zł + liczn., 
Dzielna, 49 m2, • 700 zł ♦ opł,li Bacciajrellego, 31 m2, 
komfort - 900 zł + liczn. Wyszyńskiego,.50 m2 - 900, zł + 
liczn., .AS* Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/344-49-53, 
0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA: M:2, Oławska - 1.000 
Żł + opłaty, M-2, Nowodworska, nowe - .1.300 zł t  liczni
ki, M-2, Daszyńskiego - 900 zł + liczniki; M-2, Zachodnia
- 900 zł + liczniki, M-3, Górnickiego1.000 zł + liczniki, 
M-2, Grajkowskiego1.000 zl + liczniki. BN Ubućha, 
Wrocław; tei. 071/321-91-91 99000001

' •  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA umeblowane, rozkł., 
1-pok.: 650 zł + liczn., willowe - 600 zł. bez dod. opłat,
1-pókV • 850 żł 4 lięzn., willowe - 800 żł bez dód. opłat,
3-pok. -1.050 zł + liczn., willowe - 950 żł bez dod. opłat. 
BU „KAMEX", Wrocław, ul. Jedności Narodowej 86/5, tel. 
071/321-98-13 w godz.'10t17 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1 -POKOJOWE 30-38 m2,
. okolice .Korony’ , komfortowe, wyposażony aneks ku
chenny oraz łazienka, teiefón, sieć inform. SDI, w cenie 
parking strzeżony, komórka gospodarcza, budynek mo-

11 nitorowany, ochrona 24 h, bez pośredników. Wrocław,
. tel. 071/320*71-70 (fax), 0601/51-96-13 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA: 1 -pok., Korfantego, bez 
- łazienki - 500 zł + liczn., 1-pok., al. Lipowa, 38 m2, z

balkonem, nowa kuchnia i łazienka w kaflach -'900 zł + 
lizeniki, 2-pok., Białoskómicza, 37 m2 - 700 zł + opł.,
2-pok., Krzyki, komfortowe - 1.400 zł bez opłat i liczni
ków, przyjmowanie ofert. BN .KORAL", Wrocław, tel. 071/
787-80-42,0603/85-23-88 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Klecz- 
kowska - 600 zł + opł., Buczacka - 300 zł + liczn., Racła
wicka, 29 m2 - 730 zł + liczn., Rynek, 28 m2 - 750 zł + 
liczn., Grabiszyńska, 28 m2 - 700 zł ♦ liczn., Biskupin, 
31 m2, komfort - 950 zł + liczn., Zacisze - 600 zł. Wy
szyńskiego - 800 zł t  liczn.. .AS" Nieruchomości, Wro
cław, tel. 071/344-49-53,0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Balza
ka, 76 m2 -1.000 zł f opł., Inowrocławska, 60 m2 -1.400 
zł + liczn., Krzyki, 63 m2 -1.200 zł + opł., Jaracza, 63 m2
- 1.200 zł + woda, Tyrmanda, 60 m2 - 1.000 zł ♦ opł.. 
Reja, 66 m2 • 1.500 zł + liczn., Gajowa, 70 m2 -1.200 zł 
♦ liczn Grabiszyńska, 60 m2. .AS" Nieruchomości, Wro
cław. tel. 071/344-49-53,0501/23-38-16 99000001

O DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 
przy ul. Grabiszyńskiej, pow. 27 m2, umeblowa
ne • 700 zł ♦ opłaty., tel. 062/785-64-67, 0607/
61-56-23 01029561

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., tei. 071/
349-48-02,0605/35-61-90 80008911

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wro
cławiu Śródmieście, pow. 57 m2, do zamieszkania od

zaraz, bezpośrednio od właściciela, cena 1.100 zł + 
czynsz i liczniki. Wrocław, 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 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, 
Kiełczów, budynek 8-rodzinny, komfortowe, poddasze, 
wyposażony aneks kuchenny oraż łazienka, telefon, te
ren ogrodzony (w cenie garaż), cicha okolica, bez po
średników. Wrocław, tel. 071/320-71-70 (fax), 0601/
51-96-13 99000001

•„ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wro
cławiu, aleja Pracy, 38 m2 • 850 zl + liczniki. Wrocław, 
tel. 071/360-13-99 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, 
blisko uniwersytetu, ul. Poniatowskiego, wysoki standard, 
telefon, wyposażone w sprzęt AGD, umeblowane, mogą 
być studenci lub studentki, bezpośrednio! pokoje 18 i 15 
m2, cena 1.200 zł/miesiąc + liczniki. Wrocław, tel. 071/
330-08-08,0604/52-97-52 99000001

O DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE -1 pokój, kuchnia, 
WC, prysznic, umeblowane, z osobnym wej
ściem, dla niepalącej pary - 480 zł/mies. Wro- 
cław-Karłowice, tel. 071/352-82-24 02024291

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 47 m2, we Wrocławiu, na Bi
skupinie, częściowo umeblowane - 900 zł/mies. + opłaty i 
kaucja., tel. 0601/31-31-91
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE obok DH 
.Astra", z telefonem, taras, częściowo umeblowane, od za
raz, bez pośredników. Bielany Wr., gm. Kobierzyce, tel. 0601/ 
72-62-16, 071/311-23-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Bielanach 
Wrocławskich, z telefonem, nowe, samodzielne, częściowo 
umeblowane, wysoki standard, dogodny dojazd do Wrocła
wia, bez pośredników - od zaraz - 900 zł + liczniki. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-25-78,0601/72-62-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE dla małżeń
stwa bezdzietnego - 800 zł w tym opłaty licznikowe. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-20-43 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Bielanch Wrocławskich, 
nowe, wysoki standard, telefon, częściowo umeblowane, miej
sce parkingowe, spokojna okolica, dobry dojazd, od zaraz, 
bez pośredników, • 900 zł. Bielany Wrocławskie, tel'0601/
72-62-16, 311-23-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE blisko centrum handlowego 
Bielany - 800 zł/mies. (bez dodatkowych opłat). Bielany Wro
cławskie, tel. 071/311-20-43
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 34 m2, od 
zaraz, bez pośredników, położone w centrum Wrocławia, bli
sko dworca, umeblowane, z telefonem, wszystkie media, TV 
kablowa, sprzęt AGD, łazienka, dla dwóch osób lub na gabi
net- 1.100 zł ♦ liczniki i kaucja. Bolesławiec, tel. 075/732-26-48 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE okolice DH .Astra", 3 pokoje
• 1.200 zl f  opłaty licznikowe. Borów, tel. 071/393-31-63 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, umeblowane, 1 
p., ul. Sienkiewicza 65, Wrocław - 1.200 zł ♦ czynsz 410 zł/ 
m-c. Czernica Wr., tel. 071/318-53-88
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55 m2, ume

blowane, przy ul. Ślicznej, we Wrocławiu, cena 800 zł/m-c ♦ 
opłaty licznikowe. Konin, tel. 063/242-53-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w ceńtrum Kudowy Zdroju, 
kuchnia, łazienka, 2 pokoje - 25 zł/osobę. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-25-90
do Wynajęcia  mieszkanie 1-pokojowe w centrum
Legnicy, umeblowane, kortifbrtowe, tąlefon, TV-kablowa, - 400 
zł /mies. (za rok z góry) ♦ liczniki + ćzyńśz: Legn|caA tel. 076/ 
856-44-74, 0600/88-01-69, 0600/20-31-83 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Legnicy, 1-pokojowe, 37 
m2, na os. Piekary - 320 zł/mies. + opłaty. Lubin, tel. 076/ 
749-56-94, 0602/30-47-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościo
we, 52 m2, komfortowe, umeblowane - 550 zł/mies. + liczniki. 
Lybin, tel. 076/846-76-74
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38.5 m2, w 
centrum Lubina, częściowo umeblowane, jasna kućhnia, bal
kon, TV-kablowa, pralkś, lodówka, kuchenka mikrofalowa, po 
remoncie kapitalnym - 500 zł/mies. + opłaty licznikowe. Lu
bin, teł. 076/749-70-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 50 m2, kućhnia, łazien
ka, w domku jednorodzinnym, osobne wejście -1.000 Zł (bez 
dodatkowych opłat). Lubin, tel. 076/844-77-34 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Polkowi
cach, bez pośredników • 300 zł/m-c + liczniki, płatne za rok z 
góry. Lubin, tel. 076/840-86-15 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Malczycach, 2-pokojowe. 
umeblowane - 800 zł/m-c. Malczyce, tel. 071/795-14-95 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 120 m2, z garażem, w domu 
wolno stojącym, w Obornikach Śl, • 600 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-35-33
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 100 m2,3 pokoje, w Radwa
nicach, salon, kuchnia, łazienka - 1.500 zł + opłaty licznikowe 
lub̂ 250 zł/osobę; Radwanice, tel. 071/311-70-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w willi, pow. 
36 m2, kuchnia;-łazienka, CO, na piętrze, widne, bez mebli i 
telefonu,-osobne, wejście, dużŷ ogród - 700-zł + opłaty liczni
kowe. Radwanice, tel. 071/311-f 1-96, JD71/311-70-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKÓJOWE  ̂willi, 54 m2. 
kuchnia, prysznic, WC, CO, bez pośredników, - 600zr Sieęh- 
nice, tel. 071/311-39-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 5-pokojowe, we Wrocławiu -
1.700 zł ♦ opłaty licznikowe. Siechnice, tel. 071/311-72-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Środzie 
śląskiej, kuchnia umeblowana, z telefonem, • 800 zł + liczni
ki. Środa Śląska, tel. 071/317-32-30 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka, umeblowana, w 
Trzebnicy - 400 zł/m-c * opłaty. Trzebnica, tel. 0605/69-04-73 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Wolszty
nie, pow. 60 m2 - 550zł/mies., w nowym budownictwie. Wolsz
tyn, tel. 068/356-81-24
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w willi, niekrępujące, osobne 
wejście, kuchnia, łazienka, • 550 zł. Wrocław, tel. 349-24-72 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE o pow. 40 m2, od zaraz, oko
lica Psiego Pola. w willi, oddzielne wejście, parking, • 800 zl + 
prąd. Wrocław, tel. 071/324-25-93,0609/63-17-65 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2, wy
soki standard, plomba, - 800 zł * prąd. Wrocław, tel. 071/
322-12-93
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. So
wiej, pow. 33 m2, duży balkon, telefon, na parterze, • 650 zl + 
opłaty. Wrocław, tel. 071/361-95-67 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocła
wiu, pow. 30 m2, kuchnia, łazienka, osbone wejście - 590 zł/ 
m-c + liczniki. Wrocław, tel7 071/349-43-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, po

remoncie, z telefonem, ul. Swobodna - 800 zl/mies. + opłaty. 
Wrocław, tel. 071/330-02-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 38 m2, umeblowane, telefon, 
we Wrocławiu - 700 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 0602/
69-12-21
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na Ołtaszynie, z telefonem - 
800 zł/mies. + opłata za energię. Wrocław, tel. 071/368-18̂ 22 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE ul. Skarbowców, nowe, 50 m2, 
umeblowane, z telefonem - 1.200 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
0603/19-51-71
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, 51 m2, częścio
wo umeblowane, z telefonem, ul. Powstańców ŚL, bez po
średników - 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 0601/77-83-66,071/
345-48-87
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe. z telefonem, bez 
pośredników, ul. Małopanewska - 1.300 zł/m-c. Wrocław, tel. 
0602/63-12-73
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, umeblowane, 2 
p., ul. Wyszyńskiego • 900 zł/m-c + czynsz i liczniki. Wrocław, 
tel. 071/782-69-14 po 19
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE, Śródmieście 
- 800 zł/m-c. Wrocław, tel. 0603/28-75-86 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE, łazienka, 
oddzielne wejście, blisko stadionu Olimpijskiego, zimna i cie
pła woda - 800 -900 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/372-83-31 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE Wrocław ul. Śliczna, 33 m2, 
umeblowane - 500 zł ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/788-67-81 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 24 m2, kom
fortowe, umeblowane, z telefonem, TV kablowa, os. Gaj, bez 
dodatk. opłat, • 800 zł. Wrocław, tel. 071/363-92-43, 0601/
53-32-65
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 58 m2,2 pokoj* umeblowa
ne, Śródmieście - 1.200 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/370-30-86,071/330-07-20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Chelmsku Śl.. 3. pokoje - 
400 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0603/52-76-34 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 24 m2, umeblowane, z tele
fonem, przy ul. Wyszyńskiego, - 650 zl + opłaty Wrocław, tel.
322-57-91
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, z 
telefonem, 34 m2, na Krzykach, - 800 zł + liczniki. Wrocław, 
tel. 783-06-65,0608/51-10-52
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 35 m2, umeblowane, na Krzy
kach, - 450 zł. Wrocław, tel. 789-97-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, umeblowane, 
okolice DH .Korona’ - 600 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 0601/89-81-81
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na Gaju, pow. 25 m2, dla fir
my ■» 700 zł/mies. Wrocław, tel. 0501/46-09-03.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, komfortowe, ul. 
Sienkiewicza - 1.200 zł t  opłaty. Wrocław, tel. 318-53-88 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka, ul. Lubuska, 27 
m2, po remoncie, 27 m2, kafle i panele, z telefonem • 700 zł/ 
mies. + opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 071/348-90-27 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 33 m2, 
umeblowane, nowe, I piętro, ul. Hłaski • 800 zł ♦ opłaty. Wro
cław, tel. 071/372-48-29
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum, 
balkon, telefon, internet, komfortowa kuchnia i łazienka, peł
ne wyposażenie - 900 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/361-57-65 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 40 m2. w ok. pi. Grun
waldzkiego, na II piętrze, z telefonem - 650 zł ♦ liczniki ♦ kau
cja zwrotna. Wrocław, tel. 322-86-53 po godz. 18, 0604/
97-19-75
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3 pokoje 2-osobowe, łazien
ka, kuchnia, osobne wejście, umeblowane, dla osób pracują
cych lub firm - 250 zł/osobę. Wrocław, tel. 357-51-33 w 
godz. 8-10,18-22

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 36 m2, rozkładowe, balkon, 
umeblowane, telefon, tv kablowa, po malowaniu, I piętro, przy 
ul. Kolejowej (koło pl. Legionów) - 750 zł + opłaty. Wrocław, 
tel. 363-50-12
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE willowe, 60 m2, na Zalesiu, z 
możliwością parkowania na podwórku, osobne wejście; •
1.200 zł. Wrocław, tel, 348-18-70.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE obok Astry, ż telefonem, czę
ściowo umeblowane, od zaraz, bez pośredników, -1.100 zł.. 
Wrótław, tel. 0601/72-62-16, 311-23-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka, 30 m2, balkon, w 
bloku, winda, blisko pl. GrunWaldzkięgo; - 600 zł. Wrocław, 
tel. 0602/22-04-88
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokojowe, rozkładowS, przy 
ul.Wesołej, bez dodatkowych kosztów, cena 1200 zł. Wrocław, 
tel. 345-22-79,0501/33-73-17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, 
na Oporowie, przy ul. E.Zoli - 900 zł + rachunki. Wrocław, tel. 
071/362-33-28pogodz. 20
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum, 
w starym budownictwie, umeblowane, łazienka - 600 zł* opła
ty + kaucja. Wrocław, tel. 071/321-37-46,0603/78-55-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe, bez pośredników, 50 
m2, ul! Jaracza - 1,000 zł + liczniki. Wrocław, tel. 788-86-07 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w pełni wy
posażone (RTV, AGD); umeblowane, parkiety, TV kablowa, z 
telefonem, w Śródmieściu, pow. 57 m2, cena • 900 zł/mies. + 
opłaty. Wrocław, tel. 0501/06-63-30 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Umeblowane, 
przy ul. Krynickiej, pow. 55 m2, w nowym budownictwie, z 
telefonem, TV SAT, balkon, mikrofalówka, itp., bez pośredni
ków -1.100 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/354-11 -36, 
0606/52-64-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow: 34 m2, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, umeblowane, ż telefonem - 950 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/368-15-64 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, willo
we, osobne wejście, komfortowe, duży balkon, jasna łazien
ka i umeblowana kuchnia, z telefonem, ogród, miejsce par
kingowe, blisko przystanku, Ołtaszyn, - 900 zł + liczniki. Wro
cław. tel. 368-77-70
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, umeblowane, wszystkie media - 1000 zł/mies. + licz
niki. Wrócław, tel. 071/354-35-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 600żi/mies./ 
osobę lub 700 2ł/mies7parę, bez dodatkowych opłat. Wrocław, 
tel. 071/354-35-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE KAWALERKA pow. 21 m2, 
odnowiona, meble, telefon, cena 700 zł/miesięcznie * opłaty, 
przy ul. Ostrowskiego. Wrocław, tel. 071/355-61-50 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe. słoneczne, bal
kon, umeblowane, pralka, lodówka, telewizor, telefon z se
kretarką cena -1.000 zł + liczniki. Wrocław, teł. 071/789-18-06 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokójowe, pow. 46 m2, przy 
ul. Na Polance, nowe, z telefonem, rozkładowe, cena - 950 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/327-42-69 w 
godz. 16.30-17.15
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe. pow. 53 m2. pokój, 
sypialnia, kuchnia, łazienka, ok. ul. Świeradowskiej. we Wro
cławiu - 1.250 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/337-09-01 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE łazienka, 
aneks kuchenny, przedpokój, osobne wejście, licznik • 200 
zł/osobę. Wrocław, tel. 071/364-44-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 43 m2, 
nowe, umeblowane, balkon, przy ul. Skarbowców - 950 zł/ 
mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/362-80-08

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. Szew
skiej, na 6. piętrze, kuchnia, łazienka, media, od 01.06.2001 
r. - 600 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/348-55:11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 36 m2, 
nowe, rozkładowe, z telefonem, przy ul. Horbaczewskiego, 
na 3. piętrze - 700 zł * opłaty. Wrocław, tel. 071/373-99-61 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, w Śródmieściu, 
przy ul. Św. Wincentego, nowe, 54 m2,4. piętro, w bloku 5-pię- 
trowym, wyposażona łazienka, kuchnia, pokoje 12 i 20 m2 -
1.000 zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 781-85-25, 0504/
96-09-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, po remoncie, 
kuchnia, balkon, telefon, łazienka, umeblowane, w ok. pl. 
Kościuszki i dworca PKP - 1.000 zł/mies. + opłaty. Wrocław, 
tel. 351-59-84
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowane, 
wyposażone, na Krzykach =J50 zł/mies. + liczniki. Wrocław, 
tel. 355-26-27
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 na Biskupi
nie, umeblowane, mediâ  TV kablowa, z telefonem, cena -
1.000 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 0601/59-51-51
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na biuro, w Śródmieściu, I 
piętro, pow. 100 m2, telefon - 1.300 zł/mies-. ♦ opłaty. Wro
cław, tel. 071/355-77-05 po południu 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe. super- 
komfortowe -1.000 zł + liczniki. Wrocław, teł. 071/363-20-22 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE M-3 40 m2, we Wrocławiu 
(Stare Miasto), przy ul. Głogowskiej, umeblowane, wyposa
żone w sprzęt AGD -1.000 zł/mies. + opłaty licznikowe + kau
cja zwrotna 1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/60-21 -10 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE duży balkon,
59.5 m2, we Wrocławiu, na Kozanowie, umeblowane, wypo
sażone z telefonem, TV kablowa -1.200 zł/mies. + opłaty licz
nikowe. Wrocław, tel. 071/321-47-91'
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
pow. 34 m2, umeblowana, zadbana, bez pośredników, przy 
ul. Hermanowskiej, we Wrocławiu - 750 żł/mies. + opłaty (ni
skie). Wrocław, tel. 071/343-02-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, w 
plombie, sprzęt AGD, telefon, czyste, w centrum, blisko Ryn
ku, we Wrocławiu -1.300 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/ 
352-46-85,0601/73-92-08
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, IV pię
tro, rozkładowe, odnowione, czyste, umeblowane, wyposa
żone, bez pośredników, we Wrocławiu, w dzielnicy Fabrycz
na - 900 zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/359-36-93,0603/
47-28-90
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. Ino
wrocławskiej -1.400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/359-50-59 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Ino
wrocławskiej - 1.700 zł/mies. Wrocław, tel. 071/359-50-59 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, w 
centrum Wrocławia, z telefonem - 700 zł/mies. ♦ opłaty. Wro
cław, tel. 071/341-72-16,0607/10-46-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w nadbudów

ce domu jednorodzinnego, 87 m2, nowo wybudowane, wyso
ki standard, osobne wejście, wszystkie media, telefon, nada
je się na siedzibę firmy, we Wrocławiu, na Oporowie • 1.500 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/363-43-55,0503/90-74-44 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w willi, na 
Wernikach, umeblowane, cena - 600 zł/mies. +• liczniki. Wro
cław. tel. 071/353-64-98
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pracowników; cenił - 200 
zł/os./mies. Wrocław, tel. 071/354-20-58,0503/30-42-31 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, 
umeblowane, ok. Hotelu Wrocław, od 1.07.2001 r, -1.200 zł * 
opłaty. Wrocław, tel. 071/332-41-24 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE z kuchnią, 
pow. 32 m2, nowe, przy ul. Hłaski, os. Muchobór, na I piętrze, 

.z balkonem/umeblowane - 750 zł -•' liczniki. Wrocław, tel.
784-44-47 .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe, willowe, pow. 85 m2. 
osobne wejście,,umeblowane, wszystkie media - 1.200 zł + 
liczniki. Wrocław, tel. 071/354-00-23 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE ró.w. 36 m2, 
bez pośredników, częściowo umeblowane, z telefonem, me
dia - 800 zł/mies. + opłaty, yyrocław, tel. 071/351-38-71 po 
godz. 17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE’ 54 m2, we 
Wrocławiu, rozkładowe, przy ul. Szkockiej, umeblowane, bal
kon, II piętro - 750 zł/mies. Wrocław, tel. 0501/43-03-23 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 37 m2, dzielnica Fabryczna, 
pokój, kuchnia, WC, płatne co 2 mies. z góry - 500 zł/mies. + 
opłaty, na rok lub dłużej. Wrocław, ul. Mielecka 28/2 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, na 
Nowym Dworze - 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 0605/29-01-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w centrum Wrocławia, pow. 
50 m2, super komfortowe, umeblowane, nowa plomba, 
wszystkie media -1.200 zł/mies. ♦ opłaty + kaucja za 1 mies. 
- 1.200 żł ♦ opłaty > kaucja 1 mies. Wrocław, tel. 071/
788-60-55, 0606/31-67-16
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-PQKOJOWE 48 m2, na 
osiedlu Szczepin, ul. Zielonogórska umeblowane, sprzęt AGD 
i RTV, telefon - 1.200 zł/mies. + opłaty licznikowe; Wrocław, 
tel. 071/355-38-35
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, kuchnia, łazien
ka, willa na Krzykach, nowe, umeblowane, osobne wejście - 
700 zł/m-c + prąd i kaucja. Wrocław, tel. 339-78-72, 0601/
88-39-40
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, rozkładowe, 54 
m2, przy ul. Orłowicza, komfortowe, umeblowane, wyposa
żone - 1.300 zł/m2 ♦ liczniki. z telefonem-Dialog. Wrocław, 
tel. 071/787-89-37
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, 
54 m2, całkowicie umeblowane, sprzęt AGD, RTV, TV kablo
wa, z telefonem -1.300 zł/mies. + opłaty licznikowe/Wrocław, 
tel. 071/302-83-66
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, 46 m2,1,5 km od centrum Korona (Psie Pole) - 700 
zł/mies. + liczniki, płatne za 2 mies. z góry. Wrocław tel. 0503/ 

. 30-42-07,071/398-96-57 *
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, 
przy ul-. Poniatowskiego, blisko Uniwersytetu Wrocławskie
go, po remoncie, 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 WILLOWE Muchobór Mały, 
3 pokoje, umeblowane, z telefonem, parter -1.200 zł/mies. + 
liczniki + kaucja. Wrocław, tel. 071/357-06-35 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 45 m2. w sta
rym budownictwie, w centrum Wrocławia, od lipca 2001 r., 
umeblowane, okolice pl. Bema - 600 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel: 071/327-86-92,091/488-23-14 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2, ume
blowane - 1.100 zł/mies. Wrocław, tel. 071/368-71-21, 071/
336-68-73
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE willowe; ume
blowane, osobne wejście, dla 2 osób, 200 m od CH .Borek”, 
od zaraz - 700 zł/mies. Wrocław, tel. 361-52-04 
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 2-pokojowe, umeblowane - 
950 zł/m-c + opłaty licznikowe. Wrocław, teł. 0502/13-25-63 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, w willi, osobne 
wejście, umeblowane - 700 zł/m-c + opłaty licznikowe ♦ kau
cja. Wrocław, tel. 343-28-37
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE komfortowe, 3-pokojowe, 
pow. 85 m2, kuchnia, łazienka, w.c., umeblowane, przy ul. 
Czajkowskiego + garaż - 2.200 zł/m-c ♦ opłaty licznikowe. 
Wrocław, tel. 346-67-73
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, 50 m2, na Krzy
kach -1.100 żł * opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 329-72-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowane, 
pow. 30 m2, z balkonem, przy ul. Tyrmanda • 800 zł/mies. + 
opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/357-21-28 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31 m2, ume
blowane, bez pośredników - 800 zł * liczniki. Wrocław, tel. 
0504/87-04-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31 m2, ume
blowane, kuchnia wyposażona, Szczepin - 800 zł * liczniki. 
Anna Tomaszewska, Wrocław, ul. Ratajów 23/2, po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 36 m2, umeblowane, Psie 
Pole, balkon, 2 pokoje, kuchnia, łazienka - 700 zł + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/345-72-85,0601/05-25-33 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE willowe, sa
modzielne, z osobnym wejściem, Krzyki Borek -1.000 zł/mie
siąc. Wrocław, tel. 071/367-19-66,0602/57-15-12 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1 -POKOJOWE 25 m2, Śród- 
mieście - 700 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 41 m2, ul. 
Bobrza, umeblowane - 880 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
DÓ WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE ll/IV p„ przy 
ul. Zielińskiego, wolne od lipca, cena 890 zł/miesiąc + opłaty. 
Wrocław, tel. 071/339-79-33 po godz. 20.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE-nowe, 34 m2, 
I piętro, przy ul. Krzyckiej - Skarbowców, umeblowane, bez 
pośredników - 850 zł + liczniki. Wrocław, tel. 0606/91-04-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1 -POKOJOWE willowe, urzą
dzone, osobne wejście, Wrocław - Karłowice, - 650 zł. Wro
cław, tel. 0601/55-69-15
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE boczna ul. 
Grabiszyńskiej, umeblowane, sprzęt AGD, telefon, kaucja
1.500 zł, cena 1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/336-97-94 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowo 
umeblowane - 900 zł + czynsz + liczniki. Wrocław, tel. 071/
782-69-14
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, okoli
ce ul. Pomorskiej, cena 550 zł/miesiąc t  opłaty. Wrocław, tel. 
071/359-08-67,0601/78-03-62 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, ulv 
Zielińskiego, z telefonem, cena 850 zł/miesiąc ♦ opłaty. Wro
cław, tel. 071/329-31-84
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
sprzęt AGD, przy ul. Zemskiej, kaucja 800 zł + 1.250 zł/mie
siąc. Wrocław, tel. 071/785-94-70 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, kuchnia, łazien
ka, balkon, telefon, dostęp do Internetu, Wrocław-Krzyki, od

B E Z P IE C Z N Y  D O S T Ę P N Y  PE W N Y  B E Z  PO R ĘC Z Y C IE L I
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Budujesz dom? Kupujesz mieszkanie? 
w '  Potrzebujesz pieniędzy? - Zadzwoń!

Kredyt bankowy na 20 lat, w EURO, w 7 dni, budowa systemom gospodarczym 
Q £  B a n k  M ie s z k a n io w y  UWAGA! Min. Dochód - 2.000 zł netto, min. Kwota kredytu 30.000 zł

 i  i________________ OP012173 DORADCY KREDYTOWI - tel. 342-15-94, 342-82-01

100% wartości, najniższe oprocentowanie, niskie raty, decyzja w 7 dni 
BUDOWA, REMONT 20 LAT, SUPERWARUNKI, WŁASNY BANK OFERT 

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 0P010677

29.05.2001 spis treści -  patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 111



ATRAKCYJNA O PERTA  
WIOSEN MA

Nowe domy mieszkalne wolno stojące o powierzchni 
użytkowej 70 m2, do wykończenia wewnątrz, już za 58.500 zł. 
Lokalizacja - Polkowice Dolne lub na działkach inwestorów. 
Niskooprocentowane kredyty budowlane.

S K O R Z Y S T A J  Z  O F E R T Y  - Z A D Z W O Ń  T E R A Z ?

tel. kontaktow y (076) 845 69 72 
_______ Polkow ice, S zyb  R-V1 0 P012279

lipca, cena 1.000 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, tel.
315-12-69 po godz. 21
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na parterze, 
z kuchnią i łazienką, z telefonem, nadaje się na gabinet lub 
biuro. Wrocław, tel. 0601/96-71-07,071/325-14-11 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA OBIEKT nowy, estetyczny, w centrum han
dlowo-usługowym, z podjazdem dla inwalidów, 96 m2, piwni
ca wys. 3 m, do wykończenia - 35 zł/ni2. Bielawa, tel. 074/
833-48-99 po godz. 19
DO WYNAJĘCIA OBIEKT magazynowy o pow. 95 m2 w cen
trum, chroniony -12,50 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/78-81-71 
DO WYNAJĘCIA PAWILON USŁUGOWO - HANDLOWY 32 
m2, przy ul. Hubskiej róg Kamiennej, wyposażenie: woda, prąd 
(siła), WC, okratowany, z alarmem, położony przy parkingu, 
dobry dojazd, telefon, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/788-64-48, 
0607/82-58-50
DO WYNAJĘCIA PLAC, utwardzony, przystosowany do pro
wadzenia auto handlu, w centrum Głogowa, oświetlony, ogro
dzony, zabezpieczony systemem alarmowym z możliwością 
monitorowania, zaplecze sanitarne, przylegający do myjni 
samochodowej, istnieje możliwość wykonywania drobnych 
zakresu mechaniki pojazdowej i przygotowania pojazdów do. 
sprzedaży - 1.500 zł/m-c, + VAT, Głogów, tel. 076/834-19-80 
DO WYNAJĘCIA PLAC 800 m2, w centrum Wrocławia, przy 
ul. Dmowskiego, utwardzony, ogrodzony, oświetlony, woda, 
prąd, cena 3 zł/m2 + VAT. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
DO WYNAJĘCIA PLAC manewrowy, do nauki jazdy, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 0501/14-06-23
DO WYNAJĘCIA PODDASZE do adaptacji na pokoje biuro
we, mieszkalne, w centrum Wrocławia, blisko Uniwersytetu, 
ok. 300 m2, w budynku biurowym, cena 15 zł/m2 + VAT. Wro
cław, tel. 0601/55-67-19
DO WYNAJĘCIA PODDASZE MIESZKALNE ok. 50 m2, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka z prysznicem, nowe, po remoncie, 
dobry dojazd, telefon, parking, umeblowane, na Złotnikach -
1.200 zł. Wrocław, tel. 349-41-52,0501/98-82-66 
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-, 2-, 3-osobowe, osobne 

wejście, mieszkania studenckie, umeblowane - 250 zł. 
BU „KAMEX*, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 86/5, tel. 
071/321-98-13 w godz. 10-17 99000001 

DO WYNAJĘCIA POKOJE 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. Mrzeży
no, tel. 0607/56-94-08 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w intemecie pod numerem - AC0226 www.autogielda.com.pl) 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1,2 osobowe, na Karłowicach • 
400 zł/os. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nowe, komfortowo wykończone, 
35 m2, II p., ul. Hłaski - 1.000 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/
373-08-47, 0601/77-34-97
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Wrocławiu, 3 pokoje, razem 
lub osobno, osobne wejście do każdego pokoju, media, na 
Zaciszu, w cenię 400-500 zł/mies. Wrocław, tel. 0608/16-08-87 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2- i 3-osobowe, dla mężczyzn 
pracujących lub studentów, kuchnia, łazienka, osobne wej
ście, cisza, w cenie 250-280 zł/miesJosoba. Wrocław, tel. 
324-10-86, 398-84-27
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 oddzielne, umeblowane, z uży
walnością kuchni i łazienki, w domku jednorodzinnym, na Tar- 
nogaju, dla osób samotnych - 400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/
363-13-78
O  00 WYNAJĘCIA POKÓJ BIUROWY we Wrocla- 

wiu, pow. 52.8 m2, możliwość podziału na 2 czę
ści. „SPOŁEM” PSS „WIDOK”, Wrocław, tel. 071/
343-13-40 01029261

DO WYNAJĘCIA POKÓJ - 400 zł/mies. Bielany Wrocławskie, 
tel. 071/311-24-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ i kuchnia, 50 m2, z osobnym wej
ściem, w miejscowości 30 km od Wrocławia, dobry dojazd • 
350 zł/mies. Jordanów, tel. 071/316-15-41 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, o pow. 20 m2, umeblowany, 
prysznic, w.c., 8 km od Wrocławia - 300 żł/mies. Siechnice, 
tel. 071/311-39-03
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, 1-osobowy, dla oso
by niepalącej lub młodego małżeństwa (bez dzieci), - 300 zł. 
Stabłowice, tel. 354-24-33 do godz. 16, po 19 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy w 4-pokojowym miesz

kaniu, dostęp do kuchni i łazienki, dzielnica Kozanów • 350 
zł/osoba lub 250 zł/2 osoby. Wrocław, tel. 350-12-31,
338-09-68 wieczorem
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch osób, na Gądowie, od
dzielne wejście, cena 300 zł/osoba. Wrocław, tel. 351-73-72 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ • 350 zł/os., bez dodatkowych opłat. 
Wrocław, tel. 071/367-32-70
DO WYNAJĘCIA POKÓJ ul. Głogowska, • 300 zł/mies. Wro
cław. tel. 071/359-53-99.
DO WYNAJĘCIA POKÓJ od 1.07. w mieszkaniu studenckim 
przy Ul. Zielińskiego, dla pary - 260 zł/os. + liczniki. Wrocław, 
tel. 0503/78-44-73
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, 2-osobowy, w willi na 
Złotnikach - 250 zł/os. Wrocław, tel. .071/349-30-07 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum, umeblowany, dla mło
dej osoby bez nałogów, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/341-17-67 
grzecznościowy
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla studentów, z osob
nym wejście, * kuchnia i łazienka • 250 zł/mies. od osoby. 
Wrocław, tel. 071/346-51-81
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, z kuchnią, we Wrocła
wiu, na Zalesiu • 300 zł/mies. od osoby. Wrocław, tel. 071/
348-12-40
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla mężczyzny niepalącego, ume
blowany, telewizor, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/785-74-24 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ pow. 16 m2, 2-osobowy, w tym 
kuchnia, łazienka, WC, CO gazowe, osobne wejście - 250 zł/ 
mies. od osoby. Wrocław, tel. 071/345-78-18 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, od lipca, osobne wej
ście, kuchnia, łazienka • 350 zł/osoba. Wrocław, tel. 348-18-45, 
0605/31-98-63
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalących studentów, dziel
nica Zacisze • 300 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób - 250 zł/osobę. Wro
cław, tel. Ó71/788-48-5T
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-2-osobowy, w, centrum - 350 zł 
lub 500 zł, Wrocław, tel. 342-08-36 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ i  możl. korzystania z kuchni i ła
zienki, telefonu, osobie spokojnej, bez nałogów, bardzo do
godny dojazd z PI. Legionów • 350 zł, płatne z góry. Wrocław, 
tel. 071/361-86-79
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 studentów, w Śródmieściu 
(okol. pl. Grunwaldzkiego), z dostępem do kuchni i łazienki - 
300 zł/osoba. Wrocław, tel. 328-09-94 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, przy ul. Balonowej. - 
500 zł. Wrocław, tel. 342-74-83 po godz. 15 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, pow. 15 m2, umeblowany, z 
wnęką kuchenną i dużą łazienką, z telefonem, dla młodej pra
cującej osoby lub studentki, • 500 zł. Wrocław, tel. 357-53-24 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum, dla pań, • 400 zł. Wro
cław, tel. 071/782-21-98
DO WYNAJĘCIA POKÓJ niezależny, w.dzielnicy Biskupin, 
wszystkie media, dostęp do kuchni, łazienki, obok przysta
nek tramwaju 1, 2,4,10, autobusu 145,146, - 300 zl. Wro
cław, tel. 348-00-63
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch panów niepalących, 
umeblowany, kuchnia, łazienka, od 1.06. - 300 zł/os. Wrocław, 
tel. 071/341-96-51
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu 2-pokojowym, dla 
niepalącej pani, okolice pl. Grunwaldzkiego - 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-62-68 po południu 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, z używalnością kuch
ni i łazienki, osobne wejście -.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/
349-37-42
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch kobiet uczących się lub 
pracujących, korzystne warunki, używalność kuchni, WC, ła
zienki, b. dobry dojazd do centrum i uczelni, pełna swoboda, 
w nowych blokach, winda, cena - 300 zł/mies./osoba bez do
datkowych opłat. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z kuchnią, WC, natrysk, osobne 
wejście, cena - 500 zł/mies. + licznik prądu. Wrocław, tel. 071/ 
354-30-64
DO WYNAJĘCIA POKÓJ od zaraz, dla mężczyzn ■ 150 zł/
osoba. Wrocław, tel. 0608/13-16-80
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, kuchnia, blisko PKP,

z telefonem, bez pośredników - 250 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/
780-87-00 - . j j g .
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany z łazienką i aneksem 
kuchennym, na Krzykach, dla 1-2 pań - 400 zł/mięs. bez do
datkowych opłat. Wrocław, tel. 071/362-85-41 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-ęsobowy, na osiedlu Muchobór 
Mały, osobne wejście* ■kuchnia, łazienka, - 300 zł /osobę na 
mies., bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 071/357-87-72 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osoboWy, 25 m2, umeblowany • 
300 zł/mies* od osoby. Wrocław, tel. 071/322-16-62 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób - 250 zł/mies. od osoby 
lub dla 1 osoby za 400 zł/mies., we Wrocławiu, blisko cen
trum. Wrocław, tel. 071/355-77-57 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ sublokatorski, w nowym budownic
twie, dla uczciwego pracującego mężczyzny - 350 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/373-44-90; 071/352-32-47 ‘ "
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, w domku - 300 zł/oso
ba. Wrocław, tel. 071/357-72-89 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, .w willi, oddzielne wej
ście, kuchnia, łazienka, w.c., we Wrocławiu, na Krzykach (Bo
rek) -400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/361-40-89 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-OSOBOWY na Złotnikach, ume
blowany ♦ kuchnia i łazienka, dla osoby niepalącej, dobre 
warunki - 350 zł/mies. Wrocław, tel. 071/349-24-30 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ we Wrocławiu, na Krzykach, dla 2 
osób, w nowym mieszkaniu, 22 m2, z balkonem, wszelkie 
wygody - 350 zł/mies. od osoby. Wrocław, tel. 071/782-08-09, 
0602/60-56-79
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 pań, w centrum Wrocławia, 
obok restauracji Casablanca, cena 400 zł/m-c. Wrocław, tel. 
344-81-35
DO WYNAJĘCIA POKÓJ osiedle Nowy Dwór, najchętniej 
młodej osobie, - 400 zł. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dziewczyny lub kobiety, dostęp 
do kuchni i łazienki - 350 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/
787-82-85
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-OSOBOWY dla pań, kuchnia, 
łazienka, osobne wejście, komfortowe warunki, w willi na 
Muchobor2e Wielkim - 250 zł/osoba. Wrocław, tel. 373-71-34 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA WILLI pow. 120 m2, 4 pokoje, 
osobne wejście, przy ul. Berenta, bez pośredników -1.900 zł/ 
mies. + liczniki. Wrocław, tel. 0607/82-72-34 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA garażowe, atrakcyjna 
lokalizacja, w Legnicy, • 100 zł. Legnica, tel. 076/854-83-21 
wieczorem
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 150 pi2, samodzielne, II 
p., w centrum Legnicy, sieć komputerowa (14 stanowisk), alar
my, żaluzje, komfortowe, WC, kabina natryskowa - 20 zł/m2. 
Legnica, tel. 076/851-29-35,076/862-80-32 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA pow 100 m2, siła, me
dia, parking • 14 zł/m2. Siechnice, tel. 071/311-57-66 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowe, różna pow. • 25 
zł/m2. Wrocław, tel. 361-21-49 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowe, przy ul. Krzy
woustego we Wrocławiu - 40 zł/m2, magazynowe - 20 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0601/57-47-30
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 90 m2, przy ul. 
Alei Pracy - 2.000 zł/mies. Wrocław, tel. 071/360-13-52 w 
godz. 8-15
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowo-mieszkalne, 70 
i 50 m2, okolice .Korony*, dobry dojazd, parking • 20 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/326-20-23
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE o pow. 50 m2 (po ada
ptacji można uzyskać większą pow.), kanał, siła, woda -15 zł/ 
m2 możliwość współpracy. Golędzinów, gm. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-24-15 po godz. 17 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 80 m2, nadające 
się na działalność gospodarczą, woda, WC, telefon • 500 zł/ 
m-c. Opole, tel. 077/474-24-51 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE dla osoby zajmującej się 
księgowością - rachunkowością, w rozliczeniu prowadzenie 
działalności firmy (VAT) - 200 zł. środa Śląska, tel. 071/
317-35-72
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE warsztatowe, 62 m2, we 
Wrocławiu, przy ul. Paryskiej - 400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
324-25-97
DO WYNAJĘCIA POMESZCZENIE na biuro lub gabinet, pow. 
54 m2, ul. Piłsudskiego, we Wrocławiu - 1.900 zł/mies. Wro
cław, tel. 0601/77-63-68
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE w salonie fryzjerskim, ul.

B WYNAJM DŁUGOLETNI
| mieszkanie 3-pokojowe 
° dwupoziomowe - nowe 
tel. 071/352-83-95, 0-601 89 29 26

Sępa-Szarzyńskiego 42a, dla tipserki, kosmetyczki lub ma- 
sażystki - 600 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/345-38-86 w 
godz. 9-19,363-15-66 po 20
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 160 m2 + 50 m2, na Oł- 
taszynie, media, alarm, WC, na każdą działalność gosp. lub 
na magazyn -13 zł/m2. Wrocław, tel. 368-15-83 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA w Strzelinie, na hurtow
nię, zakład, 30,150,140,400 m2 - 9 zł/m2. Strzelin, tel. 071/
392-10-69, 0602/44-78-77
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA biurowo-magazynowa (80 
+ 160 m2), 3 pokoje biurowe, sekretariat z aneksem kuchen
nym + 2 magazyny, cena 4000 zl/mies. Wrocław, tel. ;0607/
77-10-02,0603/07-71-53, 345-32-23 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA na biuro lub drobny hurt, 
około 100 m2, na Krzykach, wysoki standard - 35 zł/m2. Wro
cław, tel. 0501/34-08-99
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA handlowo-usługowa, ok. 
20 m2, na Krzykach, w pomieszczeniu-znajduje się dobrze 
prosperująca agencja pocztowa - 850 zł. Wrocław, tel. 071/ 
367-28-62 wieczorem, 0606/65-69-35 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA 296 m2, 
w centrum Wrocławia, cena - 24 zł/m2 + media. Wrocław, tel. 
071/337-33-38
•  DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA BIUROWA okolice 

.Korony", droga wylotowa ńa Warszawę, komfortowe, 
różne metraże, sieć teleinf. ISDN, klimatyzacja, ochro
na, monitoring, parking strzeżony, prestiżowy budynek, 
bez pośredników. Wrocław, tel. 071/320-71-70 (fax), 
0501/74-46-00,0601/51-96-13 99000001 

DO WYNAJĘCIA RESTAURACJA .JAGODA’ dobra lokali
zacja przy trasie na Jelcz, Oławę, Opole, własny parking, 
mieszkanie, duże zaplecze, całość ok. 1000 m2 pow. użytko
wej - 3000 zł/mies lub sprzedam. Czernica, tel. 0501/43-86-30 
DO WYNAJĘCIA SKLEP w Świdnicy, 130 m2. mały maga
zyn, cena 2.000 zł/m-c. Świdnica, tel. 074/853-16-71, 0605/
24-77-66
DO WYNAJĘCIA SKLEP okolice ul. Zielińskiego, we Wro
cławiu -1.000 zł/mies. + VAT. Wrocław, tel. 0601/80-24-31 
DO WYNAJĘCIA SKLEP z odzieżą damską, dobry punkt, 
dzierżawa 350 zł/mies., ok. 10.000 zł w towarze. Wrocław, 
tel. 071/373-80-11,0604/82-58-37 
DO WYNAJĘCIA STODOŁA 200 m2, wybetonowana - 4 zł/ 
m2. Spalona, tel. 076/857-52-16 
DO WYNAJĘCIA STOISKO w hali strzegomskiej -1.150 zł/, 
mies. Wrocław, tel. 071/328-80-52 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA STOISKO w Hali Strzegomskiej, -1.150 zl. 
Wrocław, tel. 071/354-23-59,0503/78-43-93 
DO WYNAJĘCIA STOISKO w Hali Strzegomskiej, 6 m2 
(odzież) • 1.150 zł/mies. Wrocław, tel. 071/373-64-68 wewn. 
369,0502/99-99-94
DO WYNAJĘCIA TEREN pod działalność gosp., utwardzo
ny, oświetlony, ogrodzony, w Ząbkowicach ŚL, 60 x 30 m, cena 
- j zł/m2. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/79-01-77 
DO WYNAJĘCIA WIATA murowana, przy trasie E-5, na warsz
tat i inne • 500 zł/m-c + opłaty. Wojnarowice, tel. 071/391-20-20 
do godz. 16
DO WYNAJĘCIA WILLA w zabudowie szeregowej, nowa, 3 
kondygnacje + garaż, 3 łazienki, ogród, bez pośredników, cena 
3000 zl/mies. Wrocław, tel. 0607/77-10-02.0603/07-̂ 1-53

DO WYNAJĘCIA WILLA 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ume
blowana, osobne wejście, może być na biuro, - 700 zł. Wro
cław, tel. 071/333-73-96
O  DOM wolno stojący w centrum Niemczy (50 m od 

Rynku), pow. 120 m2, siła, gaz, telefon, c.o., dział
ka 30 arów, przepiękny widok na góry, doskona
ła lokalizacja na działalność gospodarczą, •
160.000 z l Niemcza, tel. 074/837-63-91, 0604/
61-34-39 03003001

O  DOM w okolicy Prochowic, w trakcie remontu ka
pitalnego, parter 142 m2, piętro przewidziane na 
90 m2, działka 1 ha, - 52.000 zł (do uzgodnienia), 
w cenie materiały budowlane. Prochowice, tel. 
0607/32-98-06 01029571

O DOM jednorodzinny, pow. 250 m2 (możliwość 
przerobienia na 2-rodzinny), działka 7 arów, ci
cha okolica, 20 km od Wrocławia, - 290.000 zł. 
Węgry, gm. Żórawina, tel. 0502/32-79-51, 071/
311-30-13 02024271

•  DOM w zabudowie -bliźniaczej, poniemiecki, Wrocław 
Złotniki, 140 m2, z możliwością rozbudowy, działka 1000 
m2, • 245.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 
99000001

•  DOM w zabudowie szeregowej, Psie Pole - Sołtysowi- 
ce, 220 m2,1995 r., salon z kominkiem + 4 pokoje, dział
ka 355 m2, - 342.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 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, tel. 071/
354-34-93 99000001 ,v

•  DOM w zabudowie szeregowej, w Oleśnicy, 2001 r., 372 
m2, komfortowo wykończony, • 350.000 zl. BGN, Wro
cław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  DOM przedwojenny, do remontu, 2 km od południowych 
granic miasta, przy głównej drodze (tranzyt na Pragę), 
doskonały dla firmy, pow. domu 80 m2, woda, energia, 
telefon, pow. działki 900 m2 - 160.000 zł. BN „HOBO\ 
Wrocław, tel. 071/343-94-74 99000001

•  DOM ok. Milicza, ładnie położony na uboczu wsi, wokół 
lasy pełne grzybów, przedwojenny, solidny, z cegły, cen
tralne ogrzewanie, łazienka, dach technicznie dobry, 
działka 90 arów ♦ 1.3 ha gruntu rolnego, dom do wpro- 
wadżenia się -110.000 zł, mogą być raty Biuro posiada 
inne domy w tych okolicach, W różnych cenach. BN 
.HOBO’, Wrocław, tel. 071/343-94-74 99000001

•  DOM w Oławie, dwurodzinny, wolno stojący, 400 m2, •
185.000 zł. BN „BOTO", Wrocław, tel. 071/355-70-90 
99000001

•  DOM wolno stojący, Gądów - Jaszkotle, 5 km od Oporo
wa, 140 m2 pow. użytkowej + poddasze użytkowe, dział
ka 1300 m2, stan surowy otwarty, przyłącze prądu, wody, 
tel., ciekawy projekt, duży garaż, -180.000 zł. BN .PIRA", 
Wrocław, tel. 071/343-07-33,0601/99-02-31 99000001

DOM PONIEMIECKI t  stary młyn wodny i zabudowania go
spodarcze w Długopolu Górnym, 10 pokoi, kuchnia, budynek 
przemysłowy, III piętra - 580 m2, budynek gospodarczy - 550 
m2, rozpoczęty remont, pow. działki 1 ha, - 200.000 zł.., tei. 
076/818-89-88
DOM o pow. 200 m2, w Bielsku-Białej, nadaje się na biuro, do 
zamieszkania od zaraz, - 330.000 zł. Bielsko-Biała, tel. 033/ 
821-52-40, 0603/03-28-56
DOM budynek gosp., ogród, Sadowice, 13 km od Wrocławia, 
ok. 120 m2, - 21.000 zł. Bogdaszowice, tel. 071/789-14-06 
DOM JEDNORODZINNY pow. 110 m2, wraz z magazynami 
(chłodnia) o pow. 84 m2, w Cieplicach, ul. Wolności 175, -
230.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/842-57-00 do godz. 15, 
844-92-55 po godz. 17
DOM jednorodzinny, wolno stojący, pow. 180 m2, działka 8 a, 
w Bolesławcu, - 270.000 zł lub zamienię na mieszkanie. Bo
lesławiec, tel. 075/732-41-51,0601/15-81-19 
DOM 2-piętrowy, przy drodze z Bolesławca w kier. autostra
dy (1 km od Bolesławca), idealny na pensjonat - 400.000 zł 
oraz hala produkcyjna o pow. 200 m2, - 400.000 zł sprzedam 
razem lub osobno. Bolesławiec, tel. 0503/89-59-93 
DOM w Borkowicach koło Kluczborka, + duże zabudowania 
gosp. i 1.5 ha pola, -165.000 zł. Borkowice, tel. 0604/23-04-49 
DOM pełna zabudowa gospodarcza, piwnica, woda, łazien
ka, prąd, siła, ubocze wsi, lasy, grzyby, teren ogrodzony, dział
ka 2.8 ha, sad, • 35.000 zł. Boża Wola, woj. świętokrzyskie, 
tel. 0603/85-44-36
DOM nowy, 1-rodzinny, z garażem, pow. 170 m2, c.o. na olej 
opałowy, -170.000 zł. Brodno, tel. 071/317-46-86 po godz. 19, 
0603/37-81-15
DOM 5-letni, pow. 220 m2,5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, ga
raż, działka 28 a, całość ogrodzona, piękny widok z tarasu, 
30 km od Wrocławia, bez pośredników, - 210.000 zł. Bukowi
ce, tel. 0604/21-24-05
DOM PONIEMIECKI wraz z barem, po remoncie kapitalnym, 
+ działka budowlana 0.5 ha, c.o., garaż, szambo, wodę (sieć 
wodociągowa), parking, sad, koło Środy Śląskiej, - 160.000 
zł. Cesarzowice 8, gm. Środa Śląska, tel. 0604/71-55-37 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AC0179 www.autogielda.com.pl)
DOM PONIEMIECK1150 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC. 
spiżarnia, telefon, CO, garaż/zabudowania gospodarcze, 
działka siedliskowa o powierzchni 18 arów + dwie działki 46 
arów, - 75.000 zł. Damianowo k. Jawora, tel. 076/871-93-46 
DOM poniemiecki, 4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, w.c., tele
fon, + zabudowania gosp., działka 0.5 ha, sad (150 drzewek 
czereśniowych), blisko granicy niemieckiej, 2 5km od Olszty
na, 20 km od Gubina, -100.000 zł. Datyń, tel. 068/371-25-29 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem • A00436 www.autogielda.com.pl)
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ o pow. 110 m2, ciekawa 
architektura wnętrza i otoczenia, działka własnościowa 400 
m2, - 240.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/834-04-94 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 260 m2,6 pokoi, kuch
nia, łazienka, jadalnia, garaż na 2 samochody, wiele innych 
wygód, CO gazowe, -160.000 zł. Głogów, tel. 076/833-52-35 
DOM jednorodzinny, parterowy, działka 0,65 ha, nowa zabu
dowa warsztatowa, sad, wszystkie media, -150.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-37-20
DOM wolno stojący, w miejscowości Góra k. Leszna, - 85.000 
zł, Góra, tel. 0601/93-03-43
DOM mały, pow. użytk. 65 m2, działka 630 m2, ogrodzona, 
prąd, woda, w trakcie przygotowania do zamieszkania, •
55.000 zł. Grzędy, gm. Czarny Bór, tel. 0601/89-21-18 
DOM wolno stojący, warsztat 200 m2 nowy, na działce 40 
arów, 7 km od Wrocławia, przy głównej trasie, - 500.000 zł. 
Jeszkowice, tel. 071/318-04-19
DOM + zabudowania gosp., działka 250Ó m2, pogodne wa
runki na działalność gospodarczą, - 65.000 zł. Jezierzyce, tel. 
065/533-17-57
DOM PONIEMIECKI + rozpoczęta budowa nowego domu o

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“ Wrocławianka “

53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 61 
tel. 361 22 56

POSIADA DO SPRZEDAŻY 
W CENTRUM MIASTA 

GOTOWE DO ZASIEDLENIA 
mieszkania 1-i 2-pokojowe, 

oraz garaże.
 _____________? ___________ OP000401

pow. uż. 186 m2 (ściany zewn.), materiał na więżbę dachową 
i deskowanie, działka 98 arów, ogrodzona, 100 m od lasu, 30 
km od Wrocławia, Siemianów, gm. Borów, pow. Strzelin, -
100.000 żł. Jodłownik, tel. 074/833-08-30,090/67-21-42 
DOM do remontu, Stodoła, obora, chlewnia, 0.25 ha, - 50.000 
zł. Kałowice, gm. Zawonia, tel. 071/312-33-74
DOM jednorodzinny, poniemiecki, wolno stojący, pow. użyt
kowa 150 m2,5 pokoi, kuchnia, łazienka, garaż, c.o., kanali
zacja, podpiwniczenie, działka o pow. 100 m2, dobra lokali
zacja, wieś Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie, -110.000 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/789-11-97 
DOM stylowy, z drewna (grube bale), stan surowy, nowa kon
strukcja składająca się ze ściany zewnętrznej, stropu i balko
nu, wym. 9x9 m, - 35.000 zł. Kłodzko, tel. 074/873-61 -87 /fax 
DOM pow. 314 m2, w Ścinawce Średniej, stan surowy, 7 arów, 
• 57.000 żł. Kłodzko, tel. 074/647-04-77 
DOM w Jodłowie, pokój, kuchnia, łazienka, garaż, gm. Mię
dzylesie: • 60.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-35-38 
DOM w Górzanowie, grunty rolne, - 60.000 zl. Kłodzko, tel. 
074/647-37-17
DOM PONIEMIECKI w Polanicy Zdroju, atrakcyjna lokaliza
cja, pow. 300 m2, działka 5.800 m2, starodrzew, - 420.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-28-11,0603/96-18-66 
DOM w Krotoszynie, w centrum, komfortowy, wszystkie me- 

. dia, na działce o pow. 370 m2, garaż, ogród, taras, 7 pokoi, 
kuchnia, 2 łazienki, -180.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-71-26, 
062/722-80-38
DOM WOLNO StOJĄCY na działce 1,4 ha, 4 pokoje, kuch
nia, jadalnia, łazienka, c.o., + budynek gosp., garaże i strych 
do adaptacji, możliwość rozbudowy na różne inwestycje, 8 
km od autostrady,.- 130.000 zł. Kućhary, gm. Domaniów, tel. 
071/302-74-00 ,
DOM wolno stojący, pow. 140 m2, 4 pokoje, działka 4 ary, - 
165 000 zł (w rozliczeniu może być małe mieszkanie). Legni
ca. tel. 076/862-65-41
DOM 110 m2, ♦ pomieszczenie 58 m2 (na działalność), dział
ka 460 m2, spokojna i ładna okolica, - 265.000 zł. Legnica, 
tel. 076/856-86-38 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem - AG0203 www.autogieldaxom.pl) 
DOM WOLNO STOJĄCY w Legnicy, poto. 110 m2, parterowy, 
wszystkie.media, CO gazowe, drewniane okna, taras, garaż, 
pow. 32 m2, działka własnościowa o pow. 8.15 a, - 185.000 
zł. Legnica, tel. 076/855-01-06,0603/60-29-87 
DOM wolno stojący, w Legnicy, na osiedlu Sienkiewicza, pow. 
130 m2, działka 6.4 a, ocieplony, nowe okna, c.o. na gaz,
10-letni, + garaż 60 m2, - 185.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
850-69-21
DOM WOLNO STOJĄCY 2 piętrowy, pow. 300 m2, lokal han
dlowy na ̂ parterze, garaż, działka s pow. 5 arów, w centrum 
Leszna, - 550.000 zł. Leszno, tel. 065/529-64-29, 0609/
44-63-69
DOM piętrowy, 170 m2, + wysoka piwnica 80 m2, nowy (20 
lat), działka 2100 m2, + ogrodnictwo (3 tunele foliowe ogrze
wane) przylegające pom. gosp., wszystkie media • 220.000 
zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-74-13 
DOM jednorodzinny, wolno stojący, działka 10 arów, w cen
trum Lubania Śl., pow. mieszkalna 100 m2, pow. całk. 150 
m2, garaż, pomieszczenia warsztatowe, -150.000 zł. Lubań, 
tel. 0606/39-76-88
DOM parterowy, nowy, 135 m2, w Osieku k. Lubina, stan su
rowy zamknięty, wszystkie media, + działka 10 arów, -180.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-56-57,0605/78-53-77 
DOM wolno stojący, piętrowy, pięknie położony nad stawem, 
z ogrodem, Raków-Cegielnia, - 60.000 zł. Malczyce, tel. 071/
317-91-48
DOM wolno stojący, nowy, pow. 100 m2, 4-pokojowy, kuch
nia, łazienka, garaż, telefon, działka o pow. 18 a, siła, c.o. 
gazowe, w Marcinkowicach, 15 km od Wrocławia, - 200.000 
zł. Marcinkowice, tel. 071/302-83-30 wieczorem 
DOM wolno stojący, 180 m2, z budynkami gospodarczymi, 
grunt 30 arów, kanalizacja, c.o., telefon, -120.000 zł. Między
rzecz, tel. 095/741-13-80
DOM do remontu, pow. działki 7.000 m2, w tym działkp bu
dowlana o pow. 21 a, 14 km od Milicza, • 40.000 zł. Milicz, tel. 
0605/07-42-14
DOM na osiedlu domków 3 km od Oporowa, ciekawa archi
tektura, garaż na dwa samochody, dachówka, okna mahoń, 
działka 110& m2, pow. domu 280 m2, do wykończenia, •
330.000 zł. Mokronos Górny. tel. 0606/14-14-68
DOM PONIEMIECKI ok. 150 m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
duży strych, woda z wodociągu, szambo, siła, z telefonem, 
działka 0,5 ha, duże zabudowania gosp., idealny na działal
ność gosp., ładna okolica, duży las, do remontu, • 45.000 zł.? 
Muszkowice, gm. Ciepłowody, tel. 074/810-30-39, 074/
819-04-03
DOM w zabudowie bliźniaczej, pow. 60 m2, możliwość ada
ptacji strychu, garaż, zabudowania gospodarcze, działka o 
pow. 15 a, w Namysłowie, • 90.000 zł. Namysłów, tel. 077/ 
410-37-54
DOM jednorodzinny, w Nowej Soli, wysoki parter, - 135.000 
zł. Nowa Sól, woj. zielonogórskie, tel. 0601/62-28-97 
DOM jednorodzinny, nowy, - 160.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-66-85
DOM do remontu, działka 70 a, okolice Głuchołaz, - 20.000 
zł. Nowy Las, gm. Głuchołazy, tel. 077/439-70-59 
DOM WOLNO STOJĄCY dwurodzinny, działka 7 arów, w 
Nysie, - 380.000 zł. Nysa. tel. 077/433-25-20 
DOM z warsztatem samochodowym, 4 km od Nysy, pow. dział
ki 5 arów, pow. budynku 200 m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
CO, możliwość rozbudowy, warsztat'posiada 2 kanały, CO, 
siłę, taryfę nocną, - 76.000 zł lub zamienię na mieszkanie. 
Nysa, tel. 077/435-47-01
DOM wolno stojący, na działce o pow. 1.3 ha, 6-pokojowy, 
łazienka, kuchnia, poddasze, pow. mieszk. 160 m2, bez są
siadów, własne ujęcie wody, blisko gór i jeziora, - 70.000 zł. 
Nysa, tel. 077/433-51-87
DOM JEDNORODZINNY o pow. 165 m2, działka o pow. 8 a, 
w Obornikach śląskich, - 285.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-25-74
DOM DWURODZINNY w Obornikach Śl., do zamieszkania, 
niezależne mieszkania po 100 m2, działka własnościowa 6 a, 
cena 180.000 zł/1 mieszkanie. Oborniki Śląskie, tel. 0602/
13-37-71
DOM jednorodzinny, wolno stojący, 180 m_2, salon 58 m2, 
kuchnia, WC, 3 pokoje, łazienka, dach 2-spadowy, - 395.000 
zł. Oława. tel. 071/313-29-84,071/313-40-27 wieczorem 
DOM nowy, wolno stojący, zamieszkały od pół roku, w Oławie 
Nowym Otoku. - 400.000 zł. Oława, tel. 071/303-80-32 
DOM dwurodzinny, w Oławie, - 250.000 zł. Oława, tel. 0608/
24-27-49
DOM PONIEMIECKI do rozbiórki lub do remontu kapitalne
go, stodoła, działka 0.55 ha, 5 km od Oławy, w Godzinowi- 
cach, - 30.000 zł. Oława, tel. 071/301-50-69 po godz. 19 
DOM JEDNORODZINNY nowe CO, stan dobry, grunt rolny, 
blisko granicy, • 50.000 zł. Ołobok, gm. Osiecznica, tel. 075/
731-30-86
DOM 200 m2 parter, 200 m2 poddasze, piwnica, strych, dział
ka 11 a, w Osiecznicy, przy trasie, na dowolny cel, -100.000 
zł. Osiecznica, gm. Krosno Odrz., tel. 068/383-86-24,0605/
36-52-47
DOM k. Dzierżoniowa, pow. 390 m2,12 dużych pokoj, CO, 
woda, sad, staw + zabudowania gosp, -120.000 zł. Owiesno, 
gm. Dzierżoniów, tel. 074/831-21-92 wieczorem 
DOM duży, piętrowy, działka rolna 30 a ♦ dzierżawa 1.5 ha ♦ 
zabudowania gosp, - 60.000 zł. Patoka, tel. 076/817-31-10 
DOM o pow. 420 m2,12 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, zabudo
wania gospodarcze, na działce 32 ary, 1500 m od trasy głó- 
wenj A8, w gminie Kobierzyce, - 600.000 zł. Pełczyce, tel. 071/
311-17-88, 0601/69-59-72
DOM pow. 200 m2, działka 1350 m2, ładny ogród, - 280.000 
zł. Pęgów, tel. 0600/53-39-05
DOM poniemiecki, pow. 250 m2 + budynki gospodarcze, siła, 
woda, kanalizacja, częściowo po remoncie, działka 0,34 ha, -
170.000 zł. Piekary, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/31̂ -96-58, 
0605/25-90-89
DOM 1/3 część, pow. 62 m2, garaż, pomieszczenia gosp., 17 
km od Kołobrzegu, - 40.000 zł lub zamienię na działkę bu
dowlaną, we Wrocławiu. Piotrowice, tel. 094/358-16-12 
DOM w zabudowie szeregowej, pow. użytkowa 130 m2, dział-

"Społem" Spółdzielnia Rzeźnicko-Wędliniarska „Jedność” 
w Ostrowie Wielkopolskim 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy 
na sprzedaż nieruchomości:

•  n ieruchom ość w raz z oczyszcza ln ią  po byłej m asarni 
położona w Przygodzicach przy ul. W rocław skiej 2 (tra
sa  Ostrów  W lkp. - Katow ice) o pow. użytkow ej 5.296 m2, 
cen a W yw oław cza 300.000 zł - do negocjacji
•  n ieruchom ość położona w centrum  Ostrow a W ielko
polskiego przy ul G łogow skiej 15, w  skład której w cho
dzą: grunt z prawem w ieczystego użytkowania o pow 522 
m2, zabudowany budynkiem administracyjno-handlowym  
o pow  230,54 m2, cen a  w yw oław cza 600.000 zł - do ne
gocjacji

OP012305

Oferty należy składać pod adresem:
"Społem" Spółdzielnia Rzeźnicko-Wędliniarska „Jedność”, 

ul. Głogowska 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
Bliższe informacje o przetargu uzyskać można pod numerem 

telefonu: 062/736-42-57 do godz. 15, fax 062/736-42-57.
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EUROPEJSKI 
FUNDUSZ | 

BUDOWLANY °
550 zł/miesiąc 

to bardzo dobry pomysł 
na DOM i nie tylko! 

S k o rzy s ta j z  PROMOCJI WlOSENffiJI
075/642-49-34, 075/773-30-30, 077/454-64-08 
062/757-52-33, 068/363-64-22, 068/322-10-64 

065/529-28-41, 061/852-76-32, 853-34-09 
L  032/717-53-17, D2M20-52-42,693-7M1,076/B6M4-26 j

ka 5 a, ogrodzona, 5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia, garaż, -
200.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-17-27,0606/48-67-68 
DOM wolno stojący, poniemiecki, po remoncie, w Nowym 
Dworze, woj. lubuskie, cicha, spokojna okolica, - 78.000 zł.

. Polkowice, teł. 076/847-48-21,0503/02-32-24 
DOM WOLNO STOJĄCY u podnóża Gór Stołowych, piętro
wy, pow. 150 m2, salon z kominkiem, wszystkie media, ogród 
0.5 ha, - 170.000 zł. Radków Kłodzki, tel. 074/871-22-02 
DOM pow. 130 m2, działka 1.28 ha, Mazury, do jeziora 25 m,
- 180.000 zł. Radomno, tel. 074/844-91-79
DOM PONIEMIECKI z częścią gospodarczą + działka, pilne, 

' TO km od Wrocławia, dla zdecydowanego kupca duża obniż
ka ceny, - 100.000 zł. Siedlec, gm. Długołęka, tel. 071/
398-77-71
DOM poniemiecki, w Sierpnicy, nad potokiem, 2 pokoje, duża 
kuphnia, obora, piwnica, strych, działka 0.38 ha, - 45.000 zł. 
Sierpnica, gm. Głuszyca, tel. 074/845-95-14 
DOM jednorodzinny, pow. 170 m2, działka 1400 m2, w Słubi
cach, - 220.000 zł. Słubice, woj. gorzowskie, tel. 0603/
64-71-06
DOM jednorodzinny, 20 km od Słubic, 3 pokoje, kuchnia, ła
zienka, c.o, - 100.000 zł lub wynajmę. Słubice, tel. 0605/
43-27-46
DOM jednorodzinny'30 km od Opola, pow. 250 m2,7 pokoi + 
2 budynki 300 m2, + zabudowania gosp., z możliwością od
tworzenia elektrowni wodnej, - 220.000 zł. Strzeleczki, tel. 077/ 
466-81-89,0503/64-73-93
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ do remontu, księga wie
czysta, nowy dach, okna dachowe, w Szczepanowie (gm. 
Środa Śląska), pow. 160 m2, • 48.000 zł. Szczepanów, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/89-48-39 
DOM 80 m2, po częściowym remoncie, wysoki parter, ogród 
9 a, 4 km od granic Wrocławia, -160.000 zł. Szewce, tel. 071/
310-71-58
DOM jednorodzinny, pow. 110 m2, na działce o pow. 800 m2, 
garaż wolno stojący, pomieszczenie gospodarcze, • 77.000 
zł. Szlichtyngowa, tel. 065/549-26-16 
DOM jednorodzinny, wolno stojący, piwnica, garaż, parter, 
piętro, 2 x wc, taras, pow. 200 m2,5 pokoi, kuchnia, łazienka, 
okna PCV, c.o. miedziane, II taryfa, prąd, telefon, ocieplony, 
działka 960 m2, ogrodzony, -175.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 
065/549-22-08
DOM wolno stojący, 250 m2, w Szprotawie, ładna dzielnica 
willowa, blisko las, rzeka, w rozliczeniu może być mieszkanie
- 800 zł/m2. Szprotawa, tel. 068/376-28-49
DOM PIĘTROWY na piętrze 4 pokoje, łazienka, kuchnia, par
ter przygotowany na otwarcie apteki, magazyny murowane, 
garaż, działka 770 m2, w ścianawie Małej, woj. opolskie, •
140.000 zł. ścianawa Mała, gm. Korfantów, tel. 077/431-28-89, 
0604/20-43-56
DOM w okolicach Środy Śl., pow. 120 m2, łazienka, z telefo
nem + zabudowania gosp., działka 18 a, -120.000 zł. środa 
Śląska, tel. 071/317-58-88 po godz. 15 
DOM PONIEMIECKI w zabudowie szeregowej, 70 m2, 4 a 
działki obok domu, po częściowym remoncie, CO, telefon, 30 
km od Wrocławia, okolice Środy Śląskiej, - 75.000 zł. środa 
Śląska, tel. 0607/56-81-11
DOM w Radwanicach, pow. 110 m2, po remoncie, ogrzewa
nie gazowe, działka 5 a, - 260.000 zł. Sw. Katarzyna, tel. 071/
311-72-09
DOM wolno stojący, 25 km od Zielonej Góry, przy trasie Sule
chów - Gubin. pow. użytkowa 320 m2, + budynki gospodar
cze, 2 garaże, działka 26 a, z możliwością dokupienia gruntu,
- 200.000 zf. Świebodzin, tel. 068/381-22-45,068/381-22-43 
DOM segment na 10 lokali, 5 pięter, 720 m2, do remontu, 
działka 5.600 m2, - 240.000 zł. świętoszów, gm. Osiecznica, 
tel. 0606/28-98-19
DOM WOLNO STOJĄCY pow. 400 m2, wykończony w 85%,
2 km od-Trzebnicy, most, mały staw, drzewa, 400 m od lasu,
ciekawy projekt, salon ok. 50 m2, spokojna okolica, - 580.000
zł. Trzebnica, tel. 0603/39-48-19
DOM poniemiecki, wolno stojący, w Jugowie, do remontu, do
zamieszkania od zaraz, • 40.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
872-86-26
DOM wolno stojący, nowy, pow. 190 + 36 m2,2 garaże, 95% 
wykończony, wszystkie media, dachówka, okna PCV, -
350.000 zł. Wilczyce, tel. 071/399-08-04
DOM 250 m2, wykończony, na działce 9 a, zagospodarowa
nej, atrakcyjna lokalizacja, • 380.000 zł lub zamienię na miesz
kanie M-3. Wisznia Mała, tel. 071/312-42-18 po godz. 19 
DOM WOLNO STOJĄCY po remoncie kapitalnym, pow. 250 
m2, wszystkie media, kuchnia umeblowana, duży salon z ko
minkiem i barkiem, taras, 6 pokoi, 2 łazienki, strych, zago
spodarowany ogród, działka 0.33 ha, pole i las 3.24 ha, dwa 
budynki gospodarcze i 2 garaże, - 390.000 zł. Wojbórz, gm. 
Kłodzko, tel. 074/871-42-07
DOM PONIEMIECKI do remontu, pow. 450 m2, działka 25 a, 
w Wińsku + budynek gosp, • 100.000 zł. Wołów, tel. 071/
389-33-05
DOM pow.211 m2, na działce 800 m2, w Wołowie, rok budo
wy 1995 r, - 315.000 zł. Wołów, tel. 0602/50-67-33 
DOM całoroczny, pow. 173 m2, z garażem, w Sulistrowicz- 
kach, do niewielkiego wykończenia, b. atrakcyjna działka o 
pow. 1100 m2, • 250.000 zł. Wrocław, tel. 0601/93-47-15 
DOM na działce o pow. 2.233 m2, Wrocław • Kowale, cena: 
130 zł/m2. Wrocław, tel. 071/345-67-33 
DOM nowy, pow. użytk. 160 m2, działka o pow. 800 m2, 
wszystkie media, z telefonem, ogrzewanie gazowe + komi
nek, na Muchoborze Wielkim, • 285.000 zł. Wrocław, tel. 071/
362-28-09
DOM typu dworek, nowy, wykończony, 200 m2, działka 12 a, 
na południu Wrocławia; - 580.000 zł. Wrocław, tel. 0603/
69-03-91
DOM duży, działka zagospodarowana, siedliskowa, 1.5 ha, 
budynek gosp., całość ogrodzona, nowe technologie, koło 
Katów Wrocławskich i Mietkowa, - 300.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-55-95 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem - A00476 www.autogielda.com.pl)
DOM do remontu, na obrzeżach Wrocławia, - 65.000 zł. Wro
cław, teł. 341-23-08 wieczorem 
DOM działka 10 a, woda, prąd, co, garaż, piwnice, na nowym 
osiedlu, stawy, ulga podatkowa, 50 km od Wrocławia, •
160.000 zł. Wrocław, ter071/367^61-70
DOM zabudowania gospodarcze, grunt 2,77 ha, 30 km od 
Wrocławia, -120.000 zł. Wrocław, tel. 071/310-18̂ 25"
DOM w zabudowie szeregowej, skrajny, nówy, 240 m2, we 
Wrocławiu, na Strachocinie, os. Technika, spokojne miejsce, 
blisko cdntrum, - 320.000 zł- Wrocław, tel. 348-33-79 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na Źernikach, możli
we zamieszkanie 2 rodzin, działka 327 m2, pow. użytk. 246 
m2, parter: salon z kominkiem, sypialnia, kuchnia, łazienka, 
Kotłownia, garaż, piętro: salon z kominkiem, kuchnia, łazien
ka, balkon, poddasze: salon, 2 sypialnie, • 460.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/60-21-10
DOM jednorodzinny, pow. 140 m2, piętrowy, podpiwniczony,
4 duże pokoje, kuchnia, łazienka, budynek gospodarczy, c.o. 
na koks, wodocią, działka ogrodzona 16 a, - 230.000 zł. Wro
cław, tel. 071/781-92-61
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ we Wrocławiu, ha Mu
choborze Małym, blisko nowo-budowanej obwodnicy śród
miejskiej, z lat 40-tych, pow. 80 m2, c.o. gazowe, wszystkie 
media, strych, piwnice ♦ ogródek 250 m2 + działka pracowni

cza 350 m2, bez wad prawnych, bez pośredników, • 260.000
zł. Wrocław, tel. 0603/63-33-90
DOM nowy, 230 m2, działka 22.600 m2, lokalizacja dobra na
działalność, pod Wrocławiem, - 370.000 zł. Wrocław, tel. 0603/
07-07-99
DOM PONIEMIECKI we Wrocławiu (Borek), atrakcyjnie poło-

• żony przy parku, pow. całk. 340 m2, działka 700 m2, do re
montu, - 700.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-06-09, 0608/
37-42-37
DOM poniemiecki, do remontu, działka 1372 m2, możliwość 
dokupienia, w Polanicy Zdroju, • 90.000 zł. Wrocław, tel. 0604/
41-11-06
DOM WOLNO STOJĄCY nowy, piętrowy, w Węgrach - 20 km 
od Wrocłąwia, działka ogrodzona 9 a, garaż, telefon, komi
nek i kuchnia na parterze, na piętrze 4 pokoje + strych, cieka
wy projekt, pow. użytkowa 250 m2, szambo, II taryfa energe
tyczna, atrakcyjna lokalizacja, • 350.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 

. 311-46-84
DOM na obrzeżu Wrocławia, 12 pokoi, 400 m2, 3 łazienki, 
sauna, co gaz, z telefonem, działka 800 m2, może być dla 
firmy, - 700.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-36-28 po 20,0602/
23-66-05
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, 
pó remoncie kapitalnym, do małego wykończenia, 5 pokoi, 2 
kuchnie, 2 łazienki, garaż, może być dla dwóch rodzin, pow. 
całkowita 350 m2, pow. mieszkalna 200 m2, działka 1.000 

" m2, - 330.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-51-01 do godz. 18, 
071/341-50-29 wieczorem
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 W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ pow. 143 m2, działka 
1860 m2, we Wrocławiu, Nowy-Dwór, ul. Strzegomska -
500.000 zł. Wrocław, ul. Nowodworska 39a/6
DOM wolno stojący, pow. całkowita 180 m2, do małego wy
kończenia, działka 1.100 m2, media, w miejscowości Borowa 
Oleśnicka, gm. Długołęka, - 225.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
324-27-89, 0502/86-09-85
DOM poniemiecki, 95 m2, + budynek gosp., woda, silą, z te
lefonem, położony wśród lasów, Słup 24, gmina Wińsko, •
40.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-74-02 '
DOM poniemiecki, 250 m2, działka 12 arów, 3 odrębne'miesz
kania, 13 km od Jeleniej Góry, ogrzewanie kominkowe, •
160.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-23-31,0606/71-00-37 
DOM komfortowy, garaż, działka 7 arów, z ogrodem, - 800,000 
zł. Wrocław, tel. 071/357-49-50,0605/34-66-71
DOM jednorodzinny, wolno stojący, Wrocław • Sołtysowice, 
poniemiecki, w rozbudowie, pow. 187 m2, działka 1516 m2, 
ogrz. gazowe, garaż, cena: równowartość 180.000 DEM. 
Wrocław, tel. 071/368-17-19
DOM poniemiecki, działka.siedliskowa 47 a, 15 km od Lesz
na, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 0604/51-08-04 
DOM parterowy, 3 pokoje, w budowie, w Smolcu, działka 7 
arów, pełne uzbrojenie, budynek gospodarczy, wraz w wy
kończeniem. -180.000 zł. Wrocław, tel. 0607/49-49-11 
DOM w zabudowie bliźniaczej, Wrocław Stabłowice, wolne 
od zaraz, - 255.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-21-06 
DOM 130 m2, piętrowy + budynek gospodarczy 90 m2, po 
remoncie, zadbany, koło Leszna, -130.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/327-06-70
DOM WOLNO STOJĄCY nowy, we Wrocławiu - Wilczyce (210/ 
1656), wykończony w 100%, ciekawa architektura, luksuso
we wnętrza, kafelki hiszpańskie, parkiet, • 389.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/78-02-04
DOM PONIEMIECKI, do remontu, 100 m2, + zabudowania 
gosp., działka 0.15 ha, k. Jeleniej Góry, woda, prąd, siła, w 
Kaczorowie przy ul. Kaniennogórskiej, - 35.000 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-51-95,0601/55-09-17 
DOM w Złotoryi, do wykończenia, pow. 200 m2, 5 pokoi, 2 
garaże, wewnętrzne tynki, działka o pow. 512 m2, narożna, 
uzbrojona, - 99.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-12-18 
DOM w Nowym Miasteczku, o pow. 110 m2 + sklep, - 64.000 
zł. Żagań, tel. 0601/97-67-97
DOM nowy, z cegły, do zamieszkania od zaraz, 2-spadowy, 
220 m2 pow. całkowitej, 3 kondygnacje, działka 5.5 ara, w 
Żaganiu, wykończony, • 180.000 zł. Żagań, tel. 068/377-71-62 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, 7 pokoi, WC, łazien
ka, możliwość podziału na 2 mieszkania (110 i 80 m2), osob
ne wejścia, działka 8 arów, • 200.000 zł. Źardno, gm. Żarów, 
tel. 074/858-06-01
DOM WOLNO STOJĄCY 140 m2,4 pokoje, salon, CO, 2 ła
zienki, garaż, ogród, grunt orny (30 a), • 165.000 zł. Żarów, 
tel. 074/850-73-58
DOM JEDNORODZINNY garaż, 170 m2, niewykończony, + 
budynek gosp. 150 m2, wszystko na 1 poziomie, działka 15 
a, atrakcyjna lokalizacja, - 130.000 zł. Żerków k. Jaworzyny, 
tel. 062/740-32-10
DOM 10-letni, wolno stojący, oddzielne 2 wejścia, wszystkie 
media, ogrzewanie gazowe i elektryczne, 2 kuchnie, salon. 4 
pokoje, 3 łazienki, garaż, taras nad garażem, poddasze, moż
liwość zamieszkania dwóch rodzin, - 620.000 zł. Źerniki Wro
cławskie, tel. 0601/76-35-52
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

# DOM NA WSI 24 km od południowych granic Wrocła
wia, wieś nad rzeczką, ok. Sobótki, pow. domu ok. 160 
m2, łazienka, dom zadbany, do zrobienia dach, na dział
ce o pow. 1700 m2, ładnie położony, duża stodoła, bu
dynek gospodarczy o pow. 60 m2, woda z wodociągu, 
szambo telefon, dojazd do Wrocławia 20 minut drogą nr 
8. Bez prowizji, BN „HOBO*, tel. 0601/51-87-83 
99000001

O  DOM NA WSI z zabudowaniami gospodarczymi, 
16 km od Wrocławia, pow. działki 0.72 ha, bez po
średników. Wrocław, tel. 071/347-68-64, 0501/
51-82-89 02023511

60M NA WSI + zabudowania gosp., działka 16 a, -15.500 zł.
., gm..Korfantów, tel. 0600/52-44-80.
DOM NA WSI duży, przedwojenny, przy drodze Wrocław - 
Kudowa Zdrój, może być dwurodzinny, 2 wejścia, wszystkie 
media, 17 pomieszczeń, pow. całkowita 500 m2, do zamiesz
kania i na działalność gospodarczą, • 105.000 zł. Braszowi
ce, tel. 074/816-97-67
DOM NA WSI z zabudowaniami gospodarczymi, na POgórzu 
Karpackim, nadaje się na domek letnikowy, - 30.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/412-55-60,0600/81-90-33 .
DOM NA WSI 200 m2, kuchnia, łazienka, w.c., 5 pokoi, c.o., 
stodoła, 4 garaże, 51 a, budynki gospodarcze, • 160.000 zł. 
Buszkowice, gm. Ścianwa, tel. 076/843-57̂ 69,0603/31-51*46 
DOM NA WSI JEDNORODZINNY poniemiecki, 200 m2; +

'■ zabudowania gosp̂ 250m2, nadaje się na działalność gosp., 
po częściowym remoncie, - '80.000 zł. Chojnów, tel. 0503/
38-95-16
DOM NA WSI wolno Stojący, na działce 1.90 ha, 9 pokoi, 2 
kuchnie. 2 łazienki, salón 50 m2 z kominkiem + zabudowania 
gosp., blisko autostrady A4, - 250.000 zł. Chojnów, tel. 076/
818-81-38, 0607/38-65-75
DOM NA WSI połowa domu o pow. 120 m2, do remontu, z 
ogrodem, we wsi Piskorzówek, 32 km od Wrocławia, - 30.000 
zł. Domaniów, tel. 071/313-11-31 po godz-16 
DOM NA WS11/3 budynku, osobny pion, parter z pomiesz
czeniem gosp., 100 m2, piętro, Z pokoje, łazienka, 36 m2, 
wysoki strych, możliwa adaptacja, ok. 60 m2,50 km od Kar
pacza, - 33.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/45-58-01 
DOM NA WSI + duże zabudowania gosp., blisko lasu, na ubo
czu wsi, z telefonem; woda, CO, nadaje się do zamieszkania 
j  pracownie artystyczną lub rzemieślniczą, małą stadninę koni, 
‘działka 0.46 ha, - 60.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-64-70

O K A Z J A ! ! !  g  
SPRZEDAM HALĘ. pow., 160 m2 £  
+ pomieszczenie mieszkalne lub na biuro o  

pow. 40 m2, do małych wykończeń, na działce o  
6 arów, wszystkie media, do małych wykończeń 

Legnica, tel. 0607/ 24*47-89

DOM NA WSI nowy, 5 pokoi, 2 łazienki, garaż, taras, ogrze
wanie gazowe i tradycyjne, oczyszczalnia ekologiczna, działka 
10 arów, 20 km od Wrocławia, - 270.000 zł. Krzeczyn 2c, gm. 
Oleśnica, tel. 071/398-27-77,071/315-33-04 
DOM NA WSI w miejscowości Księżyce k. Strzelina, pow. 80 
m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o., możliwość adaptacji 2 
pomieszczeń o pow. 50 m2, garaż, duży ogród, • 55.000 zł. 
Księżyce, tel. 071/392-14-09 po godz. 20 
DOM NA WSI + zabudowania gospodarcze, w okolicach Czar
nej Góry, przy zakładnie kamieniarskim, do przebudowy, dział
ka 4200 m2, strumyk, siła, - 120.000 zł. Lubin, tel. 076/
844-24-07
DOM NA WSI Stare Strącze, 5 km od Sławy, 3 pokoje, kuch
nia, łazienka, co ♦ zabudowania gosp., ogród, sad, oczko 
wodne, - 83.000 zł. Lubin, tel. 076/749-06-19,0603/69-60-58 
wieczorem
DOM NA WSI przy trasie Poznań - Berlin, 20 km od granicy 
niemieckiej, atrakcyjna lokalizacja, wygody, telefon, 160 m2, 
na działce 0.76 ha, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, grunt orny pow. 
0.92 ha, -195.000 zł. Lubin, Gorzów Wlkp., tel. 076/842-74-47, 
095/757-12-98
DOM NA WSI w miejscowości Marczów k. Lwówka śl.-, 2 po
koje, kuchnia, sad, ogród, małe zabudowania gosp, r 10.000 
Zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-21-54,0502/32-22-72 
DOM NA WSI poniemiecki, mieszkalno-gospodarczy, piętro
wy, 200 m2, stodoła 140 m2, z czerwonej cegły, możliwość 
adaptacji na mieszkanie, w miejscowości Płuczki Górne, gmi
na Lwówek Śl, - 90.000 zł. Lwówek Śląski, telvp75/647-81-20 
DOM NA WSI (połowa domu w zabudowie bliźniaczeĵ  pow. 
40 m2, działka o pow. 5 a, w Straszowie (woj. lubuskie), 2 
pokoje, kuchnia/łazienka, WC, woda, c.o, - 25.000 zł (w roz
liczeniu może być samochód). Nysa, tel. 0602/19-87-34 
DOM NA WSI 360 m2.4 sypialnie, salon z kominkiem, 2 kuch
nie, 2 łazienki, garderoba, 2 tarasy, garaż w piwnicy (ogrze
wany), wszystkie media, działka 635 m2, do zamieszkania 
od zaraz, do podziału na 2 rodziny, 20 kmtył-Wrocławia, -
200.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-14-00
DOM NA WSI PONIEMIECKI do remontu + zabudowania 
gosp., prąd, woda, 7 km od Prochowic, - 20.000 zł. Prochowi
ce, tel. 076/847-62-30,0607/81-06-47 
DOM NA WSI po remoncie, 4. pokoje, kuchnia, łazienka, wc,
c.o. ♦ budynek gosp., garaż, działka 30 arów+ogród 50 arów, 
- 85.000 zł. Przesław, gm. Szprotawa, tel. 0602/63-23-56 
DOM NA WSI okolice środy śl, - 90.000 zł. Rzeczyce, tel. 
071/317-61-35 po godz. 17
DOM NA WSI pow. 70 m2, woda w studni, prąd 380 V, działka 
0.8 ha, pod lasem, 1 km od zalewu, możliwość dokupienia 
gruntu, - 26.000 zł. Słowików, gm. Rudniki k. Wielunia, tel. 
043/886-56-67
DOM NA WSI Lipniki k. Otmuchowa, wolno stojący, podpiw
niczony, 120 m2, do remontu wnętrza, działka 16 arów, bu
dynki gospodarcze 150 m2, w tym jeden z kominem, w rozli
czeniu może być ciągnik Zetor 7245, 5245 (do 15.000 zł), -
31.000 zł. Stoszowice, tel. 074/818-11-39
DOM NA WSI z barem o pow. ok. 80 m2, pow. mieszk. ok. 
100 m2, księga wieczysta 12 a + budynek gosp., duży ogród, 
atrakcyjna lokalizacja, cisza, spokój, blisko sklep i szkoła, pil
ne, - 53.000 zł. Syców. tel. 062/785-31-15,0608/76-31-56

DOM NA WSI jednorodzinny, stan surowy zamknięty, 204 m2, 
działka 35 a, staw, mogą być dwa niezależne, dwa garaże, 
teren ślężańskieao Parku Krajobrazowego, 15 km od Świd
nicy.-110.000 zł. Świdnica. tel. 074/856-96-27.0602/35-15-13 
DOM NA WSI do remontu, zabudowania gosp., działka o pow. 
7600 m2, w tym budowlana o pow. 700 m2,15 km od Wrocła
wia (w kier. środy Śl.), - 60.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-30-85 
DOM NA WSI podpiwniczony, pruski mur, 8 pokoi, 2 kuchnie, 
woda, siła, łazienka, w.c., c.o., zabudowania gosp., sad owo
cowy, 4.5 ha gruntów ornych, oaza ciszy i spokoju, blisko lasu, 
jeziora, strumyk na posesji, oczko wodne, atrakc. lokalizacja 
na Pogórzu Izerskim, powiat Lubań Śl. -150.000 zł. cena do 
negocjacji. Wrocław, tel. 071/347-65-58,0605/07-42-91 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
A00477 www.autogielda.com.pl)
DOM NA WSI nowy, pow. 200 m2 + drugi poniemiecki o pow. 
100 m2, stodoła i sad, pow. całości 33 ary, na trasie Oleśnica 
- Trzebnica, z dala od zabudowań, w pobliżu lasu, -170.000 
zł. Wrocław, tel. 372-05-84,0501/33-95-76 
DOM NA WSI 8 pokoi, hall, kuchnia, łazienka, piece, 14 ha 
gruntu, staw, strumień, piękna czysta okolica, w Górach Izer
skich, • 290.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-55-56 
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 70 m2,15 arów ziemi przy lesie, 1 km do jezio
ra, b. ładna okolica, wieś Wygnańczyce woj. lubuskie, cisza, 
daleko od drogi, - 46.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-27-17 
dom, 0605/13-19-68
DOM NA WSI działka 1.61 ha, 5 pokoi, kuchnia, woda, duże 
podwórko, blisko droga, przystanek PKS, szkoła, sklep, -
35.000 zł. Zawidów, tel. 075/778-80-05 
DOM NA WSI 4 pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenia 
ospodarcze, garaż, k. Ząbkowic Śl, - 8.500 zł. Ząbkowice 
ląskie, tel. 074/815-91-77

DOM NA WSI mały, do remontu, na działce o pow. 1 ha, uzbro
jona, woda, prąd, - 30.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0609/
28-43-66
DOM NA WSI do remontu, o pow. 80 m2,3 pokoje, łazienka, 
prąd, woda, c.o., szambo, działka o pow. 45 a, + zabudowa
nia gosp., w Kożuchowie, - 45.000 zł. Zielona Góra, tel. 0607/
03-07-90 po godz. 18
DOM NA WSI, - 150.000 zł. Żagań, tel. 068/360-69-81 
DOM NA WSI + zabudowania gosp., koło Jasienia, działka 
60 arów, - 30.000 zł. Żary, tel. 068/374-34-53,375-91-21 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, typ W-119, dział
ka 9 a, w Wilkowie k. Głogowa, -150.000 zł. Jastrzębie Zdrój, 
tel. 0604/35-94-75,032/471-92-84 
DOM W BUDOWIE, w Legnicy, os. Białe Sady, do wykończe
nia, pow. 360 m2 - 220.000 zł, stan surowy -170.000 zł. Le
gnica, tel. 0601/50-97-34,076/850-15-33 
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, stan surowy zamknięty, 
częściowo wykończony kryty dachówką, 162 m2, działka 900 
m2, wszystkie media, - 260.000 zł. Wrocław, tel. 357-21-76 
DOM W BUDOWIE, stan surowy, zadaszony, pow. 215 m2, 
działka 9 a, w Lubszy, - 75.000 zł. Brzeg, tel. 077/444-52-08 
DOM W BUDOWIE, JEDNORODZINNY stan surowy zada
szony, ciekawa architektura (indywidualny projekt), wszyst
kie media, prąd, z telefonem, działka o pow. 5.2 ara, na osie
dlu domków jednorodzinnych, spokojna okolica, bez pośred
ników, -127.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0601/72-61-98 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 80 m2,1 etap,
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działka 135(T m2, w Pławnej k. Strzelina, 25 km ód Wrocła
wia, - 66.000 zł. Pławna, gm. Strzelin, tel.0602/25-27-11 
DOM W BUDOWIE, wszystkie media, pow. użytkowa 250 m2, 
działka 20 arów, w Kunicach, - 120.000. zł. Prochowice, tel. 
076/858-44-71, 0602/82-11-26 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, w Kiełczowie, 
media, - 275.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-28-17 
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY jednorodzinny, stan 
surowy zamknięty, - 75.000 zł. Przedborowa, gm. Stoszowi
ce, tel. 074/815-82-21
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, '230 m2, na działce 915 
m2, prąd, woda, stan surowy zamknięty • 230.000 zł łub za
mienię na mieszkanie w zachodniej części Wrocławia, 3-po- 
kojowe, z możliwością dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
DOM W BUDOWIE, w Skokowej, stan surowy otwarty, zada- 
sźony, 140 m2, działka 827 m2, woda, prąd, ładna okolica, 
PKP, 30 km do Wrocławia, - 63.000 zł. Żmigród, tel. 071/
385-32-29
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, stan surowy, cegła, ocie
plony, pow. użytkowa 278 m2, wodociąg, działka do 9 arów, 1 
km od granicy czeskiej, • 80.000 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-76-83
DOM W BUDOWIE, w Przemkowie, stan surowy zamknięty, 
8 pokoi, 2 x kuchnia, 2 x łazienka, piwnice, strych, + zabudo
wania gosp., działka 1445 m2,' uzbrojona, na os. Głogowskim,
- 130.000 żł. Przemków, tel. 0605/31-28-26
DOM W BUDOWIE, nowy, stan surowy, 285 m2, działka 13 a,
- 300.000 zl. Świebodzice, lei. 0601/45-18-79
DOM W BUDOWIE, do wykończenia, 320 m2, działka 12 hi2, 
w Drennie, k. Wisły i Ustronia, - 200.000 zł. Sosnowiec, tel. 
032/263-52-19
DOM W BUDOWIE, JEDNORODZINNY stan surowy, pow. 
200 m2, działka uzbrojona o pow. 0.06 ha (woda r kanaliza
cja, telefon), w Rychtalu, 60 km od Wrocławia, - 60.000 zł. 
Rychtal, tel. 062/781-60-06
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 100 lub 170 m2, 
60 m2 piwnic, garaż 64 m2, działka 30 arów, oczko wodne 3 
ary, w miejscowości Niemstów (7 km od Lubina)̂  300 od szo
sy Zielona Góra - Wrocław, - 130.000 zł. Lubin, tel. 076/
847-20-86 (zdjęcia do iej oferty można zobaczyć w inteme
cie pod numerem - AG0145 www.autogielda.com.pl)•
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, wolno stojący, stan suro
wy zamknięty, Węgierską Górka r Bukowina, 220 m2, działka 
1100 m2, ocieplony, ogrodzony, kanalizacja, woda, energia 
el., wykonana insi elektryczna, odwodnienie (drenaż), czę
ściowo 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 intemecie pod numerem - AC0225 
www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE, w stanie surowym, zamkniętym, na dział
ce o pow. 640 m2, niezależne kondygnacje, atrakcyjna loka
lizacja (Krzyki - Klecina), nadaje się na biura i inne cele go
spodarcze, • 240.000 zł. Wrocław, tej. 071/357-91-70 
DOM W BUDOWIE, w zabudowie bliźniaczej, stan surowy 
zamknięty, 260 m2, działka 400 m2, kryty dachówką, z cegły, 
podpiwniczony, garaż, woda, gaz, prąd, telefon, w Mirkowie,
• 220.000 zł. Wrocław, tel. 355-19-83 
DOM W BUDOWIE, w zabudowie szeregowej, 300 m2, dział
ka 250 m2, stan surowy zamknięty, okna PCV (szyba K=1.3), 
z cegły, wszystkie media, -199.000 zł lub zamienię na miesz
kanie 3-pokojowe, chętnie na Krzykach. Wrocław, tel. 071/ 
348-91-23
DOM W BUDOWIE, w Wiszni Małej, stan surowy zadaszony, 
pow. 210 m2, działka 650 m2, - 280.000 zł. Wisznia Mała, tel. 
071/312-42-36
DOM LETNISKOWY w Lginiu, murowany, 94 m2, 3 pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka, duży taras, garaż, - 90.000 zł. Gło

gów, tel. 076/833-23-08,0605/46-83-60 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerenv - A00464 
www.autogielda.com.pl)
DOM LETNISKOWY murowany, 200 m2, działka 900 m2, 
zalesiona, położony pośród jezior i lasów, wysoki standard, •
180.000 zł. Leszno, tel. 065/520-34-14 
DOM LETNISKOWY stan surowy, położony na terenie OWS 
w Rokitkach, gm. Chojnów. • 25.000 zł. Rokitki, tel. 0608/
45-82-31
DOM LETNISKOWY nad morzem, w Niechorzu, 220 m2, na 
działce 660 m2,12 pokoi, - 350.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/
21-47-52
DOMEK LETNISKOWY w Wieleniu, nad jeziorem, 30 km od 
Leszna, działka 4.65 arów, wszystkie media, kanalizacja, 
kuchnia, łazienka, 2 sypialnie, pełne wyposażenie elektrycz
ne, woda blisko lasu, jeziora, spokój, ciekawa lokalizacja, ja
dalnie, z wyposażeniem, domek typu .BRDA*, • 86.000 zł., 
tel. 076/847-45-16,076/845-13-81,0502/68-20-61 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie 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 
zł: Kłodzko, tel. 074/867-50-11,0603/59-74-25 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00448 
www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY w Rokitkach k. Chojnowa, woda, prąd, 
łazienka, WC, pełne wyposażenie: lodówka, meble, • 50.000 
zł. Legnica, tel. 076/850-12-87 
DOMEK LETNISKOWY .SZWAJCARKA" drewniany, na pod
murówce, 200 m od jeziora, w miejscowości Brenno (9 km od 
Słąwy), pow. 38 m2 + 15 m2 tarasu, wszystkie media, z wy
posażeniem, - 49.000 zł. Lubin, tel. 0601/74-82-94 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AG0208 www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY oraz działki w atrakcyjnej miejsco
wości Pokrzywna na terenie parku krajobrazowego, - 35.000 
zł. Opole, tel. 077/439-75-62,439-75-64 
DOMEK LETNISKOWY w miejscowości Jodłowo, koło Sła
wy, nad jeziorem, wszystkie media, urządzony, • 80.000 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 0605/11-95-35 
DOMEK LETNISKOWY stan surowy z oknami, na terenie 
OWS w Rokitkach gm. Chojnów, - 25.500 zł. Rokitki, gm. Choj
nów, tel. 0608/45-82-31
DOMEK LETNISKOWY barak kempingowy o wym. 6x2.5 m, 
żaluzje, wykładzina, tapety, kuchenka, • 2.500 zł. Sława, tel. 
076/844-56-35
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 
DOMEK LETNISKOWY w miejscowości Wilczyn k. Obornik 
Śl., atrakcyjna lokalizacja, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/
354-27-92.0601/72-55-87
DOMEK LETNISKOWY murowany, 60 km od Wrocławia, w 
lesie, nad jeziorem, 4 pokoje, kuchnia, duży strych, uemblo- 
wany, -.50.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-17-93,0603/60-46-80 
DOMEK LETNISKOWY 35 m2, nówy, 2 pokoje, kuchnia, ła-
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zienka, pom. gospodarcze, prąd, woda, kanalizacja, okna 
antywłamaniowe, do całorocznego mieszkania, bez działki, -
25.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-20-01 
DOMY dwa, nowe, jeden zamieszkały - 250.000 zł, drugi w 
stanie surowym -160.000 zł, na działce o pow. 16,2 ara. Wil
czyce, gm. Długołęka, tel. 0608/14-84-51 
DWA DOMY duże, 12 ha ziemi, we wsi Grzmiąca, 20 km od 
Wałbrzycha, piękna okolica, spokój, cisza, nadaje się na każ
dą działalność, woda, energia, • 130.000 zl. Walim, tel. 074/
845-73-04
DWOREK w budowie, działka 2,75 ha, rzeka, łąki, zagajnik, 
staw, domek, k. Wielunia, - 75.000 zł. Janów, tel. 043/ 
841-58-85
O  DZIAŁKA w Długołęce, pow. 8 ha. Wrocław, tel. 

0501/53-45-25,0602/65-26-26 01028221
•  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 zł/m2, media, 
KRUS. Wrocław, tel. 071/316-17-35 po godz. 18 
99000001

DZIAŁKA o pow. 10.400 m2, położona nad strumieniem, w 
lesie liściastym, w Sławoborzu, 30 km od Kołobrzegu, wraz z 
domkiem parterowym, murowanym (2 pokoje, kuchnia, łazien
ka), gaz, energia el., woda, - 38.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/842-57-00 do godz. 15; 844-92-55 po godz. 17 
DZIAŁKA o pów. 1300 m2, dom o pow. użytkowej 188 m2 + 
budynek gosp. z garażem, w Ostrzeszowie, • 220.000 zł. Sza- 

... motuły, tel. 061/292-26-33,0603/81-25-23 
DZIAŁKA 70 a, 2 km od środy Śl., przv głównej drodze, moż
liwość przekwalifikowania, - 35.000 zł. Środa śląska, tel. 0607/ 

• 45-7630
DZIAŁKA w miejSćOwości letniskowej, Park Przemęcki, je
ziora, lasy, ryby, grzyby, uzbrojona, ogrodzona, pow. 500 m2, 
-12.000 zł. Wolsztyn, woj.zielonogórskie, tel. 0607/41 -75-06 
DZIAŁKA 25 a, w Osóli k. Obornik Śl, - 1QQ.000 zł lyb inne 
propozycje. Wrocław, tel. 071/372-59-79 po.jjpdz.18 
DZIAŁKA w Biestrzykowie, k. Św. Katarzyny, pow. f672m2, 
z decyzją na budowę - 55 zł/m2. Wrocław, tel. 373-08-86 
DZIAŁKA pod zabudowę jednorodzinną, położona na grani
cy miasta Wrocławia, pow. 740 m2, uzbrojona, w okolicy Mu- 
choboru Wielkiego - 70 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
DZIAŁKA położona na Muchoborze Wielkim, pow. 1Ó00 m2, 
z uzbrojeniem w granicy działki, wydane warunki zabudowy, 
bezpośrednio do właściciela - 80 zł/m2. Wrocław, tel 0601/
73-72-87
DZIAŁKA pow. 670 m2, położona 2 km od granicy miasta 
Wrocławia, w gminie Kąty Wrocławskie, uzbrojona, prąd ze 
skrzynką o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwardzona, kana
lizacja, bez pośredników - 65 zł/m2. Wrodaw, tel. 0502/
54-08-12
DZIAŁKA 34 ary, na północno-zachodniej granicy Wrocławia, 
z pozwoleniem na budowę, cena 28 zł/m2. Wrocław, tel. 0609/
63-04-82
DZIAŁKA w Wilkszynie, 34 ary, z pozwoleniem na budowę, 
cena 28 zł/m2. Wrocław, tel. 0603/22-50-62 
DZIAŁKA 10 a, w Żemikach Wrocławskich, - 80.000 zł. Żer- 
niki Wrocławskie, tel. 071/311-32-95 
O  DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 829 m2, gaz, woda, 

prąd, telefon, wTyńcu Małym.tel. 071/311-81-17 
po godz. 18 80007951

O DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubinie, na os. Przy
lesie (centrum), pow. 4.5 ara, uzbrojona, komplet
ny projekt + pozwolenie na budowę i przyłącza, •
65.000 zł (cena do uzgodnienia). Lubin, tel. 0601/
42-73-32 84016331 

O  DZIAŁKA BUDOWLANA usługowo-mieszkalna, 
Lubin, ul. 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 dro
dze asfaltowej, media w drodze - 20 zł/m2. BGN, Wro
cław, tel. 071/354-34-93 99000001

O DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12 a, w Św. Kata
rzynie, woda, gaz, energia el., przy drodze, atrak
cyjna lokalizacja. Wrocław, tel. 071/341-58-06, 
0501/48-28-79 81011831

•  DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, 1375 m2 - 40 zł/ 
m2, budowlana, na Oporowie, szereg środkowy, 293 m2 
- 310 zł/m2. .M&D’ Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/
342-48-85,0604/62-23-40 99000001

DZIAŁKA BUDOWLANA, 3000 m2, na małym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, 8 km od Wrocławia w stronę Kobierzyc, 
możliwość podziału na mniejsze, - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 
367-72-87, 0608/725-837
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0,9 ha, przy przepływającym 
strumyku, doprowadzona woda z wodociągu w Witoszowie 
Dolnym k. Świdnicy -15 zł/m2., tel. 0607/38-99-70 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wr„ 8.29 a, uzbroje
nie, warunki zabudowy, atrakcyjna lokalizacja -125 zł/m2. 
Bielany Wr.. tel. 071/311-29-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bogdaszowicach, pow. 10 arów, 
uzbrojenie j)rąd, woda, cena 2700 zł/ar. Bogdaszowice, tel. 
0501/14-83-91, woj. wrocławskie 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Oławie przy ul. Rubinowej, pow. 
1550 m2, uzbrojona - 45 zł/m2. Brzeg, tel. 077/416-73-03 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, w miejscowości Brzezia 
Łąka, 10 km od Wrocławia, - 35.000 zł. Brzezia Łąka, tel. 071/
314-82-87 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inteme
cie pod numerem - A00527 www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 35 arów, uzbrojona, prąd, 
woda, 15 km od Wrocławia -15 zł/m2. Brzezinki, tel. 071/ 
348-96-62, 0607/08-92-36
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, uzbrojona, 
pow. 10 a, - 35.000 zł. Bukowice, gm. Krośnice, tel. 0609/
53-42-18
DZIAŁKA BUDOWLANA w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla, pow. 2.3 ha, graniczy z dużym lasem, możliwość 
podziału, media, cena 2 zł/m2. Ciechów, woj. wrocławskie, 
tel. 0605/07-44-43
DZIAŁKA BUDOWLANA 2x10 arów + 1 x rzemieślnicza, 
pow. 17 arów- 5.000 zł/a. Długołęka, woj. wrocławskie, tel. 
.0601/41-32-04 .
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów. Domasław, pozwolenie na 
budowę; Ogrodzona, prąd, woda, gaz, telefon, zjazd z drogi 
asfaltowej, - 80.000 zł. Długołęka, tel. 071/311-21-96,0602/
43-76-78
DZIAŁKA BUDOWLANA oraz budowlano - rzemieślnicza, 40 
arów - 50 zł/m2. Długołęka, tel. 071/315-29-11 po godz. 16 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10,20,30 a, w miejscowości 
Dłużek k. Lubska, częściowo uzbrojone -12 zł/m2. Dłużek, 
tel. 068/371-03-95,0606/45-14-83 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, teren zalesiony, pow. 
2,42 ha, w Doboszowicach, • 10.500 zł. Doboszowice, gm. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 0604/95-13-65, 0607/12-02-15 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 8 arów ♦ droga gratis, w Do- 
brzykowicach, 2 km od granicy Wrócław-Wojnów, wszystkie 
media oprócz gazu, bez pośredników, • 38.000 zł. Dobrzyko- 
wice, tel. 071/318-52-11
DZIAŁKA BUDOWLANA w Domasławiu, pow. 2000 m2, do
jazd do działek drogą asfaltową, bardzo ładna lokalizacja - 
55 zł/m2. Domasław, tel. 071/311-98-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, uzbrojona, cena - 75 
zł/m2. Domasław, woj. wrocławskie, tel. 0602/32-44-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA nad zalewem Mietków, pow. 3.000

GOTÓWKOWE - do 10.000 tys. 
MIESZKANIOWE- (np 100.000 - rata 870 zt)
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P K P  W ROCŁAW , ul. Św. Mikołaja 61/62, tel. 071/34-10-210, 344-10-05

DZIAŁKA | 
BUDOW LANA 1
Wrocław Źemiki Stare, pow. 

5300 m2, uzbrojona, prąd, woda, 
gaz, klimatyzacja, komunikacja 

MPK -15 minut od Gentrum, 
możliwa zabudowa - średnia 
szeregowa, cena 120 zł/m2 

tel. 351-74-54, w godz. 10-13

m2. woda, siła, telefon • 5 zł/m2. Dzikowa, tel. 075/751-25-30 
do godz. 16,0607/08-81-96
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 10 a, w Głuchowie 
Górnym k. Trzebnicy, -16.000 zł. Głuchów, tel. 071/312-85-10 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Górach Sowich, w miejscowości 
Sierpnica, pow. 1.8 ha. przy drodze, pod budowę hotelu lub 
inną działalność, możliwość podziału, prąd • 10 zł/m2. Głu
szyca, tel. 074/845-68-69
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 a, blisko woda, prąd, kanaliza
cja, 20 km od Wrocławia, - 52.000 zł.Golędzinów, gm. Obor
niki śląskie, tel. 071/310-72-78 
DZIAŁKA BUDOWLANA 45 a, 1.5 km od rzeki Baryczy, przy, 
lesie, z małym domkiem o pow. 30 m2, do remontu, możli-' 
wość wykopania stawu, okolice Góry śl, • 25.000 zł. Góra, tel. 
0605/20-02-2S '
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Górzyca k. Lubina, 
pow. 10 a. atrakcyjna lokalizacja, droga asfaltowa, wokółjasy,-  
obok nowe osiedle, - 20.000 zł. Górzyca, gm. Lubin, tel. 076/
840-87-15
DZIAŁKA BUDOWLANA 1500 m2, w Henrykowie, super- 
atrakcyjne położenie, teren pagórkowaty, przez działkę prze
pływa b. czysty strumień, dobry dojazd, blisko szkoła, ośro
dek zdrowia, apteka, - 40.000 zł. Henryków, tel. 074/810-53-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 4715 m2, Wrocław Krzyki, przy 
ul. Polnej, warunki zabudowy - 65 zł/m2. Janów, tel. 043/
841-58-85
DZIAŁKA BUDOWLANA w Laskowicach, pow. 11 arów, do
stęp do wszystkich mediów, spokojna okolica, teren nie zale
wowy, osiedle domków 1-rodzinnych, atrakcyjne położenie 
(blisko las, stawy) - 3500 zł/ar. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-80-40
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, atrakcyjna lokaliza
cja, blisko lasu, - 25.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0607/
50-73-18, 0502/41-58-40
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szklarskiej Porębie, 2.03 ha, na 
.Białej Dolinie" • 45 zł/m2 lub w Ścięgnach koło Karpacza, 
1500 m2 • 40.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/40-85-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA przy trasie Jelenia Góra • Karpacz, 
pow. 10 a, • 29.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/86-55-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 6 5 ara, w Jordanowie Śl.. 
uzbrojona, -11.000 zł. Jordanów SI., tel. 071/316-13-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 km od granicy Kalisza, pow. od 
2000 do 6000 m2, atrakcyjnie położona, ogrodzona, zadrze
wiona, -18 zł /m2. Kalisz, tel: 062/501-53-49 w godz. 7-15, 
062/760-31-05 po godz. 20
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.39 ha, w Kamieńcu Wrocławskim, 
blisko szkoła, przy ul. Działkowej • 35 zł/m2. Kamieniec Wr., 
tel. 071/318-50-91
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowym osiedlu, w Gajkowie, 15 
km od centrum Wrocławia - 27 zł/m2 oraz działka w Wojnowi
cach k. Czernicy, 18 km od centrum • 17 zł/m2. Kamieniec 
Wr., tel. 071/318-52-81 po godz. 20,0602/84-61-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 14 arów, woda, kanalizacja, -
74.000 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-55̂ 25 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wr., 1.564m2, projekt 
indywidualny, pozwolenie na budowę, uzbrojenie na działce,
-110.000 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-50-91

DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt. po 10 arów, częściowo uzbro
jone w miejsc. Kamień k. Długołęki - 3.500 zł/ar. Kamień, tel. 
071/315-18-27
DZIAŁKA BUDOWLANA w Karpaczu, pow. 1300 m2 - 75 zł/ 
m2. Karpacz, tel. 0608/53-37-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Kaźmierzów k. 
Polkowic, pow. 12 a, wszystkie media, dojazd drogą asfalto
wą* 35 zł/m2. Kaźmierzów, gm. Polkowice, tel. 0601/44-95-78 
DZIAŁKA BUDOWLANA 22 a, - 60.000 zł. Kąty Wr., tel. 071/ 
316-87-06
DZIAŁKA BUDOWLANA usługowo-mieszkaniowa, w Kątach 
Wr., pow. 2670 m2, możliwość podziału (1400 + 1270 m2), 
przy planowanej ulicy, 120 m od drogi wyjazdowej w kier. 
autostrady, prąd, woda, telefon przy drodze, w sąsiedztwie 
zabudowanych siedlisk, księga wieczysta wydane warunki 
zabudowy - 60 zł/m2. Kąty Wr., tel. 071/316-71-46 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kątach Wrocławskich, uzbrojo
na, pow. 973 m2,i 45.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0503/
04-31-21
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 5.2 ara, na osiedlu domków 
jednorodzinnych, spokojna okolica, wszystkie media, nowy 
dom jednorodzinny, zadaszony, ciekawa architektura (indy
widualny projekt), prąd, z telefonem, bez pośredników, -
127.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0601/72-61-98 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kłodrfu, 1326 m2, uzbrojona, 
cicha dzielnica, • 70.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/72-88-93 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, ńa terenie Kłodzka, 2600 
m2, cena 40 zł/m2. Kłodzko, tel: 074/647-23-70, 0601/.
87-58-21
DZIAŁKA BUDOWLANA z zabudowaniami, o pow. 52 ary, w 
Krosnowicach, gaz, siła, ogrodzenie, atcakcyjna lokalizacja, -
43.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-04-73
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, - 500 zł /ar. Kobyla Góra, 
tel. 062/731-68-24
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9 arów, ładnie położona w 
Kościerzycach koło Brzegu, przy działce woda, prąd, telefon; 
pilnie, tanio, • 8.000 zł. Kościerzyce, tel. 0607/51-98-33 po 
godz. 17, woj. opolskie
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, w Kożuchowie, z 
dopuszczeniem funkcji - rzemiosło produkcyjne, usługi, atrak
cyjna lokalizacja, -11.000 zł. Kożuchów, tel. 068/459-96-42 
DZIAŁKA BUDOWLANA 4 km od Kłodzka, atrakcyjna lokali
zacja, 1000 m2, cena 10 zł/m2. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7.46 a, rozpoczęta budowa, 
projekt, zezwolenie, w Sądzi (15 km od Leszna), -17.000 żł. 
Krzycko, tel. 065/533-14-09
DZIAŁKA BUDOWLANA na skraju Legnicy, w miejscowości 
Pątnów, pow. 10 a, - 20.000 zł. Kunice, woj. legnickie, tel. 0606/
36-12-42
DZIAŁKA BUDOWLANA w Legnicy, na osiedlu Sienkiewicza, 
- 25.000 zł. Legnica, tel. 076/862-07-52,0601/44-92-19 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjne położenie, obok nowo 
powstałego osiedla, w Ziemnicach, 22 ary - 2.400 zł/ar. Le
gnica, tel. 076/866-32-33
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12 a, w Raszówce gm. Lubin, 
atrakcyjna lokalizacja, uzbrojona: woda, kanalizacja, gaz, 
prąd. telefon, - 36.000 zł. Legnica, tel. 0603/35-34-71 
DZIAŁKA BUDOWLANA 22 a, 9 km od Legnicy gm. Kunice,
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częściowo uzbrojona, woda, prąd, na wzniesieniu, -18.000 
zł. Legnica, tel. 076/86̂ -42-41,0600/81-15-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 3800 m2, w Ligocie Pięknej, 
las, woda, prąd blisko działki, -125.000 zł. Ligota Piękna, tel. 
071/312-40-36
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 43 a, w Raszówce, - 60.000 
zł. Lubin, tel. 0606/93-92-53
DZIAŁKA BUDOWLANA Lubin-Małowice, 10 a - 25 zVm2,' 
Lubin, tel. 076/842-33-63 po godz. 17,0605/24-57-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 7 a, atrakcyjna lokalizacja,
5 km od Lubina, • 12.000 zł. Lubin, tel. 076/844-86-92,076/
844-87-10
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w Szklarach Górnych k. Lubi
na, uzbrojenie na działce, + przyłącze energetyczne z liczni
kiem, spokojna okolica, - 28.000 zł. Lubin, tel. 076/846-68-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA 17 arów, w Prochowicach, • 26.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-71-66
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubinie, własnościowa, pow. 500 
m2, częściowo uzbrojona, - 38.000 zł. 59-300 Lubin, tel. 0601/ 
70-55-12 . y
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 a, - 20.000 zł. Lutynia, tel. 071/
-317-12-79 ; . . -----
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lutyni, 4 km od Wrocławia, 1000 
m2 lub*200 m2'-25,zł/m2. Lutynia, tel. 0608/20-80-38 
DZIAŁKA BUDOWLANA 16 a, Lwówek Śl. -15 zł/m2. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-29-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, - 30.000 zł. Łozina, gm. Dłu
gołęka, tel. 071/315-48-39'
DZIAŁKA BUDOWLANA oraz leśna, 0,90 ha, położona w 
Międzygórzu, różny drzewostan, - 35.000 zł. Międzygórze,' 
tel. 074/813-52-14 po godz. 19 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 10 arów, w Pieco- 
wicach, gm. Długołęka, • 38 zł/m2. Mirków, tel. 0601/83-83-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Nadolicach Wielkich, - 23.000 zł. 
Nadolice, tel. 071/318-96-32,0603/03-48-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubięcinie, 20 arów, 100 m od 
jeziora - 800 zł/ar. Nowa Sól, tel. 068/388-15-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 15 arów, blisko lasu i stadniny 
koni, prąd, woda, kanalizacja, telefon w obrębie działki, -
33.000 zł. Nowy Dwór, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-19-78,0604/73-37-21
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szewcach, 2 km od Wrocławia, 
pow. 3534 m2, możliwość podziału na trzy, księga wieczysta,
- 35 zł /m2. Oborniki Śl., tel. 071/310-21-44
DZIAŁKA BUDOWLANA w Oleśnicy, pow. 3.7 ara, możliwość
podziału na 2 części, wszystkie media, ogrodzona, zadrze-
wiowa - 60 zł/m2. Oleśnica, tel. 0601/05-43-95
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 11 a, z rozpoczętą budową,
projekt domu, w Smardzowie, - 45.000 zł. Oleśnica, tel. 071/
399-32-18
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 3 ha, uzbrojona - 80 zł/m2. 
Oława, tel. 071/313-90-43
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 km od Wrocławia, 30 a - 30 zł/ 
m2. Osola, tel. 076/749-08-87
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 a, uzbrojona, w Ozimku -
1.500 zł/a. Ozimek, woj. opolskie, tel. 0608/84-11-72 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Pęgowie, prąd, woda, tele
fon na granicy działki, - 35.000 zł. Pęgów, tel. 071/310-76-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pieszycach, 8 arów, z rozpoczę
tą budową, - 20.000 zł. Piława Górna, tel. 074/645-66-81, 
0605/38-05-60
DZIAŁKA BUDOWLANA w Piotrowicach k. Jawora, pow. 45 
a, możliwość podziału na trzy, • 8.500 zł. Piotrowice k. Jawo
ra, tel. 076/870-04-89

DZIAŁKA BUDOWLANA 15 arów, okolice Polkowic, media, 
pięknie położona, dobry dojazd, - 25.000 zł. Polkowice, tel. 
0609/53-40-90
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.33 ha, cena -10 zł/m2. Po- 
sadowice, tel. 071/398-98-57
DZIAŁKA BUDOWLANA Długołęka, 10 arów, • 47.000 zł.
Przemków, tel. 076/833-31-75
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ligocie Pięknej, pow. 15 a, pełne
uzbrojenie, cena 59 zi/m2. Psary, gm. Wisznia Mała, tel. 071/
387-85-50
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową projekt domu 
950 m2, Radków, woj. dolnośląskie, piękne, górzyste okoli
ce, - 18.000 zł. Radków, tel. 074/871 -26-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2400 m2, ogrodzona, prąd, b. duży 
budynek gosp., drzewa owocowe, ok. Sobótki, widok na Ślę- 
źe - 32 zł/m2. Radwanice k. Wrocławia, tel. 0607/86-82-72 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1087 m2, w Rakoszycach, -
16.000 zł. Rakoszyce, gm. Środa Śląska, tel; 071/795-19-69 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Urazie, pow. 25 arów, wstępne 
uzgodnienia o warunkach zabudowy, blisko nowej szkoły pod
stawowej, nowe osiedle - 20 zł/m2. Raków, tel. 071/310-81-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, -10.000 zł. Ramiszów 1 A, gm. 
Długołęka, teł. .0608/72-41-60
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.25 ha, woda, gaz, 2 km od rzeki, 
lasów -1.000 zł/ar. Rogów Górski, tel. 065/544-14-78 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 19 arów, 5 km od Lubina, ka
nalizacja, woda, prąd, telefon, - 30.000 zł. Składowice, tel. 
076/840-82-02
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1000 m2, ogrodzona, woda - 
60 zł/m2. Smolec, tel. 071/316-95-86 po godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a, grunt orny 26 a, - 15.000 zl. 
Srebrna Góra, tel. 0603/31 -25-66 
DZIAŁKA BUDOWLANA Gęsiniec, 34 ary, atrakcyjna lokali
zacja, uzbrojona, studnia, droga asfaltowa - 20 źł/m2. Strze
lin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.5 ha, z budynkami, woj. podkar
packie, - 60.000 zł. Strzyżów, gm. Brzeżanka, tel. 017/ 
276-36-85
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szczepanowie kolo Środy Ślą- 
skiej, 20 km od Wrocławia, pow. 1.200 m2, uzbrojona, wła
snościowa, w cichej i spokojnej okolicy • 20 zł/m2, Szczepa
nów, woj. wrocławskie, tel. 0603/91-67-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szczodrem - 50 żł/m2. Szczo-' 
dre, gm. Długołęka, tel. 071/399-85-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.400 m2, 5 km od Trzebnicy, w 
Szczytkowicach, -17.000 żł. Śzczytkowice, tel. 071/312-30-27 
po godz.20
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 a, woda, prąd przy działce, 5 km 
od Trzebnicy, - 22.000 zł. Śzczytkowice, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-33-99
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 66 arów, - 30.000 zł. Szczyt
na, tęl. 074/808-31-98
DZIAŁKA BUDOWLANA 32 a, w Szymanowie, z możliwo
ścią podziału - 38 zł/m2. Szymanów, tel. 071/325-37-35 po 
godz. 17,0503/61-79-79
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 14 a, wylane fundamenty, w 
Iwnie k. Ścinawy, - 40.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-63-88 
wieczorem

DZIAŁKA BUDOWLANA 7.5 a, w Środzie Śl, - 30.000 zł. Śro
da Śląska, tel. 071/317-59-48
DZIAŁKA BUDOWLANA w Świętej Katarzynie, atrakcyjna 
lokalizacja, blisko woda, gaz, prąd, pow. 2000 m2 - 48 zł/m2. 
św. Katarzyna, tel. 0502/96-35-69 .
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona; 17 a; cjcha okolica, •
65.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-66-21,0604/29-63-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 17 a, garaż, zezwolenie na 
budowę, 10 km od Świdnicy, - 17.000 zł. Świdnica, tel. 074/ 
852-68-81
DZIAŁKA BUDOWLANA 5.6 a, w centrum Świdnicy, pod bu
dowę kamienicy 3-p.iętrowej, na działalność usługo- 
wo-mieszkalną, przy ul. Wrocławskiej 211 obok poczty i stacji 
CPN, • 85.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-36-66 
DZIAŁKA BUDOWLANA 19 a, dobra lokalizacja,; rejon Ślę- 
ży, z drzewami owocowymi - 40 zł/m2. Świdnica, tel. 074/ 
850-56-55
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Świdnica Polska, 
na trasie Środa Śl.-Kąty Wrocł.. pow. 30 a, cicha lokalizacja, 
uzbrojenie w,odl. 20 m, wieś w rozbudowie, - 20.000 zł. Świd
nica Polska, gm. Kostomłoty, tel. 0605/78-24-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a - 38 zł/m2. Święta Katarzyna, 
tel. 071/311-41-93
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.200 i 1.323 m2, Wrocław Widawa 
ul. Grawerska 13, cena 110 zł/m2. Trzebnica, tel. 0608/
45-12-39
DZIAŁKA BUDOWLANA nad morzem, w Rewalu, 1300 m2, 
pełne uzbrojenie, 3 kempingi, w.c., prysznic -100 zł/m2. Wał
brzych, tel. 0603/21-47-52.
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkowicach -25 zł/m2. Wilkowi
ce, tel. 071/31646-06' ■ " " "
DZIAŁKA BUDOWLANA -'15 zł/m2. Wilkowo, tel. 071/
312-52-77'
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkszynie, gm. Miękinia, 56 a,
możliwość podziału - 27 zł/m2. Wilkszyn, tel. 071/396-36-23
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 10.5 ara, 1 km do
lasu, 500 m woda, Wisznia Mała, • 50.000 zł. Wisznia Mała,
tel. 071/312-74̂ 07 po godz. 20
DZIAŁKA BUDOWLANA -13 zł/m2. Włoszakowice, tel. 065/
537-9*-Q6
DZIAŁKA BUDOWLANA 1200 m2 z warunkami zabudowy, 
we Wrocławiu (Krzyki), przy ul. Sarniej -120 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/346-48-84
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław - Kowale, pow. 765, 757, 
604 i 618 m2 -100 zł/m2. Wrocław, tel. 071/345-67-33 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 11 a, w Domasławie (gm. Ko
bierzyce) - 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/789-35-79 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1800 m2 w Bielanach Wr. - 95 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 0602/78-81-71 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 32 a. w Szymanowie, możli
wość podziału - 38 zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-37-35 po 
godz. 17,0503/61-79-79
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 40 a, blisko media, obok za
budowy ciągłej, 8 km od Wrocławia, • 100.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-79-94
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 a, Krzyżanowice - 70 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/793-54-34
DZIAŁKA BUDOWLANA na Wojszycach, uzbrojona, funda
menty + projekt, pow. 1400 m2, - 175.000 zł. Wrocław, tel. 
071/362-28-09
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7 a, we Wrocławiu (Pawłowi
ce), pozwolenie na budowę, woda, prąd, bez pośredników, •
48.000 zł. Wrocław, tel. 0501/25-67-87
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1740 m2, pełne uzbrojenie - 
100 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/44-32-29 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, z rozpoczętą budo
wą, pow. 900 m2, projekt, • 125.000 zł. Wrocław, tei. 0501/
25-67-48
DZIAŁKA BUDOWLANA pod szereg, projekt, pozwolenie, na 
Stabłowicach, - 52.000 zł. Wrocław, tel. 0501/01-28-78 
DZIAŁKA BUDOWLANA na Muchoborze Wielkim, własno
ściowa, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, kolektor ście
kowy, pod zabudowę średniowysoką, pow. 10.000 m2, możl. 
dowolnego podziału, cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/

373-71-34 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć W inteme
cie pod numerem - A00500 www.autogielda.com.pl) 
DZIAŁKA BUDOWLANA zpozwoleniem na budowę, okolice 
Jelcza-Laskowic, Oławy, przy lesie, zadrzewiona sosnami, 
woda i prąd przy działce, 3000 m2, 2 szt, - 30.000 zł. Wro-. 
cław.tel. 0608/10-75-47
DZIAŁKA BUDOWLANA 13,5 ara, w Lutyni, 5 km od Wrocła
wia, nowo powstające osiedle, ładna okolica, media w dro
dze, cena 30 zł/m2. Wrocław, tel. 349-11-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 685 m2, Wrocław-Kużniki -180 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/363-69-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 13 arów (30x45 m). we Wro
cławiu na Wojszycach, w południowej części, przy ul. Biało
szewskiego, uzbrojenie przy ulicy, atrakcyjna lokalizacja, •
179.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-59-61.0608/06-80-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Malinie, 5 km od Wrocławia, atrak
cyjna lokalizacja, 27 ary - 21 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
332-91-74 po godz. 16
DZIAŁKA BUDOWLANA w Smolcu, 7 arów, pełne uzbroje
nie, z nowym domem, - 180.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
332-91-74 po godz. 16
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, we Wrocła
wiu Pawłowicach, 2636 m2, ogrodzona, rozpoczęta budowa, 
woda, prąd, gaz, telefon, studnia, droga asfaltowa, oświetlo
na -120 zł/m2. Wrocław, tel. 363-24-32 po godz.20 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 900 m2, w Ligocie Pięknej, 
uzbrojona, ogrodzona - 55 zł/m2. Wrocław, tel* 071/312-44-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w Wiszni Malej • 35 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/782-99-46, 07.1/318-00-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 5500 m2, w Bratowicach, 18 
km w kier. południowym od Wrocławia, .dobry dojazd, stare 
drzewa, móżliwość podziału - 28 zł/m2, Wrocław, tel. 071/
337-34-69
DZIAŁKA BUDOWLANA w Sadowicach, 12 km od Wrocła
wia, obok działki prąd, wodociąg, może być na magazyn, dom, 
cichą produkcję • 19 zł/m2. Wrocław, tel. 316-91-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1500 m2, uzbrojona, wszyst
kie media, w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Jesionowej, 
księga wieczysta -120 zł/m2 (możliwość rat), w rozliczeniu 
samochód. Wrocław, tel. 071/338-12-45,0607/62-80-53 
DZIAŁKA BUDOWLANA 17 km od centrum Wrocławia, 3 ha, 
w całości lub podzielona - od 15 zł/m2. Wrocław, tel. 363-31-99 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 1.100 m2 i 1.200 m2; 
dobra lokalizacja, rejon Wrocławia - 28 zł/m2. Wrocław, teł. 
071/303-71-69,0600/55-08-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław-Wilcżyce, 940 m2, media, 
z telefonem,'decyzja zabudowy, księga, bez pośredników - 
65 zł/m2. Wrocław, teł. 071/353-66-15 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, Dobrzykowice, pod Wrocła
wiem, uzbrojenie w drodze (oprócz gazu) - 40 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/318-52-11
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę do 5 p., 2 ha, Wro
cław -110 zł/m2. Wrocław, tel. 071/342-99-82,0607/40-95-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie. 3 szt. - 20zł/ 
mkw. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 600 mkw, z rozpoczętą budową, 
dobra lokalizacja w Kamieńcu Wrocławskim, - 95.000 zł. Wro
cław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51

DZIAŁKA BUDOWLANA 42 a, w całości lub części, Czerni
ca Wrocławska - blisko droga, prąd, woda, kanalizacja - 42 
zl/mkw. Wrocław, tel. 0603/28-93-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, 977 m2 • 65 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/398-96-29
DZIAŁKA BUDOWLANA 18 arów, Psie Pole ul. Zielna - 70 
*ł/m2. Wrocław, tel. 0502/29-21-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, przy ul. Kowieńskiej, 
pow. 726 m2, atrakcyjna lokalizacja, obok os. na Zgorzelisku, 
wydane warunki zabudowy i energetyczne, - 65.000 zł. Wro
cław, tel. 0600/37-53-80
DZIAŁKA BUDOWLANA 9.5 a, w Kamieńcu Wr., fundamen
ty, projekt, prąd na działce, woda i kanalizacja obok, pozwo
lenie na budowę, - 90.000 zł lub zamienię na inną nierucho
mość. Wrocław, tel. 071/345-49-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, 500 m2, ogrodzona, 
prąd, woda, ogólniak na miejscu, - 42.000 zł. WrocławT tel. 
0605/21-59-57
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 8 
arów, wszystkie media, rozpoczęta budowa, droga, - 75.000 
zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, teł.
357-87-83,0602/27-70-90
DZIAŁKA BUDOWLANA w Rybojadach, lasy, jeziora, blisko 
przepływa rzeczka, droga betonowa, woda, prąd, -12.000 zł. 
Wrocław, tel. 354-38-15,0603/89-58-91 
DZIAŁKA BUDOWLANA 16 arów, w Marszowicach, ładna 
okolica, 3 km od Leśnicy, 1 km od Stabłowic • 39 zł/m2. Wro
cław, tel. 0603/56-96-13
DZIAŁKA BUDOWLANA 3 km od Wrocławia, uzbrojona, do
kumenty, pozwolenie na budowę, pow. 735 m2 - 80 zł/m2. 
Wrocław, tel. 353-27-24 po godz. 17 
DZIAŁKA BUDOWLANA 900 m2, w miejscowości Danielo- 
wice, na osiedlu domków jednorodzinnych, prąd, woda, tele
fon, projekt domu, blisko szkoła podstawowa, 26 km od cen
trum Wrocławia, droga przy działce utwardzona, -̂ S.OOO zł. 
Wrocław, tel. 071/363-63-31
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej, spokojnej okolicy, w południo
wo-zachodniej części Wrocławia, z uzbrojeniem na działce 
(prąd, woda, gaz, kanalizacja, droga utwardzona), bez po
średników - 70 zł/m2. Wrocław, teł. 071/316-18-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Górnym, uzbrojona, 
woda, prąd, bez pośredników, pow. 650 m2 - 40 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/316-94-32
DZIAŁKA BUDOWLANA 1066 m2, Kryniczno, 7 km od Wro
cławia, kierunek Poznań, prąd, woda, gaz, telefon, droga as
faltowa - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-46-05 po godz. 15 
DZIAŁKA BUDOWLANA 76 a, Jeszkowice k. Czernicy Wr.. 
woda, prąd, telefon - 22 zł/m2. Wrocław, tel. 071/346-62-38 
DZIAŁKA BUDOWLANA duża, Wrocław - Widawa, uzbrojo
na, 43 a, cena 125 zł/m2. - 537.500 zł. Wrocław, tel. 325-94-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10.5 ara, z rozpoczętą budową 
domu jednorodzinnego, media (prąd, woda, telefon, kanali
zacja), cicha okolica, idealny dojazd, bez pośredników, -
49.000 zł. Wrocław, tel. 0602/59-57-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, pod Legni
cą, blisko akwenu wodnego, pow. 5400 m2, pełne uzbroje
nie, cena 35 zł/m2. Wrocław, teł. 0502/92-71-82 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona przy trasie Leśnica - śro
da Śląska, 5 km od Leśnicy - 35 zł/m2. Wróblowice, gm. Mię
kinia, tel. 0601/72-80-22
DZIAŁKA BUDOWLANA Miękinia, pow. 814 m2 - 50 zł/m2. 
Zabór Wielki, gm. Miękinia, tel< 0604/55-90-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.858 m2, ogrodzona, przy drodze 
asfaltowej, woda, telefon na działce, prąd obok, częściowo

zadrzewiona - ok. 17 zł/m2. Zachowice, gm. Kąty Wr., tel. 071/ 
316-87-37
DZIAŁKA BUDOWLANA 35 a, położona pod lasem, w spo
kojnej okolicy, uzbrojenie na działce, droga asfaltowa, oświe
tlona, przyłącze telefoniczne obok działki, możl. kupna cało
ści lub połowy - 1.800 zł/a. Zawonia, tel. 071/312-90-85 po 
godz. 19,0604/69-25-56
DZIAŁKA BUDOWLANA 61 arów, w Zebrzydowie k. Sobót
ki, 35 km od Wrocławia, 10 km od Świdnicy, woda, prąd, linia 
tel., droga asfaltowa, w rozliczeniu samochód, - 17.000 zł. 
Zebrzydów, tel. 074/858-50-40 
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA pow. 37 arów,
11 km od centrum Wrocławia, - 40.000zł. Wrocław, teł. 05021
50-86-13, 071/352-70-70
DZIAŁKA BUDOWLANO - PRZEMYSŁOWA w Trzebnicy, 
pow. 80 a, wszystkie media, atrakcyjna lokalizacja, działka 
ogrodzona i utwardzona, na działce hala 400 m2, - 550:000 
zł. Wrocław, tel. 071/312-33-89, 0601/74-66-40, 0601/
74-66-30
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA pow. 31 a, wieś 
Krzeczyn k. Oleśnicy, - 25.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-44-52 
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA w Karkono
szach, przy wodospadzie, pow. 26 arów, - 65.000 zł. Przesie
ka, tel. 075/641-33-65 po godz. 19 
DZIAŁKA BUDOWLANO - RZEMIEŚLNICZA 51 a. blisko 
głównej drogi Wrocław - Oława, media blisko działki, w cało
ści lub do podziału - 3 000 zł/a. Kamieniec Wr., tel.'071/
318-57-05
DZIAŁKA BUDOWLANO - SIEDLISKOWA pów. 803 m2, 
Wrocław-Jerzmanów, na-nowo powstającym osiedludomków 
jednorodzinnych, droga, komunikacja, 15 min. od miasta,- 
wydane warunki zabudowy - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
355-69-39
O  DZIAŁKA HANDLOWO • USŁUGOWA w Kędzie- 

rzynie-Kożlu, przylegająca do cmentarza komu* 
nalnego, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/313-77-01 
80009401

DZIAŁKA LETNISKOWO - BUDOWLANA pow. 5-8 arów, bli
sko jeziora, lasu, uzbrojona - 25 zł/m2. Sława, tel. 068/
356-69-01. 356-68-37
DZIAŁKA OGRODOWA ogródki .Pod Akacją*, altana muro
wana, podpiwniczona, woda, ogrodzona, - 1.550 zł. Lubin, 
tel. 076/844-59-85
DZIAŁKA OGRODOWA 450 m2, ogrody .Szarotka” w Obor
nikach Śl., altana drewniana, na płycie cementowej, podpiw
niczona, - 3.100 zł. Grzegorz, Oborniki śląskie, tel. ,071/*
310-29̂ 91 po godz. 17
DZIAŁKA OGRODOWA 300 m2, ok. ul. Hallera, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/367-85-56
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 32 a, w Ligocie Pięknej, możl. 
podziału - 35 zł/m2. Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała, tel. 071/
312-40-25
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 3000 m2, przy drodze do auto
strady A4, w sąsiedztwie dużych firm, uzbrojona, woda, prąd, 
telefon, zjazd z drogi asfaltowej • 42 zł/m2. Pietrzykowice, tel. 
071/363-40-66 w godz. 10-16, 071/316-94-66 po godz. 18, 
0503/98-08-09
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w trakcie przekwalfikowania, pow.

5.5 ha, woda, prąd, telefon, 3 km od granic Wrocławia, przy 
trasie Wrocław-Sroda Śl, - 35 zł /m2. Wrocław, tel. 071/
317-12-42. '  •
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA we Wrocławiu, pow. 2100 m2, 
przy ul. Krakowskiej - 220 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO • BUDOWLANA 8300 m2, przy 
trasie Świdnica - Wałbrzych, pod budowę stacji.paliw, motel,
- 90.000 zł lub inne propozycje. Wrocław, tel. 354-45-83,0602/
29-44-35
DZIAŁKA REKREACYJNA 5 arów, własnościowa, nad Je
ziorem Sławskim, 60 m od linii brzegowej, las sosnowy, ogro
dzenie, kontener mieszkalny, studnia, prąd, możliwość budo
wy domu letniskowego, - 37.000 zł. Głogów, tel. 076/834-17-19 
DZIAŁKA REKREACYJNA w pobliżu lasy, stawy, góry -1.50 
zł/m2. Głuszyca, tel. 0604/15-41-36 
DZIAŁKA REKREACYJNA z możliwością budowy, pow. 9 ha. 
500 m od Jeziora Złotnickiego, 20 km od granicy z Niemcami 
i Czechami - 3 zł/m2, możliwość dzierżawy całości -1.500 zł/ 
mies. Tadeusz Chluchiński, 59-620 Gryfów Śl., ul. Storczyko
wa .17
DZIAŁKA REKREACYJNA 3.8 a, w Jodłowie, Jezioro Tar
nawskie, woj. lubuskie, - J,500 zł. Nowa Sól, teł. 068/
356-31-56,06Ó7/50-19-46
DZIAŁKA REKREACYJNA z domkiem, w Radzyniu, nad Je
ziorem Sławskim, w lesie, 6 arów, wszystkie media, - 45.000 
zł. Polkowice, tel. 076/845-69-23.0607/27-68-80 
DZIAŁKA REKREACYJNA połowa (ok. 250 m2), nad zale
wem, w Sieniawce k. Łagiewnik, woda, prąd, ogrodzenie, •
8.900 zł. Sieniawka, tel. 0601/92-42-11 
DZIAŁKA REKREACYJNA ńad J. Białym, ok. Pszczewa, woj. 
lubuskie, prąd, pow. 50 arów -1.600 zł/a. Świdnica, tel. 074/
852-27-271
DZIAŁKA REKREACYJNA - 10 zł/m2. Wilkowo, tel. 071/
312-52-77
DZIAŁKA REKREACYJNA nad jeziorem w Krzycku 12 km 
od Leszna, cena 30 zł/m2. Włoszakowice, tel. 065/537-91-57 
po godz. 20,0609/37-02-65
DZIAŁKA REKREACYJNA w Grabownicy gm. Krośnice, 
atrakcyjna lokalizacja, pod lasem blisko droga, linia tel., ener
getyczna, wodociągowa, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
352-86-48, 090/61-49-87
DZIAŁKA REKREACYJNA okolice Sułowa nad Baryczą w 
okolicy stawy rybne, lasy, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 0609/
25-12-01
DZIAŁKA REKREACYJNA w miejscowości Wieleń koło 
Wschowy, z bezpośrednim dostępem do jeziora, w dużym 
lesie sosnowym, bardzo atrakcyjne miejsce na Wypoczynek, 
ryby i grzyby, pow. od 23 do 29 arów -19 zł/m2. Wschowa, 
tel. 065/549-91-87 wieczorem, 0607/17-03-68 
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA o pow. 3561 m2, 
uzbrojona, prąd, woda, na Pojezierzu Leszczyńskim, położo
na w lesie, 100 m od brzegu jez. Wonieść, idealny dojazd, -
89.000 zł. Leszno, tel. 065/520-93-30 po godz. 18, 0605/
54-11-78 •
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA na Pojezierzu 
Leszczyńskim, o pow. 959 m2, uzbrojona, woda, prąd, poło
żona w lesie, 100 m od brzegu jez. Wonieść, idealny dojazd,
- 24.500 zł. Leszno, tel. 065/520-93-30 po godz. 18, 0605/
54-11-78
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA ekologicznie 
położona, lasy, stawy, pow. 3 ha - 3.00 zł/m2. Łomnica, tel. 
0604/15-41-36
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA w Pierwoszowie.
76.5 a, uzbrojona, przeznaczona pod zabudowę mieszkanio
wą lub dział, gospodarczą, 10 km od Wrocławia • 25 zł/m2. 
Trzebnica, tel. 071/312-05-91,0608/25-06-63

DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA 24 ary, w Kotli
nie Kłodzkiej, uzbrojona, woda, prąd, telefon, malowniczo 
położona, spokój, blisko las i strumyk, miejsce na staw -10 
zł/m2. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-19-02 
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA w miejscowości 
Wilków k. Świebodzina, pow.̂ .5 ha, bezpośredni dostęp do 
jeziora, blisko trasy A2 -12 zł/m2. Zbąszyń, tel. 068/384-65-15 
DZIAŁKA ROLNA pow. 5.62, po przeliczeniu 3.03 ha, cena
6.000 zł/ha. Grabownica, gm. Krośnice, tel. 071/384-56-89 
DZIAŁKA ROLNA 33 a, nadająca się na ogród, sad, - 30.000 
zł. Kąty Wr., tel. 071/316-87-06 
DZIAŁKA ROLNA pow, 1 ha i 2 ha. możliwość podziału, re
jon Ślęży - 3-4 zł/m2. Świdnica, tel. 074/850-56-55 
DZIAŁKA ROLNA atrakcyjna lokalizacja, przy drodze, pow.
2.2 ha - 3.000 zł/ha. Wińsko, tel. 071/389-04-57 
DZIAŁKA ROLNA pow. 90 a, w Śliwicach (za Kiełczowem), 
bez pośredników, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0501/25-67-87 
DZIAŁKA ROLNA we wsi Piszkawa, pow. 0.95 ha, ogrodzo
na, przy drodze asfaltowej, PKS, wodociąg w działce, prąd, 
telefon, w całości, 14 km od Wrocławia, - 52.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/360-11-20, 0601/75-32-68 
DZIAŁKA ROLNO - BUDOWLANA 20 a, 30 a, atrakcyjna lo
kalizacja, u podnóża Gór Sowich, blisko wszystkie media - 
25 zł/m2. Pieszyce, tel. 074/836-51-08 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA pow. 60 arów, staw 8 arów, 
miejscowość Wołany, 4 km od Polanicy Zdrój, prąd, woda, 
strumyk, - 33.000 zł lub zamienię na Mercedesa 124 (250D, 
200D), Passata kombi. Polanica, tel. 074/868-18-44 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA w miejscowości Wbjna- 
rowice, przy głównej trasie, częściowo uzbrojona, pow. 0.75 
a, - 50.000 zł. Wojnarowice, teł. 071/316-23-34 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA w Malinie. 4 km od Wro
cławia, 38 arów, atrakcyjna lokalizacja, obok parku i stawu, 
cena 18 zł/m2. Wrocław, tel. 0607/49-49-11 
DZIAŁKA ROLNO - REKREACYJNA kl. Vi VI, nadajesię do 
zalesienia, na hodowlę koni, rekreację, cena 1 zł/m2. Woli
bórz, tel. 074/872-44-11 '
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA w Ligocie Pięknej, o pow. do 1.5 
ha, przy trasie Wrocław - Trzebnica - 55 zł/m2. Ligota Piękna, 
tel. 071/312-46-50 w godz. 19-21 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA o pow. 410 m2, projekt, dzielni
ca Nowy Dwór (ul. Rogowska) - 180 zł/m2. Wrocław, tel.
785-09-18, 334-88-42 do godz.14 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA w Długołęce, 
11 lub 17 a - 60 zł/m2. Długołęka, tel. 0603/42-73-05 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA w Wiszni Ma
łej, przy trasie A5 Wrocław - Poznań - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/782-99-46,071/318-00-24 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w trakcie podziału na działki bu
dowlane, w okolicy Sobótki, pow. 1 ha, uzbrojenie, obok dział
ki, doskonały widok na Ślężę - 40 zł/m2. Bielany Wrocław
skie, tel. 071/311-2̂ -81
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1 ha, piękno położenie, na dom z 
ogrodem, dobry dojazd, media w sąsiedztwie, rejon Wołowa 
- 5 zł/m2. Brzeg Dolny, tel. 071/319-50-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 0.46 h. atrakcyjna lokalizacja, stru
myk, możl. wykopania stawu, - 23.000 zł. Budczyce, gm. Za
wonia, tel. 071/312-90-50,0604/26-40-66
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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.

A j >
Bank
Pocztowy S. A.

Majbliższy Ci Bank

DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 10 a, blisko media, atrak- 
cyjna lokalizacja, blisko Wrocławia, - 20.000, zł. Miękinia, tel. 
0607/08-82-81
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 2.7 ha, gm. Wisznia Mala przy dro
dze asfaltowej, uzbrojona, prąd, woda, z telefonem • 30.000 
zł/ha. Ozorowice, tel. 071/310-77-66 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1 ha, w Paniowicach - 6 zł/m2. 
Paniowice, tel. 071/310-75-91
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Smolcu, pow. 1.07 ha, atrakcyj
na lokalizacja - 25 zł/m2. Smolec, tel. 071/316-84-86 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 68 a -15 zł/m2. Smolec, tel. 
071/316-84-54,0602/87-21-77 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 5200 m2, pod zabudowę śre
dniowysoką w Smolcu, - 30 zł/m2. Smolec, tel. 071/311-48-11 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA nad morzem w miejscowości Smoł- 
dziński Las, cena - 700 zł/ar. Wrocław, tel. 071/346-67-78 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 2500 m2, położone 6 km od 
południowo-zachodniej granicy miasta, uzbrojenie w granicy 
działki, cicha, zalesiona okolica, starodrzew przy granicy dział
ki, woda, gaz, prąd, droga, bez pośredników - 35 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/316-94-32
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z wydanymi warunkami zabudo
wy, uzbrojona, woda, gaz, prąd o mocy 8 kW, kanalizacja • 70 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO - BUDOWLANA pow. 1 ha, w Mro- 
zowie, media, woda, prąd przy działce • 8 zł/m2. Wrocław, tel. 
0604/58-23-98
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • ROLNA pow. 1,5 ha, koło Świe
radowa Zdroju, z widokiem na góry, ładnie położona, z drogą 
dojazdową, blisko stawy hodowlane, - 18.500 zł. Świeradów 
Zdrój, tel. 0600/57-82-00,075/781-69̂ 9 
DZIAŁKA USŁUGOWO - BUDOWLANA własnościowa, 
uzbrojona, w Miroszowicach k. Lubina, pow. 15 arów, • 50.000 
zł. Lubin, tel. 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 Wilkszynie - Pisarzowicach, za Stabłowicami, pow. 
od 1700-3500 m2 oraz pod rezydencje - od 18-25 zł/m2. Wro
cław, tel. 0600/16-04-18
DZIAŁKI z mediami, atrakcyjnie położone, okolice Długołęki 
- 35 zł/m2. Wrocław, tel. 071/315-30-13 
DZIAŁKI pod zabudowę jednorodzinną, na nowo powstają
cym osiedlu (Żwirki i Wigury), we Wrocławiu, bez pośredni
ków, uzbrojenie, woda, gaz, prąd o mocy 7 kW, kanalizacja, 
droga utwardzona w granicy działki - 55 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/316-18-08
DZIAŁKI BUDOWLANA 10 km od Wrocławia, w kierunku 
Obornik, cena 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/82-69-09 
O  DZIAŁKI BUDOWLANE na przedmieściach Kar

pacza, z widokiem na Śnieżkę oraz grunt nad je
ziorem Słup koło Jawora. Bez pośredników. Tel. 
0602/45-58-68 01022081

•  DZIAŁKI BUDOWLANE w Długołęce, Dobrzykowicach, 
na Ołtaszynie, w Tyńcu Małym, Biestrzykowie, na Żerni- 
kach, Praczach Odrzańskich, w Miliczu - dom, w Budzi

k u , Mirkowie. BN Libucha, Wrocław, tel. 071/321-91-91 
99000001

O DZIAŁKI BUDOWLANE 10-14 arów, os. Jerzma- 
nów, media podstawowe, bez pośredników • 45 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-17-81,0501/52-71-88 
81010831

# DZIAŁKI BUDOWLANE malowniczo położone pod la
sem, blisko centrum (20 minut samochodem), teren 
uzbrojony (prąd, wodociąg, gaz, telefony), przeznaczo
ny pod budowę osiedla domków, warunki zabudowy, 
mapki, bez pośredników, cena od 28 zł/m2, okazja!. Wro
cław, tel. 071/330-08-08,0604/52-97-52 99000001

O DZIAŁKI BUDOWLANE w Pęgowie, 1100 m2, 
uzbrojone, cena 30 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
352-71-39,0609/39-48-70 01024291

DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wfocł., pow. 8-20 a, 
pełne uzbrojenie, bez pośredników, cena 50-125 zl/m2. Bie
lany Wrocławskie, tel. 0502/83-78-27 
DZIAŁKI BUDOWLANE 24 szt., pow. 10-29 a, w trakcie uzbra
jania, otocfone lasem, w sąsiedztwie szkoła podstawowa i 
gimnazjum, cena 8 z!/m2. Ciechów, woj. wrocławskie, tel. 
0605/07-44-43
DZIAŁKI BUDOWLANE w Długołęce, o pow. 1200 i 2400 m2, 

.cena - 55 zł/m2. Długołęka, tel. 0601/87-46-10 
/̂ IZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt. po 10 a, woda, prąd, telefon 
przy działkach, 6 km od Wrocławia - 3.500 zł/ar. Długołęka, 
tel. 071/315-38-54
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wrocławskich, pow. 880 
m2, 940 m2,1200 m2, cicha okolica, cena -125 zł/m2. Do
masław, tel. 071/311-98-84
DZIAŁKI BUDOWLANE 15 a; 3 sztuki - 8.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-Ó4-80
DZIAŁKI BUDOWLANE od 1.000 do 1.300 m2, Piechowice, 
10 km od Jeleniej G., 6 km od Szklarskiej Poręby, media przy 
terenie - 30 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 075/755-66-19 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 10 a, częściowo uzbrojone, w 
Kamieniu k. Długołęki - 3.500 zł/a. Kamień, gm. Długołęka, 
tel. 071/315-18-27
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 x 10 a, w Kiełczowie, obok działki 
media - 68 zł/m2. Kiełczów, tel. 071/398-81-97 
DZIAŁKI BUDOWLANE koło Czarnej Góry, 1000-1500 m2, -
25.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-35-38
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 14-18-arów, położone pod 
lasem, prąd, woda, cicha i spokojna okolica, 1.5 km do Kudo
wy Zdrój, okolice Gór Stołowych -12 zł/m2. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-18-65,0603/23-01-55 
DZIAŁKI BUDOWLANE pod lasem. 27 km od centrum Wro
cławia, woda, ZK na działce - 25 zł/m2. Ligota Trzebnicka, tel. 
0600/14-07-92
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 12-13 a, w Osieku. koło Lubi
na, media przy granicy, cena • 2.000/ar. Lubin, tel. 076/
849-35-04 wieczorem, 0605/73-48-19 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóża góry Anny-15 
zł/m2. Nowa Ruda, tel. 074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 8 -10 arów. 6 szt., media 100 
m, przy lesie, blisko jezior - 10 zł/m2. Ołobok, teł. 068/
381-21-26
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 16 i 17 arów, w Zimnej Wo
dzie. ładne i ciche miejsce, wszystkie media (woda, kanaliza
cja, gaz, prąd, telefon), razem lub osobno, cena • 1.000 zł/ar. 
Raszówka, gm. Lubin, tel. 0606/15-76-37 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 13 a, w miejscowości Rogóż •
25.000 zl/działka. Rogoż, tel. 071/387-82-55
DZIAŁKI BUDOWLANE położone obok siebie, pow. 20 a, 25 
km od Wrocławia, 1 km od trasy Wrocław - Kudowa Zdrój -
42.000 zł/działka. Wilczkowice, tel. 071/316-13-77 
DZIAŁKI BUDOWLANE 4 szt. po 15 arów, z widokiem na 
Karkonosze • 20.000 zł/szt. oraz działka 0.46 ara, sporto
wo-rekreacyjna, z widokiem na Karkonosze - 20.000 zł. Woj- 
cieszyce, tel. 075/641-23-21
DZIAŁKI BUDOWLANE media, Klecina - 300 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/333-70-53
DZIAŁKI BUDOWLANE od 1000 do 2000 m2, we Wrocła
wiu, dzielnica Wojszyce - Ołtaszyn, z decyzją o warunkach 
zabudowy - od 180 do 200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/368-78-43 
DZIAŁKI BUDOWLANE 4x12 a lub w całości, media przy 
działce • 30 zl/m2. Wrocław, tel. 0601/30-66-74 
DZIAŁKI BUDOWLANE na Muchoborze Wielkim, własnościo
we, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, pod każdą zabu
dowę, pow. 2.000 -10.000 m2, z możl. podziału -170 zł/m2, 
cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/373-71-34 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00438 
www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Kotowice, 15 km od 
Wrocławia, kier. na Oławę, 3 szt., pow. 2 x 8 a i 9 a, lasy, 
jeziora, park krajobrazowy - 37 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
781-45-32,0606/28-39-72
DZIAŁKI BUDOWLANE w Sulistrowiczkach, uzbrojone, bez 
'pośredników,.pow. 600 m2,2 x 800 m2,1100 m2 - od 55 do 
65 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/61-62-79,071/781-30-89

Sprzedam KONTENERY MIESZKALNE 
LUKSUSOWE

* o pow. 36 m cena 60 tys. zl + 7% VAT
* o pow. 18 m' cena 30 tys. zł + 7 % VAT

KONTENERY wyposażone w całą sieć 
sanitarną i kuchenną 

KONTENERY mogą być postawione 
bez fundamentów 0P005722

te l . 0602-130-696
DZIAŁKI BUDOWLANE przy ul. Kamieńskiego, we Wrocła
wiu, pow. 11 i 16 a - 90 zł/m2. Wrocław, tel. 071/327-61-31 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Chrząstawie Wlk., 17 km od cen

trum Wrocławia, pod lasem, 3 ha, w całości lub podzielone • 
od 15 zł/m2. Wrocław, tel. 363-31-99 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Borku Strzelińskim, pow. 6 lub 7
а, księga wieczysta, blisko media, 26 km do Wrocławia -
12.500 zł/szt. Wrocław, tel. 0606/72-60-42
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1 200 mkw. • 25 zł/mkw, w Koło
brzegu. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Malinie, gm. Wisznia, mała, moż
liwość podziału, blisko las - 4.500 zł/ar. Wrocław, tel.
355-89-02,0502/93-61-26
DZIAŁKI BUDOWLANE położone 4 km od granicy miasta, 
pow. 650 m2, wydane warunki wodne i energetyczne, bez 
pośredników - 40-60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE dowolny areał, uzbrojone, woda, 
prąd, gaz, kanalizacja, blisko las, 20 km od rynku Wrocławia, 
Miękinia - 45 żł/m2. Wrocław, tel. 071/321-22-56 
DZIAŁKI BUDOWLANE 10-14 arów, os. Jerzmanów, media 
podstawowe - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-17-81, 0501/
52-71-88' v
DZIAŁKI BUDOWLANE w Pietrzykowicach, przy głównej dro
dze na Smolec, ogrodzone, prąd, woda, telefon, różne po
wierzchnie, ceny 25-60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/310-73-53 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 10 arów - 45 zł/m2,1 x 14 arów - 
43 zł/m2,.atrakcyjnie położone, woda. prąd, Żerniki Małe, gm. 
Kobierzyce, 4 km od Bielan Wr. Żerniki Małe, tel. 071/
311-90-46
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 10 i 13 a, w Żemikach Wr. - 85 
zł/m2. Żerniki Wr., tel. 071/311-32-60 
DZIAŁKI BUDOWLANO • REKREACYJNE 200 m od morza, 
od 120 zł/m2, możliwe raty. Wrocław, tel. 0608/78-99-04 
DZIAŁKI BUDOWLANO • REKREACYJNE nad morzem, 
Dziwnów-Międzywodzie, cena • 150 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/
19-01-49
ÓZIAŁKI BUDOWLANO - SIEDLISKOWE we Wrocławiu - 
Jerzmanowice, 1.300 i 20.000 m2, prąd, woda, telfon, droga, 
komunikacja MPK, wydane warunki zabudowy i energetycz
ne -17 zł/m2. Wrocław, tel. 071/357-21-02,0608/27-09-14 
DZIAŁKI LETNISKOWE z prawem zabudowy, nad jeziorem 
Szelment Wielki -12 zł/m2. Suwałki, tel. 087/566-54-80 po 
godz. 20
DZIAŁKI PRZEMYSŁOWO - RZEMIEŚLNICZE pow. 15.5 i 
31 a, uzbrojone, położone na peryferiach Wrocławia (Woj- 
nów), przy pętli MPK (linie 115 i 615) - 50 zł/m2. Kamieniec 
Wrocławski, tel. 071/318-58-61 
DZIAŁKI REKREACYJNE nad jeziorem, w Krzycku (12 km 
od Leszna) - 30 zł/m2. Krzycko, tel. 065/533-16-73,537-91-57 
DZIAŁKI REKREACYJNE przy jeziorze, w Krzycku (15 km 
od Leszna), z prawem zabudowy - 32 zł/m2. Leszno, tel. 0601/
72-61-91
DZIAŁKI REKREACYJNE w Ostrowinie k. Oleśnicy, blisko 
lasu - 400 zł/ar. Oleśnica, tel. 071/314-49-77 .
DZIAŁKI REKREACYJNE w pobliżu szlaków turystycznych, 
malowniczo położone - 6 zł/m2. Sierpnica, gm. Głuszyca, tel. 
074/845-62-73 w godz. 8-20
DZIAŁKI REKREACYJNE w miejscowości Stradomią 
Wierzchnia, nad nowym zalewem, przy lesie, cicha okolica, 
18 km od Oleśnicy - 1.500 zł/a. Syców, tel. 0608/58-03-81, 
0603/62-36-36
DZIAŁKI REKREACYJNE 3 x 1300 m2, k. Milicza, przy po
wstającym zalewie, bezpośredni dostęp do plaży, prą, woda -
25.000 zł/całość lub 30 zł/m2. Złotoryja, tel. 076/878-35-39, 
0605/85-58-00
O  DZIAŁKI REKREACYJNO - BUDOWLANE 

500-1000 m2, atrakcyjnie położone, przy lesie, 
100 m od brzegu jeziora Wonieść, Pojezierze 
Leszczyńskie, idealny dojazd • 17 zł/m2. Leszno, 
tel. 065/520-93-30 po godz. 18, 0605/54-11-78 
02021561

DZIAŁKI REKREACYJNO • BUDOWLANE w Wieleniu k. 
Wschowy, niedaleko jeziora, obok lasu, teren zaciszny, spo
kojny, czysty ekologicznie, pow. 800 - 1200 m2 -18 zł/m2. 
Kaszczor, gm. Przemęt, tel. 065/549-90-39 
DZIAŁKI REKREACYJNO - ROLNE w Górach Sowich, w 
miejscowości Sierpnica, teren ekologiczny, blisko wyciągów 
narciarskich, ładna okolica, różne powierzchnie - 5 zł/m2. 
Sierpnica, tel. 074/845-68-69
DZIAŁKI ROLNE w Górach Stołowych, z widokiem na Szcze- 
liniec Wielki, park krajobrazowy • 6 zł/m2. Świdnica, tel. 074/
853-66-61
DZIAŁKI ROLNE 8 szt., po 7,3 ara, nad zalewem, bezpośred
nie dojście do wody, Michalice k. Namysłowa - 22 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/321-22-56
DZIAŁKI SIEDLISKOWO - BUDOWLANE Lubnów, Golędzi- 
nów, gm.Oborniki Śl., minimalna pow. działki 1000 m2 - od 10 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/359-28-09 
FOLWARK zwierzęcy, 7 ha, zabudowania gospodarcze, dom 
mieszkalny, - 300.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-35-38 
GARAŻ z działką rzemieślniczą, pow. 75 m2, w Legnicy, ul. 
Stroma 1, -17.000 zł. Legnica, tel. 076/855-30-50 
GARAŻ nowy, przy ul. Kiepury, - 20.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-44-15
GARAŻ w Legnicy przy ul. Kwiatkowskiego, - 13.000 zł. Le
gnica. tel. 076/854-20-58,0606/26-64-36 
GARAŻ 18 m2, prąd, kanał, w Legnicy, • 45.000 zł. Legnica, 
tel. 076/851-24-68 po godz. 15.0607/15-86-03 
GARAŻ blaszany w Legnicy, przy ulicy Piastowskiej (wjazd 
od ul. Partyzantów), • 3.000 zł. Legnica, tel. 0502/89-39-44, 
076/721-59-73
GARAŻ własnościowy, po remoncie, ul. Siemianowicka, -
б.300 zł. Legnica, tel. 0605/64-60-00
GARAŻ murowany, w Legnicy, ul. Inwalidów, inst. elektrycz
na, - 5.800 zł. Legnica, tel. 0603/78-79-36 
GARAŻ o pow. 18 m2, kanał, prąd, przy ul. WÓJTA HENRY
KA (obok salonu Forda), -10.500 zł. Lubin. tel. 076/749-70-59 
GARAŻ w Lubinie, własnościowy, przy ul. Budziszyńskiej, -
13.500 zł. Lubin, tel. 0603/92-68-49
GARAŻ, • 7.500 zł. Przemków, tel. 076/831-04-58 
GARAŻ własnościowy, pow. 16.5 m2. przy ul. Inżynierskiej, •
20.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-17-54
GARAŻ w zabudowie szeregowej, pow. 18 m2, na działce o 
pow. 35 m2, własnościowy, Legnica, - 6.000 zLWrocław, tel. 
071/352-17-82
GARAŻ ul. Traugutta, • 10.000 zł lub do wynajęcia • 100 zł. 
Wrocław, tel. 783-27-10
GARAŻ w okolicy ul. Gajowickiej i Hallera, nowy, w szeregu,
- 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-09-40 
GARAŻ MUROWANY szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
16 m2, przy ul. Inowrocłaskiej, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
780-85-98
GARAŻ własnościowy, we Wrocławiu, przy ul. Dokerskiej, na 
Kozanowie - 25.000 zl. Wrocław, tel. 0604/37-44-45 
GARAŻ własnościowy, w zabudowie szeregowej, prąd, ka
nał, we Wrocławiu, ul. Artyleryjska (Karłowice), - 14.000 zł. 
Wrocław, tel. 787-25-96
GARAŻ przy ul. Inowrocławskiej, - 15.000 zł.-Wrocław, tel. 
071/359-50-59
GARAŻ przy ul. Hubskiej 89, w bloku mieszkalnym, ogrze
wanie, prąd, woda, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0501/56-49-33

GARAŻ blaszany wym. 6 x 6 m, dwupojazdowy • 800 zł oraz 
wykroje blaszane, nadające się na ogrodzenia lub balkony - 
5 zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-84-44 
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77, • 14.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-65-01
GARAŻ własnościowy, w zabudowie szeregowej, ul. Lniana, 
- 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-18-82 
GARAŻE BLASZANE skręcane, nowe, z blachy ocynkowa
nej, trapezowej, wym. 3x5mi 3x6m,  - 1.650 zł (możliwe 
raty). Syców, tel. 062/785-47-78,0608/46-79-42 
GOSPODARSTWO poniemieckie, grunt 75400 m2, pod za
budowę, prywatne źródło i staw, wszystkie media, 3 km do 
kurortu w Lądku-Zdroju, cena -150.000 zł. Kłodzko, tel. 0600/
11-59-10
GOSPODARSTWO pow. 6 ha, dom + obora + stodoła, Poj. 
Suwalskie, - 230.000 zł. Suwałki, tel. 087/566-54-80 po 
godz. 18
GOSPODARSTWO OGRODNICZE 2 szklarnie o pow. 1000 
m2, budynek mieszkalny, działka 74 a, całość ogrodzona, w 
Nowej Soli, do zamieszkania od zaraz, - IgO.OOO zł. Nowa 
Sól, tel. 068/388-15-84
GOSPODARSTWO ROLNE 16.40 ha, ♦ zabudowania gosp., 
dom piętrowy, 20 km od Ostrowa Wlkp, - 200.000 zł.., gm. 
Mikstat, tel. 062/769-73-93
GOSPODARSTWO ROLNE w Cieszęcinie, ok. 5 km od Wie
ruszowa, dom (położony przy ulicy), obora, stodoła, szopy, 
grunt orny 1.62 ha, - 35.000 zł. Boguszyce, gm. Oleśnica, tel. 
071/399-31-85
GOSPODARSTWO ROLNE 15 ha, ziemia klasy lll/IV * za
budowania gosp. i mieszkanie, działka 0.5 ha, na stadninę, 
hodowlę, sad, bazę samochodową, tartak, blisko stawy, las, 
siła, woda, z telefonem, 30 km do Wrocławia, możliwość do
kupienia gruntu, -150.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-65-68 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 5.40 ha, zabudowania 
gosp., garaż, dom wolno stojący o pow. 150 m2, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC, spiżarka, z telefonem, c.o, - 98.000 
zł. Domianowo 54, k. Jawora, tel. 076/87-1 -93-46 
GOSPODARSTWO ROLNE grunt orny 7 ha, las 0.4 ha, dom 
150 m2, z wygodami, budynki gospodarcze, w Górach Zło
tych, źródła wodne, południowe stoki, z dala od ludzi, spokój, 
mikroklimat, możliwość hodowli, budowy stawów i kąpieliska, 
agroturystyki, -190.000 zł. Stefan Mackiewicz, 57-251 Laski 
80, gm. Złoty Stok
GOSPODARSTWO ROLNE położone w Masywie Śnieżnika, 
29 ha, duże zabudowania, staw rybny, stan dobry, komplet 
maszyn, możliwa agroturystyka, - 350.000 zł. Międzygórze, 
tel. 074/813-52-14 po godz. 19 
GOSPODARSTWO ROLNE z budynkami gospodarczymi i 
mieszkalnym, do remontu, 4,15 ha w tym łąka i kawałek lasu, 
cena 120.000 zł. Miłochów k.świdnicy, tel. 074/640-40-80 
GOSPODARSTWO ROLNE 6.48 ha, zabudowania gospodar
cze, duży dom, woda, CO, sad, staw, -125.000 zł. Owiesno, 
tel. 074/831-21-92 wieczorem
GOSPODARSTWO ROLNE 16 ha, dom + budynki gospodar
cze, woda, siła, telefon, mały staw rybny, • 97.000 zł. Prze
worno, tel. 074/810-24-28
GOSPODARSTWO ROLNE 6 ha, luksusowo wykończony 
dom, obora, stodoła, na Pojezierzu Suwalskim, - 230.000 zł. 
Suwałki, tel. 087/566-54-80 po godz. 20 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 14 ha, budynek mieszkal
ny, budynki gospodarcze, w Gronowicach (pow. Oleśnica) lub

sam budynek mieszkalny, z telefonem, c.o., woda, tereny 
atrakcyjne turystycznie, w najbliższych latach planowana bu
dowa dużego zalewu, -140.000 zł. Syców, teł. 062/785-91-84, 
090/61-23-25
GOSPODARSTWO ROLNE o pow. 42 ha, poniemiecki dom, 
stodoła i obora, ładna okolica, pod lasem, - 250.000 zł. Uni
sław śl., gm. Mieroszów, tel. 074/845-15-10 
GOSPODARSTWO ROLNE z zabudowaniami i nowym dom- 
kien jednorodzinnym, pow. użytk. 300 m2, grunt 2.0 ha - 
250.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-25-87 
O GRUNT w Jeszkowicach, pow. 3 ha, w trakcie 

przekształcania, media przy działce • 7 zł/m2., tel. 
071/318-01-28,0608/33-44-66 01028401

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 pow. 2 ha, pod zabudowę jednorodzinną lub indywi
dualne działki budowlane różnej wielkości, w Dobrzykowicach, 
bez pośredników - 27 zł/m2. Dobrzykowice, tel. 0603/ 
38-15-65, woj. wrocławskie
GRUNT przemysłowy, pow. 1.92 ha, w tym 3 hale, waga to
warowa, suszarnia, maszyny stolarskie, telefon, woda, siła, 
przy trasie Kępno - Namysłów, cena 20 zł/m2. Namysłów, tel. 
077/410-04-29
GRUNT pow. 4 tys., położony 4 km od Wrocławia - 25 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/328-08-49
GRUNT pod zabudowę średniowysoką, pow. 8.5 ha, we Wro
cławiu, Widawa (północna część miasta) • 65 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/387-84-88, 0607/22-03-09 
GRUNT 22.000 m2 + staw wśród drzew, na skraju wsi, gm. 
Grodków, cena -1.20 zł/m2. Wrocław, tel. 0603/12-38-63 
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkcie -190 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/339-89-98
GRUNT 50 ha, w górach, niedaleko schroniska .Andrzejów- 
ka" - 3.500 zł/ha. Ząbkowice Śląskie, tel. 0609/28-43-66 
GRUNT w kilku kawałkach, pow. całkowita 6,29 ha, możli
wość budowy, przy drodze, 10 km od Zgorzelca (Granów), 
spokojna okolica - 4.500 zł/ha. Żarska Wieś, tel. 075/ 
771-85-35
GRUNT BUDOWLANY przekształcony, 1,5 ha, 7 km od gra
nicy Wrocławia, teren zabudowany, media, cicha okolica, cena 
450 zł/ar. Jeszkowice, tel. 071/318-04-19 
GRUNT BUDOWLANY 35 arów, 4 km od Wrocławia, cena 10 
zł/m2. Krzyków, tel. 071/318-99-57,0608/24-H-76 
GRUNT ORNY pow. 6 ha, w ustronnym miejscu, z możliwo
ścią przekształcenia na grunt przemysłowy lub działki siedli
skowe, siła, woda, telefon - 1.20 zł/m2. Dobra, tel. 071/ 
315-53-52 wieczorem
GRUNT ORNY ok. 1 ha, blisko woda, droga, las, -15.000 zł. 
Drogoszowice, tel. 071/315-04-48 
GRUNT ORNY uzbrojony, woda, gaz i prąd przy ulicy, w trak
cie przekwalifikowywania na działkę budowlaną, w Malczy
cach k. Środy ŚL, pow. 5200 m2 -10 zł/m2 lub zamienię na 
dom. Lubin, tel. 076/846-55-18,0603/50-32-86 
GRUNT ORNY 5.7 ha, III klasa, w Rogoży, gm. Wisznia Mała 
- 4.500 zł/ha. Radwanice, tel. 071/311-76-78 
GRUNT ORNY ok. 6 ha - 2.500 zł/ha. Srebrna Góra, tel. 0603/ 
31-25-66

GRUNT PRZEMYSŁOWY w Prusicach przy trasie Wro- 
cław-Poznań, pow. 1.23 ha, warunki zagospodarowania pod 
uciążliwą produkcję, siła, woda - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/
28-30-11
GRUNT ROLNY w gm. Długołęką, pow. 2 ha, na sad, działkę 
siedliskową, dobry dojazd, 9 km ód granic Wrocławia, na tra
sie do Milicza. - 40.000 zł. Długołęka, tel. 0603/49-86-35 
GRUNT ROLNY 3.25 ha, w Prochowicach, • 11.000 zł. Lubin, 
tel. 076/846-71-66
GRUNT ROLNY 1.5 ha, walory rekreacyjne, strumień, las, -
4.000 zł. Mokrzeszów, tel. 074/850-87-25
GRUNT ROLNY pow. 2.46 ha - 2.000 zł/ha lub wydzierżawię. 
Pełczyn, tel, 071/389-96-37
GRUNT ROLNY pow. 2.70 ha, w Głuchowicach, możliwość 
przekształcenia na działki budowlane, w pobliżu prąd i woda, 
-10.000 zł. Raszówka, gm. Lubin, tel. 0606/15-76-37 
GRUNT ROLNY 1.5 ha, w tym 1 ha czarnej porzeczki, dostęp 
do wody, - 40.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-53-21 
GRUNT ROLNY 12 ha, dobre położenie - 3 zł/m2. Środa Ślą
ska, tel. 0607/45-76-90
GRUNT .ROLNY pod rozbudowę, obok wsi, pod lasem,. 0.6 
ha, możliwość doprowadzenia prądu, wody, telefonu, -10.000 
zł. Twardogóra, tel. 071/315-82-78 
GRUNT ROLNY 4.000 m2, 4 km od Wrocławia - 25 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/328-08-49
GRUNT ROLNY 5.000 m2, przy głównej drodze w Groblicach, 
wszystkie media • 55 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/25-02-11 
GRUNT ROLNY we Wrocławiu Jerzmanowicach, 1100 m2, 
klasa IV. ziemi, przy powstającym osiedlu domków jednoro
dzinnych, 150 m od drogi asfaltowej, - 16.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-21-02,0608/27-09-14 
GRUNT ROLNY 2.60 ha, na Muchoborze Wlk., przy plano
wanej obwodnicy i drodze do Makro, pod centrum logistycz
ne, cena 200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
GRUNT ROLNY pow. 1 ha przy trasie Leśnica - Środa ślą
ska, 4 km od Leśnicy -10 zł/m2. Wróblowice, gm. Miękinia, 
tel. 0601/72-80-22
GRUNTY ORNE I klasy, 3,44 ha, w jednym kawałku, od Wro
cławia w kierunku Strzelina - 15.000 zł/ha. Oława, tel. 071/
313-48-87
GRUNTY ROLNE pow. 6 ha, w jednym kawałku, 4 km od 
Polanicy Zdroju, dojazd z drogi asfaltowej, blisko lasu, bez 
pośredników - 4.000 zł/ha. Kłodzko, tel. 074/868-28-21 
GRUNTY ROLNE pow. 18 ha - 5.000 zł/ha. Wschowa, tel. 
065/540-25-87
•  HALA nowa, w środzie Śl., pow. 1500 m2, działka o pow. 

5362 m2, druga hala o pow. 280 m2, działka o pow. 2230 
m2. Środa Śląska, tel. 071/317-57-07, 0605/40-60-62 
99000001

HALA w Wałbrzychu na Piaskowej Górze, pow. 260 m2, o 
wys. 5 m, z zapleczem i wc, posiada wszystkie media, na 
hurtownię, magazyn, sklep lub warsztat samochodowy - do 
wydzierżawienia • 12 zł/m2. Wałbrzych, tel. 0603/77-90-27 
HALA w Trzebnicy, pow. 400 m2, wys. 5 m, wszystkie media, 
atrakcyjna lokalizacja, działka budowlana 80 a, ogrodzona i 
utwardzona, wynajem • 4.000 zł/mies., sprzedaż - 550.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/74-66-40.0601/74-66-30 
HALA w Jelczu-Laskowicach, część socjalna, całość 200 m2. 
działka 1500 m2, ogrodzona, na każdą działalność gosp, •
120.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-63-43
HALA 400 m2, z zapleczem socjalno-biurowym, murowana,
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ogrzewana gazem, wszystkie media, • 380.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/317-39-11,0605/34-66-71 
HALA stodoła, pow. 890 m2, w okolicy oddalonej 12 km od 
granicy Wrocławia, z placem manewrowym o dowolnej wiel
kości, przylegające bezpośrednio jio drogi asfaltowej, w ce
nie 75.000 zł, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
HAU MAGAZYNOWA 150 m2, działka 2.5 a, • 75.000 zł. 
Góra. tel. 0601/93-03-43
HALA MUROWANA 1200 m2. c.o, woda, 2 studnie głębino
we, siła, transformator, sad owocowy, mieszkanie 150 m2.3 
pokoje, kuchnia, łazienka, działka 0.48 ha, teren ogrodzony i 
utwardzony, • 240:000 zł. Dębowiec, gm. Ziębice, tel. 074/ 

. 816-11-86
HALE o pow. 1.500 m2, pomieszczenie biurowo-socjalne, 
pow. 140 m2, na działce 17.000 m2, gm. św. Katarzyna, bli
sko głównje trasy w kier. Opola, • 200.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/352-86-48, 090/61-49-87.
KAMIENICA w centrumk Legnicy, • 85.000 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
KAMIENICĄ 2-piętrowa, centrum Strzelina, 300 m2, parter • 
2 lokale, piętra • mieszkania lub biura + strych - 500 zł/m2. 
Środa Śląska, tel. 071/317-37-54 
KANTOR WYMIANY WALUT atrakcyjna lokalizacja, • 40.000 
zł. Wrocław, tel. 071/333-95-04 
KAWALERKA w Zgorzelcu (Tylice), z garażem, działka 6 
arów, - 38.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/73-35-51 
KAWALERKA 18 m2, w centrum Zielonej .Góry, • 17.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 0503/57-92-09 
KIOSK KAMI, plastikowy, stan b. dobry, przydatny również 
firmom ochrony obiektów, - 3.500 zł. Oława, tel. 071/313-88-49 
KIOSK GASTRONOMICZNY typu jugosławiańskiego, - 3.000 
zł. Wrocław, tel. 071 /372-39-89 
KIOSK HANDLOWY wolno stojący, pow. 10 m2, możliwość 
przewiezienia w całości, • 5.300 zł. Domasławice, woj. wro
cławskie, tel. 0603/08-04-76
KIOSK HANDLOWY z lokalizacją, prąd, • 5.500 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/362-34-24
KIOSK HANDLOWY pow. 12 m2, blaszany, ocieplony, wej
ście do środka, regały, -1.800 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/
316-61-64
KIOSK HANDLOWY pow. 15 m2, drewniany, wejście do środ
ka, okna okratowane, prąd 220/12, na wszelką działalność, -
5.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-36-89,0601/08-78-58 
KIOSK HANDLOWY 20 m2, z lokalizacją, wejście do środka, 
przy ul. Modrzewiowej, - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/846-92-97, 
0501/62-35-87
KIOSK HANDLOWY przenośny, kraty, ocieplony, bez lokali
zacji, - 3.500 zł. Łosiów, tel. 077/412-51 -44 po godz. 19 
KIOSK HANDLOWY przenośny, 9,8 m2, wejście do środka, 
nowy, regał, lada, odbiór sanepidu, prąd, • 8.500 zł. Strze
gom. tel. 074/855-58-26
KIOSK HANDLOWY 9 m2, odnowiony, okratowany, blasza
ny, ocieplony, nowe regały, - 2.200 zł. Twardogóra, tel. 071/
315-94-06
KIOSK HANDLOWY na Niskich Lakach, pow. 10 m2, okrato
wany, ocieplony, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
KIOSK HANDLOWY pow. 21 m2.6x3,5 m, konstrukcja stalo
wa, ocieplony, przenośny w całości (dźwig + dłużyca), na 
każdą działalność lub domek letniskowy, wejście do środka, 
energia, woda, zabezpieczone szyby i drzwi, przy ul. Horba
czewskiego, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/389-93-98 
KIOSK HANDLOWY typ Namysłów, z wyposażeniem, pow. 
20 m2, prąd, woda, WC, ochrona, plany rozbudowy, na targo
wisku ul. Orzechowa 2A, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
793-56-77
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 na placu handlowym przy ul. Zielińskie
go (we Wrocławiu), - 35.000 zL Wrocław, tel. 071/336-06-18 
KONTENER budowlano-usługowy, okna i drzwi zabezpieczo
ne kratami, - 2.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-74-27 
KUPIĘ DOM PONIEMIECKI 3 pokoje, łazienka, CO, w Ża
rach, Nowogrodzie Bobrzańskim, Lubsku, pow. do 100 m2, 
do zamieszkania od zaraz, w cenie do 70.000 zł. Jasień Żar
ski, tel. 068/457-94-35
KUPIĘ DOM w Jaworze, Legnicy, wolno stojący, 5, 6 pokoi, 
do 200.000 zł, w rozliczeniu mogą być 2 mieszkania. Jawor, 
tel. 0601/44-83-64,0501/70-07-47 
KUPIĘ DOM do remontu, w Kotlinie Kłodzkiej, w cenie 20.000 
zł. Kłodzko, tel. 0609/63-83-54 
KUPIĘ DOM koło Zielonej Góry, może być do małego remon
tu lub mieszkanie, 2-pokojowe, w Zielonej Górze, w cenie do
50.000 zł. Nysa, tel. 077/433-83-57
KUPIĘ DOM do remontu, we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, 
tel. 0502/50-86-13,071/352-70-70 
KUPIĘ DOM stary, z gruntem, pod granicą czeską. Wrocław, 
tel. 0601/80-24-31
KUPIĘ DOM bez pośredników, najchętniej do remontu, w mie
ście lub okolicy Wrocławia - do 45.000 zł. Wrocław, tel.
344-72-69 w godz. 10-13
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicach. Wrocław, tel.
343-75-10
KUPIĘ DOM PONIEMIECKI mały, we Wrocławiu - od 85.00p
zł. Wrocław, tel. 0605/61-99-83
KUPIĘ DOM może być do remontu, w okolicy Wrocławia, w
kierunku Obornik Śląskich lub Trzebnicy. Wrocław, tel. 0503/
92-35-75
KUPIĘ DOM do remontu, we Wrocławiu lub okolicy, do
100.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-53-57
KUPIĘ DOM poniemiecki, pow. do 150 m2, okolice Wrocłwia, 
w cenie do 230.000 zł, możliwość zapłaty w 2 ratach. Wro
cław, tel. 0607/42-45-95,0503/83-56-12 
KUPIĘ DOM do remontu, z budynkami gospodarczymi, we 
Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 0605/09-46-30 
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub w okolicy. Wrocław, tel. 05021
83-94-94
KUPIĘ DOM do remontu, w okolicach Wrocławia. Wrocław, 
tel. 0503/79-34-44
KUPIĘ DOM W ZABUDOWIE SZER,. Wrocław, tel 0606/
73-39-15
KUPIĘ DOM do remontu, do 40 km od Wrocławia. Ziębicę, 
tel. 074/819-70-66,0504/78-71-77 
KUPIĘ DOM NA WS110 km od Jeleniej Góry, z dużą działką. 
Jelenia Góra, tel. 075/641-90-73 
KUPIĘ DOM NA WSI do remontu, w okolicach gminy Procho
wice, Kunice - do 15 000 zł. Prochowice, tel. 0605/16-90-97 
KUPIĘ DOM NA WS11 lub 2-rodzinny, w okolicach Świdnicy, 
do małego remontu, w cenie do 40.000 zł. Szczepanów 4, 
gm. Marcinowice, tel. 074/850-79-50 
KUPIĘ DOMEK drewniany, nad jeziorem, tanio. Jawor, tel. 
0605/82-59-46
KUPIĘ DOMEK poniemiecki, do 100 km od Wrocławia, do 
małego remontu. Wrocław, tel. 0601/05-30-82 
KUPIĘ DOMEK może być do remontu, we Wrocławiu, w 
rozliczeniu .gotówka” lub mieszkanie i lokal na działalność 
gospodarczą we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
KUPIĘ DOMEK LETNISKOWY blisko jeziora, w miescowo- 
ści Sława - Niesulice. Zielona Góra, tel. 068/327-06-70 ~ 
KUPIĘ DZIAŁKĘ pod Wrocławiem (do 25 km), z możliwością 
budowy, w rejonie lasów iglastych. Wrocław, tel. 0601/
41-69-66
KUPIĘ DZIAŁKĘ budowlaną, może być wraz z domem we 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 0602/80-30-57 
KUPIĘ DZIAŁKĘ. Wrocław, tel. 341-42-44 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ lub dom w Ligocie Pięknej, 
Wiszni Małej, Szczodrem. Wrocław, tel. 071/781-99-50 
KUPIĘ DZIAŁKĘ OGRODOWĄ pracowniczą, w granicach 
miasta Wrocławia, wszelkie propozycje. Wrocław, tel. 071/
318-57-46
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Radkowie Kłodzkim, nad 
zalewem, może być z domkiem letniskowym, - 50 zł. Wołów, 
tel. 071/389-21-45
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ lub budowlaną do 10 a, 
na wsi, do 100 km od Wrocławia, w ładnej okolicy. Wrocław, 
tel. 329-68-92

KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Szklarskiej Porębie, 
pow. 5-15 arów. Wrocław, tel. 071/352-70-70 
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ warzywną, z wodą i prą
dem. Wrocław, tel. 0601/17-92-90 
KUPIĘ GARAŻ w Legnicy, przy ul. Torowej. Legnica, tel. 076/ 
856-01-71
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE budynki do remontu, re
jon Bolkowa, dobra lokalizacja. Wrocław, tel. 0602/70-96-93 
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE przy czeskiej granicy. 
Wrocław, tel. 0601/80-24-31
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE budynek do remontu, 
atrakcyjna lokalizacja, okolice Bolkowa. Wrocław, tel. 0602/
70-96-93
KUPIĘ GRUNT Trzebnica i okolice. Trzebnica, tel. 0601/
70-43-50
KUPIĘ GRUNT. Wrocław, tel. 341-42-44 
KUPIĘ GRUNT ORNY 1.1 ha lub więcej, w gm. Kąty Wro
cławskie lub Kostomłoty. Wrocław, tel. 333-99-61' 1 
KUPIĘ GRUNT ORNY 2 działki po i  Ha, pod KRUŚ. Wrocław, 
tel.784-68-96 , . >,
KUPIĘ GRUNT ROLNY ok. 2 ha, może być łąka, nieużytek,
w okolicach Wrodawia. Wrocław, tel. 071/311-39-61
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowości (Gądów,
Zabrodzie, Cesarzowice. Jaszkotle, Baranowice, Sadków,
Pietrzykowice, Sadowice, Małkowiće, Kębłowice, Skałka,
Bogdaszowice, Lisowice), w gminie Kąty Wrocławskie, pod
uprawę. Wrocław, tel. 0608/52-03-08
KUPIĘ KIOSK lub mały lokal, z przeznaczeniem na .Ruch* i
kolekturę. Wrodaw, tel. 0603/52-76-36
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY typu .szczęka’ . Brzeg, tel. 0608/
65-19-49
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY typu .szczęki’ . Wrocław, tel. 
0608/65-19-49 -
KUPIĘ LOKAL lub kiosk, z lokalizacją przy ulicy lub blisko 
przystanku, z przeznaczeniem na kiosk .Ruchu’ . Wrodaw, 
tel. 071/322-39-47
KUPIĘ LOKAL do produkcji spożywczej,;ok. 600 m2, z za
pleczem socjalnym, najlepiej piekarnię, - 400.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/66-69-92
KUPIĘ LOKAL HANDLOWY lub mieszkalny, na parterze, 
okolice ul. Wyszyńskiego, Jedności Narodowej. Wrocław, tel. 
0501/49-67-46
KUPIĘ LOKAL HANDLOWY we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
0606/81-24-53
KUPIĘ MIESZKANIE 1 lub 2-pokojowe, we Wrocławiu, z cen
tralnym ogrzewaniem, może być do remontu. Wrocław, tel. 
0607/51-92-50
KUPIĘ MIESZKANIE 2-3-pokojowę, we Wrocławiu, w nowym 
budownictwie, może być do małego remontu. Wrocław, tel. 
367-52-25
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, w nowym budownictwie, 
chętnie do remontu. Wrocław, tel. 0503/74-40-29 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-2-pokojowe, we Wrocławiu, bez po
średników, do remontu. Wrocław, tel. 0503/75-93-56 
KUPIĘ MIESZKANIE pow. 80 m2, w nowym budownictwie, w 
cenie do 160.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-44-04 
KUPIĘ MIESZKANIE willowe, we Wrocławiu, dzielnica: Ró
żanka, Karłowice, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/ 
372-05-97
KUPIĘ MIESZKANIE 2-poziomowe, w nowym budownictwie, 
min. 4 pokoje, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 351-07-31,0501/
46-27-80
KUPIĘ MIESZKANIE lub dom z dużą działką, do remontu, 
we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 071/328-50-42 
KUPIĘ MIESZKANIE w okolicach Wrocławia lub Głogowa, 
piece, może być do remontu, do 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/
346-29-45 po godz. 19,0601/05-78-41 '
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrodawiu, w starym budownictwie, 
może być do remontu, może być zadłużone, bez pośredni
ków, płatne gotówką. Wrocław, tel. 0501/41-00-10 
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, do remontu lub zadłu
żone, bez pośredników. Wrocław, tel. 367-52-25 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE ok. 30 m2, bez pośred
ników, z jasną kuchnią i balkonem, w nowym bloku, w Śród
mieściu, w cenie do 67.000 zł. Wrocław, tel. 322-35-59 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE lub 2- pokojowe. Wro
cław, tel. 071/349-20-30
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerkę, w ok. Aka
demii Ekonomicznej, we Wrodawiu, w cenie do 80.000 zł. 
Wrodaw. tel. 071/372-44-04
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, bez po
średników, do 60.000 zł. Wrocław, tel. 354-38-36 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE lub 2-pokojowe, do re
montu, do 30.000 zł, we Wrodawiu lub w okolicy. Wrocław, 
tel.357-41-31
•  KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE do 50 ft2 w Legni

cy, sprzedam nieszkanie 3-pok., 70 m2, w Legnicy -
60.000 zł, mieszkanie 50 m2, Piekary - 55.000 zł, 37 m2, 
centrum Lubina • 60.000 zł, hala produkcyjna w Chojno
wie, pow. 1200 m2, działka 15 a - 250.000 zł, do wynaję
cia 1-pok., okolice centrum - 500 zł/mies., 3-pok., ok. 
centrum - 750 zł/mies. .BONT’ Nieruchomości, Legni
ca, ul. Piastowska 20, tel. 076/722-39-72 99000001

KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu lub oko
licy, do remontu, bezczynszowe, do 25.000 zł.., tel. 0608/
26-47-59
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE do remontu, w Wałbrzy
chu, kuchnia, łazienka, w.c., w dzielnicy Biały Kamień, 
Szczawno Zdrój, do 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/16-91-82 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE. Wrocław, tel. 327-78-35 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE. Wrocław, tel.
348-97-66,0608/51-95-82
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE z C.O. w Karpaczu, 
Szklarskiej Porębie, Cieplicach. Wrocław, tel. 071/318-57-52 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE jasna kuchnia, 40-45 
m2, w niskiej zabudowie lub plombie, chętnie nowsze. Wro
daw, tel. 071/783-06-50, 0504/90-57-82 
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. 60 m2, blok 4-pię- 
trowy, I-III piętro, os. Ustronie. Lubin, tel. 076/849-51 -93. w 
godz. 7-15
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE. Wrocław, tel. 343-75-10
•  KUPIMY DOM poniemiecki, w okolicy Wrocławia, dla 

zdecydowanego klienta, gotówka, PILNE!. .M&D’ Nie
ruchomości, Wrocław, tel. 071/342-48-85,0604/62-23-40 
99000001

KWIACIARNIA pow. 17 m2, woda, prąd, klimatyzacja, wc, 
może być na inną działalność, -18.000 żł. Wrodaw, tel. 071/
329-13-78,0600/43-23-65
KWIACIARNIA na Krzykach, 70 m2. możliwość rozbudowy 
do 100 m2, dobra lokalizacja, -140.000 zl. Wrocław, tel. 0501/ 
40-67-17
LAS SOSNOWY o pow. 1.15 ha, dobry dojazd - 2 zł/m2. Trze- 
bosz, gm. Bojanowo, tel. 065/545-61-96 ’
LOKAL 4 pomieszczenia + w.c., 100 m2, parter, w centrum 
Legnicy, - 150.000 zł. Legnica, tel. 076/866-34-07 
LOKAL na gabinet lekarski albo biuro, może być na mieszka
nie, 115 m2, stan surowy zamknięty -1.300 zł/m2. Lubin, tel. 
076/846-94-33
LOKAL 330 m2, na agencję towarzyską dogodna lokaliza
cja, - 200.000 zł lub wynajmę. Ostrów Wlkp., tel. 0603/
24-95-94
LOKAL z solarium, pow. 35 m2, niski czynsz, w dobrym punk- 
de Wrocławia, działa 6 lat, stali klienci, - 70.500 zł. Sobótka, 
tel. 0605/32-21-98
LOKAL o pow. 60 m2 +15 m2 chłodni, media własne, możli
wość rozbudowy, na Kozanowie we Wrocławiu, - 290.000 żł. 
Wrocław, tel. 071/353-23-99
LOKAL 30 m2, wszystkie media, na'parterze, w Środzie Ślą
skiej, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 341-43-51,0501/28-61-36 
LOKAL na działalność gospodarczą 160 m2 ze sklepem, 
okolice Urzędu Miejskiego, atrakcyjna lokalizacja, - 320.000 
zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
LOKAL GASTRONOMICZNY w Głogowie, pizzeria, 137 m2, 
pełne wyposażenie kuchni, zaplecza, baru i sali, koncesja na 
alkohol, telefon, siła, - 67.000 zł. Głogów, tel. 0604/06-21-70 
LOKAL GASTRONOMICZNY po remoncie kapitalnym, w cen
trum, pow. 160 m2, kuchnia, kotłownia, pomieszczenia so

cjalne, w użytkowaniu, - 140.000 zł. Prochowice, tel. 076/
858-48-87, 0605/96-55-28
LOKAL GASTRONOMICZNY wolnostojący, funkcjonujący, z 
telefonem oraz z pełnym wyposażeniem, lokalizacja - sypial
nia Wrocławia, mały czynsz - odstepne do uzgodnienia. Wro
cław, tel. 071/343-70-81.0601/79-96-75 
LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkcie, centrum 
handlowe na Nowym Dworze • 53.000 zł. Wrocław, tel. 0604/
66-34-47,0602/23-43-28
LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWO • PRODUKCYJNY 215 
m2. grunt dzierżawiony od spółdzielni mieszkaniowej, wolno 
stojący, plac 1500 m2, - 320.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/
28-88-92
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY ul. Otwarta, 30 m2, po 
remonde, wc, co, siła, - 7£000 zł. Wrocław, tel. 071/322-70-21 
po 20
•  LOKAL HANDLOWY: Traugutta, 21 m2 - 75.000 zł, w 

nowej plombie w Śródmieściu, 126 m2 i 70 m2, wszyst
kie media, do wykończenia wnętrze - 2.500 zł/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’ , Wrodaw, tel. 071/343-94-74 99000001

•  LOKAL HANDLOWY o pow. 56 m2. witryna mała, 2 wej
ścia, ul. Długa, naprzeciwko Hitu, w bardzo dobrym, wi
docznym miejscu, nadaje się na gabinety lek., kancela
rię, przedstawicielstwo firmy itp., miejsca parkingowe, 
cena 168.000 zł, lokal handlowy o pow. 35 m2, duża wi
tryna , jedno wejście, Kozanów, widoczne miejsce -
87.500 zł. BN .HOBO’ , Wrocław, tel. 0603/77-21-72 
99000001 i

LOKAL HANDLOWY usługowy, pow. 87 m2. położony w pa
wilonie handlowym, duża witryna, parking, łatwy dojazd, 
wszystkie media wraz z wposażeniem sklepu spożywczego 
(wyposażenie także osobno), • 200.000 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
644-20-81,0601/71-31-92
LOKAL HANDLOWY 80 m2, sklep odzieżowy, w dobrym 
punkcie, w centrum miasta, stan idealny, -120.000 zł. Piława 
Górna, tel. 074/837-26-35,0603/51-19-19 
LOKAL HANDLOWY 30 km od granicy w Świecku, przy tra
sie z Berlina do Poznania, pow. 37 m2, wszystkie media, •
40.000 zł. Torzym, tel. 068/341-37-43
LOKAL HANDLOWY pow. 18 m2, witryna, woda, prąd, WC, •
66.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-25-17
LOKAL HANDLOWY 55-120 m2, w centrum handlowo-biu- 
rowym - 4.000 zł/m2, witryny aluminiowe, parking, wszystkie 
media, wysoki standard wykończenia oraz przylegająca pow. 
biurowa 50-500 m2, na 1. i 2. piętrze. Wrocław,, tel. 0606/
14-35-99
LOKAL USŁUGOWY 103 m2, w Legnicy, osobne wejście, na 
dowolną działalność, możliwość przekształcenia na miesz
kania, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 364-45-83,0602/29-44-35 
LOKAL USŁUGOWY drukarnia offsetowa, grunt dzierżawio
ny od spółdzielni mieszkaniowej, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-18-26
LOKAL UŻYTKOWY pow. 70 m2, w Bielawie, na każdą dzia
łalność, dobra lokalizacja, - 65.000 zł. Bielawa, tel. 074/
833-42-03
LOKAL UŻYTKOWY w centrum Ja wora, pow. 125 m2, na 
każdą działalność gosp. - 1.000 zł/m2. Jawor, tel. 076/ 
870-58-86 po godz. 15
LOKAL UŻYTKOWY w Świdnicy, 43 m2, po generalnym re
moncie, - 80.000 zł. Świdnica, tel. 0602/64-56-34 
LOKAL UŻYTKOWY na działalność gospodarczą, pow. 14 
m2, odstępne - 7.000 zł. Wrodaw, ul. Swieradowska 69, tel. 
0603/27-65-29
LOKAL UŻYTKOWY 27 mkw. w Kudowie Zdrój, • 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
LOKAL UŻYTKOWY, Wrodaw Śródmieście 118 m2, wysoki 
standard, na każdą działalność, - 240.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/310-76-29,0608/02-47-61 
LOKALE BIUROWE 58-500 m2. w centrum handlowo-biuro- 
wym - 1.490 zł/m2, wysoki standard budynku, parking, okna 
PCW, c.o. miejskie, lokalizacja przy ul. Armii Krajowej (przy 
obwodnicy śródmiejskiej). Wrocław, tel. 071/346-08-91 wewn. 
50, wg. 10-19,0606/14-35-98,0606/14-35-99 
ŁĄKA w Czeszowie, pow. 2.5 ha, ziemia V klasy, doskonałe 
warunki na staw, • 12.000 zł. Czeszów, tel. 071/312-73-06 
MAGAZYN o pow. 440 m2 + poddasze, z parkingiem, możli
wość adaptacji na warsztat lub mieszkanie, - 85.000 zł. Ko
bierzyce, tel. 071/311-17-88,0601/69-59-72 
MIEJSCE HANDLOWE na targowisku, w Strzegomiu i Ząb
kowicach Śl, - 700 zł. Mysłaków, tel. 074/850-58-71 
MIEJSCE HANDLOWE (stolik), na giełdzie komputerowej przy 
ulicy Wyspiańskiego, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75
•  MIESZKANIA : 1-pok., Krzyki Borek, ładne, wypos. -

63.000 zł, Białowieska, w drewnie, z meblami • 85.000 
zł, 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, Pabianic
ka. Buska, Krynicka, do uzg., BN .KORAL’ , Wrocław, tel. 
071/787-80-42,0603/85-23-88 99000001

MIESZKANIA w Krzywej gm. Warta Bolesławiecka, własno
ściowe, bezczynszowe, księga wieczysta, do remontu, 1-po- 
kojowe, 30 m2 - 12.000 zł, 2-pokojowe, 47 m2 - 17.000 zł,
3-pokojowe, 62 m2 - 20.000 zł. Legnica, tel. 076/866-16-06 
MIESZKANIA w miejscowości Szczytnica, gm. Warta Bole
sławiecka, do remontu, 1-pokojowe • 12.000 zł, 2-pokojowe
16.000 zł, 2-pokojowe, w budynku 2-piętrowym, realizacja 
książeczek mieszkaniowych. Legnica, tel. 076/862-96-23 
MIESZKANIA dwa, 53 m2 i 48 m2 ♦ taras 20 m2, własnościo
we, bezczynszowe, nowe, cały parter, balkony, księga wie
czysta, siła, taryfa, CO gazowe, telefon, kominek, umeblowa
na kuchnia z aneksem jadalnym, możliwość złączenia, 60 km 
od Wrocławia -1450 zł/m2. Piława Górna, tel. 074/837-22-95, 
0609/28-37-21
O MIESZKANIA 2-, 3-POKOJOWE we Wrocławiu, od 

48 do 54 m2, cena 68.000-75.000 zł (70% ceny 
rynkowej). Wrocław, tel. 071/342-40-11, 0503/
90-25-55 81010701

O MIESZKANIE własnościowe w Trzebieniu, pow. 
47 ml, urządzone, - 49.000 zł., tel. 075/736-55-07, 
0601/87-02-77 01025181

•  MIESZKANIE M-2 Reja, 48"m2, W/N p. - 95.000 zł, M-3, 
Potiebni, 66 m2, II/II p. - 160.000 zł, M-2, Drukarska, 56 
m2 -1.200 zł/m2, M-3, C. Skłodowskiej, 95 m2. II/IV p! -
140.000 zł, M-1, Legnicka, 38 m2, VI/X p. - 75.000 zł, 
M-2, Wyszyńskiego, 44 m2 - 100.000 zł, M-4 pl. Grun
waldzki. 68 m2, XI/XII p. -140.000 zł, M-4. willowe. 100 
m2, Leśnica, -190.000 zł, BN Libucha, Wrocław, tel. 071/ 
321-91-91 99000001

MIESZKANIE nowo budowane, w Legnicy, niska zabudowa, 
os. willowe, bezczynszowe, miejsca garażowe, termin: wrze
sień 2001 r., wykonane z pustaków phoroterm, dachówka 
Braas. Legnica, tel. 0601/50-97-34
•  MIESZKANIE w Środzie śl., pow. 40 m2, - 40.000 zł. 

Środa Śląska, tel. 071/317-30-71, 0605/40-60-62 
99000001

•  MIESZKANIE pów. 62 m2, w Środzie Śl, • 62.000 zł. Śro
da Śląska, tel. 071/317-57-07 99000001

MIESZKANIE M-4 własnościowe, pow. 64 m2, na parterze, -
47.000 zł. Biskupice, tel. 062/781-41-33 
MIESZKANIE o pow. 77 m2, w Byczynie -1.100 zł/m2. By
czyna, tel. 077/413-47-13
MIESZKANIE własnościowe, w Głogowie, IV p., niska zabu
dowa, 63 m2. duży balkon, TV kablowa, domofon, nowe osie
dle, - 75.000 zł. Głogów, tel. 076/834-70-49 
MIESZKANIE pow. 74 m2, własnościowe, na 1. piętrze, z 
wygodami oraz 79 m2, garaże, wiaty, 2 ogródki, -100.000 zł. 
Karpacz, tel. 075/761-83-59
MIESZKANIE M-4 własnościowe, w Kobylej Górze, pow. 61 
m2, z balkonem i piwnicą, słoneczne, - 80.000 zł. Kobyla Góra, 
tel. 062/731-62-31 po godz. 20,0501/56-66-65 
MIESZKANIE własnościowe, bezczynszowe, do remontu, w 
Szczytnicy na trasie Chojnów - Bolesławiec; 1-pokojowe, 33 
m2 - cena 11.000 zł, 2-pokojowe, 47 m2 - cena 16.000 zł, 
realizujemy książeczki mieszkaniowe. Legnica, tel. 076/ 
862-46-51
MIESZKANIE własnościowe, bezczynszowe, księga wieczy

sta, 1-pokojowe, 30 m2 - cena 11.000 zł, 2-pokojowe, 47 m2 
- cena 16.000 zł, 3-pokojowe, 62 m2 - cena 21.000 zł, w Krzy
wej, gm. Warta Bolesiowiecka, możliwość realizacji książe
czek mieszkaniowych. Legnica, tel. 076/866-16-06 
MIESZKANIE 34 m2, we Wrodawiu, własnościowe, III piętro, 
po remoncie generalnym, jasna kuchnia, parkiet, mozaika, 
kafelki, loggia, na osiedlu Kopernika, w Legnicy. - 49.500 zł. 
Legnica, tel. 076/854-30-40,0503/68-41-06 
MIESZKANIE 26 m2, do remontu, w Chociwelu, 1 km od fa
bryki frytek, - 10.000 zł. Leszno, tel. 065/529-44-19 
MIESZKANIE 48 m2, do remontu, w Kondratowicach, 8 km 
od Strzelina, - 12.000 zł. Leszno, tel. 065/52944-19 
MIESZKANIE w Miliczu, w centrum, na parterze, pow. mieszk. 
59 m2, pow. użytk. 74 m2, - 70.000 zł. Milicz, tel. 0502/
45-11-67
MIESZKANIE 62 m2, własnościowe, w Nadolicach Wlk., po
mieszczenie gospod., ogródek o pow. 15 arów, • 110.000 zł 
lub zamienię na mniejsze. Nadolice Wlk., tel. 071/318-97-06 
po godz. 17
MIESZKANIE własnośdowe, pow, ponad 120 rn2,4-letnie, w 
centrum Oławy, ładna, spokojna dzielnica, ogrzewanie gazo
we, styl poddaszś - belki i skosy, - 250.000 zł. Oława, tel. 
0601/57-29-23 -
MIESZKANIE 56 m2, strych, piwnica, garaż, - 90.000 zł. Pie
chowice, tel. 075/761-71-52
MIESZKANIE w Brzegu, pow. 95.18 m2,2-poziomowe, II p., 
do wykończenia, • 80.000 zł. Prusy, tel. 071/392-63-15 
MIESZKANIE M-4 pow. 64 m2, • 60.000 zł. Przemków, tel. 
076/831-04-58
MIESZKANIE po remoncie, w Świebodzicach, • 60.000 zł. 
Świebodzice, tel. 0607/66-04-99 
MIESZKANIE na wsi, bezczynszowe, 1 km od Ząbkowic ślą
skich, na parterze, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, c.o., okno 
PCV. + zabudowania gosp, - 20.000 zł. Trzebnica, tel. 0600/
65-08-00
MIESZKANIE własnościowe, IVp, okolice zalewu Witoszów- 
ka, 47 m2, 2 balkony, wc, łazienka, - 60.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0601/84-18-19
MIESZKANIE M-1 kawalerka, 20 m2 + aneks kuchenny, 5 
m2, po remoncie, dzielnica Krzyki, • 62.000 zł. Wrocław, tel.
364-38-00 wewn.293. 368-78-12 rano i wieczorem 
MIESZKANIE o pow. 50 m2, w nowej plombie, przy ul. Lele
wela, - 130.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-23-40, 0603/
69-03-91
MIESZKANIE w budowie na Gaju, pod wynajem, pow. 36,6 
m2 + loggia 2.8 m2, ulga budowlana, raty udewelopera +
35.000 zł. Wrocław, tel. 0502/29-84-13 •
MIESZKANIE 38.5 m2, Śródmieście, 5 p., z telefonem, kafel
kami, - 99.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-52-53,0609/51-23-95 
MIESZKANIE rozkładowe, 47 m2, balkon, jasna kuchnia, -
120.000 zł. Wrocław, tel. 0601/74-19-49 
MIESZKANIE nowe, w nowej plombie na Karłowicach, 65 m2 
+ taras - 25 m2, cena: 2800 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/15-89-44 
MIESZKANIE 33 m2, ul. Śliczna, umeblowane, komfortowe, 
telefon, - 93.000 zł. Wrodaw, tel. 071/788-67-81. 
MIESZKANIE adaptacja 80 m2, 3-pokojowe, ul. Gajowa, -
110.000 zł. Wrocław, tel. 788-17-71
MIESZKANIE 93 m2, ul. Komandorska, - 260.000 zł. Wro
cław, tel. 071/338-15-99
MIESZKANIE 48 m2, ul. Grabiszyńska, -130.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/338-15-99
MIESZKANIE M-1 pokój, kuchnia, łazienka, c.o. etażowe, po 
remoncie kapitalnym, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 789-50-23 po 
godz. 18
MIESZKANIE we Wrocławiu, przy ul. Worcella, pow. 33 m2, 
antresola, po remoncie, • 70.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
70-68-08
MIESZKANIE 83 m2, Wrocław Nowy Dwór - 165.000 zł lub 
zamienię na 2 mniejsze mieszkania, we Wrocławiu. Wrocław, 
tel. 071/794-38-89
MIESZKANIE pow. 76 m2, na parterze, przy ul. Krynickiej, 
możliwość przerobienia na lokal użytkowy, -170.000 zł. Wro
cław. tel. 071/364-24-05
MIESZKANIE spółdzielczo-własnośdowe, w Lubinie, przy ul. 
Modrzewiowej, na 10. piętrze, kuchnia, balkon, z telefonem, •
57.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-20-38
MIESZKANIE pow. 25 m2, jasna kuchnia, umeblowane, V pię
tro, we Wrocławiu, przy ul. Ścinawskiej, - 67.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-49-71
MIESZKANIE 26 m2, na 2. piętrze, w budynku 10-piętrowym, 
pokój, kuchnia, łazienka, we Wrocławiu - ul. Inowrocławska, -
69.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-43-00
MIESZKANIE i lokal użytkowy na Krzykach w trakcie budowy 
(dokończenie: jesień br.) • 1.500 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/
40-67-17
MIESZKANIE własnośdowe, 74 m2, w centrum Ząbkowic Śl.,
I piętro, jasne, do małego remontu, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 
071/326-04-87, 0604/24-40-11 
MIESZKANIE własnościowe, pow. 81 m2, księga wieczsyta, 
w starym budownictwie, do remontu, okolice centrum, -
120.000 zł. Wrocław, tel. 0501/59-26-24
MIESZKANIE 33 m2, IV piętro, meble kuchenne wykonane 
na wymiar, do zamieszkania od zaraz, - 85.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/28-90-74
MIESZKANIE 58 m2, na Kuźnikach, - 110.000 zł. Wrocław, 
tel. 357-83-05
MIESZKANIE własnośdowe, we Wrocławiu (Leśnica), w willi 
wolno stojącej, I piętro, 40 m2 (1 pokój, jasna kuchnia, łazien
ka), ogrzewanie gazowe, piskie opłaty, telefon, garaż przy 
domu, - 110.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-20-79, 071/
349-13-98,0607/07-71-81
•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE I piętro, 20 m2, Krzyki Bo

rek, - 53.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 
99000001

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE ul. Zachodnia, 28 m2. -
79.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, uL Prze
strzenna, 20 m2, na 1. piętrze, w budynku 4-piętrowym, 
zadbane, cicha i zielona okolica, cena • 60.000 zł, 3-po
kojowe, we Wrocławiu, ul. Orzeszkowej, 65 m2, plomba, 
na 3. piętrze, w budynku 4-piętrowym, cena - 155.000 
zł, Sępolno 67 m2, ogródek, cena - 170.000 zł. BN JDD, 
Wrodaw, tel. 071/327-78-34 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 zł 
(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 zł. Wro
cław, tel. 071/352-93-21, 0501/22-61-91 
01027691

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Piłsud
skiego, 34 m2, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-71-84 
99000001

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, w Bolesławcu, w Cen
trum, 7 piętro, własnościowe, niski czynsz, telefon, kuchnia, 
łazienka, po remoncie, - 46.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/
732-87-66
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Legnicy, przy ul. Moniuszki, 
25 m2, w nowym budownictwie, c.o. miejskie, czynsz 100 zł, 
cena • 33.000 zł. Legnica, tel. 076/862-05-10 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 25 m2, III piętro, • 45.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846-08-91.0502/34-66-83 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, w Lubinie, na 
4. piętrze, w budynku 4-piętrowym, o pow. 27 m2, ź telefo
nem, - 44.000. zł. Lubin, tel. 076/749-7048,0602/12-89-74 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, 27 m2. jasna 
kuchnia, łazienka, nowa stolarka okienna, kafelki, • 47.000 zł. 
Lubin. tel. 076/841-1145
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w miejscowości Wróblowice, 5 
km od Leśnicy, rozkładowe, pokój 15 m2, kuchnia' 7 m2, z 
telefonem, w budynku 2-piętrowym, księga wieczysta, dział
ka 5 a, - 60.000 zł. Lutynia, tel. 071/317-76-68,0605/07-0941 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2. kuchnia, łazienka, w.c., 
balkon, piwnica, 9 km od Karpacza i Jeleniej Góry, na 3. pię-
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trze, wszystkie media, duży zakład pracy, • 50.000 zł. Mysła
kowice, tel. 075/771-85-91 po godz. 20 (zdjęda do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00512 
www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 25 m2, spółdzielczo - wła
snościowe, w centrum Oleśnicy, po remonde, z telefonem, 
siła, c.o., panele podłogowe, glazura, meble kuchenne, -
60.000 zł. Oleśnica, tel. 071/39847-69,0607/70-08-11 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, w centrum Strzeli
na, pow. 20 m2, niskie opłaty, słoneczne, po remoncie, -
37.000 zł. Strzelin, tel. 0604/10-77-64
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 35.2. m2, w Świdnicy, 1 p., z 
telefonem, jasna kuchnia, łazienka, balkon, • 50.000 zł. Świd
nica. tel. 0608/45-65-31
MIESZKANIE. 1-POKOJOWE 31.4 m2, centrum Trzebnicy, 
nowe budownictwo, częściowo umeblowane, - 62.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-17-80
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, dzielnica Krzy
ki, koło hotelu .Wrocław*, 27 m2, umeblowane, telefon, TV 
kablowa, - 75.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-17-81 wieczo
rem V
MIESZKANIE 1-POKOJOWE, 1996 r. k. Astry, na I, piętrze, 
ładnie wykończone, częściowo na raty, - 73.000 zł. Wrocław, 
tel. 351-79-94
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 19 m2, na Krzykach - Borek, 
na 1. piętrze w budynku 4-piętrowym, balkon, po remoncie, -
57.200 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 24 m2, na 6. piętrze, winda, 
telefon, jasna kuchnia, duży balkon, własnościowe, - 75.000 
zł. Wrocław, tel. 071/351-51-44 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE do remontu, w miejscowości 
Krzywa, możliwa realizacja książeczki mieszkaniowej, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/57-18-33
MIESZKANIE 1-POKOJOWE jasna kuchnia, z telefonem, 25 
m2, TV kablowa, internet, drzwi antywłamaniowe, blisko cen
trum, 8 piętro w 10-piętrowym, - 69.000 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
359-52-22
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w okolicy Rynku, pow. 40 m2, 
media miejskie, rozkładowe, bez pośredników, - 109.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/85-86-98 .
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, 23 m2, 5. pię
tro, winda, z telefonem, CO, CW,liczniki, księga wieczysta, •
55.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-30-56
MIESZKANIE 1-POKOJOWE blisko Akademii Ekonomicznej, 
pow. 20 m2, umeblowane, - 67.000 zł. Wrocław, tel. 793-59-58 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2, widna kuchnia, balkon, 
ładnie wykończone, bez pośredników, - 79.000 zł. Wrocław, 
tel. 357-35-16,0605/62-90-09 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 35 m2,2-pokojowe, pow. 
48 m2 i 3-pokojowe, pow. 65 m2, własnościowe, w Święto- 
szowie k. Bolesławca, księga wieczysta - 500 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/348-74-30 V
MIESZKANIE 1-POKOJOWE spółdzielczo-własnośdowe, 26 
m2, IV p., rozkładowe, jasna kuchnia, okna PCV, balkon, -
75.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-51-58
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 24 m2, na Gądowie, ja
sna kuchnia, duży balkon, bez pośredników, - 75.000 zł lub 
zamienię na 2,3-pokojowe. Wrocław, tel. 35147-44 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 34 m2, jasna kuchnia, z 
telefonem, Nowy Dwór, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 357-29-10. 
0502/62-4443
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, 26 m2. wysoki 
parter, balkon, media miejskie, TV kablowa, - 62.000 zł. Wro
cław, tel. 33243-38
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 32 m2, jasna kuchnia, na 
4 piętrze, w nowym budownictwie, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-35-86.0605/57-80-79 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 24 m2, na III. piętrze, CO, 
przy ul. Kościuszki, • 55.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-95-7  ̂
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 37 m2, na I. piętrze. CO, 
jasna kuchnia, duży balkon, plomba, blisko Rynku, • 85.000 
zł. Wrocław, tel. 071/347-81-81 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, w Małomicach gm. 
Szprotawa, całkowicie umeblowane, telefon, • 28.000 zł. Wro
cław, tel. 071/398-96-37
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 28 m2, komfortowe, z te
lefonem, w centrum miasta, jasna kuchnia, barek, parkiet, 
kafelki, atrakcyjna lokalizacja, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/
784-54-94
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 20 m2 na Krzykach przy 
uL Dębowej, we Wrocławiu, własnościowo-lokatorskie, 4. pię
tro, niski blok, - 62.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-07-09,0605/
39-70-59
MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 40 m2, możliwość ada
ptacji strychu, przy ul. Stysia, - 81.000 zł. Wrocław, tel. 071/
783-25-98, 0605/40-61-04
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Krzy
woustego, pow. 31 m2, w nowym budownictwie, X p., 2 win
dy, spokojna okolica, bez pośredników, - 68.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-36-92
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, IX piętro, z telefo
nem, blisko centrum, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-50-44, 
0502/23-82-41
MIESZKANIE 1-POKOJOWE do remontu kapitalnego, księ
ga wieczysta, pow. 36 m2, okolice Wrodawia, komunikacja 
miejska - 900 zł/m2. Wrocław, tel. 071/318-10-64 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 20 m2. parter/przy ul. 
Jarzębinowej, odnowione, panele, armatura, gładzie tynko
we, - 49.500 zł. Wrocław, tel. 0501/77-82-11 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE jasna kuchnia (kafelki), nowe 
drewniane okna, łazienka, na IV piętrze, spokojna okolica, -
70.000 zł. Wrocław, tel. 363-16-02
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2,1 piętro, słoneczne, za
dbane, kominek, niskie opłaty, Śródmieście, - 76.000 zł. W a
cław, tel. 071/321-31-13
MIESZKANIE 1-POKOJOWE I piętro, ciemna kuchnia, łazien
ka, we Wrocławiu, przy ul. Otwartej - na mieszkanie 2-poko
jowe, we Wrocławiu, z dopłatą, może być zadłużone. Wro
daw, tel. 071/328-96-84 wieczorem, po g. 20 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE Krzyki, Fabryczna, Śródmie
ście, pow. 37 m2, c.o., rozkładowe, z wygodami, - 40.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-29-70
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, na I piętrze, jasna kuch
nia, na Karłowicach, estetycznie wykończone, • 64.000 zł. 
Wrocław, tel. 326-00-31,0606/53-0045 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 43 m2, możliwość prze
budowy na 2-pokojowe, jasna kuchnia, duży, słoneczny bal
kon, podwyższony standard, w plombie, blisko terenów zielo
nych, własnościowe, - 82.000 zł. Wrodaw, tel. 071/341-51-19 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Zawidowie, w bloku, pow. 33 
m2, kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, z telefonem, par
ter, po remoncie, niski czynsz, - 40.000 zł. Zawidów, tel. 075/ 
778-99-53, 0603/56-16-20
•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2. na osiedlu w Wie- 

chlicach k. Szprotawy, - 35.000 zł. L. Drzewiecki,., tel. 
068/376-71-35 99000001

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, przy ul. Krasickiego, 3 
piętro, w Lubinie, - 54.000 zł. Lubin, tel. 0608/18-50-53
# MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Mielec

ka, I piętro, rozkładowe, w starym budownictwie, - 95.000 
zł. BN .HAYA’ , Wrocław, tel. 071/789-92-68. 0501/
52-68-94 99000001

O MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 
73 m2, rozkładowe, duży balkon, po remoncie ka
pitalnym, kafle, parkiet, liczniki, przy ul. Litew-
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; sklej (Pstó Pole), ■ 145.000 zł lubzattaienię na 
mniejsze ♦ dopłata. Wrocław, tel. 0601/38-94-05, 

f  071/345-60-51 01024631
< •  MIESZKANIE 2-POKOJOWĘ wę Wjocławiu, ul. Tyrman

da. 4Z m2, komfortowo wykończone, kafelki, panele, pla
stikowe okna, balkon, kuchnia wraz z meblami i wypo
sażeniem (lodówka, kuchenka elektryczna), telefon, za
mieszkałe przez rok, - 119.000 zł. „M&D" Nieruchomo
ści, Wrocław, tel. 071/342-48-85, 0604/62-23-40 
99000001

MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, w Lubinie, w ci
chej dzielnicy, do zamieszkania od zaraz, - 65.000 zł lub za
mienię. ., teł. 076/749-39-20- . - -
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Boguszycach + garaż, -
65.000 zł. Boguszyće, tel; 071/399-31-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na osiedlu Skarbimięrz, koło

• Brzegu Opolskiego, pow. 48 m2. na III piętrze, kuchnia, ła
zienka + WC, balkon, własne, blokowe c.o. (gazowe), niskie 
opłaty, - 62.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-34-81,0600/43̂ 27-52, 
0600/82-40-58
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, na lir piętrze, -
42.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-72-32 po godz. 16,0608/
08-99-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Brzegu Dolnym, kuchnia, ła
zienka, pow. 38 m2, w centrum miasta, blisko szkoła, sklepy, 
basen, hala sportowa, - 41.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 0503/
97-61-11 '
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Dobrzeniu koło Oleśnicy, 
własnościowe, pow. 48 m2, duża jasna kuchnia, łazienka, wc,
c.ó., telefon, piwnica, garaż, działka 5 arów, • 50.000 zł. Do
brzeń, tel. 071/314-83-34
MIESZKANIE 2-POKOJOWE parter, 50 m2, balkon, podziel
niki ciepła, wodomierze, kafelki, panele, 2 nowe okna, -45.000 
zł. Dychów, gm. Bobrowice, tel. 068/383-51 -60 wewn. 326 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na osiedlu Kolorowym, w Dzier
żoniowie, 52 m2,1 p., z telefonem, umeblowane, łazienka, 
nowe płytki. - 70.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0607/76-71-65,0601/
29-81-34
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 57 m2, własnościowe, duża 
kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., c.o., telefon, w starym 
budownictwie, w Boguszowie-Gorcach, dom 9-rodzinny, ni
ski czynsz, - 38.000 zł. Głogów, tel. 076/834-62-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w starym budownictwie, pow. 
49 m2, kuchnia, łazienka, w.c., c.o. ekonomiczne (od wrze
śnia do maja 1 1 węgla), w Jaroszowie, do zamieszkania, -
15.000 zł. Jaroszów, tel. 074/855-82-53
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 44.6 m2, w Jelczu-Lasko- 
wicach, na I. piętrze, kuchnia, po remoncie kapitalnym w 2001 
r., nowa armatura sanitarna, kafle, terakota w łazience, kuch
ni i przedpokoju, panele, gładź, nowa instalacja wodna i elek
tryczna, liczniki,, cena - 67.000 zł lub 29.000 zł + 38.000 zł 
kredytu na 15 lat (rata 400 zl). Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-42-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu-Laskowicach. pow.
43.6 m2, własnościowe, księga wieczysta, udział w gruncie, 
po remoncie kapitalnym, nowa inst. wodna, elektr. i kanaliza
cyjna, liczniki, kafle, panele, z telefonem, słoneczne, II p, •
73.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0603/07-66-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 62 m2, II piętro w bloku 4-pię- 
trowym, - 85.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-10-76 wie
czorem, 0502/53-17-96
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, na Tamogaju, 
pow. 44 m2, nowe budownictwo, bez pośredników, - 85.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-14-87 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE z garażem, w Kiełczowie, bli
sko Wrocławia, - 79.000 zł. Kiełczów, tel. 071/398-81-09 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, przy ul. Roosvelta, 
pow. 65 m2. III piętro, do remontu, - 47.000 zŁ Legnica, tel. 
0604/95-79-81
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 56 m2, w Legnicy, • 60.000 
zł. Legnica, tel. 0504/98-17-98 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, telefon, c.o., 
w centrum miasta, po wymianie kanalizacji, lllp, własnościo
we, pow. 51 m2, - 48.000 zł. Legnica, tel. 076/721-56-31 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48,7 m2, własnościowe, 
księga wieczysta, wysoki parter, w domku l-piętrowym, z ce
gły, piwnice, do remontu, w Krzywej (przy autostradzie A4), •
18.000 zł. Legnica, tel. 076/852-23-65
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, własnościowe, 
41 m2, z telefonem, parkiety, łazienka, wc, jasna kuchnia, ul. 
Krynicka, -100.000 zł. Leszno, tel. 065/529-47-50 po 16 

k MIESZKANIE 2-POKOJOWE w bloku, kuchnia, łazienka, w 
"trakcie remontu, ładna okolica, koło Kamieńca Ząbkowickie

go, 50 m2, - 14.000 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79, 0606/
12-83-05
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 42 m2, w Lubinie, • 62.000 
zł. Lubin, tel. 076/847-95-43
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2 w Lubinie (os. Ustronie 
IV), na I piętrze, - 78.000 zł. Lubin, tel. 0601/86-19-33 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 50.3 m2, w Lubinie, na 
3. piętrze, przy ul. Norwida, kuchnia, łazienka, z telefonem, 
glazura, panele, słoneczne, • 87.000 zł. Lubin, tel. 076/
847-27-61 po godz. 15,0603/51-23-83 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 57 m2,'3-ietnie, duża kuch
nia i łazienka, meble Ikea, okna PCV, balkon, bardzo wysoki 
standard, wysoki parter, os. Ustronie IV, - 120.000 zl. Lubin, 
tel. 0604/98-90-25
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Lubinie, w 
centrum, pow. 38.5 m2, jasna kuchnia (umeblowana), balkon, 
TV kablowa, po remoncie, parkiety, kafelki, - 57.000 zł. Lubin, 
tel. 076/749-70-78
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 54.2 m2, IV piętro, przy ul. 
Grabowej, w Lubinie, - 80.000 zł. Lubin, tel. 076/842-73-49 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, na 2. piętrze. - 54.000 
zł. Lubin, tel. 076/841-11-85 po godz. 18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, w budynku 2-piętrowym, 
na parterze, - 65.000 zł. Lubin, tel. 076/846-19-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 47 m2, własnościowe, kuchnia, 
łazienka, piwnica, przedpokój, z telefonem, w Kudowie Zdr, -
50.000 zł. Łódź, tel. 0501/75-07-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2,3 p., nowe, z kredytem, 
spółdzielcze, • 32.000 zł. Malczyce, tel. 071/795-14-95 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 47 m2 + loggia 8 m2, roz
kładowe, w Oławie. - 69.000 zł. Oława, tel. 071/313-88-40,
340-70-67
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37,2 m2, po remoncie kapital
nym, z telefonem, TV kablowa, na IV. piętrze, rozkładowe, •
68.000 zł. Oława, tel. 071/313-73-99,0502/08-13-13 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Polanicy Zdrój, 38 m2,1 pię
tro. blisko centrum, - 73.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 0602/
15-83-03
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Polkowicach,
I piętro, 41.3 m2, jasna kuchnia, łazienka i WC osobno, piwni
ca, komórka na półpiętrze, telefon, zadbane, - 65.000 zł. Po
lkowice, teL 076/749-66-90 po godz. 15 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Rawiczu, pow. 52.5 m2, c.o., 
dom z cegły, I piętro, w domu 10-Vodzinnym, - 55.000 zł. Ra
wicz, tel. 0600/33-25-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe budownictwo, 1 p., bal
kon, garaż, z telefonem, • 70.000 zl. Świdnica, tel. 074/ 
852-43-95
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, okna PCV, gładzie, gla
zura, po remoncie kapitalnym, na 3. piętrze, spółdziel- 
czo-własnościowe, w ładnej okolicy, blisko parku, - 55.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-36-66
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Świebodzinie, pow. 45 m2, -
50.000 zł. Świebodzin, tel. 068/382-95-06 po godz. 15 
MIĘSZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
w świętoszowie koło Bolesławca i Żagania, blisko lasy, jezio
ra i granica niemiecka, mikroklimat, do remontu, - 20.000 zł. 
świętoszów, tel. 075/731-12-27,0600/60-20-02 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2,1 p. w bloku, płytki, ka
bina natryskowa w łazience, turystyczna okolica, - 37.000 zł 
lub zamiana. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-94-50 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37 m2, - 6§.000 zl. Trzebnica, 
tel. 071/387-14-80
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 60 m2, we wsi Węgrzy
nów, koło Trzebnicy, bezczynszowe, - 33.000 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-19-16

MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wałbrzychu, dzielnica Stary 
Zdrój, ul. Kuracyjna, 48 m2, panele, nowe okna. c.o. gazowe, 
- 62.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/58-20-60 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, balkon, pow. 
31 m2, niskie opłaty, osiedle k. Szprotawy, - 30.000 zł. Wie- 
chlice, gm. Szprotawa, tel. 0603/69-67-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE, 1992 r. 52 m2, duży balkon (na 
podwórze), okolice Akademii Ekonomicznej, bez pośredników, 
-107.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-03-08,0600/88-69-31 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Śródmieście, 44 m2. • 75.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-39-79,329-24-85 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu przy ul. Rogow
skiej, pow. 37 m2, wysoki parter, jasna kuchnia, balkon, tele
fon, b. zadbane, - 91.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-83-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Wrocławia, przy ul. 
Hauke-Bosaka, 57 m2, jasna kuchnia, duży balkon, na 1. pię
trze, z telefonem, -115.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-48-84 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, duży balkon, za
dbane, -115.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-96-05 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na Psim Pólu, 
pow. 49 m2, komfortowe, III piętro w nowym budownictwie, -
120.000 zł, Wrocław, tel. 0502/50-86-13 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Muchoborze Wielkim, pow. 
65 m2, parter, poniemiecki, dom 5-rodzinny, ogródek 440 m2, 
garaż, strych, 2 piwnice, c.o. gazowe, -160.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/342-44-41
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 48 m2, własnościowe, 
do częściowego remontu, Szczytnica k. Legnicy, -16.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-40-54
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy pl. Legionów, pow. 53 m2, 
umeblowane, z telefonem, IV p., bez pośredników, - 200.000 
zł. Wrocław, tel. 071/342-19-14 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE atrakcyjne, 50,8 m2, własno
ściowe, rozkładowe, jasna kuchnia, duże pokoje, z telefonem, 
panele, kafle, ładna i spokojna okolica, -119.000 zł. Wrocław, 
tel. 345-41-84 po godz. 17
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, po kapitalnym remon
cie (inst. elektryczna, CO, gładzie), drzwi Porta, kabina na
tryskowa, stolarka PCW, bez pośredników, - 99.000 zł. Wro
cław, tel. 0604/95-17-89
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, 1. piętro, okolice DH 
.Astra", -125.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-17-40 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Oporów, ul. Balzaka. 47 m2. III 
p.. własnościowe, - 120.000 zł + kredyt. Wrocław, teł. 071/
364-31-66
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 53.9 m2. garderoba, gla
zura, kuchnia, łazienka, na IV piętrze, -125.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-31-48
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pokój dzienny + sypialnia o pow. 
52 m2, nowe, ulga budowlana, premia gwarancyjna, kredyt, 
wysoki standard budynku, okna PCV, ogrzewanie miejskie, 
parking, lokalizacja przy ul. Armii Krajowej. Wrocław, tel. 071/
346-05-05 wewn. 50, w g. 10-19, 0606/14-35-98, 0606/
14-35-99
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, rozkładowe, duży bal
kon (na podwórze), 1992 r., okolice Akademii Ekonomicznej, 
na 8. piętrze, budynek z cegły, -107.000 zł. Wrocław, tel. 071/
364-03-08, 0600/88-69-31
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, ul.Litewska, 4 piętro, 
winda, rozkładowe, duży balkon, jasna kuchnia, łazienka, wc 
oddzielnie, zadbane, zieleń, cisza^możliwość kupna garażu, 
cena 102.000 zł. Wrocław, tel. 32<£T2-45 po 16 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 41.5 m2, 10. piętro, na 
Popowicach, rozkładowe, balkon, ocieplone, liczniki, komór
ka na półpiętrze + piwnica, dobra Szkoła Podstawowa z ba
senem, koło Parku, - 93.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-14-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 38 m2,4. piętro w 9-pię- 
trowym bloku, przy ul. Grabiszyńskiej, jasna kuchnia, balkon, 
z telefonem, bez pośredników, cena - 85.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-24-25
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 48.89 m2, 
w starym budownictwie, 5. piętro, jasna kuchnia, łazienka, 
przedpokój, z telefonem, CO etażowe, 3% udziału w części 
wspólnej, na Krzykach we Wrocławiu, cena - 1.700 zl/m2. 
Wrocław, tel. 0601/78-60-77
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MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, na Kuźnikach, 
niska 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. Wrodaw, 
tel. 071/354-58-94,0604/59-95-18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 41,5 m2. parter, balkon zabu
dowany, Wrocław - Popowice, rozkładowe, ocieplone, atrak
cyjna lokalizacja, szkoła z basenem, park, przychodnia, •
89.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-32-08
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Kamień
skiego, spółdzielczo-wlasnościowe, pow. §2 m2, pilne, -
115.000 zł. Wrocław, tel. 0504/86-62-28
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach, pow. 33 m2, kom
fortowe, po remoncie, jasna kuchnia, loggia, drzwi antywła- 
maniowe, nowe okna, bez pośredników, - 95.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/783-24-80
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe, na 
Popowicach, pow. 34 m2. VII p. - 78.000 zł. Wrocław, teł. 0601/
71-16-18
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 mŻ. przy ul. grunwaldzkiej, 
we Wrodawiu. rozkładowe, niski czynsz, księga wieczysta, 

''telefon. IV piętro. - 79.000 zł. Wrodaw. tel. 071/328-03-85. 
0603/95-05-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 73 m2, rozkładowe, atrak
cyjne, wysokie sufity, b. niski czynsz, plastikowe okna. jasne. 
-160.000 zł. Wrodaw, tel. 071/322-20-70,0607/55-51-31 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2. Krzyki, Fabrycz
na. Śródmieśde, c.o., rozkładowe, z wygodami, • 50.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/344-29-70
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50,2 m2. spółdzielcze, 
własnościowe, nowe. salon z kuchnią, I p w budynku -̂pię
trowym, balkon, wysoki standard, monitoring. Krzyki, ul. Po
ranna, -170.000 zł. Wrodaw, tel. 071/785-68-05 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, własnościowe, w gale
riowcu, ładne, unowocześnione, balkon, - 129.000 zł. Wro
daw, tel. 0502/35-57-97
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 42 m2, 
wysoki standard, panele, okna PCV, kuchnia zabudowana, 
łazienka i WC osobno, ul. Poleska. -105.000 zl. Wrocław, tel. 
0607/38-53-93.071/342-11-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 48 m2. 
podwyższony standard, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, 
balkon, rozkładowe, w Kiełczowie, 4. piętro, winda, -125.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/38-53-93,071/342-11-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 56 m2. w centrum Wrodawia. -
140.000 zł lub zamienię na domek w okolicy Wrodawia. Wro
daw. tel. 071/341-17-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe. 45 m2, 2. pię-

z wydzielonym wnętrzem blokowym i garażami 
m ie s z k a n ia  1 i 2 p o k o jo w e  
indywidualna aranżacja wnętrz 
pomagamy w uzyskaniu kredytu 
termin realizacji - grudzień 2001 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w  biurze Spó łdz ie ln i oraz telefonicznie: 
1T ( 071) 342 48 91 lub 96, 342 49 26, 341 89 9%. 

S p ó łd z ie ln ia  M ie s z k a n io w a
B O D O W L A M
50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskie] 15______________________

średników, cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/ 
~ 363-77-03,0501/43-66-86 02023661

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrodawiu, plomba z 
cegły, w Śródmieśdu, 78 m2 • 120.000 zł + kredyt 40-1 et- 
ni, niska zabudowa, pl. Grunwaldzki, 64 m2 -132.000 zł. 
.M&D' Nieruchomośd, Wrodaw, tel. 071/342-48-85, 
0604/62-2340 99000001 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-wlasnościowe, 
obciążone kredytem, superkomfortowe, drzwi antywłam.. ro
lety. żaluzje, panele podłogowe, glazura, pow. 74 m2, szafy 
wnękowe, 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 zł. Wrocław, tel. 071/357-85-55 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem-A00516 
www.autogietda.com.pl)
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 58 m2. kuchnia, łazienka, 
w starym budownictwie, na I piętrze, własnościowe, c.o., II 
taryfa, po remoncie, ocieplone, okna PCV + strych, piwnica, 
20 m2, komórka, - 58.000 zł lub zamienię na mieszkanie we 
Wrodawiu albo domek. Bielawa, tel. 074/834-03-69 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 64,2 m2, kom
fortowe, II p., 2 balkony, w Brzegu na osiedlu Skarbimięrz, -
83.000 zł. Brzeg. tel. 077/411-34-68 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Chojnowie, 
pow. 63 m2, kuchnia, łazienka, balkon, liczniki na wodę i CO, 
z telefonem, w nowym budownictwie, IVp, księga wieczysta, 
cena 1000 zł/m2. Chojnów, teł. 076/818-88-30 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, balkon, na I pię-
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MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2. balkon, rozkładowe, 
wysoki parter, w budynku 4-piętrowym, we Wrodawiu, na 
Krzykach, wszystkie media, dużo zieleni, spokojna okolica, -
149.000 zł. Wrodaw, tel. 071/788-15-03 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 32.4 m2,1 piętro, jasna kuch
nia (4.8 m2) otwarta na pokój mieszkalny (14 m2), sypialnia 
(9.5 m2), balkon, telefon, wymienione instalacje, cisza, zie
leń, - 82.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-63-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, własnościowe, o 
pow. 56 m2, duża kuchnia, antresola, rozkładowe, na 1. piętrze, 
w starym budownictwie, niski czynsz, zadbane, możliwość do
kupienia garażu, -115.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-53-57 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Śródmieściu, przy ul. Św. 
Wincentego, nowe, 54 m2, 4. piętro, w bloku 5-pięłrowym, 
łazienka, c.o., kuchnia 12 m2, pokoje 12 i 20 m2, wys, 3.2 m, 
-150.000 zł. Wrocław, tel. 781-85-25,0504/96-09-78 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, 34 m2. na Po
powicach, - 85.000 zł. Wrodaw, tel. 0608/23-64-40 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE stare budownictwo, ul. Trzeb
nicka, Śródmieście, III piętro, kuchnia, łazienka, przedpokój 
(kafelkowane). II taryfa, junkers, telefon, piwnica, 55.5 m2. -
96.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-04-34,071/372-03-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wrocław-Gaj. atrakcyjne, duży, 
ładny balkon, od zaraz, można oglądać w godz. 12-19, -
82.000 zł. Wrocław, tel. 071/795-40-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Powstańców Śl., obok 
Poltegoru, 42 m2, -110.000 zł. Wrodaw, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 35 m2, rozkładowe, na 
Popowicach, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 42 m2, rozkładowe, na VII. 
piętrze (budynek 10-piętrowy), z telefonem, TV kablowa, bu
dynek ocieplony, przy ul. ślicznej, bez pośredników, - 89.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/80-56-90 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, II piętro, w budynku
4-piętrowym, ładna, zielona okolica, superkomfortowe warun
ki, po remoncie. Wrocław, tel. 071/341-08-86,0602/46-88-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w starym budownictwie, V pię
tro, 48 m2, przy ul. Poniatowskiego, we Wrodawiu, okna na 
podwórko, piece, niski czynsz, balkon, - 82.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-55-85
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 42 m2, jasna 
kuchnia, rozkładowe, przy ul. Jeleniej, - 94.000 zł. Wrocław, 
tel. 355-83-63
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50,-m2. do zasiedlenia od za
raz, - 4.000 zł. Wrodaw, tel. 322-71-65 do godz. 10 i po 20 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50,5 m2,1 piętro, rozkła
dowe, ul. Sołtysowicka, - 99.000 zł. Wrocław, tel. 071/
324-51-83 do godz. 14, 071/324-16-44 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE ok. 37 m2, - 80.000 zł. Wro
daw, tel. 355-71-0]
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 46 m2, własnościowe, po 
remoncie, CO, z telefonem, przy ul. Opolskiej, możliwe raty, -
97.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-74-43 po godz. 18, 0601/
15-65-92
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 62 m2,9. piętro w budyn
ku 11-piętrowym, we Wrocławiu, przy ul. Krynickiej, księga 
wieczysta • 2.200 zł/m2. Wrodaw, tel. 0604/19-99-47 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, 48 m2,6 p., na 
Gaju, -125.000 zł. Wrodaw, tel. 071/363-84-75

tro, kuchnia, łazienka, WC, mały przedpokój, jasne, zadbane, 
po remoncie, grzejniki panelowe, meble kuchenne na zamó
wienie, -100.000 zł. Wrodaw, teł. 372-44-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Krzyki, 55 m2, do remontu, V 
piętro, piece, możliwość adaptacji strychu, 40 m2, • 57.000 
zł. Wrocław, tel. 0503/56-57-57 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 72 m2. do remontu, w Środzie 
Śl., blisko centrum, z działką, kuchnia, łazienka, bezczynszo
we. - 39.000 zł. Wrodaw, teł. 354-45-83,0602/29-44-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 52 m2. na Sę
polnie -130.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-55-87 po godz. 20 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE I piętro, blisko centrum, księga 
wieczysta, wysoki standard (oprócz kafelek w łazience), niski 
czynsz, jasna kuchnia, rozkładowe, - 100.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/355-90-79.0604/18-28-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2. ul. Inżynierska, niska 
zabudowa, rozkładowe, kafelki, parkiet, balkon, zadbane, bez 
pośredników, - 99.000 zł. Wrodaw, tel. 071/363-17-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 46 m2, po re
moncie, CO, telefon, przy ul. Opolskiej, możliwe raty, - 97.000 
zł. Wrodaw, tel. 342-74-43,0601/15-65-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37 m2, w centrum, ul. Kilińskie
go, w 5-letniej plombie, pokoje 14 i 11 m2, ciche, wykończo
ne, -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-89-10,0603/22-33-41 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE bez pośredników. 36.2 m2. wła
snośdowe, wysoki parter, wszystkie media, słoneczne, za
dbane, nie wymaga remontu, Kuźniki, - 80.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/354-58-53
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Szczepinie, pow. 40 m2. II/ 
IV piętro, słoneczne, bez pośredników, - 98.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/43-38-49
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 70 m2, we Wrodawiu, ul. Reja, 
okolice pl. Grunwaldzkiego, parter, c.o. miejskie, księga wie
czysta, media, niski czynsz, zielona okolica, • 124.000 zł. 
Wrodaw. tel. 071/321-72-30
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. Wrodaw - Pilczyce, tel. 071/353-80-37,0601/72-20-83 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 37 m2, kuchnia, okna PCV, 
nowa inst wodna, łazienka po remonde, wyposażone, nowa 
kuchenka, Junkers, wanna, księga wieczysta, - 50.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-26-84 w godz. 10-22 
MIESZKANIE 2-POZIOMOWE w plombie, o pow. 76.6 m2. 
we Wrodawiu, - 170.000 zł. Wrodaw, tel. 071/787-84-38, 
0603/26-34-18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, wysoki komfort, w 
Lubinie - 1.500 zł/m2. Lubin. tel. 076/841-22-25, 076/
847-66-62,0601/30-46-81
•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. Parku Południowego. 

51 m2, po remoncie, rozkładowe, -130.000 zł (do nego
cjacji). BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. Hallera. 60 m2. rozkła
dowe. - 145.000 zł. BGN. Wrodaw, 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

trze, własnościowe, zadbane, słoneczne, parkiet, • 98.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 831-84-93
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Głębowicach, łazienka, piw
nica. garaż. - 30.000 zł. Głębowice, tel. 071/389-05-71 
MIESZKANE 3-POKOJOWE własnościowe, 48 m3, działka 
z altaną Głuchołazy, - 60.000 zł lub zamienię na Wrodaw. 
Głuchołazy, tel. 077/439-62-83 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Brzegu, w nowym budownic
twie, pow. 63 m2, łazienka, WC, kuchnia, balkon, c.o., na II 
piętrze, słoneczne, do zamieszkania od zaraz, - 88.000 zł. 
Grodków, teł. 077/415-56-84
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 58 m2, III p, - 75.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, teł. 071/318-39-51 po godz. 19 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 65 m2, słoneczny salon 
28 m2, z dużym balkonem z widokiem na góry, wymienione 
nowoczesne okna. - 90.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0751 
755-28-63,0606/64-24-33
MIESZKANE 3-POKOJOWE 63 m2, w Jeleniej Górze, Za- 
bobrze III, komfortowo urządzone i umeblowane nowocze
śnie. -170.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-32-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w domu dwurodzinnym, w 
Kłodzku, 80 m2, WC, kuchnia, łazienka, garaż na 2 samo
chody. ogródek. -140.000 zł. Kłodzko, teł. 0602/72-88-93 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 56 m2. w Legnicy, przy ul. Ja
worzyńskiej, III piętro, w budynku 4-piętrowym, wysoki stan- 
dardjx> remonde kapitalnym, - 88.000 zł. Legnica, tel. 0761 
866-08-10,0603/20-52-09
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy, własnościowe, bez
czynszowe, pow. 61 m2, parter w bloku 2-piętrowym, - 77.000 
zł. Legnica, teł. 076/854-20-58,0606/26-64-36 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy, pow. 93 m2. III pię
tro, - 62.000 zł (w rozliczeniu może być małe mieszkanie). 
Legnica, tel. 076/862-14-99 po godz. 18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE II piętro, w centrum Legnicy, 
balkon. - 125.000 zł. Legnica, tel. 076/852-48-44, 0604/
08-60-27
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 64 m2, 3 p., 
wieżowiec, na Piekarach .C*. osobno wc. łazienka. • 57.000 
zł. Legnica, tel. 076/855-06-17 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, na II. piętrze, budynek 
IV-piętrowy, osobno WC, balkon, atrakcyjna lokalizacja, -
78.000 zł. Leszno, teł. 065/529-06-46 
MIESZKANE 3-POKOJOWE 54 m2,1 piętro, komfortowe, 
sosnowe podłogi, nowe okna, zabudowany przedpokój, ła
zienka z kabiną, WC osobno, balkon, wodomierze, pomiemi- 
ki c.o., księga wieczysta, garaż murowany, z telefonem, ład
na okolica, - 85.000 zł. Leszno, teł. 0601/75-29-61 
MIESZKANE 3-POKOJOWE pow. 56.6 m2. własnośdowe, 
telefon, c.o. etażowe, działka 5 arów, 15 km od Żmigrodu - 
Lubiel, - 35.000 zł lub 15.000 zł ♦ kredyt 10-letni, rata 400 zł. 
Lubieł, teł. 071/311-20-91
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 82 m2, c.o. etażowe, łazienka, 
garaż, 2 komórki - na mieszkanie 2-pokojowe, do 60 m2, bu
downictwo obojętne. Lubin, teł. 076/721-64-70 
MIESZKANE 3-POKOJOWE pow. 48 m2, na II piętrze, w 
centrum, po remonde, - 68.000 zł. Lubin, tel. 076/749-48-96, 
0605/69-15-90
MIESZKANE 3-POKOJOWE własnośdowe, 52 m2, w Lubi
nie. w budynku 4-piętrowym, os. Przylesie, • 69.000 zł. Lubin, 
tel. 076/847-65-17

MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum Lubina, pow. 75 m2.
2-poziomowe, adaptacja strychu. - 95.000 zł. Lubin, teł. 0501/
71-80-60
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 47,2 m2, własnośdowe. blisko 
centrum, na III piętrze, budynek 4-piętrowy, TV kablowa, z 
telefonem, po remoncie - 1.530 zł/m2. Lubin, tel. 0601/
40-63-60
MIESZKANE 3-POKOJOWE 63 m2 ♦ 10 m2 korytarz zabu
dowany, glazura, balkon, TV kablowa, wygodne, - 80.000 zł. 
Lubin, tel. 076/844-68-47.0501/71-81-03 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 61 m2, pilnie. • 95.000 zł. 
Lubin, tel. 076/842-70-19
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, po modernizacji, zadba
ne, wybudowane w 1990 r., na osiedlu Przylesie, przy ul. Spor
towej, w Lubinie, - 90.000 zł. Lubin, tel. 0604/89-58-98 
MIESZKANE 3-POKOJOWE pow. 51 m2, na 3. piętrze, wła
snościowe, • 69.000 zł. Lubin, tel. 0608/4&01-97 
MIESZKANE 3-POKOJOWE pow. 56 m2, w Namysłowie, na 
parterze, - 75.000 zł. Miechowa, gm. Byczyna, tel. 077/ 
414-64-11
MIESZKANE 3-POKOJOWE kuchnia, łazienka, garaż z ka
nałem, pomieszczenie gospodarcze, - 130.000 zł. Miękinia, 
teł. 071/317-81-37
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrodawiu, na Karłowicach, 
pow. 60 m2, wszystkie media, duży balkon, III piętro, w bu
dynku 4-piętrowym, TV kablowa, -128.000 zł. Nysa, teł. 077/ 
433-90-10
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Obornikach Śl, 95 m2 (oplata 
za 64 m2), nowe, II piętro, atrakcyjna lokalizacja, osobno WC, 
kafelki. - 85.000 zl. Oborniki Śląskie, lei. 071/310-34-06 po 
godz. 20
MIESZKANIE 3-POKOJOWE rozkładowe, własnośdowe. 52 
m2. ul. Zielińskiego, Wrodaw-Krzyki, • 135.000 zł. Oborniki 
Śląskie, tei. 071/310-61-73
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, parter, po remonde. 
pow. 76 m2, ogród, garaż, w Oleśnicy, -125.000zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-22-36
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w nowym budownictwie, w Oła
wie, 20 min od centrum Wrodawia, bezczynszowe, pow. 70 
m2, 1. piętro, kompletne CO z własnym piecem gazowym, 
księga wieczysta, - 85.000 zł. Oława, tel. 071/313-48-21,0605/
60-72-30
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2. nowe okna. parking, 
kafle, osobno WC, - 89.000 zł. Oława. tel. 071/313-88-65 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe. 50 m2. kuchnia, 
łazienka, przedpokój, balkon, w centrum Oławy k. PKP, roz
kładowe, telefon, boazeria, kafelki, mozaika parkietowa -1.900 
zł/m2. Oława. teł. 071/313-48-87 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, 64 m2. w Lubi
nie, os Przylesie III, zabudowany korytarz, zadbane, parkiet, 
po wymianie okien, - 79.000 zł. Polkowice, tel. 076/842-44-00, 
076/841-09-77,0605/78-53-37 
MESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 65,4 m2, c.o.. ciepła woda, 
budynek gospodarczy, działka 2 ary w Brzezinkach kAAfoł- 
czyna, 12 km od Kluczborka, 40 km od Opola, - 38.000 zł 
(możliwe raty). Prusy, tel. 071/392-63-94 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Sycowie 64 m2. IV pętro. TV 
kablowa, telefop, częściowo umeblowane, nowe okna, liczni
ki, komfortowe, duży balkon, 2 piwnice, - 79.000 zł (możliwe 
raty). Syców, tel. 062/785-29-14 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, pow. 63 m2, na 
II piętrzę, w nowym budownictwie, wc osobno, duży balkon i 
garaż, - 80.000 zł. Syców, tel. 062/785-41-16 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, kuchnia, łazien
ka, pow. 123 m2, garaż, z telefonem, działka, - 135.000 zl. 
Szczawno Zdrój. tel. 0601/72-24-77 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2.1 piętro, telefon, dział
ka, garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, -
52.000 zł. Szymanów, tel. 074/858-68-43 ' 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE bezczynszowe, 69 m2, duży 
garaż, działka 5 arów, kuchnia, łazienka, c.o., telefon, - 70.000 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-45-67
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Świdnicy, os. Zawiszów, wła
snościowe, pow. 62 m2, po remoncie, panele podłogowe, 
kafelki w kuchni i łazience, gładzie, z telefonem, TV kablowa,
- 90.000 zl. Świdnica, tel. 074/853-95-87 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowe, 62 m2,1 p„ wszystkie 
media, balkon z widokiem na góry, las, miasto, możliwe do
kupienie garażu i działki, • 89.000 zł. Świdnica, tel. 074/ 
852-91-74
MIESZKANE 3-POKOJOWE w Świeradowie Zdroju, przy 
wytiągu narciarskim, pow. 68,8 m2, kuchnia, łazienka, c.o. 
gazowe, działka uwłaszczona, - 80.000 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-70-16 po godz. 19.0601/33-91-26 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, spółdzielczo-własno- 
śdowe, w Trzebieniu, blisko Bolesławca. - 45.000 zł. Trze
bień. tel. 075/736-54-18
MESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 kuchnia, łazienka, WC 
osobno, balkon, duża piwnica, z telefonem, działka, w spo
kojnej, ładnej dzielnicy Bolesławca, na I piętrze, - 46.000 zł. 
Trzebień, tel. 0603/98-45-92
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, II piętro, niski czynsz, 
rozkładowe, jasne, woda bieżąca, c.o., telefon, balkon, -
50.000 zł. Wiechlice, gm. Szprotawa, tel. 068/376-71-61 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE bezczynszowe, kuchnia, łazien-
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doskonała lokalizacja, na każdą \ 
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AUTOCZYSZCZENIE
- kompleksowe mycie
i czyszczenie samochodów 
osobowych

- na miejscu i u klienta
- sprzęt firmy KARCHER

Wrocław, uJ. W ysockiego 35 
tel. 328-04-93, 348-66-26 

0-607 660 504

DYSTRYBUTOR 
ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
"mD+", Wrocław, ul. Tęczowa 83
• FOTELIKI SAMOCHODOWE
• ŁÓŻECZKA, POŚCIELE
• WÓZKI
• KOJCE
• AKCESORIA opo 10483
• ODZIEŻ
czynne w godz. 8M-17°°, sobota 800-14°" 
NAJWIĘKSZY WYBÓR, NISKIE CENY

ka, w Miękini, 7 km za Leśnicą - 1.000 zl/m2 lub zamienię. 
Wrocław, tel. 364-45-83,0602/29-44-35 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 57 m2, w centrum Wro
cławia, wszystkie media, - 150.000 zł. Wrocław, tel. 0606/ 
81-03-48
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, przy ul. Wejherow- 
skiej, -111.000 zł. Wrocław, tel. 350-15-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 67 m2, Pilczyce, wysoW 
parter, ocieplony budynek, - 145.000 zł. Wrocław, teL 071/ 
353-80-65
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Nowym Dworze, 63 m2, 
zadbane, dobra lokalizacja, niski czynsz, ponele podłogowe, 
kafelki, po remoncie w 11.1999 r, - 137.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/57-17-35
MIESZKANIE 3-POKOJOWE z telefonem, ul. Bobrza, pow. 
54 m2, - 125.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-15-60, 071/ 
351-40-74
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 82 m2, Borek (działka). - 
18.000 zl lub zamienię na mniejsze. Wrocław, tel. 071/ 
367-74-63
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 2 balkony, 2. piętro w bloku 4. 
piętrowym, - 130.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-68-18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, ul. Trzebnicka, 
100 m2, -150.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-05-26 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Zieliń
skiego, pow. 47 m2. nowe okna, parkiety, balkon, • 110.000 
zł. Wrocław, tel. 071/363-76-18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, własnościowe, 
pow. 57 m2, księga wieczysta, III p., w budynku 4-piętrowym, 
bez pośredników, - 147.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-76-34 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Halle
ra, w plombie z 92 r.. własnościowe, pow. 64 m2, rozkładowe, 
jasna kuchnia, osobno WC, 2 balkony, wszystkie media, moż
liwość dokupienia garażu, • 167.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
361-88-52 po godz. 16,0502/87-11-73 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 54 m2, w Jelczu-Lasko- 
wicach, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 071/318-20-45 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2, ul. Gajowicka, niska 
zabudowa, rozkładowa, zadbane, - 130.000 zł lub zamienię 
na 2-pokojowe, z dopłatą, w tej samej okolicy. Wrocław, tel. 
782-77-52 po godz. 17,0600/56-78-05 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, komfortowe,

żacji, kuchnia umeblowana na wymiar, - 300.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/350-83-50 .
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 54 m2, V pię
tro, we Wrocławiu, na Popowicach, umeblowane, - 140.000 
zł. Wrocław, tel. 071/343-06-14, 0501/35-12-62 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, Krzyki, 2. piętro, przy 
Akademii Ekonomicznej, jasna kuchnia, • 108.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351c72-56
MIESZKANIE 3-POKOJOWE i 1-pokojowe, porosyjskie, do 
remontu, w Świętoszowie k. Bolesławca, do remontu, księga 
wieczysta - 230 zł/m2. Wrocław, tel; 367-60-20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 62 m2, na 9. piętrze, w 
11-piętrowym bloku, we Wrocławiu, przy ul. Krynickiej, księ
ga wieczysta - 2.200 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 65 m2.1 piętro w budynku 
IV-piętrowym, b. ładne, położone w atrakcyjnym miejscu, we 
Wrocławiu (Nowy Dwór), odnowione, glazura, meble, rolety, 
balkon, TV-kablowa, bez pośredników, -150.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/387-87-53,0601/76-09-24 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pom. gospodar
cze, 2 piwnice, glazura, panele, zieleń, Krzyki-Huby, -140.000 
zł. Wrocław, tel. 071/333-95-09,0609/63-41-48 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 66 m2, na 4. piętrze, winda, 
balkon, TV kablowa, telefon, licznik wody i ciepła, umeblowa
na kuchnia, przedpokój zabudowany, - 165.000 zł. Wrocław, 
ul. Trzebnicka, tel. 071/322-55-82 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 72.5 m2, ul. Krzycka, gardero
ba, 2-balkony. 2pfzepokoje,łażienka, we,-—159.000zł. Wro
cław, tel. 071/785-79-07, 0601/70-84-92 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2, księga wieczysta, oko
lice Pl. Grunwaldzkiego, w nowym budownictwie, wysoki par
ter, jasna kuchnia, łazienka, przedpokój, c.o. miejskie, wodo
mierze, niski czynsz, z telefonem, - 125.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-00-38, 0601/74-50-13 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 
pow. 55 m'2, rozkładowe, przy ul. Wieczystej, VII piętro, - 
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/346r21-47 wieczorem, 071/ 
387-86-83
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 54 m2, w rejo
nie ul. Grabiszyńskiej i Spiżowej, w nowym budownictwie, 
balkon, z telefonem, liczniki, • 150.000 zl, Wrocław, tel. 
362-18-98 do godz. 8 lub po 20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE - Krzyki, Fabryczna, Śródmie
ście, pow. 70 m2, c.o., rozkładowe, z wygodami. - 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-29-70
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2. os. Różanka, ll/IV pię
tro, słoneczne, niski czynsz, liczniki na wodę, liczniki ciepła,
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pow. 90 m2, w Śródmieściu, osobne wejście, wysoki parter, 
w plombie, nadaje się na biuro, gabinet, z 40-letnim kredytem 
- 215.000 zł lub zamienię na mniejsze, do 65 m2, w plombie 
lub w nowym budownictwie. Wrocław, tel. 0601/74-13-09 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 45 m2, - 
110.000 zł lub zamienię na mieszkanie 1-pokojowe + dopła
ta. Wrocław, tel. 071/782-07-25 po godz. 19 . 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 64 m2, po remoncie, bal
kon, na V piętrze, zabudowany przedpokój, -150.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/98-45-53
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2, własnościowe, 
księga wieczysta, po remoncie, budynek 4-rodzinny, wśród 
ogrodów, z pokoikiem ha poddaszu, piwnica, przydomowy 
ogródek + murowany, nowy garaż, w Wałbrzychu, - 89.000 
zł. Wrocław, tel. 315-15-65
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kamiennej Górze, pow. 51.4 
m2, na os. Krzeszowskim, - 62.000 zł. Wrocław, tel. 364-18-29 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe* o pow. 54 m2, 
rozkładowe, balkon, szafy wnękowe, kafle, • 115.000 zł. Wro
cław, tel. 071/355-70-55
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 61 m2, nowe. w plom
bie, we Wrocławiu, blisko rynku, b. ładnie wykończone, bal-

N A J T A N I E J ! ! !

Wrocław, f)l. Tprfowa 43, te l./fax 071/372-63-01, 0-601 780 378 
w godz. 8 -18' , w  n iedz ie lę  i św ię ta  po uzgodn. telefon icznym
J e le n ia  G ó ra , ul. Powstańców Wlkp. 17 A, tel. 075/767-88-54, tel. kom. 0-601 780 946 
B ie la w a , Piskorzów 41 A, tel. 074/836-67-17 
Lu b in , przy szybie "Bolesław*, tel. 076/842-19-38 
Nysa, ul. Piłsudskiego 62 A, tel. 077/448-70-62 
W a łb rzy c h , ul. Teligi 29, tel. 074/841-60-59 
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kon, weranda, licznik ciepła, nie zamieszkane, - 190.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-37-90
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 56 m2, okolice katedry, 
nietypowe, w 5-letniej plombie z cegły, aneks kuchenny - 
107.000 zł + kredyt. Wrocław, tel. 071/345-37-90 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 48 m2. we Wrocławiu, 
przy ul. Zielińskiego, balkon, z telefonem, media, TV sat., ocie
plony blok, zielona okolica, - 118.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
325-83-58
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Wrocław-Gądów, pow. 54 m2, 
II p., w budynku 4-piętrowym, -120.000 zl. Wrocław, tel. 071/ 
351-64-44
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 61 m2, własnościowe, VII 
piętro, ul. Horbaczewskiego, jasna kuchnia, duży balkon, za
adaptowany korytarz, łazienka i WC osobno, liczniki na wodę, 
-130.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-33-70 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, we Wrocławiu, 
I piętro, balkon, plastikowe okna, rolety, po remoncie, nowe 
instalacje, kuchnia umeblowana, w.c., łazienka, kafelki, paw
lacze, telefon, - 158.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-12-36 po 
godz. 19,0503/07-22-76 .
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 54 m2, wnętrza do aran-
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piwnica, telefon, TV kablowa, spokojna dzielnica, - 135.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/83-75-60 
MIESZKANIE 3-POKÓJOWE 55 m2, rozkł., na Gaju. słonecz
ne, III piętro, -124.000 zł. Wrocław, tel. 0502/83-94-94 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Modrej, 
spółdzielczo-własnościowe. pow. 63 m2, telefon, TV kablo
wa, b. ładne, - 135.000 zł. Wrocław, tel. 0603/99-01-54 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE ul. Spiżowa, 54 m2, -108.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/36-95-15 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow! 64 m2, w 
okol. ul. Hallera, adaptacja strychu, c.o. miejskie, c.w. elektr., 
WC i łazienka osobno, parkiet, balkon, kafelki, • 145.000 zł. 
Wrocław, tel. 0600/25-98-66
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Krzyki, ul. Zielińskiego, 48 m2, 
po remoncie, kafelki, gładzie, panele, blok ocieplony i zielona 
okolica, VIII piętro, bez pośredników, cena 120.000 zł. Wro
cław, tel. 071/786-71-66
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 72 
m2, rozkładowe, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, mały 
balkon, telefon, na 5. piętrze, winda, budynek 6-piętrowy, przy 
pl. Zgody, -140.000 zł. Wrocław, tel. 341-82-64,0605/05-81-73 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, na osiedlu Muchobór

Mały, własnościowe, na III piętrze, winda, piwnica, bardzo 
dobre połączenie z centrum, telefon, - 155.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-31-26 (dom), 0605/38-72-20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 
pow. 61 m2, po remoncie, kafle, panele, TV kablowa, balkon, 
kuchnia zabudowana, na Muchoborze Małym, - 134.000 zł. 
Wrocław, tel. 390-20-47
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2, z telefonem, bez- 
czynszowe, kuchnia, WC, łazienka, c.o., garaż, piwnica, - 
100.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-16-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 60 m2, 
kuchnia, łazienka, toaleta, I piętro, nowe budownictwo, tele
fon, balkon, c.o., ciepła woda, w Żaganiu, • 65.000 zł. Żagań, 
tel. 068/377-03-88,0603/41-14-70 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE Wrocław-Gaj, - 183.000 zł.., 
tel. 0501/58-82-17
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Dusznikach Zdroju, własno
ściowe, 110 m2, bezczynszowe, księga wieczysta, CO, WC, 
kuchnia, balkon, weranda, całe piętro, telefon, ogród, słonecz
ne, rozkładowe, - 145.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/ 
866-.96-95
MIESZK ANIE- iT-PQKOJOWE WILLOWE w-Jeleniej Górze,
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blisko centrum, pow. 147 m2, parter, 2 garaże, ogród 800 m2 
-1.700 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 0604/40-85-90 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Karpaczu, własnościowe, 
pow. 83 m2, 2 werandy, 2 przedpokoje, telefon, garaż, -
100.000 zł. Karpacz, tel. 0603/95-48-68
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, w nowym bu
downictwie, łazienka i WC osobno, ładne, ustawne, jasna 
kuchnia, duży balkon, garaż blisko domu 35 m2 (kanał, siła), 
razem lub osobno. Kłodzko, tel. 074/867-23-08,0607/04-31-87 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 85 m2, w Lubinie na osiedlu 
Ustronie, na parterze, • 130.000 zl: Lubin, tel. 076/846-96-25 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, pow. 93 m2. z 
telefonem, c.o., domofon, w centrum, na parterze, glazura. 
TV kablowa, żaluzje, podłoga z desek, kasetony, panele pla- 
stikowe, - 70.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-38 ■ 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72 m2, własnościowe, kuchnia, 
przedpokój, WC, łazienka, z telefonem, TV kablowa, loggia, 
pilne, - 130.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-78-39 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE CO, łazienka, WC. gospodar
czy, działka 20 a, - 100.000 zł lub zamienię na 2-pokojowe, 
może być bez wygód. Skarszyn, gm. Trzebnica, tel. 071/ 
312-85-99
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 75 m2, na V piętrze. •
190.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-17-91,0607/81-68-11 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 85 m2. kuchnia, VI piętro, we 
Wrocławiu, -168.000 zł. Wrocław, tel. 0608/43-81-56 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE M-5 we Wrocławiu (Gaju), -
183.000 zł. Wrocław, tel. 0501/58-82-17 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 65 m2, komfortowo wy
posażone, na II piętrze w budynku 4-piętrowym, atrakcyjna 
lokalizacja, - 149.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-72-92, 0501/ 
33-80-87
MIESZKANIE 4-POKOJOWE Wrocław Psie Pole. ul. Litew
ska, 72 m2, -145.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-63-35,0607/ 
85-07-55
MIESZKANIE 4-POKOJOWE we Wrocławiu, pl. Grunwaldz
ki, 68 m2, XIV/XV p., w.c., łazienka, 2 balkony, telefon, tv ka
blowa, spółdz.-własn, -140.000 zł. Wrocław, tel. 337-13-43 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE oryginalna aranżacja wnętrz, 
po remoncie 68,5 m2, z dużym balkonem, 5 piętro, cena
120.000 zł. Wrocław, tel. 788-58-62 wieczorem 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72 m2, spółdzielczo-własno
ściowe, ładne, media miejskie, 2. piętro, + ogródek, -150.000 
zł lub zamienię na 2-pokojowe, z dopłatą, we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 0607/82-86-14
MIESZKANIE 4-POKOJOWE Muchobór Mały. 73 m2. jasna 
kuchnia, balkon, Ip, rozkładowe, - 160.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-74-03,0603/85-24-70 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w willi, 96 m2, we Wrocławiu 
(Klecina), na 1. piętrze, z cegły, rozkładowe, słoneczne, bal
kon + garaż, ogródek, 2 piwnice, bez pośredników, -195.000 
zł. Wrocław, tel. 071/367-83-84 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w rejonie Parku Zachodniego, 
pow. 85 m2,2 balkony, dwustronne, rozkładowe, WC i łazien
ka osobno, telefon, winda, komórka lokatorska, - 170.000 zi. 
Wrocław, tel. 071/352-25-80
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, dobry rozkład, -
150.000 zł lub zamienię, z dopłatą na mniejsze. Wrocław, tel. 
071/787-36-39,0607/85-14-17
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, łazienka, w.c., piwni-
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ca, duży balkon, parter (duży terminal celny), - 75.000 zł", 
możliwość spłaty w 3 ratach. Żarska Wieś, tel. 075/771-85-91 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nu
merem - A00513 www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 5-POKOJOWE bezczynszowe, 150 m2, kuch
nia z jadalnią, ogrzewanie gazowe, siia, działka 3 ary, -
100.000 zł. Chocianów, tel. 076/819-50-39,0608/19-00-95 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE 83 m2, na Gądowie, -176.000 
zł lub zamienię na mniejsze. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE przy ul. Pomorskiej we Wro
cławiu, 136 m2, Ili piętro, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
328-73-56 po godz. 15
MIESZKANIE 5-POKOJOWE pow. 85 m2, rozkładowe, sło
neczne, balkon 7 m2, liczniki, parkiety przy ul. Królewskiej, 2. 
piętro w 4-piętrowym bloku, z telefonem, TV kablowa, cena -
185.000 zł lub zamienię na dwa oddzielne. Wrocław, tel; 071/ * 
345-59-80
MŁYN ok. 100.000 zł lub wydzierżawię. Dębowa Lęka, tel. 
065/540-36-63
MŁYN ELEKTRYCZNY 4 pary walców, stan dobry -140 000 
zł. Miksztat, tel. 062/731-00-01 
MŁYN WODNY może być do remontu lub odbudowy. Wro
cław, tel. 071/364-52-10,0607/62-80-78 
MOTEL okazja, w Skoroszowie, pow. 1.200 m2, działka bu
dowlana 46 a, trasa Wrocław-Bydgoszcz-Gdańsk, tanio, -
150.000 zł. Wrocław, tel. 071/312-33-89,0601/74-66-40,0601/ 
74-66-30
NIERUCHOMOŚĆ atrakcyjna lokalizacja, w centrum Kroto
szyna. dom, garaż z kanałem, 350 m2. działka 1000 m2, pod 
zabudowę - inwestycje, - 395.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/ 
722-06-34
NIERUCHOMOŚĆ w Wałbrzychu, 269 m2. parter, 1. piętro. 2 
korytarze, WC, natryski, 2 pomieszczenia biurowe, kotłow
nia, CO miedziane, 5 pomieszczeń magazynowych, 1 duże 
pomieszczenie produkcyjne, po częściowym remoncie, teren 
wokół budynku, bez pośredników, - 69.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/34-74-19,0609/25-19-90 
OBIEKT o pow. 700 m2,18 pokoi gościnnych, 3 sale restau
racyjne. 9 łazienek, 2 kuchnie, kominek, boażeria; kafelki, 
działka z parkingiem, pow. 24 a, ogród z basenem, pralnia, 
portiernia, całość wyposażona i zagospodarowana, - 500.000 
zł. Zielona Góra, tel. 068/388-33-64 
OBIEKT HANDLOWO - USŁUGOWY 3 sklepy na parterze 
(1 prosperujący), stan b. dobry, z wyposażeniem, I piętro prze
znaczone na działalność rozrywkową, - 150.000 zł. Zieleni
ce, tel. 071/393-07-60
O OBIEKT PRZEMYSŁOWY przy autostradzie, 7 km 

vod Legnicy, działka pow. 1 ha, hala, pomieszcze
nia biurowe, wiata, duże garaże, CPN, wszystkie 
media, na każdą działalność gosp. (hurtownia bu
dowlana itp.), sprzedam lub wydzierżawię albo 
zamienię. ., tel. 075/734-74-05, 0605/64-08-21 
84016751

• •  OBIEKT BIUROWO - USŁUGOWO - MIESZKALNY we 
Wrocławiu, ul. Inżynierska, stan surowy zadaszony, duże 
użytkowe piwnice, budynek o pow. 1000 m2, działka 1114 

i. m2, możliwość parkingu przy budynku, - 650.000 zł. 
„M&D" Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/342-48-85, 
0604/62-23-40 99000001 

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE działka 0.55 h, gęsta zabudowa 
pofabryczna, byłe woj. jeleniogórskie, - 70.000 zł. Lubań Śl., 
tel. 075/722-54-42,075/722-17-79 po godz. 20 
ODSTĄPIĘ BAR z pełnym wyposażeniem, - 5.000 zł. Wro
cław, tel. 0608/48-23-89

PAŁAC RENESANSOWY w ok. Jeleniej Góry, z XVI w., 1200 
m2, do częściowego remontu, bogaty architektonicznie, ka- 
mieniarka, stropy, detale, stolarka, kominek, piece; park 4.3 
ha, starodrzew, ogrodzony kamiennym murem, stawy do re
kultywacji, kamieniołom wapienia, strumyk, we wsi k. Gryfo- 
wa Śl., blisko granicy z Czechami i Niemcami. - 750:000 zł 
(raty), Jelenia Góra, tel. 0502/33-76-59 (zdjęcia do lej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - AE0057 
www.autogielda.com.pl)
PARTER DOMU w Obornikach Śl., 80 m2.3 pokoje, garaż 42 
m2, działka, - 165.000 zł lub zamienię na dwa mieszkania. 
Wrocław, tel. 071/325-94-15, 0604/79-59-22 
PAWILON HANDLOWY o pow. 31 m2, w dobrym punkcie, 
przyłącza wodno-kanalizacyjne, energia, lokalizacja, WC, 
alarm, - 18.000 zł.., tel. 0604/09-47-01 
PAWILON HANDLOWY 50 m2, działka 129 m2, murowany, 
w Bielawie, - 75.000 zł lub zamienię na mieszkanie albo sa
mochód. Bielawa, ul. Kwiatowa 4/6, tel. 0049/61-06-28-55-28 
po godz. 20
PAWILON HANDLOWY na targowisku, w Łęknicy, sektor 
B-36, - 15.000 zł. Gozdnica, tel. 068/360-18-61,360-10-10 
PAWILON handlowo-mieszkaniowy, w Legnicy, 370 m2. stan 
surowy zamknięty, centrum handlowe, ul. Piłsudskiego, na. 
.gabinety" aptekę, bank, - 230.000 zł. Arkadiusz Maciuszek, 
Legnica, tel. 076/856-35-80 w godz. 10-18 
PAWILON HANDLOWY na targowisku przy ul. Partyzantów,
- 25.000 zł. Legnica, tel. 076/722-18-59 po godz. 16 
PAWILON HANDLOWY typu namiot turecki, 8-kątny, prze
znaczony na gastronomię obwoźną, sprzedaż piwa, itp., pow. 
24 m2, 3-kolorowy, atrakcyjny wygląd, profesjonalny, - 4.500 
zł. Lubin, tel. 076/847-57-10,0604/08-39-98
PAWILON HANDLOWY 24 m2. na targowisku miejskim w 
Lubinie, ul. Lukasiewicza 1, - 21.000 zł lub wydzierżawię tyl
ko za opłaty. Lubin, tel. 076/840-86-70 po godz.17, 0600/ 
38-72-54
PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY w Lubinie, w dobrym 
miejscu, 60 m2, + wszystkie media, możliwość rozbudowy, - 
45.000 zł lub zamienię na samochód. Lubin, tel. 076/844-21-41 
PAWILON HANDLOWO- USŁUGOWY w Obornikach Ślą- 
skich, pow. 192 m2, działka 871 m2, własnościowy, siła, prąd, 
woda, kanalizacja, z telefonem, parking, atrakcyjna lokaliza
cja na handel, usługi, • 150.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0605/ 
08-56-45
PAWILON HANDLOWY typ .Wieruszów", pow. 17 m2, wej
ście do środka, -.10.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-85-51 
PAWILON HANDLOWY obecnie gastronomia, pow. 50 m2, 
alarm, woda, możliwość podłączenia WC, murowany, linia 
telefoniczna, - 8.000 zł lub wynajmę - 800 zł/mies.. Prochowi
ce, tel. 076/852-34-08
PAWILON HANDLOWY w centrum Olecka, poW. 700 m2. 
pełne wyposażenie, woj. warmińsko-mazurskie, - 500.000 zł. 
Suwałki, tel. 087/566-54-80 po godz. 20 
PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY Metalplast, ze stałą 
lokalizacją woda, kanalizacja, w.c., podłoga z kafli, pełna inst. 
elektr. 380 V, - 39.500 zł. Wrocław, tel. 330-31-30, 0605/ 
25-97-76
PAWILON HANDLOWY typu AS, o pow. 20 m2. z lokalizacją,
- 25.000 zł. Wrocław, tel. 785-09-18. 334-88-42 do godz. 15 
PAWILON HANDLOWY wolno stojący, osiedle Popowice, 65 
m2, na każdą działalność, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/fc 
329-60-27 r  
PAWILON HANDLOWY z wyposażeniem, pow. 20 m2, po 
modernizacji, atrakcyjna lokalizacja, wejście do środka, me
dia, na Krzykach, przy ul. Orzechowej, - 30.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-73-88
PAWILON METALPLAST pow. 25 m2. wc, 2 taryfy, lokaliza
cja, podłoga kafle, miejsce parkingowe z wyposażeniem, re- 
gały,.waga, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 786-84-60 
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 na 30 miejsc, pokoje z łazienkami, w atrakcyj
nej miejscowości Pokrzywna na terenie parku krajobrazowe
go, - 300.000 zł. Opole, tel. 077/439-75-62,439-75-64 
PENSJONAT w Dziwnowie, 200 m od morza, 26 pokoi, w tym 
14 łazienek, - 470.000 zł. Wrocław, tel. 0603/63-17-75 
PIEKARNIA kompletnie wyposażona, pow. 220 m2. w cen
trum miasta, - 230.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-62-69 
POŁOWA DOMU poniemieckiego, na I. piętrze, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, poddasze do adaptacji -160 m2 + 2 piwni
ce, strych 100 m2, podwórze, ogród 500 m2, możliwość po-

Informacja dotycząca
PUNKTÓW PRZYJMOWANIA 

REKLAM PŁATNYCH
znajduje się na str. 61_______

SPIS TREŚCI
oraz informacja dotycząca punktów
pizyjmowania reklam płatnych, znajdują się na str. 61

AUIH GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA w..̂ 118 -p A M  §S(ąnę. ątjrtfglfłąęięnsfa)'

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


l l & K & t t h u . .  
N A K Ł A D  K O N T R O L O W A N Y
ŻWIAZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

2 2 n n n i 3 2 2 i
regionalna gazeta ogłoszeniowa 
wydawana we w tork i i p ią tk i 
W Y DA W C A : " S T Y M A R " s_c

http:Wwww.autogielda.com.pl 
e-mail: stymar@autogieIda.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 - d ruk 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 Bogobowicz, 
Jan Stobierski, Mateusz Strybel
Druk: Norpol-Press sp. z 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'" dol8J0 
soboty od 8"" do 1400, a także poprzez naszych 
akwizytorów na giełdach samochodowych.
Również bezpłatnie drukujemy ogłoszenia 
w sprawie pracy.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w tym rów
nież do skracania tekstu w przypadkach 
Przekroczenia pojemności informacyjnej 
przyjętej dla ogłoszenia drobnego.

REKLAMY PŁATNE 
PRZYJMUJE:

Dział Reklamy:
Wrocław, ul. Kościuszki 135, pokój 221, 
tel. 342-57-90 
pon., czw., w godz. 800- 1600 
wt., śr., 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/cm2*VAT
strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe - 4,00 zł/cm2+VAT
pozostałe  ........   - 2,40 zł/cm2+VAT
autokomisy - 1,50 zł/cm^YAT
reklamy autokomisów muszą zawierać wy
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
rok produkcji i cenę. Informaćja
0 samochodach ma zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm2.

#Moduł reklamowy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 znaków maszynowych, bez ry
sunków i elementów grafiki, linie z góry
1 z dołu lub inny wyróżnik, wielkość czcion
ki od 5.3 do 6 pkt. - 12 zł (z VAT)
•  Moduł reklamowy bazowy: tekst 
do 240 znaków maszynowych, bez rysunków 
i elementów grafiki, linie z góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, wielkość czcionki od 5.3 
do 6 pkt. oferty nieruchomości, turystyczne 
- 5 zł (z VAT) - tylko biura nieruchomości 

i agencje turystyczne
•  Zdjęcia w intemecie do ogłoszenia bez
płatnego - 14 zl za 28 dni emisji (z VAT)
•  Zdjęcia w intemecie do ogłoszenia bez
płatnego - druk w ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 zł
UWAGA:
Nie drukujemy ogłoszeń, które nie 
są opłacone.
Reklam acje rozpatrywane są do 
pięciu dni od daty ukazania się re
klamy.

Numer naszego konta:

"STYMAR" s.c. M Majski, J . Styma 
Bank PKO  S A  B P IV O/Wrocław 
nr 10205255-410418-270-11-111

stawienia kiosku lub garażu, • 150.000 zł. Chojnów, tel. 076/ 
618-87-55
POŁOWA DOMU parter, z osobnym wejściem,"do remontu, 
budynek gosp., stodoła, działka ogrodowa, 4 km,od Oławy, -
35.000 zł. Gaj Oławski, wojj/yfptławskie, tel. 0601/41-85-88 
POŁOWA DOMU NAWST<6 tcm od Głogowa, pow. użytk. 60 
m2, budynek gpsp. 70 m2, grunt 4.5 a, - 25.000 zł. Głogów, 
tel. 0607/82-09-63
POŁOWA DOMU księga wieczysta, 120 m2, łazienka, wc, 
strych 60 m2, przybudówka 60 m2, ogród 5 a, 3 km do Czech, 
1 km do jeziora, - 35.000 zł. Głuszyca Górna, tel. 0609/ 
58-95-11, woj. wałbrzyskie
POŁOWA DOMU 10 km od Wrocławia, - 35.000 zł. Kąty Wro
cławskie, tel. 071/316-86-22,0602/67-66-50 
POŁOWA DOMU dwurodzinnego, poniemieckiego, piętro ♦ 
strych, 2 piwnice, duży garaż z kanałem, ogród, w centrum 
Lubina. -120.000 zł. Lubin, tel. 0604/99-22-43 
POŁOWA DOMU poniemieckiego, 84 m2, do remontu, dział
ka 802 m2, z możl. budowy, blisko centrum, • 45.000 zł. Mi
licz, tel; 071/383-88-11
POŁOWA DOMU parterowy, 84 m2, do remontu, z możl. bu
dowy, blisko centrum. Milicz, tel. 071/383-08-11 
POŁOWA DOMU pow. 60 m2, w nowym budownictwie, 2 po
koje, kuchnia, WC, spiżarka, CO gazowe, piwnica, garaż 28 
m2, działka 5 a, atrakcyjna lokalizacja, spokojna dzielnica, •
90.000 zł. Milicz, tel. 071/384-26-51,0607/24-02-94 
POŁOWA DOMU poniemieckiego, 100 m2, na działce 800 
m2,12 km od Wrocławia, osobny wjazd i wejście, c.o., tele
fon, woda, licznik 2-taryfowy, pomieszczenia gospodarcze 30 
m2, - 120.000 zł. Mnichowice, gm. Żórawina, tel. 071/ 
316-50-45
POŁOWA DOMU PONIEMIECKIEGO duże zabudowania 
gosp., stodoła, stajnia, 2 garaże, duży sad, w Strzegomiu, -
100.000 zł. Opole, tel. 077/453-78-22 po godz. 1,9 
POŁOWA DOMU 4 km od Kłodzka, poniemiecki, 3 pokoje, 
kuchnia, WC, CO, z telefonem, strych, pomieszczenia gosp. 
+zabudowania gosp., podział pionowy, osobne wejście, ogród 
44 a, cisza, spokój, - 80.000 zł. Ruszowice, gm. Kłodzko, tel. 
074/867-92-96
POŁOWA DOMU poniemieckiego, w Starym Jaworowie, tra
sa Świdnica - Strzegom, 100 m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
wszystkie media, działka 6.8 a, • 60.000 zł. Stary Jaworów, 
tel. 074/851-63-18
POŁOWA DOMU poniemieckiego w Wołowie, parter + pod
dasze, 4 pokoje, kuchnia, 84 m2, działka 530 m2, - 50.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-15-32
POŁOWA DOMU przy ul. Koreańskiej, pow. 70 m2, strych, 
piwnice, garaż, I p., księga wieczysta, bezczynszowy, zadba
ny, działka 400 m2, • 210.000 zł. Wrocław, tel. 0609/63-85-34 
POŁOWA DOMU mieszkalnego + zabudowania gospodarcze, 
w Krzelowie, • 37.000 zł. Marian Wąwożny, 56-150 Wyszęci- 
ce 48, gm. Wińsko
POŁOWA DOMU w Ząbkowicach śl. + ogród, 4 duże pokoje, 
kuchnia, CO gazowe i węglowe, osobne wejście, - 145.000 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-15-58,0602/44-79-79 
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ w Wieru
szowie (miasto powiatowe), działka 470 m2, pow. użytkowa 
220 m2 ♦ 100 m2 na poddaszu, wszystkie media, 60% wy
kończone drewnem, kominek, 2 taryfy energi, spokojna oko
lica, - 210.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-76-02,346-61-65 
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ stan suro
wy, zadaszony, 6 pokoi, kuchnia, 208 m2, dodatkowo strych 
do wykorzystania o pow. 60 m2, pośrednik, który podpisywał 
umowę na sprzedaż proszony jest o kontakt, • 199.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-09-69
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ w centrum 
Sobótki, wysoki parter ♦ piętro, 4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazien
ki, pow. 100 m2, • 150.000 zł. Wschowa, woj. leszczyńskie, 
tel. 0607/84-65-92 po godz. 16 
POŁOWA WILLI pow. 100 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
WC, salon z kominkiem, weranda, z telefonem, nowe CO ga
zowe, media, komfortowy, ocieplony dom, osobne wejście, 
usytuowany w części uzdrowiskowej, walory klimatyczne, 
działka 11 a, spokojna okolica, • 225.000 zł. 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

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE działka 1,8 ha, garaż, 
wiaty stalowe, pomieszczenia biurowe, woda, siła, własne c.o, 
• 300.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-93-84,0602/63-55-48 
POMIESZCZENIE BIUROWE we Wrocławiu, przy ul. Krakow
skiej 180, pow. 18-80 m2 - 15 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/ 
19-99-47
POMIESZCZENIE DO WYNAJĘCIA 50 mkw, w domku jed

norodzinnym na biuro lub inne propozycje - okolice Centrum 
Korona -1200 zl/m-c. Wrocław, tel. 0600/28-82-79 
POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE warsztatowe, z zapłe* 
czem socjalnym, biurowym, stacja paliw, działkq 11.900 m2, 
poz. zabud. 1.500 m2. - 300.000 zł. Radecz, tel. 071/319-95-66 
POSIADŁOŚĆ 25 km od Wrocławia, zabud. mieszkalne i go
spodarcze, teren rekreacyjny, - 220.000 zł. Trzebnica, teł. 071/ 
387-12-42 po godz. 15
•  POSZUKUJEMY DO WYNAJĘCIA mieszkań i pokoi, na 

terenie Wrocławia, bezpłatne przyjmowanie ofert. BU 
J(AMEX’ , Wrocław, tel. 071/322-85-07 > 99000001

•  POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na biuro, o pow. 
ok. 8-15 m2, z telefonem, na parterze, najchętniej z wi
tryną, może być wolne miejsce w działającym już lokalu. 
Wrocław, tel. ̂ 71/322-89-83,0503/91-70-19 99000001

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w okolicach 
Lubina. Lubin, teł. 0609/43-89-53 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania w okolicach Wro
cławia lub pokoju, z osobnym wejściem, we Wrocławiu. Obor
niki Śląskie, tel. 0503/89-92-39 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU na okres wakacji, 
dla pary studentów. Wrocław, tel. 0606/62-49-32 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU z kuchnią, Gaj, Bro
chów. Wrocław, tel. 071/346-46-94 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU na wsi. na okres wa-

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU we Wrocławiu, 4 po
koje, do 2.000 zł/mies. Wrocław, tel. 071/336-04-03 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA KAWALERKI w nowym bu
downictwie, na Krzykach, częściowo lub Całkowicie umeblo
wanej, od 01:07̂ 2001 r., do 800 zł + liczniki, bez kaucji. Wro
cław, tel. 071/787-49-78 po godz. 20 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA 2-. 3-pokojowego mieszka
nia, na dłuższy okres, najchętniej w dzielnicy Psie Pole. Wro
cław, tel. 071/324-10:50 w godz. 8-16 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA GARAŻU od 14.06.2001 r., 
na miesiąc, ok. Gądowa - Popowic. Wrocław, tel. 351-96-50 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na zakład wulkani
zacyjny. Wrocław, tel. 0502/43-39-39 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w centrum, z 
małą ilością mebli, 2-pokojowe, w cenie do 900 zł ♦ opłaty 
licznikowe, 3-pokojowe, w cenie do 1.200 zł ♦ opłaty liczniko- 

. we. Wrocław, tel. 0603/28-86-77 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 071/782-74-29
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU w centrum Wrocła
wia, 10-40 m2, z witryną pod małą gastronomię. Wrocław, teł. 
0607/85-16-55
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w Legnicy, w 
nowym budownictwie, 2-pokojowe, blisko centrum, telefon, 
telewizor. Wrocław, tel. 0603/66-59-23
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kacji, w ładnej okolicy, do 100 km od Wrocławia - do 1.000 zł/ 
mies. Wrocław, tel. 071/359-21-16 po godz. 20 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA KAWALERKI w centrum Wro
cławia, umeblowaną i wyposażoną spokojna pracująca oso
ba. - 600 zl. Wrocław, tel. 0608/46-89-85 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z przeznaczeniem 
na gabinet lekarski, w dobrym punkcie, pilne. Wrocław, tel. 
071/362-89-95 po 20,0600/45-98-65 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania lub lokalu, we 
Wrocławiu, z przeznaczeniem na usługi fryzjerskie, solarium, 
ok. 30-50 m2 lub do niewielkiego remontu, ew. oczekuję in
nych propozycji. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania od lipca, 2 poko
je, z telefonem, meblami, do 2 p. lub winda, rejon centrum, 
dla małżeństwa z dzieckiem, do 900 zł ♦ liczniki/m-c. Wro
cław. teł. 071/332-72-24
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA kawalerki, od 
lipca, najchętniej w dzielnicy Krzyki, umeblowanej, bez po
średników i kaucji - do 900 zl/mies. Wrocław, tel. 0609/ 
24-61-00,071/336-52-80 po godz. 21 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU 1-osobowego, na 
Kozanowie lub na Pilczycach. Wrocław, tel. 071/353-41-00

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego, 
komfortowego, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
POSZUKUJĘ MIESZKANIA kwaterunkowego lub spółdziel
czego , może być zadłużone, dam odstępne, załatwię wszyst
kie formalności. Wrocław, teł. 071/344-29-75 
POWIERZCHNIA usługowo-biurowa, 470 m2, parter i I pię
tro, w centrum Psiego Pola, bez pośredników, • 570.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/77-10-02,0603/07-71-53 
PUNKT GASTRONOMICZNY .kubek Coca-Cola’ , dystrybu
cja napojów, własny licznik, atrakcyjny wygląd, - 3.900 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0601/58-13-21 
PUNKT GASTRONOMICZNY w Lubiatowie, nad Jeziorem 
Sławskim, z lokalizacją - 8.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/ 
387-47-56,0502/23-74-49
•  REZYDENCJA w środzie ŚL, stan surowy otwarty, pow. 

360 m2, działka o pow. 1400 m2, cena do uzg. środa 
Śląska, tei. 071/317-57-07,0605/40-60-62 99000001 

REZYDENCJA w północnych okolicach Wrocławia, działka o 
pow. 1.3 ha, dom 130 m2, superkomfortowe warunki. Wro
cław, tel. 071/341-08-86
SAD WIŚNIOWY pow. 1.61 ha, ogrodzony, studnia, blisko 
maista i przetwórni, pewny zbyt, przy planowanej obwodnicy,

możliwość zabudowy, - 30.000 zł. Bierutów, tel. 071/314-68-02, 
0502/94-74-36
SKLEP w Dzierżoniowie, w rynku, odnowiony, po remoncie, 
doskonała lokalizacja, duża rotacja ludności; na każdą dzia
łalność, -185.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-38-88,0602/ 
62-00-93
SKLEP pow. 17 m2, działka 30 m2, w Polkowicach, przy ul. 
Hubała, • 5.000 zł (możliwość zmiany lokalizacji). Jakubowo, 
gm. Przemków, tel. 076/818-32-72,0604/20-89-83 
SKLEP 28 m2, w Lubinie, na-Ustroniu, odstąpię z wraz z kse
rokopiarką - 65.000 zł. Lubin, teł. 0604/96-86-78 
SKLEP z odzieżą damską, w dobrym punkcie, dzierżawa 
3.500 zł ♦ ok.. 10.000 zł w towarze. Wrocław, tel. 071/ 
373-80-11,0604/82-58-37
SKLEP z odzieżą młodzieżową 22 m2, w domu handlowym 
w centrum Wrocławia, 10 lat na rynku, dobra renoma, przed
stawicielstwo firm odzieżowych, 9800 kart stałego klienta, 
odstąpię przedstawicielstwa, wyposażenie oraz towar - 30.000 
zł (negocjacja), wprowadzę i wyszkolę pracowników, przeka
żę przedstawicielstwa. Wrocław, teł. 071/343-84-57 wewn. 50, 
w g. 10-19,0606/14-35-98,0606/14-35-99 
SKLEP pow. 12 m2, zaplecze 6 m2, woda, WC, w atrakcyj
nym punkcie, całkowite wyposażenie i towar, -10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/344-48-79 po godz. 18 
SKLEP SPOŻYWCZO - OWOCOWO - WARZYWNY z wypo- 
sażeniem i towarem, niski czynsz i koszty (oferuję pomoc), • 
22.000 zł. Wrocław, tel. 330-33-98 po godz. 20 
STACJA PALIW oraz LPG, przy trasie Wrocław - Zielona Góra, 
parking dla TIR-ów (8000 m2), restauracja, sklep - 4.000.000 
zł lub inne propozycje. Lubin, teł. 076/849-11-14 po godz. 20 
STAW HODOWLANY pow. 1 ha, - 6.000 zł. Brzezia Łąka, tel. 
071/315-38-24 po godz. 18
STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod stawy, 
hodowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkał- 
no-rekreacyjną, 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone 
do światowej sieci ochrony jezior JJving-Lakes’ , - 300.000 
zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
STODOŁA garaż, 0.12 ha gruntu, w Stolcu koło Ząbkowic 
Śląskich, - 8.500 zł lub zamienię na samochód osobowy albo 
bus. Stolec, tel. 074/815-92-32,074/815-33-43 wieczorem 
STOISKO HANDLOWE w centrum handlowym .Gaj', 12 m2, 
branża wędliniarska, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 0607/23-56-00 
STOISKO HANDLOWE 24 m2, w centrum, - 50.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/42-95-25
TEREN z przeznaczeniem na inwestycje wiejskie, w tym pod 
istniejący i projektowany przemysł, bazy i składy, na granicy 
działki woda, prąd, telefon, w sąsiedztwie dużych firm, pow. 
2.40 ha, zjazd z drogi asfaltowej, atrakcyjna lokalizacja dla 
inwestora, cena - 20 zł/m2. Pietrzykowice, tel. 071/316-94-66 
po godz. 18,0503/98-08-09,071/363-40-66 w godz. 10-16 
WARSZTAT STOLARSKI 7 szt. podstawowych maszyn, z 
lokalem o pow. 90 m2, działka 3.25 ara. przy trasie Kalisz - 
Zielona Góra lub osobno lokal i maszyny, - 60.000 zł (w rozli
czeniu może być sam. osob., 95/96 r., poj. do 1.3). Szlichtyn
gowa, tel. 065/549-27-24 po godz. 20 
O  WYNAJMĘ LOKAL 40 m2, w centrum Lubina • 

1.200 zł/mies. ♦ opłaty. Lubin, tel. 0607/73-01-73 
84016541

ZABUDOWANIA do adaptacji, 400 m2, w Wilkszynie. działka 
1250 m2, - 55.000 zł. Wilkszyn, teł. 071/396-35-45 
ZAKŁAD w Jelczu-Laskowicach, 200 m2, działka 1500 m2, 
na każdą działalność gosp, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
346-63-43
ZAKŁAD DRZEWNY w okolicy Brzegu, z maszynami i su
szarnią teren 1.22 ha, zabudowania 750 m2, - 80.000 zł. 
Wrocław, teł. 336-24-59
ZAKŁAD KAMIENIARSKI stan surowy, zabezpieczenie ener
gii, media techniczne, działka o pow. 11 arów, atrakcyjna lo
kalizacja, - 30.000 zł. Świebodzice, tel. 0601/72-24-77 
ZAKŁAD KOSMETYCZNY 36 m2,500 zł czynszu (wynajem), 
pełne wyposażenie. 2 fotele, solarium, stała klientela, ugrun
towana pozycja na rynku. - 22.000 zł. Oleśnica, tel. 0502/ 
93-06-21
ZAKŁAD PRODUKCYJNY wolno stojący, działka rzemieśł- 
niczo-b ud owiana, we Wrocławiu, • 290.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-33-62
ZAKŁAD SAMOCHODOWY czynny, mechanika pojazdowa, 
wulkanizacja, ze sklepem, 300 m2, na działce 900 m2, przy 
głównej trasie, -150.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-21-10,0602/ 
24-82-22
ZAKŁAD KAMIENIARSKI blisko autostrady, trak, szlifierka, 
cyrkularka, - 10.000 zł. Legnica, tel. 076/852-47-32 wieczo
rem
ZAMIENIĘ DOM JEDNORODZINNY 10 km od Głogowa, 60 
a, w tym sad i zabudowania gospodarcze na mieszkanie 3-po-
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Inne przedmioty (podać nazwę, ewentualne przeznaczenie)
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1 Adres:
imię i nazwisko

gmina ulica

kod pocztowy miejscowość

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU NUMER
TELEFONU
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stronę WWW Auto Giehfy przegl‘da 
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Informacji telefonicznych dotyczących umieszczania zdjęć w intemecie oraz ich wykonywania udziela: SAT TECH COMPUTERS, 50-950 Wrocław, 
ui. Tęczowa 57, tel7fax 071/781-71-22,781-71-23. Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu w intemecie znajdują się na str. 61 
Zdjęcia wykonujemy bezpłatnie. Emisja w intemecie 14 zł za28 dni.

Numer katalogowy ogłoszenia w intemecie (www.ogioszenia.pop.pl)
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Szyby Samochodowe AUTO SZYBY
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

W R O C Ł A W ,  u l. K ra k o w s k a  29  
te l. 0 7 1 /3 7 2 -5 5 -3 1 , 3 4 3 -2 9 -3 8

K Ł O D Z K O ,  ul. Z a ję c z a  4
te l. 0 7 4 /8 6 5 -3 5 -0 0 , 0 -5 01  4 6 6  3 9 6

Świdnica, ul. Westerplatte 102a 
tel. 074/851-21-40, 0-601 71 91 03
Wałbrzych, ul. Chrobrego 57 
tel. 074/842-96-86

PlLKINGTON
AUTOMOTIYE

kojowe, w okolicy Leśnicy, środy śl., blisko Wrocławia. Dan- 
kowice, tel. 0604/88-95-32
ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECKI na zabudowie szeregowej, 
po częściowym remoncie; 70 m2,4 a działki obok domu, CO, 
telefon, na większe mieszkanie 3-pokojowe, spółdzielcze, w 
Jaworze, środa śląska, tel. 0607/56-81-11 
ZAMIENIĘ DOM, 1991 r. wolno stojący, 170 m2, działka 11 a 
+ 1 ha - na 2 mieszkania we Wrocławiu. Wołów, tel. 071/ 
389-17-22
ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, 
prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zł, na mieszka
nie w zachodniej części Wrocławia, 3-pokojowe, z możliwo
ścią dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA komunalne 1 i 2-pokojowe - 
na jedno duże mieszkanie ok. 100 m2. Wrocław, tel. 071/ 
321-83-65
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA 2 i 3-pokojowe we Wrocławiu
• na dom na przedmieściach Wrocłąwia. Wrocław, tel. 071/ 
324-51-83 do godz. 14,071/324-16-44
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA kwaterunkowe 2 pokojowe - 
52 m2, w centrum, 3-pokojowe 48 m2, na Krzykach - na do
mek. Wrocław, tel. 071/782-85-75 po godź. 18,071/372-55-67 
ZAMIENIĘ GARSONIERĘ własnościową, 21 m2, na większe 
mieszkanie. Wrocław, tel. 071/338-17-28
•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 85 m2, kwate

runkowe, we Wrocławiu, na własnościowe, w Legnicy. 
Wrocław, tel. 071/343-71-84 99000001

ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, rozkładowe, 43 m2,
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2-pokojowe, na 1. piętrze, c.o. etażowe, + działka • na podob
ne, we Wrocławiu, Trzebnicy lub Oławie. Bolków, tel. 075/ 
741-36-00 po godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, 
ogródek przydomowy, w Dzierżoniowie, w starym budownic
twie • na podobne we Wrocławiu, może być do remontu. Dzier
żoniów, tel. 074/832-12-29,0602/69-52-73 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, komu
nalne, stare budownictwo, w Głogowie - na mieszkanie w 
Rzeszowie. Głogów, tel. 076/835-06-19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 44 m2, po remon
cie, komfortowe, w Jasieniu, byłe woj. zielonogórskie, na dom, 
do 100 m2, z łazienką i c.o., w Żarach, Lubusku, Nowogro
dzie Bobrz. - do 75.000 zł. Jasień, tel. 068/457-94-35 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w 
Kłodzku, na stare budownictwo, z ogródkiem. Kłodzko, tel. 
074/647-59-83
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, własnościowe, 30 m2, 
w Krzydłowicach, kuchnia, łazienka, przedpokój, c.o., c.w., z 
telefonem, na mieszkanie 2-pokojowe, spółdzielcze lub spła
cę zadłużenie, w Lubinie, Ścinawie, Polkowicach, do III p. 
Krzydłowice, tel. 076/832-50-32 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE spółdzielcze, wła
snościowe, nowe budownictwo, kuchnia, łazienka, pow. 35.6

NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• komplety napraw cze - filtry
• sprzedaż skrzyń - części
•diagnostyka skrzyń _ . ..  „ _____________ ______
• gwarancja, faktura VA T  tBl«/f3X 071/315*26*72 lllb 090 659 896

W rocław - Długołęka
ul. Spacerow a 2 0P012302

m2,1. piętro, w Świdnicy, na podobne w Legnicy. Legnica, 
tel. 076/856-42-90
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3 pokojowe, kuchnia, łazienka, bal
kon, 61 m2, na 3 piętrze, w cichej okolicy, wyłącznie na spół- 
dzielczo-lokatorskie lub kwaterunkowe mniejsze 2 pokojowe. 
Wrocław, tel. 353-28-19
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE na wsi. 56 m2, kwa
terunkowe, pokoje po 20 m2, kuchnia 10 m2, łazienka 7 m2, 
na mieszkanie we Wrocławiu. Ligota Polska, tel. 071/ 
315-58-47
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 27 m2, po remoncie 
kapitalnym, własnościowe, księga wieczysta - na mieszkanie 
3-pokojowe, spółdzielcze, może być do remontu, w Lubinie. 
Lubin, tel. 076/847-84-44,0608/76-74-35 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, w Lubinie, na os. Ustro
nie IV, 56 m2, komfortowe, z telefonem, IV piętro - na dom na 
wsi, z telefonem. Lubin, tel. 076/842-53-99 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 27 m2, aneks kuchen
ny, wysoki parter, parter w bloku 4-piętrowym, wszystkie me
dia - na podobne, w Legnicy, na osiedlu Piekary. Lubin, tel. 
076/847-23-54,076/749-61-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, własnościowe, 51 m2, 
kryty balkon, II p., osiedle Staszica, w Lubinie, na mniejsze, z 
dopłatą 1500 zł/m2. Lubin, tel. 0502/54-79-44 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 49.2 m2, J piętro, w 
bolku 4-piętrowym, w Zielonej Górze - na mieszkanie we Wro
cławiu lub większe, w Lubinie, z dopłatą. Lubin, tel. 0761 
842-41-41,0606/93-95-75
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE lokatorskie, 65 m2, 
nowe budownictwo, I piętro, loggia, balkon, okna PCV, c.o.,.
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kafelki, 50.000 zł odstępnego + 25.000 zł wkład spółdzielczy, 
na samochód lub mały domek. Malczyce, tel. 0602/76-87-49 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Oleśnicy, 60 m2, 1. piętro • na 
mieszkanie lub dom w Zielonej Górze, Nowej Soli. Oleśnica, 
tel. 071/314-32-52
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, w Oławie, spółdziel- 
czo-własnościowe - na podobne, we Wrocławiu, dopłacę lub 
inne propozycje. Oława, tel. 0604/65-73-23 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 7&m2, nowe, wysoki standard 
wykończenia, na II. piętrze, niska zabudowa, niski czynsz, w 
Sobótce - 2.300 zł/m2, na mieszkanie we Wrocławiu (Krzyki), 
pow. do 50 m2. Sobótka, tel. 071/390-31-54,311-81-04,0602/ 
22-15-86
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 80 m2, własnościowe, bezczynszo
we, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba, garaż, ogródek, 
przy trasie Wrocław-Trzebnica, na mieszkanie we Wrocławiu, 
pow. ok. 40 m2 lub sprzedam. Trzebnica, tel. 071/312-45-43 
po godz. 18,0501/42-95-13 ' - /
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 57 m2, os. Przyle
sie, w Lubinie, 2-pokojowe, wysoki parter, zadbane - na ka
walerkę w Lubinie lub Polkowicach, ewentualnie sprzedam - 
84.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/871-17-16,0607/57-49-78 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 70 m2, w Wał
brzychu, po remoncie kapitalnym, wszystkie media, z telefo
nem, ogródek, zamienię na mieszkanie, we Wrocławiu. Wał
brzych, tel. 074/843-94-07,0501/48-30-82 
ZAMIENIĘ 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 Lubinie. Wałbrzych, tel. 074/847-85-92 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze, w 
Wałbrzychu, na os. Podzamcze, pow. 54.3 m2,2 balkony, sło
neczne, wszystkie media, na podobne lub większe, w Lubinie 
lub Polkowicath. Wałbrzych, tel. 074/665-34-95 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 53 m2, własno
ściowe, kuchnia, łazienka, WC, c.o., wysoki parter, bezczyn
szowe, niskie opłaty, na takie samo lub podobne, we Wrocła
wiu. Wałbrzych, teł. 074/849-18-90,0604/27-62-33 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 2-pokojowe, kuch
nia, WC, w Śródmieściu - na podobne lub większe, może być 
na peryferiach lub okolicy Wrocławia (do 10 km). Wrocław, 
tel. 071/322-35-00 w godz. 16-21.30 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, kwaterunkowe, 15 m2, 
lp., w nowym budownictwie, na kwaterunkowe 1 lub 2-poko- 
jowe, do lllp., do 40 m2, może być zadłużone lub do remontu. 
Wrocław, tel. 372-06-32 w godz. 12-18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe w Śródmieściu, pow. 
28 m2, na zadłużone albo przyjmę inne propozycje. Wrocław, 
tel. 071/390-33-68
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 58 m2, kwaterunkowe, 2-pokojowp, 
jasna kuchnia, przedpokój, balkon, łazienka, w.c., ogrzewa

nie el. - na dwa małe o podobnym standardzie. Wrocław, tel. 
071/782-28-59
ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 47 m2,2-pokojowe w Śród
mieściu, po remoncie, okna PCV, I piętro, okna od podwórka, 
na mieszkanie, 3-pokojowe, o pow. 80-100 m2, we Wrocła
wiu. Wrocław, tel. 071/328-31-31 po godz. 17,0605/44-71-37 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, o pow. 130 m2, I 
piętro, 3-pokojowe, duża kuchnia, łazienka, w.c., ogrzewanie 
elektryczne, II taryfa bez zadłużeń, na mniejsze. Wrocław, tel. 
071/343-34-78
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe na Popowicach, pow. 
34 m2 - na większe, ok. 50 m2. Wrocław, tel. 071/352-34-66 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, w Kielcach, 45 m2, co, 
winda, umeblowane - na podobne we Wrocławiu, domek lub 
inne oferty. Wrocław, tel. 071/782-69-14 po 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE, 67 m2, b. ładne, na 
gospodarstwo rolne, do 25 km od Wrocławia. Wrocław, tel. 
071/788-76-51,0603/28-75-86 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 33 m2,2-pokojowe (Śródmieście) • 
na 3-pokojowe z dopłatą lub spłatą zadłużenia. Wrocław, tel. 
071/328-16-26
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 38 m2, we Wrocławiu, 
na Krzykach - na większe, bez dopłaty. Wrocław, tel. 071/ 
340-70-73, 071/336-92-17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Nowym Sączu, 45 m2, na I pię
trze - na podobne, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 372-61-48, 
0501/72-31-21
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 19 m2, spółdziel- 
czo-własnościowe, we Wrocławiu, na Krzykach - na miesz
kanie 2-pokojowe, na osiedlu Huby, Gaj. Wrocław, tel. 071/ 
793-58-17
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ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 36 m2,1. piętro, CO 
elektryczne, 1 pokój - na większe. Wrocław, tel. 0603/92-52-72 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, spółdzielczo-własno- 
ściowe, 34 m2, Popowice • 85.000 zł, na większe, 3,4-poko- 
jowe, w sąsiedztwie. Wrocław, tel. 071/355-12-76 po 21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 48 m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia, 2 piętro, na Karłowicach - na mały domek w 
okolicy Wrocławia. Wrocław, tel. 0609/15-35-52 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 110 m2, komfortowe - na miesz
kanie 3-pokojowe, własnościowe albo inne propozycje. Wro
cław, tel. 372-59-79 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe 37 m2,1 pokój, ja
sna kuchnia, łazienka, przedpokój, c.o. miejskie, przy ul. Koł
łątaja - na większe z c.o., spłacę zadłużenie. Wrocław, tel. 
344-50-47
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kawalerka, 32 m2, spółdzielcze, po 
remoncie, c.o., gaz, wodomierze, słoneczne, w Chorzowie - 
na podobne, we Wrocławiu lub inne propozycje. Wrocław, tel. 
367-02-57
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 2 pokojowe, 90 m2, 
ogrzewanie gazowe, wysoki parter, możliwość wykupu na 
domek do remontu, do 50 km od Wrocławia. Wrocław, tel. 
0604/75-78-30
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1 pokojowe. Śródmieście, 40 m2, 
zadbane, w stanie idealnym - na większe, spłacę zadłużenie 
lub niewielka dopłata. Wrocław, tel. 322-53-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 50 m2, na 4 
piętrze, we Wrocławiu, w centrum, zamienię na mniejsze, we 
Wrocławiu lub innym mieście + dopłata. Wrocław, tel. 071/ 
355-34-91 po godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe. spółdzielcze, 40 m2, 
na mniejsze. Wrocław, tel. 0503/74-25-29 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, 48 m2, 
c.o., WC, łazienka, na dwa oddzielne. Wrocław, tel. 0603/ 
95-05-58
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 84 m2, kwate-
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jowe, ok. 50 m2, blisko centrum, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/ 
355-05-26
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE komunalne, słonecz
ne, kuchnia, przedpokój, łazienka, 85.5 m2, przy ul. Komuny' 
Paryskiej, 3. piętro,stylizowane piece, kafelki, na mieszkanie 
3-pokojowe o podobnym standardzie do 60 m2,1. lub 2. pię
tro. Wrocław, tel. 071/344-77-36 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 42 m2,2 pokoje, przy ul. Odrzań
skiej, we Wrocławiu, IV piętro, po remoncie - na mieszkanie 
3-pokojowe, do remontu lub zadłużone, z dopłatą. Wrocław, 
tel. 071/342-61-04 po godz. 20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, kwaterunkowe, rozkła
dowe, w centrum, balkon, wszystkie media, 94 m2, duży plac 
zabaw, II piętro • na dwa oddzielne , miejsze o pow. 50-60 
m2, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0607/24-18-79 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, spółdzielcze, 50 m2, 
przy ul. Bajana, we Wrocławiu - na mniejsze, 1-pokojowe, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/351-02-65 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 43 m2, komunalne, IV 
piętro, zadbane, jasne, ogrzewanie el. - na mieszkanie 1-po
kojowe lub dwa małe pokoje, we Wrocławiu, na Hubach, Krzy
kach, najchętniej komunalne, dopłacę lub spłacę zadłużenie. 
Wrocław, tel. 071/321-05-76 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, 30 m2,1. piętro, nyża, 
kuchnia, łazienka, w.c. -*na większe, do 2. piętra. Wrocław, 
tel. 322-71-65 do godz. 10 i po 20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, Sosnowiec, 50 m2, 
balkon - na podobne we Wrocławiu. Wrocław, tel. 368-13-58
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runkowe, komfortowe, na III. piętrze, przy ul. Dworcowej, na 
mieszkanie 1-pokojowe, własnościowe, we Wrocławiu. Wro* 
cław, tel. 071/347-80-14
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE na dwa oddzielne 
mieszkania (2-poKojowe i 1-pokojOwe). Wrocław, tel. 071/ 
322-39-47
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, 2-pokojowe, pow. 42 
m2, na Starym Mieście przy ul. Szewskiej - na większe min. 
3-pokojowe z dopłatą, może być zadłużone lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/368-84-80
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, pow. 60 m2, 2-po
kojowe, kuchnia, łazienka w kafelkach, w starym budownic
twie, po remoncie kapitalnym, nowa instalacja elektryczna, 
CO miedziane, grzejniki Conv prod. włoskiej, piec gazowy, 
dębowe podłogi, drzwi bukowe (antyk), na 2. piętrze, z tele
fonem - na większe. Wrocław, tel. 071/321-52-50, 0607/ 
66-69-70
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, pow. 85 m2, 2. piętro 
w 4-piętrowym bloku, rozkładowe, słoneczne, balkon 7 m2,

ZAMIENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE pow. 96 m2, 3 
pokoje, nyża, balkon, łazienka, WC, ogrzewanie elektryczne, 
IV piętro - na 2-pokojowe z CO, około 45 m2. Wrocław, tel. 
0606/39-73-40
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-POKÓJOWE spółdzielcze, 90 m2, 
CO/nowe budownictwo, we Wrocławiu, na 2 mieszkania 2- i 
3-pokojowe we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0504/97-96-20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE na IV. piętrze, kwa
terunkowe, ciemna kuchnia, media miejskie, na mieszkanie 
bez wygód. Wrocław, tel. 071/329-22-13 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2. kwate- 
runkowe, antresola, łazienka, boazeria, na dom do remontu, 
z możliwością zamieszkania. Wrocław, tel. 071/372-20-50 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 67 m2, w no
wym budownictwie, kwaterunkowe, Wrocław Huby, na IV pię
trze, bez windy, słoneczne, zielona okolica, na dwa mieszka
nia, mogą być w starym budownictwie, nie bardzo zniszczo
ne. Wrocław, tel. 367-60-20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, 74 m2, własnościowe,

parkiety, liczniki, z telefonem, TV kablowa, przy ul. Królew
skiej, cena 185.000 zł - na dwa oddzielne. Wrocław, tel. 071/ 
345-59-80
ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 75 m2, kwaterunkowe, Śród- 
mieście, na parterze, 3-pokojowe, na 2 mniejsze, jedno może 
być poza Wrocławiem, bez dopłaty. Wrocław, tel. 071/ 
321-60-75 po godz. 16.30
ZAMIENIĘ MIESZKANIE na Krzykach, własnościowe, pow. 
33 m2, księga wieczysta, w nowym budownictwie • na miesz
kanie w Sobótce k. Wrocławia, może być w starym budownic
twie. Wrocław, tel. 071/787-96-99 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Trzebnickiej, 
pow, ok. 100 m2, II p., nyża, b. ładne - na mieszkanie 2-poko-

komfortowe - na dom, chętnie z większą działką do 40 km od 
Wrocławia, lub na 2 mieszkania lub sprzedam - 165.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-86-31
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Kole, spółdzielczo-wlasnościowe, 
39 m2 - na Wrocław. Wrocław, tel. 071/793-56-60 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdzielczo-własno- 
ściowe, 21 m2, VI piętro, we Wrocławiu, na Grabiszynku - na 
więszke, zadłużone lub do remontu. Wrocław, ul. Ostrowskie
go 1, tel. 0501/60-83-21
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, lllp., dwa pokoje, 
kuchnia, duża loggia, WC, rozkładowe na dwupokojowe, 30 - 
36 m2, do lip., z mediami miejskimi. Wrocław, tel. 0605/ 
43-41-41
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ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, 72 m2. własnościowe, 
na dwa mniejsze, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/373-94-24 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 38 m2 • na dom 
z działką wolno stojący, miejscowość obojętna, pilne. Wro
cław, tel. 071/342-63-80 w godz. 5-9,16-21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Miliczu, kwaterun
kowe, po remoncie kapitalnym, kuchnia, łazienka, CO gazo
we, niski czynsz - na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/783-76-53
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, Warszawa-Ursynów, 
spółdzielcze, kuchnia z wygodami do wykupienia - na równo
rzędne we Wrocławiu, 2-pokojowe, może być po remoncie. 
Wrocław, tel. 0503/03-44-51
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 128 m2,3 pokoje, w.c., duża jasna 
kuchnia, nyża, na 1. piętrze, CO gazowe, na mieszkanie spół
dzielcze lub kwaterunkowe, 3-pokojowe, ok. 60 m2 + dopła
ta. Wrocław, tel. 342-06-70
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 55 m2, ul. Kościuszki, stare budow
nictwo, czynsz 80 zł, na mniejsze, może być zadłużone. Wro
cław, tel. 0502/91-86-83
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, w Lubinie (wschód Pol
ski), duży pokój, kuchnia, łazienka, piwnica, rozkładowe, ok. 
40 m2, nowe budownictwo, las, zalew, konie, 10 minut od 
centrum, na Wrocław. Wrocław, tel. 0603/99-80-27 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 64 m2, kwaterunko
we, w centrum, na 2- lub 3-pokojowe, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0501/42-95-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, w 
Niemczy, po remoncie, 44 m2, na 1. piętrze, kuchnia, łazien
ka, przedpokój, c.o. gazowe, wodomierz, telefon, na miesz
kanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/789-68-57 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, ni
ska zabudowa, ul. Działkowa, na dom poniemiecki, do 5 km 
za granicami miasta lub mieszkanie willowe, wyłącznie Stary 
Kozanów. Wrocław, tel. 071/373-10-36,0501/86-85-05 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2. duża kuch
nia, łazienka, wszystkie media, telefon, na większe, 3/4-po- 
kojowe, z dopłatą, może być zadłużone. Wrocław, tel. 
338-07-63,0603/05-26-52
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 50 m2, Wcy? 
cław-Stare Miasto, na własnościowe, we Wrocławiu lub oko
licach, dopłacę, spłacę zadłużenie. Wrocław, tel. 0606/ 
99-77-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 76 m2, rozkładowe, 
kuchnia, WC, piece (II taryfa), III piętro, stan idealny, w cen
trum miasta, na 2 oddzielne (małe). Wrocław, tel. 0504/ 
97-3§-58
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze, loka
torskie, 40 m2, komfortowe, okna PCV, ogrzewanie c.o., na 
3-pokojowe, rozkładowe, w dzielnicy Krzyki. Wrocław, tel. 071/ 
332-74-90
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 42 m2, II piętro, ja
sna kuchnia, pokój, nyża, łazienka (natrysk), WC na koryta
rzu, ogrzewanie gazowe, na większe lub do remontu, spłacę 
zadłużenie. Wrocław, tel. 071/330-10-37 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 70 
m2 • 165.000 zł, na dom w rejonie: Mokronos Dolny, Górny, 
Smolec, Tyniec Mały, Pietrzykowice, Bielany Wrocławskie. 
Wrocław, tel. 071/338-35-01,0605/38-72-20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 79 m2. w centrum, kwaterunkowe • 
na dwa oddzielne. Wrocław, tel. 071/788-15-92 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 69 m2, jasna kuch
nia, łazienka, w.c. - na większe. 3,4-pokojowe. Wrocław, tel. 
071/341-51-46
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 
36 m2, na Kozanowie, na większe (do 50 m2). Wrocław, tel. 
0601/83-47-50
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, pow. 
40 m2, na Pilczycach, kuchnia, łazienka, ogrzewanie pieco
we, na większe, 3-pokojowe, może być zadłużone, w rejonie 
dzielnicy Fabryczna. Wrocław, tel. 071/353-75-01 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 
kuchnia, nyża, pow. 60 m2, we Wrocławiu, na dom w okoli
cach Wrocławia, może być do remontu. Wrocław, tel. 071/ 
321-20-98
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KAWALERKĘ 27 m2, w Bolesław
cu, na mieszkanie ok. 25 m2 w starym budownictwie we Wro
cławiu. Wrocław, tel. 321-45-27 , lub Bolesławiec, , 075/ 
732-87-66
ZAMIENIĘ MIESZKANIE koło Złotoryi, pow. 92 m2, własno
ściowe, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, CO etażowe, osobne 
wejście, ogródek • na mieszkanie w mieście. Złotoryja, tąl. 
076/878-40-56
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU W ZABUDOWIE BLIŻ. Wro- 
cław-Złotniki, pow. użytk. 194 m2, wnętrza do wykończenia, 
działka 525 m2 - na 1 lub 2 mieszkania we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 071/349-11-79 po godz. 20,0601/05-47-39 
•  ZAMIENIMY MIESZKANIA we Wrocławiu, 2-, 3-pokojo- 

we, spółdzielcze, zadłużone, na inne mieszkania we 
Wrocławiu lub okolicy, inne propozycje, PILNE!. „M&D* 
Nieruchomości, Wrocław, teł. 071/342-48-85, 0604/ 
62-23-40 99000001
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